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PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

Estudis previs basats en l’alineament de seqüències, la predicció d’estructures i la 

superposició d’estructures resoltes, han demostrat que les glicogen sintases (GSs) 

d’animals i fongs de la família 3 de les glicosiltransferases (GTs), i les GSs de bacteris 

i midó sintases de plantes (MSs), membres de la família 5 de les GTs, tenen en comú 

un conjunt de característiques estructurals que fan suposar que tots aquests enzims 

operen a través d’un mecanisme catalític molt similar  (Cid 2002; Buschiazzo 2004). 

Mentre que el mecanisme de desplaçament directe proposat per a les GTs que operen 

amb inversió de configuració ha obtingut suport experimental i teòric, el mecanisme 

catalític de les GTs que operen amb retenció de configuració no està gens clar i, fins al 

moment, diferents autors han arribat a proposar diversos mecanismes diferents, però 

cap d’ells ha obtingut alhora suport experimental i teòric, quedant moltes qüestions 

pendents per resoldre (Palm 1990; Persson 2001; Gibbons 2002; Gibson 2002; Breton 

2006; Goedl 2009). 

  

Per obtenir més informació referent al mecanisme catalític de les GTs que operen 

amb retenció de configuració, en aquesta tesi és van seguir dues estratègies. 

Primerament, a partir de la co-cristal·lització de l’enzim glicogen sintasa de Pyrococcus 

abyssi (PaGS) amb UDP-glucosa com a donador de glicosil, en absència de substrat 

acceptor, es va observar que l’enzim descomponia el substrat donador. En aquesta 

tesi es va proposar identificar el producte obtingut en el centre actiu. En el cas que fos 

possible identificar-lo, provar si és un veritable intermedi de la reacció catalitzada per 

l’enzim i en determinades condicions s’obtenen els productes finals de reacció a partir 

d’aquest plausible intermedi, és a dir, que la reacció es pot completar a partir d’ell. Per 

aquesta part del treball, és van utilitzar la glicogenina (GGN, família GT-8) de múscul 

de conill, com a model de glicosiltransferasa amb un plegament de tipus GT-A, i la 

PaGS, que pertany a les GT-Bs. Els dos enzims operen amb retenció de configuració. 

La GGN es caracteritza per tenir dues activitats catalítiques diferents però 

relacionades: l’activitat d’autoglicosilació i la de transglicosilació. En la primera, la GGN 

inicia la síntesi de novo del glicogen a través d’una reacció autocatalítica, en la qual un 

residu de glucosa s’uneix covalentment a la Tirosina 194 i es continua amb l’addició 

seqüencial de residus de glucosa (Gibbons 2002). En el segon tipus  d’activitat, la 

GGN transfereix el residu de glucosa de l’UDP-glucosa a un acceptor extern de 

glicosil. En canvi, la PaGS només té una activitat catalítica, la de transglicosilació, on 

transfereix el residu de glucosa de l’ADP-glucosa o de l’UDP-glucosa a una cadena 
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creixent de glicogen que actua com  acceptor de glicosils (Horcajada 2006). Les GSs 

de mamífers usen exclusivament UDP-glucosa com a donador de sucre i presenten 

una regulació complexa per fosforilació en múltiples residus, combinat amb l’acció 

al·lostèrica de la glucosa-6-fosfat (G6P). No obstant, les GTs d’arqueons poden 

utilitzar amb eficiència similar ADP-glucosa i UDP-glucosa com a donadors de glicosil i 

no presenten regulació per fosforilació ni activació al·lostèrica per G6P. Tant la GGN 

de múscul de conill com la GS de P. abyssi són uns bons models per analitzar el 

mecanisme a través del qual operen totes les GSs i les midó sintases (MSs) i en 

general de totes les GTs que retenen la configuració del residu glicosídic transferit.  

  

Una de les estratègies utilitzades per poder trobar evidències sobre el mecanisme 

catalític dels enzims, es fer ús de compostos que puguin unir-se de manera no 

covalent als centres actius i a la vegada no siguin fàcilment degradables pels enzims. 

Per tal de poder obtenir estructures tridimensionals de complexes ternaris que ens 

permetin descriure la geometria del centre actiu en el procés catalític. Però actualment 

hi ha escassos inhibidors de glicosiltransferases que compleixin aquestes 

característiques. Per aquest motiu, en la segona estratègia d’aquesta tesi, es van 

estudiar compostos glicomimetics i pseudosucres com a plausibles inhibidors de GTs 

que operen amb retenció de configuració i, posteriorment, es van determinar els 

mecanismes cinètics d’inhibició. A més, estàvem especialment interessats en 

identificar inhibidors de dues glicosiltransferases: la glicogen sintasa i la glicogen 

fosforilasa de mamífer. S’ha descrit la glicogen sintasa com un enzim clau en certes 

malalties causades pel mal funcionament del metabolisme de glicogen i, en particular, 

en aquelles on es produeix una acumulació de glicogen aberrant en les neurones 

(Vallès-Ortega 2011; Duran 2012). D’altra banda, la glicogen fosforilasa també s’ha 

proposat com a enzim diana per combatre la diabetis mellitus no dependent d’insulina 

o tipus 2 (NIDDM) (Moller 2001; Somsák 2003). Per aquesta part de la tesi és va 

decidir treballar amb la glicogen fosforilasa de múscul de conill a (RMGPa, família GT-

35) com a model de GT de tipus no-Leloir que utilitza glicogen com a substrat 

acceptor, la glicogen sintasa d’Escherichia coli (EcGS, família GT-5) com a model de 

GT tipus Leloir que també utilitza glicogen com a substrat acceptor i, finalment, la 

isoforma 4 de la sacarosa sintasa (SuSy 4) de Solanum Tuberosum L. (família GT-4) 

com un altre model de GT tipus Leloir que enlloc d’utilitzar un polímer com a substrat 

acceptor fa ús d’una molècula de fructosa, un monosacàrid, en la direcció de síntesi de 

sacarosa. 
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INTRODUCCIÓ 

1.  GLICOSILTRANSFERASES 

Les glicosiltransferases (GTs) són enzims que catalitzen la transferència d’un grup 

glicosídic des d’un donador activat a un acceptor específic. Com a molècula donadora 

pot actuar un polisacàrid, un fosfat de sucre o, amb més freqüència, un glicòsid de 

difosfonucleòtid. Mentre que l’acceptor pot ser un oligosacàrid, una proteïna, un lípid, 

una cadena d’ADN o altres molècules d’orígens tant diversos com esteroides, 

flavones, carotenoides, bilirubina, etc. Les reaccions de transferència de restes 

glicosídiques són, en termes quantitatius, les transformacions biològiques més 

importants a la terra, ja que són les responsables de la síntesi de les macromolècules 

que constitueixen la fracció més abundant de la biomassa, la cel·lulosa i 

l’hemicel·lulosa (Sinnott 1990). Per altra banda, tant la biosíntesi de di-, oligo- i 

polisacàrids com la de glicoconjugats és de fonamental importància perquè aquestes 

molècules presenten una fascinant diversitat, posseeixen un ampli espectre de 

funcions que avarca des de papers estructurals i de reserva energètica fins als de 

senyalització i reconeixement molecular (Dwek 1996). Malgrat la seva rellevància 

biològica, les GTs han constituït fins molt recentment una de les àrees inexplorades de 

l’enzimologia mecanística i estructural.  

Les GTs es poden classificar de tres formes diferents segons: (i) el tipus de 

substrat donador, (ii) el tipus de plegament global i (iii) la configuració del carboni 

anomèric del producte de la reacció catalitzada. Depenent del tipus de substrat 

donador emprat, les GTs es poden classificar en tres grups: a) GTs tipus Leloir que 

utilitzen sucres nucleòtids com a substrats donadors de residus monosacàrids activats 

(per exemple, UDP- o ADP-glicosiltransferases); b) GTs de tipus no-Leloir que fan ús 

de fosfats de sucre com sucre-1-fosfat, sucre 1-pirofasfat, poliprenol fosfat i poliprenol 

pirofosfat (com és el cas de les fosforilases i pirofosforilases); i c) transglicosidases 

que requereixen sucres no activats com la lactosa i el midó (Leloir 1971).  

La informació estructural disponible de les GTs és limitada i, en la major part dels 

casos, és relativament recent. Totes les glicosiltransferases que s’han resolt fins al 

moment presenten fonamentalment dos tipus de plegament global, que han rebut els 

noms de GT-A i GT-B. 
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El plegament tipus GT-A es caracteritza per tenir dos dominis �/�/� fortament 

associats que formen una fulla � central composta per al menys 8 elements, encara 

que alguns autors consideren que tenen un únic domini (Figura 1). Una altra 

característica que tenen en comú és la presència, imprescindible per la catàlisi, d’un 

metall divalent, en la majoria dels casos un ió Mn2+, en el centre actiu i coordinat als 

grups carboxilats de dos residus aspàrtic del motiu DXD (Ünligil 2000; Pedersen 2002). 

En canvi, el plegament  GT-B té dos dominis tipus Rossman �/�/� clarament 

diferenciats (Figura 1). El domini C-terminal és responsable de la unió del donador de 

glicosil mentre que el substrat acceptor s’uneix principalment al domini N-terminal 

(Coutinho 2003).   

Figura 1. Plegaments GT-A i GT-B. Esquema dels dos tipus de plegaments generals de les 

glicosiltransferases. A l’esquerra es representa el plegament tipus GT-A de la �1-2 N-

acetilglucosaminiltransferasa de conill. A la dreta, el plegament tipus GT-B de la �-

glicosiltransferasa del bacteriòfag T4. En ambdós casos es mostra la unió del donador de 

glicosil al centre actiu. 

En la formació d’un nou enllaç glicosídic, es poden formar dos possibles productes 

d’estereoquímica diferent, ja que la configuració del carboni anomèric del producte 

final és pot retenir o invertir respecte la del substrat donador. Per tant, les GTs és 

poden classificar atenent a les estereoquímiques relatives del seu substrat i del 

producte de la reacció que catalitzen. Així, els enzims operen amb retenció de 

configuració quan l’estereoquímica del carboni anomèric del sucre transferit és la 

mateixa en el donador de glicosil que en el producte de la reacció, i amb inversió de 

configuració en el cas contrari.  

És important destacar que els dos tipus de plegament no controlen el curs 

estereoquímic de la reacció, ja que s’han descrit enzims que operen amb retenció i 

inversió de configuració tant dins del grup GT-A com del GT-B. El fet que les GTs 
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posseeixin tan sols dos tipus de plegament es pot deure a les limitacions imposades 

per l’obligada existència d’un lloc d’unió a nucleòtid o també d’un possible origen 

evolutiu comú a partir de poques seqüències precursores (Coutinho 2003). 

1.1. Mecanisme catalític de les glicosiltransferases 

Durant tota la dècada passada ha anat augmentant substancialment el nostre 

coneixement tant dels mecanismes implicats en l’hidròlisi de glicòsids que duen a 

terme les glicosidases, com de les seves estructures tridimensionals (Sinnott 1990; 

Davies 1997). No obstant, aquest no ha anat acompanyat d’un corresponent augment 

en la comprensió dels mecanismes catalítics de les GTs.  Per simple analogia, es va 

assumir en un principi que les GTs que inverteixen o retenen la configuració anomèrica 

del sucre transferit operen, respectivament, mitjançant mecanismes catalítics similars 

als determinats per als dos grups de glicosidases. En el primer cas, la reacció de 

transferència té lloc mitjançant un mecanisme de desplaçament directe, on l’estat de 

transició té un marcat caràcter oxocarbocatiònic (Vocadlo 2001). Aquest procés 

requereix la presència d’una base general que assisteix en la desprotonació de 

l’hidroxil reactiu del substrat acceptor, i un residu que simultàniament proporcioni 

catàlisi àcida per l’heteròlisi de l’enllaç exocíclic C1’’-O1’’ (Figura 2A). En alguns casos 

un ió metàl·lic unit a l’enzim pot desenvolupar aquesta segona funció. En el cas de les 

GTs que operen amb retenció de configuració, s’ha hipotetitzat que la catàlisi té lloc a 

través d’un mecanisme de doble desplaçament, amb dos estats de transició amb 

marcat caràcter oxocarbocatiònic, i que implica la formació i la posterior destrucció 

d’un intermedi glicosil-enzim. Segons aquest mecanisme, un residu nucleòfil de l’enzim 

ataca al carboni anomèric del sucre donador per formar el complex glicosil-enzim. De 

nou es requereix una catàlisi àcida proporcionada per un residu proteic o per un ió 

metàl·lic per assistir al trencament de l’enllaç exocíclic C1’’-O1’’, en el primer pas, i una 

base general per desprotonar l’hidroxil reactiu de la molècula acceptora, en la segona 

etapa (Figura 2B). En definitiva, per un mecanisme de doble desplaçament on es 

formi un intermedi glicosil-enzim unit covalentment, es requereix un residu nucleòfil 

posicionat apropiadament en el centre actiu (Davies 1998). Encara que el mecanisme 

proposat de desplaçament directe per les GTs que operen amb inversió de 

configuració ha obtingut tant suport experimental i teòric, les dades experimentals que 

s’han obtingut fins al moment per les que catalitzen reaccions amb retenció de 

configuració no permeten confirmar un mecanisme de doble desplaçament com el seu 

modus operandi (Breton 2006; Lairson 2008). Malgrat que hi ha certes evidències que 

avalen el mecanisme de doble desplaçament, perquè s’ha detectat un intermedi 
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glicosil-enzim unit covalentment (Lairson 2004; Soya 2010) o s’ha rescatat 

químicament un mutant de la �1,3-GalT amb azida donant el producte glicolazida amb 

l’estereoquímica esperada (Monegal 2006), els enzims utilitzats per aquests estudis 

eren mutatnts i posseïen alteracions en els centres actius. A més, la majoria de les 

estructures resoltes de GTs que operen amb retenció de configuració no presenten 

residus ben posicionats en el centre actiu que poguessin actuar com a nucleòfils en un 

mecanisme de doble desplaçament (Lairson 2008). De fet, només una família de GTs 

que operen amb retenció de configuració, la família GT-6, té un residu nucleòfil ben 

posicionat en el centre actiu que s’ha confirmat gràcies a la resolució de diverses 

estructures de l’enzim �1,3-galactosyltransferase (�1,3-GalT). En aquestes estructures 

la �1,3-GalT forma complexes binaris tant amb el substrat donador UDP-galactosa 

com amb el substrat acceptor lactosa. Per aquest enzim el residu nucleòfil que té 

rellevància durant la catàlisi és el Glu3-317 (Gastinel 2001; Boix 2002). 

És per això que alguns autors han proposat que la reacció pot transcórrer via un 

mecanisme semblant al SN2, que involucraria un atac fontal amb un sol estat de 

transició, en el que el grup entrant ataca el carboni anomèric per la mateixa cara que el 

grup sortint. Aquest mecanisme, que rep el nom de retorn intern (SNi) (Sinnott 1990) 

(Figura 2C) o segons les recomanacions de la IUPAC ANDN, no disposa de suport 

experimental però si de teòric. Per superar el fort impediment estèric que suposa un 

atac frontal i una orientació gens òptima dels orbital dels centres que reaccionen, 

imposada per un únic estat de transició, s’ha proposat que el grup nucleòfil de 

l’acceptor de glicosil ataca al carboni anomèric del sucre transferit per la mateixa cara 

que el grup sortint “de forma concertada però necessàriament asíncrona” i que “l’estat 

de transició és fortament dissociatiu en forma d’ió oxocarbeni” (Figura 2D) (Palm 

1990; Davies 2001; Persson 2001; Gibbons 2002; Breton 2006). Seguint aquest 

raonament, també s’ha proposat una variant del mecanisme SNi  on es produeix la 

discreta existència d’un intermedi que és un parell iònic de curta vida com a resultat 

d’una ruptura asíncrona de l’enllaç entre el carboni anomèric i el grup sortint i la 

formació de l’enllaç donador-acceptor (Figura 2E). Segons les recomanacions de la 

IUPAC, aquest nou mecanisme SNi-like s’ha de representar com a DN*AN, on l’asterisc 

indica la formació d’un intermedi de vida curta (Gibson 2002; Flint 2005; Goedl 2009).  
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Figura 2. Mecanismes proposats per les glicosiltransferases (GTs). (A) Mecanisme de 

desplaçament directe per les GTs que operen amb inversió de configuració del carboni 

anomèric del sucre transferit. Els mecanismes proposats per les GTs que operen amb retenció 

de configuració són: (B) Mecanisme de doble desplaçament amb la formació (ANDN) i la 

destrucció (ANDN) d’un intermedi glicosil-enzim; (C) Mecanisme tipus SNi d’atac frontal on el 

grup nucleòfil de l’acceptor de glicosil ataca al carboni anomèric del sucre transferit per la 

mateixa cara que el grup sortint de forma concertada però necessàriament asíncrona; i (D) 

Mecanisme que és una variant del mecanisme tipus SNi que va a través de la formació d’un 

intermedi parell iònic (DN*AN). 
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Simulacions metadinàmiques de mecànica quàntica/mecànica molecular (QM/MM) 

de reaccions catalitzades per enzims que no tenen ben posicionat en el centre actiu un 

residu de caràcter nucleofílic, com la treahalosa-6-fosfat sintasa (OtsA, família GT-20) 

o la lipopolisacril-�1,4-galactosiltransferasa C (LgtC, família GT-8), donen suport a un 

atac frontal  provinent tant d’un mecanisme SNi com d’un SNi-like, obtenint 

coordenades de reacció amb baixes energies d’activació (Tvaroška 2004; Ardèvol 

2011; Gómez 2012a; Gómez 2012b). 

En aquest moment, hi ha moltes qüestions pendents d’aclarir respecte el 

mecanisme catalític de les GTs que operen amb retenció de configuració del carboni 

anomèric transferit, fins i tot per aquelles que presenten un residu nucleòfil al centre 

actiu i a priori podrien seguir un mecanisme de doble desplaçament, ja que s’ha 

suggerit recentment que la �1,3-galactosiltransferasa bovina (familia GT-6), que té el 

residu nucleòfil Glu-317, pot operar al mateix temps o amb velocitats similars a través 

d’un mecanisme d’atac fontal SNi com d’un mecanisme de doble desplaçament segons 

estudis experimentals i teòrics (Gómez 2013).  

Donades les diferències que s’han anat explicant entre les diferents famílies de les 

GTs, especialment en les subtils diferències en els centres actius, i en la falta 

d’evidències experimentals que avalin clarament algun dels mecanismes proposats per 

les GTs que operen amb retenció de configuració del sucre transferit, fa reflexionar si 

seria possible que realment totes les GTs de retenció de configuració operessin a 

través del mateix mecanisme catalític. 

2.  GLICOGEN SINTASES 

Les GS d’arqueons, de bacteris, i d’eucariotes pertanyen a la superfamília de les 

glicosiltransferases (GTs) i catalitzen essencialment la mateixa reacció: l’addició de 

residus de glucosa mitjançant enllaços �(1�4) a una cadena creixent de polisacàrid. 

Com que no totes les  GSs presenten una identitat de seqüència significativa, utilitzen 

diferents donadors de residus glicosil difosfonucleòtids (UDPG o ADPG) i presenten 

diferencies en el grau de regulació. Per tots aquests motius s’han classificat en 

famílies diferents dins de la superfamília de les GTs i històricament s’han estudiat per 

separat. Les GSs d’animals i fongs pertanyen a la família 3 de les GTs, mentre que les 

GSs de bacteris, arqueons i les midó sintases (MSs) de plantes formen part de la 
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família 5 de les GTs (Campbell 1997; Campbell 1998). Totes elles operen amb 

retenció de configuració del carboni anomèric del residu de glucosa transferit. 

2.1. Glicogen sintases d’arqueons   

S’ha descrit l’existència de GS en diferents tipus d’arqueons com ara Sulfolobus 

acidocaldarius (Cardona 2001), Thermococcus hydrothermalis (Gruyer 2002) i 

Methanococcoides methylutens (Maitra 2001), entre d’altres.  

Les GSs d’arqueons presenten certa similitud seqüencial amb les GSs bacterianes 

(20-40%) fet que ha conduït a classificar-les en la mateixa família de 

glicosiltransferases (GT-5). Però cal destacar que a diferencia de les d’origen bacterià, 

les d’arqueons poden utilitzar tant ADPG com UDPG com a donadors de glicosil 

(Cardona 2001; Gruyer 2002; Zea 2003). 

Degut la relació filogenètica entre els enzims de les famílies GT-3 i GT-5, es pot 

concloure que les GSs d’arqueons són el grup de la família GT-5 més proper a les 

GSs eucariotes (GT-3) i, per tant, un nexe d’unió entre les dues (Cid 2002). De fet, es 

creu que les GSs i les MSs haurien evolucionat a partir d’un ancestre comú capaç 

d’utilitzar tant UDPG com ADPG com a substrats donadors de glicosil. Mentre que les 

GSs eucariotes, les GSs bacterianes i les MSs de plantes haurien desenvolupat 

especificitats exclusives per un o altre donador, les GSs d’arqueons mantindrien 

aquesta dualitat. 

La comparació entre membres de les famílies 3 i 5 a través d’estudis de predicció 

estructural, ha permès determinar que comparteixen un plegament similar i molt 

probablement un mecanisme catalític comú, malgrat la baixa similitud de seqüència. 

Atès que totes les GSs comparteixen un nucli estructural comú i la GS de l’arqueó 

Pyrococcus abyssi (PaGS) és el membre més petit de d’aquesta superfamília, aquest 

enzim representa la unitat catalítica mínima de les GSs (Cid 2002). 

Encara que s’han realitzat nombrosos estudis enfocats a l’anàlisi de la regulació de 

les GSs, sobretot respecte les de mamífer, el mecanisme catalític d’aquesta família 

d’enzims continua sent desconegut. Principalment, es deu per la impossibilitat de 

produir quantitats suficients d’enzim funcional pur per ha poder realitzar estudis 

cinètics i estructurals. Per tant, en el nostre grup es va arribar a la conclusió que la 
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mida reduïda de la PaGS la feia una candidata excepcional per poder abordar nous 

estudis estructurals que conduïssin a la seva caracterització mecanística i, per tant, 

poder-ho estendre als membres d’aquesta superfamília d’enzims. A més, el seu 

caràcter termostable facilitaria, a priori, tant els experiments d’expressió heteròloga 

com, posteriorment, de purificació. Finalment, en el nostre grup es va resoldre 

l’estructura trimèrica de la PaGS (Horcajada 2006).  

Figura 3. Estructures cristal·logràfiques de la GS de Pyrococcus abyssi. Plegament global 

del trímer format per la PaGS (A). Els residus dels dominis N-terminals responsables de la 

trimerització de la PaGS estan representats de color verd. Lloc d’unió de l’ADP (B) i de l’UDP 

(C) en el centre actiu de la PaGS. Els ponts d’hidrogen entre l’ADP o l’UDP i els residus de la 

PaGS estan representats en líneas discontinues (Horcajada 2006). 

Cadascuna de les subunitats del trímer es plega en dos dominis amb plegament 

Rossman que formen una escletxa central on es troba situat el centre actiu. La PaGS 

trimeritza per la interacció entre la cua C-terminal d’una subunitat amb una regió 
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hidrofòbica del domini N-terminal de la subunitat veïna, fent que els dominis N-

terminals estiguin fortament units uns amb els altres perdent tota llibertat de moviment 

(Figura 3A). En canvi, el dominis C-terminals del trímer tenen la llibertat de moviment 

suficient per a que siguin ells els únics que es mouen alhora de passar de la 

conformació enzimàtica oberta a tancada i viceversa. 

No existeixen dades cristal·logràfiques dels complexos binaris PaGS/ADP i 

PaGS/UDP, però Horcajada i col·laboradors van modelar la unió d’ADP i d’UDP al 

centre actiu de la PaGS per tal d’analitzar les possibles interaccions que es donarien. 

La base adenina de l’ADP interaccionaria amb el residu Glu-315 i Leu-317 (Figura 
3B). En el cas de l’UDP, la base uracil, apart d’intereaccionar amb els dos residus 

abans mencionats, també ho faria amb el residu Lys-291 (Figura 3C). Mentre que els 

grups fosfats del difosfonucleòtid formarien ponts d’hidrogen amb les cadenes laterals 

dels residus Arg-257 i Lys-263, aquest últim a la vegada formaria un pont salí amb el 

residu Glu-339 (Figura 3B-3C). 

2.2. Glicogen sintases de bacteris i midó sintases de plantes 

Aquests enzims presenten moltes diferencies significatives respecte les GSs de la 

família de les GT-3. Per començar utilitzen ADP-glucosa com a donador de glicosil, la 

seva activitat no està regulada ni per fosforilació ni per activació al·lostèrica per G6P. 

Apart, l’enzim GS no és l’etapa limitant de la síntesi del corresponent polisacàrid, sinó 

que és l’enzim ADP-glucosa pirofosforilasa, el qual regula la disponibilitat d’ADP-

glucosa a la cèl·lula. 

Cal destacar que aquests enzims tenen una mida menor (50 kDa aproximadament) 

i la similitud de seqüència global amb el seu homòleg de fong però sobretot de 

mamífer és marginal, tot i que la regió que correspon al centre catalític està altament 

conservada. 

La primera estructura cristal·logràfica resolta d’una GS va ser la d’Agrobacterium 

tumefaciens (AtGS) (Buschiazzo 2004). Aquest enzim es composa d’una subunitat 

amb dos dominis amb plegament Rossman que s’agrupen formant dímers (Figura 
4A). L’enzim va ser cristal·litzat en la seva conformació basal, és a dir, en la seva 

forma oberta, que és l’estat relaxat i inactiu de l’enzim, on l’escletxa, que és on es 

troba el centre actiu, està oberta i els dos dominis separats. Per comparació amb 



Introducció 

20 

conformacions d’altres GTs, es va deduir que la zona de l’escletxa funciona com una 

frontissa permetent l’obertura i el tancament de l’enzim durant la catàlisi.  

Per altra banda, també es va aconseguir cristal·litzar l’enzim formant un complex 

amb una molècula d’ADP, que va permetre identificar el lloc d’unió del substrat 

donador que és troba en una regió del domini C-terminal. Per analogia és creu que el 

lloc d’unió a ADP és el lloc on s’uneix el substrat donador ADPG en aquesta sintasa. 

La base nitrogenada de l’ADP interacciona amb els residus Ser-296, Gly-353, Try-354, 

Asn-355 i Ser-359, uns residus que no es troben clarament conservats en les GSs 

eucariotes. No obstant, els residus que interaccionen amb la ribosa del 

disfosfonucleòtid que són la Ile-297 i Thr-381, i amb el grup fosfat en posició beta que 

és la Arg-299, si que estan en zones d’alta conservació entre les GSs (Figura 4B).  

Figura 4. Estructura de la GS d’Agrobacterium tumefaciens. (A) Plegament global del dímer 

format per la AtGS. (B) Lloc d’unió de l’ADP en el centre actiu de la AtGS. Els ponts d’hidrogen 

entre l’ADP i els residus de la AtGS estan representats en líneas discontinues (Buschiazzo 

2004). 

Uns anys més tard en Sheng i col·laboradors van resoldre diferents estructures de 

la GS d’Escherichia coli (EcGS) en conformació basal, o oberta, i en diferents estats 

conformacionals tancats, formant complexes amb diversos substrats (Sheng 2009a; 

Sheng 2009b) (Figura 5). Gracies a totes elles, es va obtenir força informació sobre el 

mecanisme catalític de la GS, ja que per primera vegada es van descriure interaccions 

de l’enzim amb el grup acceptor, el grup donador de glicosil, i a més, es van 

aconseguir importants indicis de quin era el paper específic dels diferents residus claus 
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que formaven el centre actiu. Tota aquesta informació la van obtenir principalment a 

través de la cristal·lització de la EcGS formant un complex terciari amb una molècula 

d’àcid 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-(2-hidroxipropà)sulfònic (HEPPSO) i ADPG. 

L’HEPPSO, que només era part del tampó de cristal·lització, es va incorporar com a 

anàleg estructural del substrat acceptor de la reacció catalitzada per l’enzim. Aquest 

anàleg interacciona amb l’enzim a través dels residus Asp-137 i Trp-138, que formen 

part d’una zona altament conservada (Figura 5C). Respecte la molècula d’ADPG, en 

realitat no es va detectar com a tal en el centre actiu. El que van observar va ser la 

presència d’una molècula derivada de la glucosa, en la posició que ocuparia el residu 

glicosil del donador, i la part ADP. Era evident que ambdós fragments provenien de 

l’ADPG afegit durant la co-cristal·lització. Els residus de la EcGS que interaccionen 

amb l’ADP estan tots conservats en les GSs eucariotes i són la Lys-15, que 

interacciona amb la ribosa, i els residus Gly-18, Arg-300 i Lys-305, que interaccionen 

amb els grups fosfats (Figura 5B). Els residus que interaccionen amb la molècula 

derivada de la glucosa també es troben conservats en les GSs eucariotes i són la His-

161 i el Glu-377. Aquest residu Glu-377 és homòleg del primer glutàmic del motiu E-

X7-E, una seqüència que es troba conservada en tots els membres de la família GT-3 

(GSs de mamífers i fongs) però no en tots els membres de la família GT-5 (GSs de 

bacteris, arqueons i MSs). Més concretament, s’ha observat que el primer glutàmic és 

invariant, mentre que el segon glutàmic no està sempre conservat, per exemple, en el 

cas de la EcGS enlloc d’un residu Glu hi ha un residu His. Aquest residu Glu ja s’havia 

comprovat que era crític, ja que el seu equivalent en la HMGS, Glu-510,  al ser eliminat 

en el mutant E510A, dona lloc a una HMGS completament inactiva (Cid 2000). Apart, 

quan es va cristal·litzar el mutant E377A de la EcGS en presència d’ADPG i 

HEPPPSO es va obtenir una estructura igual a la de la forma salvatge amb la 

diferencia que no es va detectar el derivat de glucosa en el centre actiu. Aquest fet es 

va interpretar com que el residu Glu-377 té un paper crític a l’hora de posicionar el 

grup glicosil del donador per tal de que es doni la catàlisi. El residu Glu-377 també 

interacciona amb la Lys-305, el que fa pensar que podria intervenir en l’estabilització 

de la càrrega positiva d’aquest residu. En el complex terciari amb l’ADPG i l’HEPPSO 

de la forma salvatge, la EcGS està en conformació tancada, amb una rotació de 15º 

respecte la conformació oberta. La interacció amb l’ADPG i l’HEPPSO és critica pel 

tancament de l’enzim, procés que crea un centre actiu competent.  
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Figura 5. Estructura cristal·logràfica de la GS d’E. coli. (A) Plegament global de la EcGS. 

L’extrem N-terminal i l’extrem C-terminal estan representats de color groc i blau, 

respectivament. (B) Lloc d’unió de l’ADP i el residu de glucosa en el centre actiu de la dmEcGS. 

(C) Lloc d’unió del lligand HEPPSO, anàleg del substrat acceptor glicogen. L’ADP, el residu de 

glucosa i l’HEPPSO estan en groc i els residus de l’extrem N-terminal en rosa i del C-terminal 

en blau. Els ponts d’hidrogen entre els substrats i els residus de la dmEcGS estan representats 

en línies discontinues (Sheng 2009a). 

2.3. Glicogen sintases de fongs i mamífers 

Les principals característiques comunes d’aquests enzims són la utilització 

exclusivament d’UDP-glucosa com a donador de sucre i l’alta regulació de la seva 

activitat. Aquesta regulació es basa en la inactivació dels enzim per fosforilació de 

residus de serina i treonina localitzats en els extrems N- i/o C-terminals (Roach 1991) i, 

per altra banda, en la seva activació al·lostèrica per G6P, de tal forma que aquest 

metabòlit pot arribar a contrarestar la inactivació produïda per fosforilació (Villar-Palasi 

1997). 
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Per al llevat Saccharomyces cerevisiae han estat descrites dues isoformes de la 

GS, Gsy1p i Gsy2p, de les quals la segona sembla ser determinant en l’acumulació de 

glicogen (Farkas 1991). Ambdós isoenzims només s’inactiven per fosforilació en la 

regió C-terminal. Més concretament, en la Gsy2p s’han identificat els residus Ser-650, 

Ser-654 i Thr-667 com a punts de regulació per fosforilació (Hardy 1993). 

   

Els mamífers també tenen dues isoformes de la GS, l’hepàtica i la muscular, que 

provenen de dos gens diferents (GYS1 i GYS2, respectivament). La isoforma de 

múscul s’expressa en la majoria de teixits: múscul esquelètic, teixit adipós, cor, cervell 

i ronyó. En canvi, la isoforma hepàtica s’expressa exclusivament al fetge. L’homologia 

entre la GS humana de múscul i de fetge és d’un 70% aproximadament. La zona més 

conservada és la part central, on està el domini d’unió a UDPG i el centre catalític. En 

l’extrem N-terminal els dos isoenzims difereixen significativament. Però la seva 

màxima divergència la trobem en l’extrem C-terminal, que és 34 aminoàcids més llarg 

en l’isoenzim muscular (Nuttall 1994). 

Les GS de mamífers presenten una regulació complexa per fosforilació en 

múltiples residus de serina, combinat amb l’acció al·lostèrica de la G6P. La inactivació 

per fosforilació de la isoforma hepàtica fa reduir el paràmetre cinètic Vmax, mentre que 

la inactivació de la isoforma muscular per fosforilació redueix l’afinitat envers el 

substrat UDPG així com per l’activador al·lostèric G6P (Roach 1976; Salavert 1979; 

Skurat 2000). A més, també augmenta l’afinitat per ATP i Pi, que tendeixen a 

antagonitzar la G6P (Vella 1990). Fins ara, s’han descrit nou residus de serina 

fosforilables in vivo en la GS muscular de conill distribuïts en els extrems N i C 

terminals. A l’N-terminal hi ha els punts de fosforilació 2 i 2a, que corresponen a les 

serines 7 i 10. Al C-terminal trobem els llocs de fosforilació 3a, 3b, 3c, 4, 5, 1a i 1b, que 

corresponen a les serines 640, 644, 648, 652, 656, 697 i 710. La GS hepàtica només 

presenta homologia de seqüència en set d’aquests residus, ja que no posseeix la regió 

C-terminal on es troben els punts de fosforilació 1a i 1b (Bai 1990) (Figura 6).  

En la inactivació per fosforilació de la GS hi han moltes quinases implicades. El 

residu 2 és fosforilat per la quinasa dependent d’AMP cíclic (PKA) (Cohen 1991). 

Després es pot fosforilar el lloc 2a per la caseïna quinasa-1, ja que reconeix el motiu 

fosforilat prèviament Ser(P)-X-X-Ser (Skurat 1994). Altres posicions importants són la 

3a i 3b que són fosforilades per la glicogen sintasa quinasa-3 (GSK-3), però abans 

s’hauria de fosforilar la posició 5 per acció de la caseïna quinasa-2 perquè la GSK-3 
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pugui fosforilar seqüencialment els llocs 4, 3c, 3b i 3a (Fiol 1990). El lloc 3a també és 

fosforilat per la quinasa PASK (Wilson 2005), tant la interacció com la fosforilació de la 

GS per la PASK s’inhibeixen en presència de glicogen. Per altra banda, la fosforilació 

de les posicions 1a i 1b no afecten aparentment l’activitat de l’enzim i es desconeix la 

seva funció.  

Figura 6. Llocs de fosforilació de les glicogen sintases. Esquema dels llocs de fosforilació 

de la GS de múscul de conill (2, 2a, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 1a i 1b) i comparació amb els llocs 

equivalents de la seva homologa hepàtica i de llevat. La isoforma del fetge no posseeix els llocs 

1a i 1b. La GS de llevat només conserva les posicions de fosforilació similars a 3a i 3b i en una 

treonina (taronja). 

Ambdós controls, tant per fosforilació com l’al·lostèric, es produeixen com a resultat 

de certs estímuls metabòlics de la cèl·lula. La GS hepàtica respon a la concentració de 

glucosa en sang i a senyals hormonals, concretament a la insulina i el glucagó, mentre 

que la isoforma muscular a la contracció de les fibres musculars i també a senyals 

hormonals, com a la insulina i a l’adrenalina. 

L’isoenzim Gsy2p del llevat Saccharomyces presenta aproximadament un 50% 

d’identitat de seqüència amb les GS de mamífer. Com s’ha comentat en anterioritat, la 

Gsy2p és inactivada per fosforilació en tres residus: Ser-650, Ser-654 i Thr-657, dels 

quals els dos primers són homòlegs als residus de mamífer Ser-640 i Ser-644. De 

totes formes, la conservació de seqüencia en aquesta zona és molt baixa entre 

ambdues espècies i el mecanisme plantejat de fosforilació seqüencial de CK-2 i GSK-3 

per als mamífers no és aplicable al llevat (Huang 1974; Takeda 1975; Hardy 1993). A 

més, la presència d’un major nombre de llocs de fosforilació incloent-t’hi l’extrem N-
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terminal fa pensar que la regulació dels isoenzims GS de mamífer és més complexa 

que en l’enzim de llevat Gsy2p. 

S’ha publicat recentment l’estructura del tetràmer format per l’isoenzim Gsy2p de 

llevat (Baskaran 2010) (Figura 7). Aquest fet ha comportat un gran avenç per l’estudi i 

la compressió del funcionament de les GSs superiors, degut a què es tracta de la 

primera estructura de GS eucariota que s’ha aconseguit. Evidentment l’estructura de la 

Gsy2p mostra els dos elements reguladors que es troben conservats en les GSs 

d’organismes superiors: la regió de regulació per fosforilació dels tres llocs 

anteriorment mencionats i la de regulació al·lostèrica per G6P a través d’un clúster ric 

d’arginines. Però també mostra dues hèlix alfa al domini C-terminal que s’estenen cap 

a fora del tradicional plegament de Rossman. Aquest nou domini descrit també es 

troba conservat en la resta de GSs eucariotes i és el responsable de que la Gsy2p 

s’organitzi en forma de tetràmer perquè constitueix la major part de la interfície entre 

les subunitats de l’enzim. 

Es van resoldre estructures de la Gsy2p en absència i presència de G6P, mostrant 

clarament les modificacions estructurals derivades de l’activació de l’enzim per la unió 

el seu activador al·lostèric (Figura 7A-7B). El grup glicosil de la G6P interacciona amb 

els residus His-280 i Gln-283 d’una subunitat de la Gsy2p, en canvi, el grup fosfat del 

metabòlit interacciona amb els residus His-286, Lys-290, His-500, Arg-583 i Arg-587 

de la subunitat veïna (Figura 7C). La unió d’una molècula de G6P provoca la creació 

d’una superfície d’interacció entre subunitats comportant una sorprenent reorganització 

de l’enzim a nivell estructural, alliberant les diferents subunitats de les limitacions de 

moviment en que es troben en l’estat basal i permetent que aquestes puguin adoptar 

les conformacions tancada i oberta requerides per una unió eficient dels substrats i 

una posterior alliberació dels productes formats en la reacció catalitzada.  

També es va resoldre l’estructura de la Gsy2p amb una molècula d’UDP al lloc 

d’unió del donador. La ribosa i els grups fosfats del difosfonucleòtid UDP interaccionen 

amb els residus Arg-320, Lys-326, Glu-509, Thr-514 i Glu-517 (Figura 7D). Aquests 5 

residus es troben conservats en totes les GSs, reflectint així la seva importància per la 

unió del donador a l’enzim. Els residus que interaccionen amb la base nitrogenada de 

l’UDP, que són la Phe-480, Leu-481 i Tyr-492, estan conservats en les GSs eucariotes 

però no en les bacterianes. Aquesta diferencia de residus podria explicar per que les 

GSs eucariotes utilitzen com a donador de glicosil UDPG i les GSs bacterianes fan 

servir ADPG. 
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Figura 7. Estructures del tetràmer format l’isoenzim Gsy2p de llevat en l’estat basal i 
actiu. Conformació de l’estat basal (A) i actiu (B) per acció de la G6P del tetràmer on cada una 

de les subunitats està etiquetada (A-C) i representada amb un color diferent. Lloc d’unió de 

l’activador al·lostèric G6P (C) i del substrat donador l’UDP (D) en la Gsy2p (Baskaran 2010). 

3. GLICOGEN FOSFORILASES 

La glicogen fosforilasa (GP) és una glicosiltransferasa que opera amb retenció de 

configuració i es troba present en un gran nombre d’organismes. Catalitza el 

trencament fosforolític dels enllaços glicosídics �(1�4) del glicogen produint 

l’alliberació de �-D-glucosa 1-fosfat (G1P). La reacció inversa que és l’allargament del 

glicogen addicionant residus de glucosa procedents de la G1P en l’extrem no reductor 

del polisacàrid i la conseqüent producció de fosfat, pot ser catalitzada per l’enzim in 
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vitro i ha estat utilitzada per fer estudis cinètics degut a que la quantitat de fosfat 

produïda és proporcional a l’activitat de l’enzim. 

Els estudis bioquímics i fisiològics de la GP van començar al 1936, quan es va 

descobrir l’isoforma muscular de conill (RMGP) (Cori 1936), i han continuat fins 

l’actualitat (Rush 2001; Andersen 2002; Walcott 2007). Les GPs de totes les espècies 

són actives com a homodímers amb pesos molecular d’uns 200.000 Da. Totes elles 

tenen centres actius altament conservats i catalitzen la fosforòlisis del glicogen a 

través d’un mecanisme catalític comú.  

Inicialment es va  proposar que el mecanisme catalític de les fosforilases , anava a 

través d’una doble inversió seqüencial, on es formava un intermedi glicosil-enzim quan 

el residu de glucosa s’unia covalentment a l’enzim (Brown 1961; Kokesh 1977). No 

obstant, en l’any 1961 Cohn va proposar un altre mecanisme per les fosforilases (Cohn 

1961), un mecanisme tipus SNi, que dècades més tard de la seva publicació, és el que 

ha rebut més suport per part de la comunitat científica (Klein 1984; Hajdu 1987; Palm 

1990).  És un mecanisme concertat d’un sol desplaçament amb un atac frontal de 

l’anió fosfat al carboni 1 de la glucosa terminal (Figura 8). La GP té un piridoxal fosfat 

(PLP, derivat de la Vitamina B6) a cada centre actiu de l’homodímer. El piridoxal fosfat 

s’uneix covalentment a un residu bàsic (en la RMGP és el residu Lys-680) i es forma 

una base de Schiff. Un cop la base de Schiff està formada, sostenint la molècula PLP 

en el centre actiu, el grup fosfat de la PLP dóna un protó a una molècula de fosfat 

inorgànic, permanent que aquest fosfat inorgànic pugui ser desprotonat per l’oxigen del 

residu terminal de glucosa del glicogen. La desprotonació del PLP és molt estable 

degut a que la càrrega negativa, que es genera quant perd el protó, s’estabilitza no 

només entre el grup fosfat sinó que també en l’anell de piridina. El residu terminal de 

glucosa amb l’oxigen protonat passa a ser un bon grup sortint i és separa de la cadena 

de glicogen. El resultat és la formació d’una molècula de glucosa amb un carbocatió 

secundari en la posició 1. Finalment, el fosfat inorgànic desprotonat actua com a 

nucleòfil i ataca al carbocatió. El resultat és la formació d’una molècula de G1P i una 

cadena de glicogen amb un residu menys de glucosa. 
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Figura 8. Mecanisme catalític tipus SNi proposat per les glicogen fosforilases. El 

mecanisme catalític tipus SNi és un mecanisme concertat d’un sol desplaçament amb un atac 

frontal de l’anió fosfat al carboni 1 de la glucosa terminal.  

S’observen diferències en la regulació de l’activitat enzimàtica de la GP, en funció 

de l’espècie i de l’isoforma específica de teixit de la qual prové. Per tant, les GPs més 

primitives que són les dels arqueons i dels bacteris no presenten cap tipus de 

regulació. Les GPs de llevat presenten mecanismes de regulació senzills, mentre que 

les de mamífer tenen un alt grau de regulació on participen diferents mecanismes de 

control al·lostèric. 

3.1. Glicogen fosforilases de bacteris 

L’enzim maltodextrina fosforilasa (MalP) és homòloga a la glicogen fosforilasa d’E. 

coli. La MalP catalitza la fosforòlisi dels enllaços �-glicosil dels oligosacàrids lineals 

enlloc dels ramificats (Madsen 1976; Madsen 1986; Johnson 1990). Té menys d’1% 

d’activitat amb glicogen ramificat (Schwartz 1967). Aquest enzim no és inhibit per G6P 

ni activat per AMP o fosforilació. Els nivells d’enzim són controlats per regulació 

transcripcional. MalP presenta una bàsica catàlisi fosforilasa sense controls al·lostèrics 

(Chapon 1982). En Watson i col·laboradors van resoldre l’any 1997 la seva estructura 

cristal·logràfica (Watson 1997). L’enzim té un plegament �/� format per dos dominis 

(Figura 9). En l’extrem N-terminal es troba el lloc d’unió de la maltodextrosa i en 

l’extrem C-terminal el del nucleòtid. El cofactor PLP està covalentment unit a la cadena 

lateral del residu Lys-680, que es troba en el lloc d’unió del nucleòtid, adjacent al 

substrat. El centre actiu de l’enzim està localitzat en l’escletxa que es forma entre els 

dominis N- i C-terminals. 



Introducció 

29 

Figura 9. Plegament global del dímer de la MalP. El lloc d’unió de la maltodextrosa està 

representat de color magenta. El cofactor PLP (groc) està unit covalentment a la cadena lateral 

del residu Lys-680 dins del lloc d’unió del nucleòtid en l’extrem C-terminal. El centre actiu es 

troba en l’escletxa formada entre l’extrem C-terminal i l’extrem C-terminal on estan 

representades una molècula de maltosa (porpra), glicerol (porpra) i sulfat (rosa) (Watson 1997).

3.2. Glicogen fosforilases de fongs 

La regulació en la glicogen fosforilasa de llevat és relativament simple comparada 

amb la complicada regulació que presenten els isoenzims de mamífer. La GP de llevat 

només és activada per fosforilació i inhibida mitjançant la unió d’una molècula de G6P 

(Fosset 1971; Becker 1983). Una proteïna quinasa depenent de cAMP fosforila el 

residu Thr-10 per activar l’enzim. Aquest residu Thr-10 es troba a l’extrem N-terminal i 

no està conservat en la MalP ni en la GP de mamífer. 

3.3. Glicogen fosforilases de mamífers 

En els mamífers existeixen tres isoformes: la muscular, la de fetge i la de cervell. 

La més estudiada de les tres és la muscular.  

En el múscul esquelètic, l’activitat de la fosforilasa és activada durant la contracció 

muscular quan es requereix glicogenòlisi per produir ATP per energia. L’enzim es 

regulat per certs metabòlits de la glicòlisi, per exemple l’ATP i la G6P, que actuen com 

a inhibidors, mentre que l’AMP actua com a activador al·lostèric (Cori 1940; 

Parmeggiani 1962; Morgan 1964). A més, l’enzim és activat per fosforilació del residu 

Ser-14. Per tant, l’enzim pot existir en dues formes: la forma inactiva b i l’activa a
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(Figura 10A). La forma inactiva b que no està fosforilada, pot passar a la forma  activa 

a per acció de la  glicogen fosforilasa b quinasa, l’activitat de la qual es troba 

controlada per una complexa cascada multienzimàtica que  respon a l’estimulació 

hormonal (insulina, adrenalina i glucagó), estimulació nerviosa i la concentració de 

Ca2+ intracel·lular (Fischer 1955; Krebs 1972; Ingebritsen 1983; Cohen 1989).  

Les isoformes muscular (MGP) i de fetge (LGP) compleixen diferents necessitats 

fisiològiques i, en conseqüència, responen de manera diferent als controls al·lostèrics. 

En el múscul, on el paper de la fosforilasa és mobilitzar hidrats de carboni per a ús 

intracel·lular, l'enzim mostra una major sensibilitat als lligands AMP i ATP, que 

assenyalen l'estat d'energia de la cèl·lula. La forma no fosforilada de la MGP està 

potentment activada per AMP i és sensible a ATP o G6P, que inhibeixen 

competitivament la unió d'AMP (Helmreich 1964; Buc 1967; Guenard 1977). Per 

contra, la funció primordial de l’isoforma  hepàtica és degradar el glicogen per alliberar 

molècules de glucosa al torrent sanguini i garantir un subministrament constant 

d'aquest substrat als altres teixits. La LGP és, per tant, menys sensible a lligands 

intracel·lulars. La forma no fosforilada de la LGP és inactiva, mostrant només una feble 

activitat en presència d'AMP (10-20%), i és insensible a la inhibició per ATP o G6P 

(Madsen 1964; Maddaiah 1966; Kobayashi 1982). En canvi, s’activa potentment per 

fosforilació. L'estat de fosforilació de l'enzim està subjecta al control hormonal, i per 

tant, l'activitat de la LGP està regulada principalment en funció de la quantitat de 

glucosa que hi ha fora de la cèl·lula. A partir d'una anàlisi de les diferències de 

seqüència entre els isoenzims, no es possible explicar perquè ambdues isoformes 

presenten diferents respostes enfront dels lligands. Les seqüències RGP i LGP són 

aproximadament un 80% idèntiques, i tots els residus que participen en la unió d’AMP 

estan conservats. 

La primera estructura cristal·logràfica d’una fosforilasa que es va resoldre va ser la 

forma activa a de la glicogen fosforilasa de múscul de conill (RMGPa) l’any 1979 per 

Sprang i col·laboradors (Sprang 1979). En aquesta estructura l’enzim tenia una 

molècula de glucosa unida a l’extrem C-terminal. Posteriorment s’han resolt un gran 

nombre d’estructures d’aquest enzim formant complex amb AMP, glucosa, G6P, G1P, 

inhibidors i activadors sintètics entre altres. Com també s’ha resolt l’estructura de la 

MGP (Lukacs 2006) i LGP humana (Rath 2000a). 

Fins aquests moments l’única  GP cristal·litzada formant complex amb el substrat 

donador G1P, que és homòleg al NDPG en les glicogen sintases, és la de múscul de 
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conill. En aquest enzim, el grup fosfat de la G1P interacciona amb els residus Gly-135 i 

Asn-284. Mentre que el residu de glucosa interacciona amb els residus His-377, Asn-

484, Glu-672 i Gly-675 (Figura 10B).  

Figura 10. Estructura cristal·logràfica de la RMGP. (A) Plegament global de l’homodímer de 

la RMGP forma b (esquerra) i forma a (dreta). (B) Centre actiu de la RMGP on es poden 

observar els residus catalítics que interaccionen amb la G1P. Els ponts d’hidrogen entre la G1P 

i els residus de la RMGP estan representats en línies discontinues (Martin 1990).
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4. METABOLISME DEL GLICOGEN 

4.1. Glicogen 

La majoria d’organismes vius acumulen polímers de glucosa com a forma principal 

d’emmagatzemar energia (Buleon 1998; Roach 1998). En les plantes es sintetitza el 

midó que és una barreja d’amilosa, un polímer d’unitats de D-glucosa unides per 

enllaços glicosídics �(1� 4), i d’amilopectina, que a més dels enllaços �(1�4) conté 

ramificacions �(1�6) cada 24-30 unitats. En els animals, bacteris, arquea i fongs el 

reservori de glucosa és el glicogen, un polímer ramificat de glucosa on els residus 

formen cadenes mitjançant enllaços glicosídics �(1�4), que a la vegada es ramifiquen 

amb enllaços �(1�6) cada 8-12 residus de glucosa (Figura 11).  

No estan establertes la mida i la massa exacte del glicogen. De fet, es considera 

que la cadena de glicogen creix fins que no es possible incorporar més residus de 

glucosa a causa de l’impediment estèric (Melendez 1998), d’aquesta forma és 

produeix el que es coneix com a partícula �. La partícula � té un diàmetre aproximat 

d’uns 25 nm i un pes d’uns 107 Daltons. Però en el fetge s’han observat partícules que 

presenten un diàmetre quatre o cinc vegades superior al de la partícula �. Aquestes 

acumulacions s’anomenen partícules � i estan formades per l’agregació en forma de 

roseta de partícules �, mitjançant un ordenament desconegut (Drochmans 1962). La 

formació d’un polímer ramificat, com el glicogen, té diversos beneficis per la cèl·lula 

alhora d’emmagatzemar unitats de glucosa. Primerament, permet l’acumulació de 

grans quantitats de glucosa sense alterar l’osmolaritat intracel·lular. A més, la seva 

estructura ramificada permeten la seva ràpida degradació posant a disposició múltiples 

residus de glucosa per l’extrem no reductor del polisacàrid. Apart, l’elevat grau de 

ramificació fa que el glicogen sigui soluble, a diferència del midó, facilitant la seva 

mobilització i distribució pel citoplasma.  
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Figura 11. Estructura del glicogen. Esquema d’una molècula de glicogen. Els residus de 

glucosa s’uneixen mitjançant enllaços glicosídics �(1�4) i �(1�6) en els punts de ramificació. 

Apart del nucli de cadenes polimèriques, el gra de glicogen conté diverses 

proteïnes unides a ell.  Alguns d’aquests enzims són la glicogen sintasa (GS), la 

glicogen fosforilasa (GP), l’enzim desramificant (DBE) i algunes proteïnes quinases 

(Cohen 1978). Aquesta associació afavoreix les interaccions entre les diferents 

proteïnes, com les de les subunitats de les proteïnes fosfatases (PP) associades a 

glicogen amb la GS i la GP (Newgard 2000). S’ha proposat que el glicogen i les 

proteïnes associades podrien formar un orgànul anomenat glicosoma (Rybicka 1996). 

La síntesi de glicogen es activada per una sèrie de senyals que varien segons 

l’organisme. Els llevats (Lillie 1980) i els bacteris (Eydallin 2007) emmagatzemen 

glicogen en situacions de creixement limitat, és a dir, quan hi ha un excés de font de 

carboni i un exhauriment de fonts de nitrogen, sulfur o fòsfor. S’ha descrit la clara 

relació entre la síntesi de glicogen en llevats i la seva supervivència durant llargs 

períodes de privació de nutrients (Silljé 1999). El mateix succeeix en els bacteris, on el 

glicogen té una funció vital en la supervivència durant períodes on falten nutrients 

(Strange 1968), esporulació (Kiel 1994; Martin 1997), creixement  (Belanger 1999), 

cariogènesi (Spatafora 1995) o virulència (Bonafonte 2000). 

Els arqueons també acumulen glicogen en resposta a la manca d’algun nutrient, 

com el nitrogen (König 1982; Maitra 2001; Gruyer 2002). Com succeeix en els bacteris, 

l’acumulació de glicogen és màxima al final de la fase de creixement exponencial. 

En els animals, la majoria de cèl·lules contenen glicogen però les principals 

reserves es troben en el fetge i en el teixit muscular. El glicogen en aquests dos teixits 



Introducció 

34 

té diferent paper biològic. Mentre que el glicogen hepàtic s’utilitza per mantenir 

l’homeòstasi de la glucosa en sang (glucèmia), el del múscul esquelètic només 

s’empra per al consum propi en la contracció muscular. El fetge és el teixit que 

presenta un major contingut relatiu de glicogen respecte altres teixits, arribant a ser el 

6-10% del seu pes. En canvi, en el múscul aquest percentatge baixa fins a l’1-2%. Tot i 

així, el múscul és el teixit on s’emmagatzema la major part del glicogen degut a la seva 

major massa en relació al fetge. El cervell també acumula glicogen, però en molt poca 

quantitat, representant només el 0,1% del seu pes total. La seva baixa concentració ha 

fet que en les dècades passades s’hagi infravalorat i cregut que el cervell només 

depenia de la glucosa circulant i que no contenia reserva d’energia (Brown 2004). La 

barrera hemato-encefàlica presenta una permeabilitat selectiva que limitaria la 

possibilitat de que altres nutrients presents en la sang, com pot ser el lactat, actuessin 

com a font d’energia del cervell.  En els últims anys, gràcies a la mesura de glicogen in 

vivo per espectrometria de RMN i altres estudis publicats que suggereixen que el 

glicogen tindria un paper més enllà de ser una reserva energètica, la comunitat 

científica comença ha mostrar un interès creixent per aclarir l’impacte del glicogen 

sobre la funció cerebral.  

4.2. Síntesi i degradació de glicogen 

En els animals, les rutes de síntesi (gluconeogènesi) i de degradació 

(glucogenòlisi) del glicogen són molt semblants per tots els teixits, però tant els enzims 

involucrats com la seva regulació estan adaptats a les necessitats específiques de 

cada un d’ells. En la glucogènesi, la glucosa entra en la cèl·lula mitjançant 

transportadors de la família GLUT. En funció del teixit aquests transportadors varien en 

la seva afinitat per la glucosa i en la seva capacitat de transport (Bell 1993; Gould 

1993; Arbuckle 1994). A dins la cèl·lula, la glucosa és fosforilada a glucosa-6-fosfat 

(G6P) per una hexoquinasa consumint una molècula de trifosfat d’adenosina (ATP). La 

isoforma de l’hexoquinasa també depèn del teixit (Katzen 1965; Cárdenas 1998). Quan 

la G6P és utilitzada per la síntesi de glicogen, aquesta es isomeritzada a glucosa-1-

fosfat (G1P) per l’enzim fosfoglucomutasa (PGM). Després la G1P reacciona amb una 

molècula de trifosfat d’uridina (UTP) per produir uridina-glucosa (UDPG), aquesta 

reacció és catalitzada per la UDPG pirofosforilasa. L’UDPG és la molècula donadora 

de tots els grups glicosils que seran afegits a l’extrem no reductor d’una cadena de 

glucoses preexistent, l’acceptor en la reacció, per l’acció de l’enzim glicogen sintasa 

(GS) (Figura 12).  
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Figura 12. Esquema del metabolisme del glicogen.  Esquema de la síntesi (verd) i 

degradació del glicogen (blau) en cèl·lules de mamífer. 

En canvi en els bacteris i les plantes, G1P és posteriorment transformada en ADP-

glucosa (ADPG) per mitja de l’ADP-pirofosforilasa. La GS utilitza aquest glicosil 

difosfonucleòtid per a allargar un polisacàrid preexistent, mentre que l’enzim ramificant, 

una transglicosidasa, introdueix els punts de ramificació. En el cas dels animals i els 

fongs, l’etapa limitant en la síntesi de glicogen és la catalitzada per la GS, mentre que 

per als bacteris i les plantes l’etapa limitant és la catalitzada per l’ADP-glucosa 

pirofosforilasa. 

En els animals existeixen dues isoformes de GS, la glicogen sintasa muscular 

(MGS) i la glicogen sintasa de fetge (LGS). La isoforma LGS s’expressa exclusivament 

en el fetge, mentre que la MGS s’expressa en la resta de teixits inclòs el cervell. 

Ambdues isoformes es regulen per fosforilació múltiple, és a dir, per la unió covalent 

de diversos grups fosfats que provoquen la inactivació dels enzims. A més, s’activen 

de forma al·lostèrica per l’acció de la G6P (Leloir 1959).   

En la biogènesi del glicogen eucariota, les fases d’iniciació i creixement del 

polisacàrid estan catalitzades per diferents enzims. La GS, que és l’únic enzim 

responsable de la síntesi de glicogen, comença la síntesi d’aquest polímer a partir 

d’una cadena de glucoses proveïda per l’enzim glicogenina (GGN). La glicogenina és 

capaç d’autoglicosilar-se en un residu de tirosina (Tyr195 en la glicogenina humana) 
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utilitzant l’UDPG com a substrat donador de grups glicosil (Cao 1993). Pot arribar a 

catalitzar la incorporació de fins a 16 residus de glucosa, però normalment es forma un 

oligòmer d’unes 8 o 10 unitats. La GS, que interacciona amb la GGN (Skurat 2006), 

inicia la molècula de glicogen allargant aquest cadena oligomèrica. Durant 

l’allargament lineal de la cadena de glucoses, l’enzim ramificant (GBE1) va ramificant 

el glicogen transferint fragments de 6-7 residus de glucoses des de l’extrem no 

reductor de la cadena cap a  grups hidroxil situats al carboni 6 de molècules de 

glucosa de l’interior del polímer. Alguns autors han proposat que, al contrari del que 

succeeix en cèl·lules eucariotes, la GS del bacteri A. tumefaciens és capaç de 

catalitzar tant la iniciació del polisacàrid per autoglicosilació, com la seva posterior 

elongació i, per tant, sintetitzar glicogen de novo (Ugalde 2003). 

Els enzims implicats en la glucogenòlisi, és a dir, en la degradació del glicogen són 

diferents als encarregats de sintetitzar-lo, proporcionant un major control dels nivells 

totals d’aquest polímer en les cèl·lules. La degradació del glicogen es produeix per 

l’acció de la GP i l’enzim desramificant (AGL). Primer, la GP degrada les cadenes 

lineals del glicogen trencant els enllaços glicosídics �(1�4) i alliberant G1P per mitjà 

de la incorporació d’una molècula de fosfat. Però, la GP no pot seguir degradant la 

cadena quan es troba a només 3 o 4 residus de distància d’un punt de ramificació. 

Llavors l’activitat de la GP es para i l’enzim AGL transfereix la branca, excepte el 

residu que està unit per l’enllaç �(1�6), a una altra cadena del glicogen mitjançant la 

formació d’un nou enllaç �(1�4). Per últim, l’enzim desramificant elimina el residu del 

punt de ramificació alliberant una molècula de glucosa i la GP pot continuar degradant 

la cadena de glicogen alliberant G1P fins que no és torni ha trobar a 3-4 residus d’un 

altre punt de ramificació. 

El metabolisme del glicogen en animals superiors està compartimentat en diferents 

espais subcel·lulars i existeixen moviments dels enzims implicats que depenen de 

l’estat metabòlic i poden constituir un punt de regulació addicional d’aquest 

metabolisme. En situació no patològica el glicogen es localitza al citoplasma de les 

cèl·lules. Normalment el glicogen està a prop d’estructures membranoses, com el 

reticle endoplasmàtic en el fetge (Cardell 1985) o el reticle sarcoplasmàtic en el múscul 

(Shearer 2004). 

La síntesi de glicogen hepàtic es fa des de la perifèria cel·lular cap a l’interior 

(Fernandez-Novell 1997; Garcia-Rocha 2001). Es creu que aquest mecanisme pot 

respondre a la necessitat d’una síntesi de glicogen ordenada per tal de maximitzar la 
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capacitat dels hepatòcits. Mentre que pel glicogen muscular s’ha postulat que la seva 

unió al reticle sarcoplasmàtic pot ser per mitjà del domini d’unió a membranes de la 

subunitat reguladora de la proteïna fosfatasa 1 GM (Tang 1991) o per la proteïna 

genetonina 1 (Jiang 2010). La genetonina 1, que s’expressa en el fetge i el múscul, 

permet la interacció i l’ancoratge del gra de glicogen a les membranes intracel·lulars i 

al tenir un domini d’interacció amb la proteïna GABARAPL1, associada a l’autofagia 

Atg8, podria tenir un paper en la degradació del glicogen per autofàgia, intervenint en 

el tràfic del glicogen cap als liposomes (Jiang 2011). 

4.3. El glicogen en situacions patològiques 

S’ha demostrat que defectes en el metabolisme del glicogen estan associats a 

certes patologies humanes anomenades malaties d’emmagatzematge de glicogen 

(glycogen storage diseases, GSDs) (Ozen 2007). Són un grup de malalties degudes a 

trastorns genètics hereditaris. En aquests pacients, el glicogen es sintetitzat o degradat 

de forma incorrecte causant una acumulació o disminució anòmala del contingut de 

glicogen en la cèl·lula. En certes situacions patològiques es pot trobar glicogen en 

altres compartiments subcel·lulars. Les GSDs es classifiquen segons la deficiència 

enzimàtica que les provoca i el teixit afectat (Taula 1). La GDS 0 es caracteritza per 

una disminució del glicogen hepàtic per falta d’activitat de la glicogen sintasa en el 

fetge. Aquesta malaltia apareix en nadons o infants de curta edat i provoca 

hipoglucèmia, hipercetonèmia i baixes concentracions de lactat en sang durant el dejú. 

La ingesta disminueix aquests símptomes però provoca hiperglucèmia i 

hiperlacticèmia. Aquest fenotip és degut a diferents mutacions en el gen hepàtic de la 

GS (GSY2) que provoquen una pèrdua de funció (Orho 1995). El tipus més freqüent 

de GSDs és la de tipus I o de Von Gierke que representa el 90% de tots els casos i 

està causada per la manca de l’enzim glucosa-6-fosfatasa. En els pacients que 

pateixen la GSD II o malaltia de Pompe, el glicogen s’acumula a dins del lisosoma per 

què presenten una mutació del gen que codifica per la �-glucosidasa lisosomal 

(Fukuda 2006). En condicions normals, una part del glicogen es transportat al lisosoma 

per ser hidrolitzat per l’�-glucosidasa, però en aquests pacients el glicogen no es pot 

degradar, fent que aquest s’acumuli i produeixi un dany fatal a la cèl·lula. També s’ha 

detectat acumulacions de glicogen en l’interior de nuclis de diferents cèl·lules 

procedents de tumors (Zimmermann 1976; Granzow 1981; Dent 1990; Guillen 2010). 

La GSD IV és una malaltia mortal on la manca de l’enzim ramificant produeix un 

glicogen poc ramificat. En canvi, en la GDS III el que manca és l’enzim desramificant i 
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només es possible degradar les cadenes terminals del glicogen, formant-se una 

dextrina límit. Aquest glicogen anormal és altament perjudicial per a les cèl·lules i 

provoca greus danys en diferents teixits, però sobretot en el fetge. En el cas de la GDS 

IV, el glicogen sintetitzat no és completament degradable per la cèl·lula i s’acumula 

formant cossos de poliglucosà (PGBs) que són inclusions de polímers de glucosa poc 

ramificats que apareixen en diverses condicions patològiques (Cavanagh 1999). En els 

PGBs es poden trobar diferents proteïnes unides, entre elles la glicogen sintasa 

(Vallès-Ortega 2011). També hi ha la malaltia de cossos de poliglucosà en adults que 

es pot classificar com una forma adulta de la GSD IV o com una malaltia independent 

en funció de si es detecta o no una anomalia en el gen de l’enzim ramificant. En la 

GSD IV, hi ha una sobre-acumulació de glicogen poc ramificat en el fetge i la melsa.   

Tipus Epònim Enzim deficitari Òrgan afectat 

0 - Glicogen sintasa hepàtica Fetge 

I Malaltia de Von Gierke Glucosa-6-fosfatasa Fetge i ronyons 

II Malaltia de Pompe �-1,4-Glucosidasa (lisosomal) Tots els òrgans 

III Malaltia de Cori 
Amilo-1,6-glucosidasa 

(enzim desramificant) 
Múscul i fetge 

IV Malaltia d’Andersen Enzim ramificant (�-1,4��-1,6) Fetge i melsa 

V Malaltia de McArdle Fosforilasa muscular Múscul 

VI Malaltia de Hers Fosforilasa hepàtica Fetge 

VII Malaltia de Tarui Fosfofructoquinasa Múscul 

IX - Fosforilasa quinasa, PHKA2 Fetge 

XI Síndrome de Fanconi-Bickel Transportador de glucosa GLUT2 Fetge 

XII 
Deficiència d’aldolasa per 

eritròcits 
Aldolasa A Múscul 

XIII - �-Enolasa Múscul 

Taula 1. Llistat de les GSDs. Els grups en que estan agrupades les GSDs amb les seves 

característiques principals. 

Apart de les GSDs, també trobem una altra malaltia que és caracteritzen per un 

augment anormal de glicogen, la malaltia de Lafora. En aquesta malaltia és produeix 

una acumulació aberrant de glicogen en tots els teixits, però és més abundant en el 

cervell, cor i múscul esquelètic (Busard 1987; Berkovic 1993; Acharya 1995). Els 

pacients presenten una greu neurodegeneració i epilèpsia mioclònica progressiva. 
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Aquesta malaltia es manifesta indistintament quan existeixen mutacions en el gen 

EMP2A que codifica per l’enzim laforina o en el gen EPM2B que codifica per l’enzim 

malina (Serratosa 1995; Sainz 1997; Chan 2003). 

Una altra situació en que es detecta un augment de glicogen anormal en el cervell 

és el propi procés d’envelliment. Tant en humans com en altres mamífers d’edat 

avançada s’ha observat la presència de cossos amilacis (CA) (Cavanagh 1999). Els 

CA estan formats principalment per un nucli de cadenes de poliglucosà i podrien estar 

relacionats amb alteracions en el metabolisme del glicogen amb l’edat. Les propietats 

físiques dels CA, així com la seva causa o la seva funció no estan establerts. 

Al contrari que la majoria de les GSDs, en la patologia de la diabetis mellitus, 

s’observa un menor emmagatzematge de glicogen. La diabetis mellitus és una malaltia 

que es caracteritzada per una síntesi deficient d’insulina per part de les cèl·lules �

pancreàtiques (diabetis tipus 1) o bé per la incapacitat de l’hormona d’actuar en teixits 

diana com el múscul, el fetge o el teixit adipós, comportant un augment de la glicèmia 

(diabetis tipus 2). No es sorprenent doncs que els pacients diabètics i en estats pre-

diabètics presentin alteracions en el metabolisme del polisacàrid, com és una 

disminució en la seva deposició tant en el fetge com en el múscul.  

La diabetis dependent d’insulina, o diabetis tipus 1, és una malaltia autoimmune 

que es manifesta en l’adolescència i en la que es produeix una destrucció de les 

cèl·lules � dels illots de Langerhans del pàncrees. Aquesta destrucció és 

conseqüència d’una inapropiada resposta immunològica i condueix a una 

hiperglucèmia i cetoacidosi per la incapacitat de metabolitzar la glucosa. D’altra banda, 

en el fetge s’activa la gluconeogènesi i la glicogenòlisi, el que contribueix a augmentar 

la glicèmia. Els símptomes característics són polifàgia, polidípsia, poliúria i pèrdua de 

pes. La teràpia d’insulina intensiva permet un increment en l’emmagatzematge de 

glicogen hepàtic i una millora en la seva mobilització, el que serveix per poder resistir 

els episodis d’hipoglucèmia (Bischof 2001). 

La diabetis mellitus no dependent d’insulina o tipus 2 (NIDDM) és una malaltia 

multifactorial que apareix de manera gradual amb l’edat (Melton 1983), està associada 

en el 90% dels casos amb l’obesitat (Ohlson 1985), però també hi es troben 

involucrades la hipertensió, la hiperlipidèmia i la hiperuricèmia (Reaven 1995). Es 

caracteritza per haver-hi una resistència a la insulina per part dels teixits perifèrics, 

especialment en el múscul esquelètic i el teixit adipós, un augment de la producció 
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hepàtica de glucosa i alteracions en la secreció d’insulina per part de la cèl·lula �

pancreàtica (DeFronzo 1992; DeFronzo 1999; Matthaei 2000). Per als pacients de 

diabetis tipus 2 es duu a terme un tractament farmacològic i el seguiment d’una dieta. 

Un dels  fàrmacs més efectius per tractar la diabetis tipus 2 és la metformina. Redueix 

la concentració postprandial i bassal de glucosa en el plasma. Actua a través de tres 

mecanismes: la reducció de la producció hepàtica de glucosa per inhibició de la  

glicogenòlisi, l’increment de la sensibilitat a la insulina en el múscul i millora de la 

captació de la glucosa perifèrica, i per últim, la reducció de l’absorció de glucosa per 

part del tracte gastrointestinal. A més no estimula la secreció d’insulina i, per tant, no 

provoca hipoglucèmia (Hundal 2000). 

Com s’ha comentat, la GS i la GP són enzims claus en el metabolisme del 

glicogen. Per aquesta raó, el descobriment d’inhibidors específics que actuïn solament 

sobre l’activitat enzimàtica de la GS o de la GP podria representar una bona eina 

terapèutica pel tractament de malalties neurodegeneratives, com la malaltia de Lafora, 

o per la diabetis tipus 2. 

5. ACTIVADORS I INHIBIDORS DE GS I GP 

Actualment només s’han patentat activadors de glicogen sintasa humana i s’han 

publicat inhibidors de la glicogen fosforilasa humana de fetge però aquests inhibidors 

encara no tenen aplicació farmacològica. 

5.1. Activadors de la GS 

La GS és l’enzim directament involucrat en la regulació dels nivells de glucosa en 

sang a través de la síntesi de glicogen, que es tradueix en l’emmagatzematge 

d’aquesta glucosa en el fetge. Estudis clínics van mostrat una disminució en l’activitat 

de la GS en pacients diabètics (Krssak 2004). Fins aquell moment, només pocs 

compostos terapèutics s’havien desenvolupat per modular l’activitat de l’enzim i els 

únics activadors coneguts per la GS eren el lligand natural glucosa-6-fosfat i el seu 

derivat glucosamina-6-fosfat. Per això, l’empresa farmacèutica Hoffman-LaRoche va 

començar a desenvolupar i, posteriorment, patentar nous compostos farmacèutics que 

activessin l’activitat de la GS per tractar la diabetis tipus 2. Tots ells són petites 

molècules dissenyades per activar al·lostèricament la GS de la mateixa forma que fa 
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ho la glucosa-6-fofat, per tal de produir un canvi conformacional a l’enzim i sigui més 

susceptible a la desfosforilació per part de les proteïnes fosfatases. Els activadors que 

han donat millors resultats clínics són compostos de diferents naturaleses. Hi han 

derivats d’àcids biariloximetilarenecarboxílics (Hoffman-LaRoche 2004; Hoffman-

LaRoche 2006), d’anilines (Hoffman-LaRoche 2011), d’indazolones (Hoffman-LaRoche 

2011), d’àcids bifenilcarboxílics i bioisoèsters (Hoffman-LaRoche 2011).  

Figura 13. Estructures dels activadors més potents de la HLGS. Activadors derivats de 

l’àcid biariloximetilarenecarboxílic (A), l’àcid bifenilcarboxílic (B), d’indola (C), d’indazola (D) i de 

piperidina (E i F).  

La potència per activar la GS es descriu amb la constant SC200, que representa la 

concentració del compost necessària per incrementar un 200% l’activitat enzimàtica de 

la GS. De tots els compostos patentats per Hoffman-LaRoche, cal destacar de les 

quatre primeres patents l’àcid biariloximetilarenecarboxílic A amb un valor de SC200 de 

0,8 �M (Figura 13A) i de la cinquena patent, l’àcid bifenilcarboxílic B que és un dels 
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activadors més potent fins al moment amb un valor de SC200 de 0,02 �M (Figura 13B). 

Apart, Skaltsounis i Gaboriaud-Kolar han patentat una sèrie de derivats d’indola i 

d’indazola (Skaltsounis 2011). Els compostos més potents d’aquesta patent són 

l’indola C (SC200 = 0,6 �M) i l’indazola D (SC200 = 0,28 �M) (Figura 13C i 13D). A més, 

Uto ha patentat compostos tipus piperidina i pirrolidina (Uto 2011), d’aquests els que 

mostren major capacitat activadora són la piperidina E i F amb valors de SC200 de 0,02 

�M i 0,06 �M, respectivament (Figura 13E i 13F). 

5.2. Inhibidors de la GP 

Des de fa dues dècades hi ha un creixent interès en utilitzar inhibidors de la GP 

humana de fetge pel tractament de la diabetis tipus 2. Els inhibidors de fosforilasa és 

poden classificar segons el lloc de l’enzim on s’uneixen i actuen (Figura 14), excepte 

els azasucres que no se sap en quina zona de l’enzim interaccionen.  

Figura 14. Composició representativa de l’homodímer de l’enzim recombinat glicogen 
fosforilasa humana de fetge a on s’indica el centre actiu i els diferents lloc d’unió 
al·lostèrics. En la figura es troben representats l’homodímer (una de les subunitats en groc i 

l’altre en gris platejat); l’AMP (gris fosc); el residu Ser-14-P (rosa i els fosfats en vermell); el PLP 

(piridoxal fosfat que és un cofactor essencial en vermell); la N-acetil-(-)-D-glucosamina 

(GlcNAc, 2) anàleg de la glucosa (blau, marca el lloc d’unió de la glucosa que és el centre 

actiu); la cafeïna (10, verd, marca el lloc d’unió del nucleòsid purina) i el CP-403,700 (13, 

carboni, lila; nitrogen, blau; oxigen, vermell) marca el lloc d’unió d’indola.  La figura és una 

composició feta a partir de dues estructures cristal·logràfiques. L’AMP i els residus 5-22 
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(incluent el residu Ser-14-P) provenen de l’estructura cristal·logràfica de la HLGPa formant 

complex amb l’AMP (Rath 2000a) i la resta prové de l’estructura cristal·logràfica de la HLGPa  

formant complex amb l’inhibidor CP-403,700, l’anàleg GlcNAc (2) i la cafeïna (10) (Rath 2000b). 

Les estructures químiques dels diferents tipus inhibidors que han mostrat una 

major capacitat inhibitòria de la GP es troben representades en la Figura 15. Les 

propietats de cada un d’ells s’explicaran en els següents apartats. 
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Figura 15. Estructures químiques de diversos inhibidors de GP. Els inhibidors 1-5
s’uneixen al centre actiu, el 6 i el 7 no s’ha estudiat on s’uneixen, els compostos 8-10 s’uneixen 

en el lloc d’unió del nucleòtid purina mentre que els productes 11-14 en el lloc d’unió d’indola. 
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5.2.1. Inhibidors que s’uneixen al centre actiu 

La D-glucosa (1, Figura 15) inhibeix la RMGPb amb una Ki de 2 mM. S’uneix al 

lloc de reconeixement glicosil on s’uneix els substrat glicogen i el producte glucosa-1-

fosfat (G1P és també substrat en la direcció de glicogènesi) (Sprang 1982a). S’han 

publicat inhibidors anàlegs de la glucosa que mostren una major afinitat per unir-se al 

centre actiu. L’inhibidor monocíclic més potent és la N-acetil-(-)-D-glucosamina 2
(Watson 1995) amb un valor de Ki de 32 �M per la RMGPb i la RMGPa (Figura 15). 

Els anàlegs de glucosa que mostren els potencials inhibitoris més alts són compostos 

bicíclics on el segon anell està fusionat al carboni 1. La glucopiranosa 3 (Figura 15), 

amb una Ki de 3,0 �M per la RMGPb, és el més potent de tots (Gregoriou 1998). 

L’anàleg sulfur 4 (Figura 15) també posseeix una capacitat inhibitòria similar a 3 de la 

forma fosforilada i desfosforilada de les fosforilases de múcul de conill i de fetge de 

rata (Osz 1999). El tetrazol 5 (Figura 15) és també un inhibidor de la RMGPb (Ki = 58 

mM) que s’uneix al centre actiu. Cal destacar que el fosfat inorgànic forma ponts 

d’hidrogen tant amb 5 com amb el cofactor piridoxal-6-P donant un complex ternari que 

mimetitza l’estat de transició del complex putatiu de la glicogenesi (Mitchell 1996). 

5.2.2. Azasucres 

Hi ha una extensa literatura sobre inhibidors de glucosidases que presenten unes 

estructures basades en anells heterocíclics polihidroxilats (Asano 2000). Dos d’aquests 

heterocicles són potents inhibidors de la glicogen fosforilasa, el (R, R, R)-3-hidroximetil 

4,5-piperidinediol, 6 (isofagomina) (Lundgren 1996; Waagepetersen 2000) i el (R, R, 

R)-2-hidroximetil-3,4-pirrolidinediol, 7 (1,4-dideoxi-1,4-imino-D-arabinitol, DAB) (Figura 
15) (Fosgerau 2000). Les seves estructures tenen una forta semblança amb la de la 

glucosa (1) però no s’ha publicat el lloc on s’uneixen de l’enzim. Es poden trobar 

diverses patents d’aplicació per 6, 7 i alguns dels seus anàlegs, pel tractament de la 

diabetis mitjançant la inhibició de la glicogen fosforilasa i la producció de glucosa en el 

fetge (Nordisk 1995; Nordisk 1997; Nordisk 1998; Nordisk 1999).  

5.2.3. Inhibidors del lloc d’unió del nucleòsid purina 

Malgrat que aquest lloc d’unió no s’ha utilitzat per dissenyar inhibidors per futures 

teràpies farmacèutiques, les seves propietats s’han estudiat extensament. El 

flavopiridol 8 i la favina mononucleòtida (FMN) 9 amb valors de Ki de 1 �M i 10 �M, 
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respectivament, són els inhibidors més potents de la RMGP (forma a i b) que s’uneixen 

en aquest lloc (Figura 15) (Sprang 1982b; Klinov 1995; Oikonomakos 2000). La 

cafeïna (10, Figura 15, Ki = 50 mM) té la capacitat inhibitòria més alta de les diverses 

xantines estudiades. Aquests lligands mostren una inhibició sinergètica en presència 

de glucosa. La seva potència com a inhibidors és deguda a que els seus anells 

aromàtics s’intercalen entre les cadenes laterals dels residus fenilalanina i tirosina 

(Kasvinsky 1978). 

5.2.4. Inhibidors del lloc d’unió d’indola 

El compost 11 (CP-91,149, Figura 15) s’ha identificat amb un valor d’IC50 de 110 

nM com a inhibidors de l’enzim recombinant glicogen fosforilasa humana de fetge a

(rHLGPa) (Martin 1998). Subseqüents estudis estructurals i d’activitat han identificat 

una sèrie d’inhibidors derivats de la N-(indola-2-carbonil)-fenilalanina exemplificats pel 

compost 12 (CP-320,626, IC50 = 240 nM, Figura 15). Aquests compostos, com passa 

amb la cafeïna (10), posseeixen estructures heterocícliques i mostren una 

dependència similar a la glucosa, ja que el seu potencial inhibitori augmenta 

aproximadament entre 5 i 10 vegades quant la concentració de glucosa és 

incrementada des de 0 fins a 10 mM (concentració  fisiològica). Una propietat molt 

desitjable ja que pot minimitzar el ric de patir hipoglucèmia, un efecte secundari sever 

que presenten molts fàrmacs antidiabètics. Per poder identificar el lloc d’unió d’aquests 

inhibidors en l’enzim, Zographos i col·laboradors van resoldre l’estructura 

cristal·logràfica de l’enzim rHLGPa formant complex amb un d’aquests inhibidors, el 

CP-403,700 (13, IC50 = 45 nM, Figura 15) (Zographos 1997). Aquest inhibidor s’uneix 

en un nou i específic lloc al·lostèric de l’enzim. El lloc es troba distant del centre actiu i 

no s’havia publicat anteriorment. El compost està unit en una cavitat que es troba en 

l’interfase de l’homodímer i, conseqüentment, està formada per residus de les dues 

subunitats. Els residus que formen aquest nou lloc d’unió està conservat en totes les 

estructures resoltes de glicogen fosforilases d’eucariotes, tan en la de llevat i com en 

les isoformes de mamífer de múscul i fetge. Inclús s’especula que podria està 

conservat en la isoforma de cervell. El descobriment d’aquest nou i específic lloc d’unió 

d’inhibició al·lostèrica en un enzim molt ben estudiat durant dècades, revela la 

remarcable complexitat i plasticitat de l’enzim GP. A més, en l’estructura 

cristal·logràfica del complex format per l’enzim rHLGPa amb 15 (Figura 15), s’ha 

observat que a cada una de les subunitats monomèriques de l’homodímer hi ha unida 

una molècula d’inhibidor (dues molècules de 13 per homodímer). De tos els compostos 
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que s’uneixen al lloc d’unió d’indola, el compost 14 (CP-526,423, Figura 15) és el que 

té la capacitat inhibitòria més alta publicada per l’enzim rHLGPa amb un valor d’IC50 de 

6 nM. Aquest compost té dues parts 5-cloroindola-2-carboxamida unides per un dièter i 

s’uneix a l’enzim de forma idèntica com ho fan les dues molècules de 13 (Rath 2000c). 

S’han publicat estudis que mostren que els inhibidors indola-2-carboxamida 

redueixen els nivells de glucosa en sang de ratolins ob/ob quan els administren els 

inhibidors de forma oral o amb injecció intramuscular (Hoover 1998; Martin 1998). 

L’empresa farmacèutica Pfizer continua desenvolupant inhibidors de naturalesa indola-

2-carboxamida que inhibeixin l’activitat LGP humana en presència de concentracions 

fisiològiques de glucosa (Pfizer 2000).  



RESULTATS I DISCUSSIÓ 
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CAPÍTOL 1: ESTUDI MECANÍSTIC DE LA GLICOGENINA (GGN) 
DE MÚSCUL DE CONILL I GLICOGEN SINTASA DE 
PYROCOCCUS ABYSSI (PaGS) 

1.1. Introducció 

Actualment no hi ha evidències experimentals que donin suport al mecanisme de 

doble desplaçament ni al mecanisme de retorn intern tipus SNi. En aquest treball es 

proposa un mecanisme per a les glicosiltransferases que operen amb retenció de 

configuració, el qual consisteix en dues etapes que transcorren a través de dos estats 

de transició amb marcat caràcter oxocarbocatiònic. Un aminoàcid del centre actiu, 

actuant com a base, extreu un protó del carboni C2 i seguidament es produeix una 

eliminació anti del difosfonucleòtid. L’intermedi (AA, Figura 16) que es forma és un 

tautòmer de l’1,5-anhidofructosa (AF, Figura 16). El següent pas és una addició anti

de l’acceptor al doble enllaç generat al primer pas. 

Figura 16. Mecanisme que es proposa per les GTs que operen amb retenció de configuració 

del carboni anomèric del sucre transferit. 

La primera part del mecanisme proposat és similar al mecanisme catalític acceptat 

per l’enzim UDP-N-acetilglucosamina 2-epimerasa en la conversió d’UDP-N-



Capítol 1 

50 

acetilglucosamina (UDP-GlcNAc) a UDP-N-acetilmanosamina (UDP-ManNac) 

(Campbell 2000). Una eliminació anti inicial de l’UDP procedent de l’UDP-GlcNAc 

genera l’intermedi 2-acetamidoglucal i una subsegüent addició sin de l’UDP dóna el 

producte UDP-ManNac. Aquest mecanisme involucra primerament una eliminació i 

després una re-addició de l’UDP (Figura 17A). Malgrat que l’UDP-N-acetilglucosamina 

2-epimerasa no és una GT, presenta un plegament de tipus GT-B que suggereix un 

ancestre comú per els dos tipus d’enzims i, per tant, la possibilitat de que presentin un 

mecanisme catalític de reacció similar. 

Figura 17. Mecanisme i estructura de l’enzim UDP-N-acetilglucosamina 2-epimerasa. (A) 

Mecanisme proposat per l’UDP-N-acetilglucosamina 2-epimerasa. (B) Representació de la 

conformació tancada del monòmer de l’UDP-N-acetilglucosamina 2-epimerasa amb una 

molècula d’UDP en el centre actiu (Campbell 2000). 

Una altra evidència indirecta  que podria donar suport al mecanisme proposat, la va 

proporcionar l’estructura cristal·logràfica de la glicogen sintasa de Pyrococcus abyssis

(PaGS), obtinguda per la Dra. Adelaida Díaz-Vilchis del nostre grup de recerca, quan 

va cristal·litzar la proteïna en presència d’UDP-glucosa (UDPG) (Díaz 2012). El 

resultat més rellevant d’aquesta nova estructura va ser la presència d’una molècula 

derivada de la glucosa en el centre actiu d’una de les tres subunitats, que presentava 

una conformació tancada. Les altres dues subunitats del trímer no mostraven una 

densitat electrònica en els seus centres actius que es pogués atribuir a una molècula 

de sucre derivada de la glucosa i es trobaven en conformació oberta.  

               

B
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Figura 18. Densitats electròniques de les molècules de sucre trobades en els centres 
actius dels enzims PaGS, EcGS i SuSy 1. (A) Densitat electrònica observada en el centre 

actiu de la PaGS (en verd els residus del domini N-terminal i en taronja els residus del domini 

C-terminal) mostrant una molècula modelada d’1,5-anidro-D-fructosa (AF, en gris). Apart d’una 

molècula d’AF, també podria concordar amb una molècula d’1,5-anhidro-D-arabino-hexa-1-

enitol (AA), o amb una barreja d’ambdues. (B) Centre actiu de la glicogen sintasa d’Escherichia 

Coli on es mostren l’AF i l’ADP que provenen del substrat acceptor ADPG  (Sheng 2009a). (C) 

Centre actiu de la SuSy 1 d’Arabidopsis thaliana on s’observen la molècula d’AF i l’UDP que 

provenen del substrat donador UDPG i el substrat acceptor fructosa (Zheng 2011). 

L’espècie glicosídica a la que aparentment li manca l’oxigen exocíclic unit al 

carboni C1 que té la glucosa, forma ponts d’hidrogen amb les cadenes laterals dels 

residus His-151 i Glu-339 i amb el grup amida de la cadena principal del residu Lys-

343 (Figura 18A). No és va detectar densitat electrònica que fos atribuïble a la part 
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difosfonucleòtida del substrat donador (UDP), suggerint que l’estructura observada era 

un producte de reacció provinent de l’UDPG que es va formar per l’escissió de l’enllaç 

entre el carboni anomèric del residu glucosa i l’oxigen del grup fosfat terminal de l’UDP 

(Díaz 2012). 

A més a més, s’han descrit recentment uns resultats similars amb la glicogen 

sintasa d’Escherichia Coli (EcGS) (Sheng 2009a) i la isoforma 1 de la sacarosa sintasa 

(SuSy 1) d’Arabidopsis thaliana (Zheng 2011) quan van ser cristal·litzades en 

presència d’ADPG (Figura 18B i 18C) i d’UDPG, respectivament.  

Vam confirmar la naturalesa d’aquest intermedi per cromatografia de gasos 

acoblada a un espectròmetre de masses. Un cop identificat, vam comprovar la seva 

competència catalítica, és a dir, si era possible l’obtenció dels productes finals de la 

reacció a partir d’aquest plausible intermedi en determinades condicions per part de la 

PaGS, com a model de GT-B, com també per part de la glicogenina de múscul de 

conill, com a model de GT-A. 

1.2. Estudi de la naturalesa de l’intermedi detectat en el centre actiu de la 
PaGS en presència d’UDPG i en absència d’un substrat acceptor 

Malgrat que l’estructura cristal·logràfica del complex binari PaGS/UDPG mostrava 

clarament la descomposició del substrat donador en el cristall, en una mescla de 

quantitats catalítiques de PaGS amb excés d’UDPG no es van formar quantitats 

detectables d’UDP després de llargues incubacions. Aquest fet va fer pensar que en 

absència de substrat acceptor, la reacció catalitzada per l’enzim no podria avançar i, 

conseqüentment, la reacció es pararia després d’aquest primer cicle amb l’intermedi 

atrapat en el centre actiu de l’enzim. Per aquesta raó vam decidir treballar amb una 

gran quantitat de PaGS perquè en un sol cicle catalític es pogués detectar l’espècie 

que es formava en el centre actiu quan no hi havia presència de substrat acceptor. 

Per tant, vam incubar 2,5 mg de PaGS amb 20 mM d’UDPG durant 24 hores a 

temperatura ambient en tampó TrisHCl de 50 mM pH 7,4. Passat aquest temps, la 

mescla de reacció es va dividir en dues parts iguals. En la primera meitat es va afegir  

un substrat acceptor, maltohexaosa, fins a una concentració final de 50 mM i en la 

segona es va afegir un volum equivalent de tampó. Ambdues meitats es van incubar 

durant 4 hores a temperatura ambient. Posteriorment, les mescles és van congelar i 
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liofilitzar. L’intermedi és va extreure amb etanol i finalment es va convertir en el 

correponent pertrimetilsilil-2-etiloxiimino derivat 1 (Figura 19) seguint uns 

procediments anteriorment publicats (Celli 1995; Medeiros 2007).  

Figura 19. Espectres de masses de la pertrimetilsilil-2-etiloxiiminoanhidrofructosa. (A) 

Esquema de la pertrimetilsilil-2-etiloxiiminoanhidrofructosa 1 i espectre obtingut de la mostra de 

BSA amb 1,5-anhidrofuctosa processada exactament amb el mateix procediment que les 

mostres amb PaGS i que es va utilitzar com a control positiu. (B) Espectre de la mostra de 

PaGS incubada amb 20 mM d’UDPG en absència de l’acceptor de glicosil maltohexaosa i 

posteriorment derivatitzada. Apareix assenyalada amb una fletxa la relació m/z 421,03 de la 

pertrimetilsilil-2-etiloxiiminoanhidrofructosa 1. 

Es van utilitzar com a control positiu (Figura 19A) i negatiu, dues mostres que 

contenien albúmina de sèrum bovina (BSA) amb i sense 1,5-anhidrofructosa, 

respectivament, que van ser processades amb el mateix procediment que les mostres 

amb PaGS. En la mostra on no s’havia addicionat cap acceptor de glicosil es va 

detectar per GC/MS un compost de m/z 421,03 que s’identificà com a pertrimetilsilil-2-
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etiloxiiminoanhidrofructosa 1 (Figura 19B), per comparació amb l’espectre de masses 

del control positiu. Mentre que en la mostra on s’havia addicionat maltohexaosa, no es 

va detectar el derivat d’anhidrofructosa. Aquest fet suggereix que l’intermedi format és 

consumeix quan s’addiciona un substrat acceptor. 

L’1,5-anhidro-D-fructosa (AF) va ser generosament donada pel Prof. Inge Lundt de 

la Universitat Tècnica de Dinamarca. AF és un metabòlit central en una nova via 

reconeguda de degradació de glicogen, addicional a les clàssiques vies d’hidròlisi i 

fosforòlisis de degradació de glicogen (Yu 1999; Andersen 2002; Yu 2008; Meng 

2011). L’acció de les glicogen liases, o �-1,4-glucan liases, sobre glicogen produeix 

inicialment 1,5-anhidro-D-arabino-hexa-1-enitol (AA, 3, Figura 20), que fora del centre 

actiu de l’enzim tautomeritza cap a un derivat cetònic més estable (4, Figura 20, Ruta 

C) i finalment en solució aquosa s’hidrata donant AF-hidratada (5, Figura 20) 

(Andersen 2002). El procés de derivatització seguit en aquest treball pot convertir la 

forma enòlica 3, cetònica 4 i la hidratada 5 d’AA en el compost 1. La formació d’AA a 

partir d’UDPG en el centre actiu implica que l’enzim és capaç de promoure una reacció 

d’eliminació, fet que es pot explicar a través d’un mecanisme tal com el representat en 

la Figura 20 (Ruta B, eliminació). Aquest resultat podria indicar que un mecanisme 

d’addició-eliminació seria plausible com a modus operandi de les GTs que operen amb 

retenció de configuració i que l’anhidrofructosa, o un tautòmer seu, seria l’intermedi 

clau en aquest mecanisme.  

Per poder confirmar que l’anhidrofructosa és un veritable intermedi, primer de tot, 

s’ha de demostrar que es forma a partir dels reactius inicials. Aquesta demostració ha 

estat proporcionada pels experiments cristal·logràfics realitzats per la Dra. Adelaida 

Díaz-Vilchis i per la detecció per GC/MS d’anhidrofructosa quan es va incubar PaGS 

amb UDPG sense presència d’acceptor de glicosil. Després, s’ha de demostrar que en 

determinades condicions s’obtenen els productes finals a partir de l’anhidrofructosa, és 

a dir, que la reacció es pot completar a partir d’aquest intermedi.  
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Figura 20. Mecanisme catalític de la GS proposat. L’enzim promou la formació de l’ió 

oxocarbeni 2 a partir de NDP-glucosa. En presència d’un substrat acceptor apropiat (Ruta 

A/tipus SNi, fletxes vermelles), l’intermedi rep un atac nucleòfil donant el producte glicosil final. 

En absència del substrat acceptor (Ruta B/eliminació, fletxes blaves), un residu de l’enzim 

actuant com a base (B:) arrenca el protó del carboni C2 de 2 donant 1,5-anhidro-D-arabino-

hexa-1-enitol (3, AA). El compost AA tautomeritza cap a la forma més estable 1,5-anhidro-D-

fructosa (4, AF) que en medi aquos s’hidrata obtenint-se gem-diol 5 (AF-hidratada) (Ruta C). 

Alternativament, el curs normal de la reacció de transferència de grups glicosil catalitzada per la 

GS podria anar a través de l’etapa d’eliminació donant l’enol 3 (Ruta B/eliminació) seguida de 

l’addició de l’acceptor al doble enllaç format anteriorment (Ruta B/addició). 
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1.3. Obtenció de la GGN de múscul de conill 

1.3.1. Clonació, expressió i purificació de la GGN 

El cDNA que codifica la GGN de múscul de conill estava clonat en el vector 

d’expressió pET28a(+) però es va decidir subclonar-lo al vector pCold I. Aquest vector 

utilitza un promotor induïble per fred que permet, en alguns casos, obtenir una major 

solubilitat i un major nivell d’expressió de la proteïna d’interès que quan s’utilitza el 

promotor clàssic T7. El cDNA de la GGN es va clonar en el vector pCold I, el qual 

afegeix una cua de sis histidines a l’extrem amino terminal de la proteïna expressada, 

donant lloc al plasmidi pCold I/GGN (Figura 21).  

Figura 21. Vector d’expressió pCold I/GGN. Dibuix esquemàtic del vector pCold I al qual s’ha 

insertat el cDNA que codifica per la GGN de múscul de conill. 

Es va transformar una soca d’E. coli  4997 amb la construcció pCold I/GGN. En 

aquesta soca mutant s’ha eliminat el gen galU106 que codifica per l’enzim responsable 

de la síntesi d’UDPG endogen d’E. coli (E. coli Genetic Stock Center). D’aquesta forma 

la GGN recombinat s’obté sense estar autoglicosilada, és a dir, lliure de residus de 

glucosa units covalentment a la proteïna. Es van realitzar les proves d’expressió a 

15oC i es va induir amb 1 mM d’IPTG.  

Passat el temps de creixement i d’inducció, les cèl·lules es van centrifugar, tractar 

amb lisozim i lisar per sonicació. L’homogenat obtingut es va tornar a centrifugar, es va 

descartar la fracció insoluble i el sobrenedant es va carregar a una columna d’afinitat 

de níquel. La proteïna recombinant va ser eluïda mitjançant un gradient creixent 
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d’imidazola (Figura 22A). Les fraccions que es van obtenir es van analitzar amb gels 

desnaturalitzants del 10% d’acrilamida (SDS-PAGE) i es va comprovar que contenien 

una proteïna de massa molecular esperada (39 kDa) amb una puresa elevada (Figura 
22B). Les fraccions positives es van concentrar. 

         
Figura 22. Purificació de la proteïna recombinant HisGGN. (A) Cromatograma de la 

purificació per columna d’afinitat de níquel de la HisGGN. Els dos primers pics eren proteïnes 

procedents d’Escherichia coli que presentaven certa afinitat a la columna de níquel i el tercer 

pic corresponia a la proteïna recombinant HisGGN. Les proteïnes eren eluïdes per un gradient 

creixent d’imidazola. (B) Les fraccions positives es van concentrar i la solució de proteïna 

purificada es va sotmetre a electroforesi en un gel del 10% d’acrilamida i tenyir amb blau de 

Coomassie. 

1.4. Estudi mecanístic de les glicosiltransferases GGN i PaGS 

1.4.1. Competència catalítica de l’anhidrofructosa en la reacció de 
transferència 

Per tal d’estudiar si les GTs que operen amb retenció de configuració podrien 

seguir el mecanisme catalític proposat d’eliminació/addicció, es va determinar la 

competència catalítica d’AA en la reacció de transferència glicosil, en altres paraules, 

la possible incorporació, catalitzada per la GGN o la PaGS, de molècules d’1,5-

anhidro-D-fructosa (AF) a diversos substrat acceptors obtenint-se els productes finals 

de la reacció. Per tant, es va estudiar l’autoglicosilació i la transglicosilació de la 

glicogenina (GGN), com a model de GT-A, i la transglicosilació catalitzada per la 

HisGGN 

A B



Capítol 1 

58 

PaGS, com a model de GT-B, utilitzant anhidrofructosa i UDP en el lloc del substrat 

donador UDPG.  

1.4.1.1. Estudi de la incorporació d’anhidrofructosa a diversos acceptors de 
glicosil catalitzada per  la GGN 

Les reaccions d’autoglicosilació de la GGN es van dur a terme en presència de 

diferents concentracions d’anhidrofructosa (25-50 mM) i d’UDP (5-25 mM). La GGN 

hipotèticament poliglicosilada es va precipitar en diverses condicions àcides. 

Posteriorment, es va tractar aquest precipitat amb �-amilasa o amiloglucosidasa per 

degradar les possibles cadenes de poliglucoses i obtenir unitats de maltosa o glucosa 

lliures, respectivament. En cap dels dos casos es van poder detectar per cromatografia 

de líquids acoblada a un espectròmetre de masses (LC/MS), les unitats de maltosa i 

glucosa lliures.  

Per poder continuar estudiant la reacció d’autoglicosilació de la GGN es va fer ús 

d’una tècnica d’espectrometria de masses anomenada Top-down, la qual permet 

detectar la glicogenina intacte amb una cadena de fins a 15 residus de glucosa unida 

covalentment a ella (Hurley 2006). En l’aproximació Top-down, la proteïna intacte és 

injectada directament a l’espectròmetre de masses per tal de poder identificar-la i 

caracteritzar-la, i fins i tot, es possible obtenir informació sobre modificacions post-

traduccionals. La GGN es va incubar durant 3 h a 30oC en presència de 5 mM 

d’anhidrofructosa i 2 mM d’UDP. Apart, es va incubar la GGN amb 5 mM d’UDPG 

durant 3 h a 30 oC. En el primer experiment, per LC/MS, es va detectar la GGN sense 

cap residu de glucosa unit, per tant, no va haver incorporació d’anhidrofructosa a 

l’enzim. En cavi, en el segon experiment, per LC/MS, es va detectar la GGN 

autoglicosilada amb 18 residus de glucosa.  

Lomako i col·laborardors van demostrar que la maltosa i els p-NO2-� �-maltòsids, i 

en particular el p-NO2-�-G2, presenten un important efecte inhibidor de la reacció 

d’autoglicosilació de la GGN (Lomako 1990). Al mateix temps, el p-NO2-�-G2 és un bon 

acceptor competitiu de glucosa, ja que s’ha descrit un 23% de conversió cap al 

producte monoglicosidat, és a dir, cap al p-NO2-�-G3. En canvi, en el cas del p-NO2-�-

G1, p-NO2-�-G3 i p-NO2-�-G4 s’obté el seu corresponent producte monoglicosidat en un 

10,6%, 11,6% i 3,5% de conversió, respectivament (Alonso 1995). Per aquesta raó els 

estudis de transglicosilació es van dur a terme utilitzant com a acceptors de glicosil la 
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maltosa (G2, 50 mM) i el p-NO2-�-G2 (para-nitrofenil �-maltòsid, 25-50 mM) en 

presència d’anhidrofructosa (25-50 mM) i d’UDP (0,5-25 mM). Els crus de reacció es 

van analitzar per LC/MS i no es va observar la incorporació d’anhidrofructosa als 

corresponents acceptors emprats. 

1.4.1.2. Estudi de la incorporació d’anhidrofructosa a diversos acceptors de 
glicosil catalitzada per la PaGS 

Per fer l’estudi mecanístic de la PaGS la Dra. Adelaida Díaz-Vilchis ens va 

proporcionar l’enzim recombinat purificat. La reacció de transglicosilació catalitzada 

per la PaGS es va dur a terme en presència d’anhidrofructosa i d’UDP i del substrat 

acceptor maltotriosa (G3). Les mostres es van incubar 4 h a 50oC, (Taula 2) i es van 

analitzar per LC/MS (Figura 23). 

Experiment 50 mM Anhidrofructosa 5 mM UDP 50 mM Maltotriosa 0,64 μμμμM PaGS

A (-UDP) + - + + 

B (+UDP) + + + + 

C (-PaGS) + + + - 

D (-AnFru) - + + + 

Taula 2. Experiments de transglicosilació catalitzats per la PaGS en presència 

d’anhidrofructosa, UDP i el substrat acceptor maltotriosa. 
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Figura 23. Cromatogrames de les transglicosilacions catalitzades per la PaGS en presència 

d’anhidrofructosa, d’UDP i maltotriosa. La mostra B contenia anhidrofructosa, UDP, maltotriosa 

i enzim. Mentre que a la mostra A, C i D no tenia UDP, enzim i anhidrofructosa, respectivament. 

Es va observar que la mostra A, on no hi havia UDP, no es produia el producte de 

transglicosilació maltotetraosa (G4), com tampoc en la mostra C on l’enzim no hi era 

present. En canvi en la mostra B on estaven els quatre components es va detectar G4. 

Però en la mostra D, on no hi havia anhidrofructosa, també es va detectar G4. La 

producció de G4 en aquestes condicions es podria explicar per la capacitat que té 

l’enzim PaGS d’inicilament catalitzar la reacció inversa de transglicosilació, i a partir de 

maltotriosa (G3) i UDP obtenir G2 i UDPG, per posteriorment utilitzar aquest UDPG i 

una molècula de G3 per produir G4 i UDP (Figura 24). A causa d’això, no podíem 

concloure que la G4 es formava a través d’AF i, conseqüentment, no podíem 

determinar la competència catalítica d’AA. 

Figura 24.  Reacció inversa de transglicosilació catalitzada per la PaGS. 
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Per tant, es va intentar minimitzar la reacció inversa de transglicosilació utilitzant 

com a substrat acceptor maltosa (G2) o maltoheptaosa (G7), pels motius que es 

detallen a continuació. Vam emparar com a acceptor la G2, perquè l’enzim a partir de 

G2 i UDP no pot formar glucosa i UDPG. Mentre que es va usar G7 perquè, al estar 

format per set glucoses, és un bon anàleg del glicogen, el substrat natural de la PaGS, 

i presumiblement és un molt bon substrat acceptor (Taula 3). 

Donadors Acceptors Resultats per LC/MS 

25 / 50 / 100 i 250 mM Anhidrofructosa 

0,5 / 1 / 5 i 25 mM UDP 

50 mM G2
No es va detectar incorporació 

d’anhidrofructosa 

50 mM G7
No es va parar o minimitzar la 

reacció inversa  de transglicosilació

Taula 3. Experiments de transglicosilació catalitzats per la PaGS amb diferents acceptors i 

diverses concentracions d’anhidrofructosa i d’UDP.

Les mostres obtingudes es van analitzar per LC/MS i tampoc es va poder confirmar 

la incorporació d’anhidrofructosa a maltosa i a maltoheptaosa.  

1.4.2. Estudi de la incorporació de deuteri al residu de glucosa transferit 

Una altra manera de determinar la competència catalítica d’AA i, per tant, trobar 

una evidència del mecanisme proposat d’eliminació/addició, era dur a terme les 

reaccions catalitzades per la GGN i la PaGS en D2O, amb l’objectiu de poder detectar 

la incorporació de deuteri en els productes finals. Si el protó làbil unit al residu que 

actua de base en l’enzim (B+-H, Figura 25) pot ser bescanviat amb el dissolvent, el 

producte de glicosilació produït en D2O podria ser una unitat de massa superior que el 

corresponent producte obtingut en H2O. Tots els reactius utilitzats en les diverses 

reaccions van ser prèviament bescanviats en tampó deuterat i les mescles de 

reaccions van ser analitzades per LC/MS. 
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Figura 25. Mecanisme catalític proposat per les proteïnes glicosiltransferases que operen amb 

retenció de configuració, on es mostra com es podria incorporar un àtom de deuteri en el residu 

de glucosa transferit si el medi és un tampó deuterat. 

En aquesta aproximació es va estudiar l’autoglicosilació i la transglicosilació de la 

GGN i la transglicosilació de la PaGS utilitzant UDPG com a donador de glicosil en 

tampó acetat d’amoni normal i deuterat. 

1.4.2.1. Reaccions catalitzades per la GGN 

Es va estudiar l’autoglicosilació de la GGN amb UDPG, en tampó acetat d’amoni 

normal i deuterat, utilitzant l’aproximació Top-down. Si es formava una cadena de 15 

residus de glucosa, i en cada residu es produïa la incorporació d’un deuteri, la cadena 

tindria un pes molecular de 15 unitats de més. Es va incubar la GGN amb 2 mM UDPG 

en tampó acetat d’amoni normal i deuterat a 30oC durant 3 min, 7 min i 3 h. Les 

mostres es van injectar directament a l’espectròmetre de masses. Quan la incubació 

va ser de 3 min es va detectar la GGN intacte amb 6, 7 i 8 residus de glucosa units, 

quan va ser de 7 min es van observar entre 7 i 11 residus de glucoses units i quan va 

ser de 3 h es va poder determinar entre 10 i 18 residus de glucoses units (Figura 26). 

No es va detectar cap diferència significativa entre les mostres que provenien de la 

incubació amb tampó deuterat i en tampó no deuterat.  
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En el cas que hi hagués solament una o dues incorporacions de deuteri en el 

primer i/o en el segon residu de glucosa que s’unís a l’enzim, no es podrien confirmar 

perquè s’està treballant en el límit que té la pròpia tècnica (± 2 Da). Per tal 

d’augmentar la sensibilitat es va decidir utilitzar l’aproximació Middle-down. Per 

aquesta nova aproximació les mostres, on la GGN s’havia incubat 3 h a 30oC amb 

UDPG (2 mM) en tampó acetat d’amoni normal i deuterat, es van digerir amb 500 mM 

de bromur de cianogen en 50% àcid fòrmic/H2O. El bromur de cianogen hidrolitza els 

enllaços peptídics a l’extrem C-terminal dels residus de metionines, d’aquesta forma la 

proteïna es trencada donant tota una sèrie de fragments.  

Les mostres obtingudes van ser directament injectades a l’espectròmetre de 

masses i es van analitzar en les mateixes condicions cromatogràfiques i 

espectromètriques que les mostres analitzades amb l’aproximació Top-down. 

S’esperava detectar els fragments de la GGN amb 16 unitats de glucosa unides al 

residu Tirosina 210 tant en la mostra no deuterada com en la deuterada. Degut a que 

la proteïna recombinant s’obté amb una cua d’histidines al davant, el residu Tirosina 

194 descrit a la bibliografia com a residu autoglicosilat (Lomako 1988), passa a ser el 

210. Tot i que es van detectar alguns dels fragments esperats, que confirmaven que 

en les mostres hi havia certament GGN digerida, no es va poder detectar amb claredat 

els fragments que contenien el residu Tirosina 210, que estava autoglicosilat amb 

unitats de glucosa, perquè eren força insolubles pel fet que el centre actiu de la 

proteïna té un marcat caràcter hidrofòbic. Conseqüentment, no es va poder determinar 

si s’havien incorporat deuteris en les mostres incubades amb tampó deuterat. 
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Figura 26. Espectres de la GGN autoglicosilada obtinguts amb la tècnica Top-down. 
Espectre de la mostra on la GGN ha estat incubada 3 h a 30ºC amb UDPG en tampó acetat 

d’amoni normal (A) i en tampó acetat d’amoni deuterat (B). 



Capítol 1 

65 

També es va decidir fer l’estudi de la transglicosilació catalitzada per la GGN 

utilitzant G3 (50 mM) i p-NO2-�-G2 (33 mM) com a acceptors de glicosil i UDPG (25 

mM) com a donador de glicosil en tampó acetat d’amoni normal i deuterat. D’aquesta 

manera es volia determinar si per cada unitat de glucosa que s’unia a l’acceptor 

s’incorporava un àtom de deuteri. Els crus de reacció de les diferents mostres es van 

analitzar per LC/MS. Tot i que es va observar la transglicosilació de la G3 per donar G4

i del p-NO2-�-G2 per donar p-NO2-�-G3, en cap cas es va detectar la incorporació d’un 

àtom de deuteri al residu de glucosa que es transferia a l’acceptor. 

1.4.2.2. Reaccions catalitzades per la PaGS 

L’estudi de la transglicosilació es va realitzar utilitzant G3 (50 mM) com a acceptor 

de glicosil i UDPG (25 mM) com a donador de glicosil en tampó acetat d’amoni normal 

(Figura 27A) i deuterat (Figura 27B), per poder observar si per cada unitat de glucosa 

que es tranferia s’incorporava un àtom de deuteri. A més, es va realitzar un control 

negatiu que contenia tots els reactius excepte l’enzim (Figura 27C).  

Figura 27. Cromatogrames de la transglicosilació catalitzada per la PaGS utilitzant UDPG com 

a donador i maltotriosa com a acceptor en tampó acetat d’amoni normal (A) i deuterat (B). En 

els cromatogrames de les mostres A i B s’observen els productres de transglicosilació que van 

des de la G4 fins la G8, en canvi en el cromatograma de la mostra C, que contenia tots els 

reactius excepte l’enzim, només s’observa la G3 (C). 
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Per LC/MS es van analitzar les mostres i es van observar els productes de 

transglicosilació en les mostres A i B, des de la maltotetraosa (G4) fins la maltooctaosa 

(G8) (Figura 27). Però a l’observar l’espectre de masses de cada un dels polímers 

formats en medi deuterat, no es va detectar la incorporació de deuteri. 

1.5. Discussió 

L’estructura cristal·logràfica del complex binari PaGS/ UDPG mostrava en el centre 

actiu d’un dels monòmers de l’enzim una densitat electrònica, que s’assemblava a la 

d’una molècula de glucosa a la que li mancava l’oxigen exocíclic unit al carboni 

anomèric, mentre que no es va trobar densitat electrònica atribuïble a la part UDP. Uns 

resultats similars es van observar en un complex ADPG/EcGS (Sheng 2009a), i en un 

altre complex UDPG/sacarosa sintasa d’Arabidopsis thaliana, un membre de la família 

GT-4 (Zheng 2011) (Figura 18). En aquests dos últims casos, no obstant, les parts 

respectives dels difosfonucleòsids del substrats donadors eren presents en els centres 

actius dels enzims, encara que no units covalentment al derivat glucosil (Figura 18B i 
18C).  

En aquest treball, mitjançant la GC/MS, s’ha identificat el derivat pertrimetilsilil-2-

etiloxiimimo 1 de la molècula de sucre AA formada en el centre actiu per la PaGS a 

partir de l’UDPG en absència d’un substrat acceptor. Aquesta observació implica que 

l’enzim pot promoure l’escissió de l’enllaç entre l’oxigen de l’àtom del �-fosfat de l’UDP 

i el carboni anomèric del donador de glicosil per donar l’espècie oxocarbeni 2, el qual 

s’estabilitza per l’eliminació del protó adjacent del carboni C2. Per tant, la reacció 

global pot anar a través d’un procés tipus E1 (Figura 20, Ruta B/eliminació). Respecte 

l’idea de que un residu de l’enzim actuï com a base per desprotonar el carboni C2 de 

l’UDPG (B:, Figura 20), una hipòtesi raonable és assignar aquest paper a l’oxigen del 

grup carbonil de la cadena principal del residu His-151 en la PaGS. Aquest grup està 

ben posicionat respecte el carboni C2 del residu de glucosa i a una distància correcta 

per abstreure el protó unit al carboni C2 (Figura 28). En el mecanisme tipus E1, la 

base que arrenca el protó del carboni C2 de l’ió oxocarbeni 2 no ha de ser 

necessàriament forta perquè l’acidesa del protó està altament incrementada per la 

càrrega positiva que té a prop. No obstant, s’ha de tenir present que la cadena lateral 

del residu Asp-128 (Asp-137 en EcGS), l’únic residu en la PaGS que cau en una regió 

no permesa de la zona Ramachandran, està a una distància d’enllaç d’hidrogen dels 

protons de l’amida de la cadena principal de l’His-151 i l’Arg-152 (His-161 i Asn-162 en 
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EcGS) (Figura 28). Un fort pont d’hidrogen amb l’amida de la cadena principal de 

l’Arg-152 tindria com a resultat un increment de la basicitat de l’oxigen del carbonil de 

l’His-151, provocant al seu torn un afavoriment en la captura del protó del carboni C2. 

El residu Asp-128 està absolutament conservat en tots els membres de la família GT-5 

(Sheng 2009a) i en la seva posició equivalent les GSs eucariotes tenen un residu 

d’àcid glutàmic. En l’enzim de llevat Gsy2p la cadena lateral del residu Glu-169, que té 

una conformació no permesa Ramachandran, és també a una distancia de pont 

d’hidrogen dels protons de l’amida de la cadena principal del residu essencial His-193 

(equivalent a l’His-151 en la PaGS) i del següent residu, l’Ala-194. Similars xarxes de 

ponts d’hidrogen s’han trobat en el centre actiu de l’enzim OtsA (Asp-130, His-154, Ile-

155) i de la MalP (Asp-307, His-345, Thr-346). 

Figura 28. Xarxa de ponts d’hidrogen trobats en el centre actiu de la PaGS, la EcGS i la 
Gsy2p. Superposició estructural del centre actiu de la PaGS amb el de la EcGS i el de la 

Gsy2p on es mostren les xarxes de ponts d’hidrogen que podrien afavorir la captura del protó 

del carboni C2 del residu de glucosa transferit en el mecanisme d’eliminació/addició. En blau 

estan representats l’AA provinent de l’UDPG i els residus de la PaGS (PDB 3FRO); en verd 

l’AA i l’ADP provinent de l’ADPG, i els residus de la EcGS (PDB 3GUH); i en rosa els residus de 

la Gsy2p (PDB 3O3C). 
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Quan el substrat donador i l’acceptor estan units al centre actiu de l’enzim, la 

reacció de transferència glicosil pot anar a través d’un desplaçament  frontal tipus SNi 

(Ruta A, Figura 20). Atès que, com es mostra aquí, la presència d'un substrat acceptor 

unit al centre actiu no és un requisit previ per promoure l’escissió de l'enllaç entre 

l'UDP i el residu glucosil del donador, el mecanisme proposat tipus SNi ha de ser un 

procés d’etapes no concertades. A més, aquesta observació també suggereix que la 

formació de l’enllaç d’hidrogen entre el grup OH nucleòfil de l’acceptor i l’àtom d’oxigen 

unit al carboni anomèric (Errey 2010) no és essencial, almenys en termes qualitatius, 

per l’escissió de l’enllaç fosfoèster i la formació de l’espècie oxocarbeni. 

També hem demostrat que el derivat pre-format AA que es manté a l'interior de la 

enzim, no es pot detectar quan s'afegeix posteriorment un acceptor adequat. Aquesta 

observació suggereix que en aquestes condicions AA experimenta l'addició de la 

molècula acceptora a través del doble enllaç generat inicialment per produir el glucòsid 

final (Ruta B/addició, Figura 20). Això fa plantejar la possibilitat de que el procés 

d'eliminació/addició proposat pugui ser la via normal a través de la qual operen les 

GTs de retenció de configuració, o al menys les GSs. La primera part d’aquest 

mecanisme és similar a l’acceptat per la reacció catalitzada per l’UDP-N-

acetilglucosamina 2-epimerasa, que consisteix en la interconversió d’UDP-N-

acetilglucosamina (UDP-GlcNAc) i UDP-N-acetilmanosamina (UDP-ManNAc). L’enzim 

epimeritza un estereocentre que no posseeix un protó àcid (el carboni C2 del residu 

del sucre) via l’eliminació de l’UDP de l’UDP-GlcNAc o UDP-ManNAC, generant com 

intermedis units a l’enzim el 2-acetamidoglucal (6, Figura 20) i UDP. Curiosament, el 

plegament global de l’enzim UDP-N-acetilglucosamina 2-epimerasa presenta dos 

dominis Rossmann que formen una escletxa on es troba el centre catalític (Campbell 

2000), com passa amb les GSs i totes les GTs que tenen un plegament GT-B (Figura 
17). Altres enzims de transferència de grups glicosidics que retenen la configuració del 

carboni anomèric, com les sialidases (Burmeister 1993) o les nucleòsid 2’-

deoxiribotransferases (Smar 1991) també produeixen productes glicosídics a través 

d’una reacció d’eliminació quan el substrat acceptor està absent. No obstant, en 

aquests casos, el mecanisme de reacció normal està completament establert i se sap 

que implica un doble desplaçament estàndard amb la participació d'un residu nucleòfil 

de l’enzim (Short 1996; Chan 2011). 

No s’ha pogut demostrar la competència catalítica d’AA com a intermedi de la 

reacció de transferència glicosil catalitzada per la PaGS o per la GGN. Malgrat tot, cal 

assenyalar que AA (3) no és estable en solució aquosa i és troba quantitativament en 
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forma d’AF-hidratada (5) (Andersen 2002). Aquesta forma hidratada 5 probablement 

no és reconeguda per l’enzim. El producte format per l’enzim glicogen liasa és l’AA, 

que quan s’allibera del centre actiu cap a la solució aquosa és converteix en AF (4) i 

seguidament en AF-hidratada (5) (Figura 29) (Baxter 1973). El fet que la forma 

hidratada d’AF no inhibeixi l’enzim glicogen liasa és pot atribuir a aquest equilibri i a la 

incapacitat que té l’enzim de reconèixer la forma hidratada 5 (Andersen 2002). En 

canvi, en presència de fosfat i substrat acceptor, el D-glucal (7, Figura 20) pot 

remplaçar la glucosa-1-fosfat com a substrat donador en les reaccions catalitzades per 

la GP o la MalP per donar productes �(1,4) 2-deoxi-D-glucòsids. A més, la reacció amb 

la molècula D-glucal va a una velocitat comparable a la velocitat de transferència 

glucosil quan el substrat és la glucosa-1-fosfat (Klein 1982). Encara que el curs 

estereoquímic inicial d’aquesta reacció difereix del proposat en la Figura 20, ja que la 

protonació de carboni C2 de D-glucal es produeix des de la cara �, es pot interpretar 

com la demostració de que un derivat glucosil que té un doble enllaç C1-C2 és 

químicament i cinèticament competent amb la reacció de transferència catalitzada per 

la GP o la MalP, els centres actius de les quals són similars als de la GSs i altres GTs 

de retenció de configuració que tenen un plegament global GT-B (Buschiazzo 2004). A 

més, es va identificar un derivat de glucosa que li manca el grup 1-hidroxil en el centre 

actiu de la MalP en un complex amb maltopentaosa i un ió fosfat (PDB 2ASV). Basant-

se solament amb la densitat electrònica trobada, aquest compost va ser descrit com a 

1,5-anhidrosorbitol. No obstant, nosaltres proposem com a intermedi de la reacció 

catalitzada per les GTs que operen amb retenció de configuració, el compost AA (3).  
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Figura 29. Esquema de la hidratació d’una molècula d’AA. En absència de substrat 

acceptor, la PaGS a partir d’UDPG forma 1,5-anhidro-D-arabino-hexa-1-enitol 3 (AA) en el 

centre actiu, però el compost AA tautomeritza cap a la forma més estable 1,5-anhidro-D-

fructosa 4 (AF) que en medi aquos s’hidrata obtenint-se gem-diol 5 (AF-hidratada). 

Les reaccions catalitzades per la PaGS i la GGN dutes a terme en D2O no van 

produir cap incorporació mesurable de deuteri als productes finals. No obstant, encara 



Capítol 1 

70 

que un resultat positiu hauria donat suport al procés d’eliminació/addició, un resultat 

negatiu no desmenteix aquest mecanisme. Per a que s’incorpori un deuteri a la posició 

C2 de la unitat glucosil transferida, l’hidrogen làbil unit al residu enzimàtic que actua de 

base (B+-H, Figura 20 o Figura 25) del mecanisme proposat s’hauria de bescanviar 

amb el dissolvent. Com es mostra en l’estructura de raig X del complex binari 

PaGS/UDPG, com també en d’altres de diverses GTs, el centre actiu dels enzims 

experimenta un moviment de tancament quan s’uneix el substrat donador. Aquest 

tancament comporta un important agrupament de residus dels dominis N- i C-

terminals, i és també el responsable de l’exclusió d’aigua del centre actiu per evitar 

que es produeixi una hidròlisi no desitjada de l’enllaç fosfoèster del substrat donador. 

En aquests condicions es probable que no es pugui donar l’intercanvi de protons entre 

els residus del centre actiu i el medi aquós exterior, fent per tant impossible 

l’incorporació de deuteris en el producte final de la reacció de transglicosilació o 

autoglicosilació  

Recentment, un estudi de Lee i col·laboradors (Lee 2011) ha mostrat que la 

reacció catalitzada per l’enzim OtsA transcorre través d’un estat de transició tipus 

oxocarbeni altament dissociatiu, amb una participació substancial del nucleòfil entrant 

a través de la donació de pont d’hidrogen amb el grup sortint. Aquesta troballa i la 

demostració que el complex OtsA/UDP/validoxamina A 6’-O-fosfat imita l’estat de 

transició s’ha interpretat com una evidència mecanística del mecanisme de reacció 

d’atac frontal tipus SNi (Ruta A, Figura 20). En canvi, nosaltres creiem que aquestes 

observacions també són compatibles amb un mecanisme d’eliminació/addició (Ruta B, 

Figura 20). En particular, l’efecte cinètic isòtrop (KIE = 1,164), observat quan l’àtom 

d’hidrogen unit al carboni C2 del residu glucosil del donador es substituït per un 

deuteri, s’ha interpretat com a un gran efecte �-secundari que posa de relleu una 

hiperconjugació entre l’enllaç # C2-H i el carboni C1 electro-deficient de l’oxocarbeni 

(Lee 2011). La diferència entre una àmplia hiperconjugació i una plena donació dels 

electrons de l’enllaç # C2-H és subtil, i la formació d’un doble enllaç C1-C2 és un cas 

extrema d’hiperconjugació. Referent això, val la pena mencionar que l’observat KIE de 

l’OtsA de 1,164 està entre dos valors de KIE mesurats en la mateixa posició C2-H en 

l’epimerització de l’UDP-GlcNAc per part de dues epimerases, en un rang de 1,8 per 

l’UDP-GlcNAc 2-epimerasa bacteriana (Morgan 1997) i fins a 1,0 per l’enzim de 

mamífer (Chou 2003). S’assumeix que els dos enzims epimerases operen a través 

d’un mecanisme eliminació/addició. Referent als càlculs teòrics que donen suport a 

que el mecanisme de la reacció catalitzada per l’OtsA és un mecanisme tipus SNi 

(Ardèvol 2011), cal destacar que en aquest estudi la captura del protó unit al carboni 
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C2 pel residu que actua de base, amb la conseqüent formació d’un doble enllaç C1-C2 

com a camí alternatiu, no ha estat calculat. Degut a les dificultats que hem trobat per 

dissenyar un experiment que de forma inequívoca avalés el mecanisme de reacció 

proposat, seria de gran interès poder determinar mitjançant simulacions 

metadinàmiques si el mecanisme d’eliminació/addició proposat aquí és un camí de 

reacció raonable per les GTs que operen amb retenció de configuració. 

Un estudi recent  mostra una espècia de glucosa, a la que li manca el grup 1-

hidroxil, present en el centre actiu d’un complex binari UDPG amb una glicogenina 

mutada, on el residu tirosina que actua com a acceptor en la reacció d’autoglicosilació 

s’ha eliminat (Chaikuad 2011). Aquest resultat obtingut amb l’enzim GGN també és 

compatible amb un mecanisme d’eliminació/addició. Per tant, el mecanisme proposat 

en aquest treball d’eliminació/addició podria ser aplicable no només a les GSs i per 

extensió a les GTs de plegament GT-B que operen amb retenció de configuració, sinó 

que també a la GGN i per tant a les GTs de plegament GT-A que també operin amb 

retenció de configuració del sucre transferit. 

En conclusió, els resultats obtinguts dels estudis mecanístics amb la GGN i la 

PaGS són consistents amb un mecanisme tipus SNi, a través d’un intermedi 

oxocarbocatiònic, com a modus operandi de les GTs que operen amb retenció de 

configuració. No obstant, els nostres resultats i d’altres presents en la literatura també 

són compatibles amb un mecanisme d’eliminació/addició, amb un intermedi no unit 

covalentment a l’enzim que té un doble enllaç C1-C2. 





Capítol 2 

73 

CAPÍTOL 2:  COMPOSTOS GLICOMIMÈTICS COM A 
POTENCIALS INHIBIDORS DE LES GLICOSILTRANSFERASES 
QUE OPEREN AMB RETENCIÓ DE CONFIGURACIÓ  

2.1. Introducció 

A fi d’obtenir evidències del mecanisme catalític de les GTs que operen amb 

retenció de configuració del grup glicosil transferit, en aquest treball s’han seguit dues 

estratègies. La primera estratègia es la que s’ha explicat al primer capítol que 

consisteix en co-cristal·litzar l’enzim amb un del seus substrats, resoldre l’estructura 

obtinguda, caracteritzar l’intermedi format en el centre actiu i, finalment, estudiar la 

competència catalítica d’aquest intermedi. Mentre que la segona estratègia consisteix 

en buscar possibles inhibidors i estudiar cinèticament els seus efectes sobre l’activitat 

enzimàtica. A part, estàvem especialment interessats en trobar inhibidors de dues 

famílies de GTs que operen amb retenció de configuració, les glicogen fosforilases i 

les glicogen sintases, com es comentarà més endavant. 

Per dur a terme l’estudi mecanístic, es va escollir treballar amb la glicogen 

fosforilasa a de múscul de conill (RMGPa, família GT-35) com a model de GT no-Leloir 

i la glicogen sintasa d’Escherichia coli (EcGS, família GT-5) com a model de GT Leloir 

que utilitzen com a substrat glicogen. Apart es va escollir una altra GT que no utilitzés 

un polímer com a substrat, la isoforma 4 de la sacarosa sintasa (SuSy 4) de Solanum 

tuberosum L. (família GT-4) que catalitza la conversió reversible d’una molècula de 

fructosa i un glucòsid difosfonucleòtid (UDP-Glc, ADP-Glc o TDP-Glc) en el 

corresponent difosfonucleòtid i sacarosa.  

La RMGPa degrada el glicogen catalitzant el trencament fosforolític dels enllaços 

glicosídics �-1,4, alliberant glucosa-1-fosfat com a producte de reacció. Cal recordar 

que el glicogen és un polímer de glucosa que s’utilitza com a font principal 

d’emmagatzematge de glucosa en el regne animal i també té la funció de suplir 

glucosa quan es necessari. A més, en els darrers anys ha crescut considerablement 

l’interès per trobar inhibidors específics de la GP per tractar la diabetis tipus 2. S’ha 

suggerit com a principi terapèutic, la possibilitat d’inhibir la GP per disminuir la 

degradació de glicogen i la conseqüent alliberació de molècules de glucosa. D’aquesta 
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forma, es podria evitar l’excessiu augment de la concentració de glucosa en sang 

(hiperglucèmia) en els pacients diabètics (Fosgerau 2000).  

La GS d’E. coli catalitza la successiva addició de residus de glucosa procedents 

del donador adenosina 5’-difosfoglucosa (ADPG) a extrems no reductors del glicogen. 

En els mamífers, la GS (família GT-3) és l’únic enzim capaç de sintetitzar glicogen. 

Aquest polisacàrid es produeix principalment en el fetge i els músculs, però també es 

produeix en el cervell, encara que els seus nivells són baixos en comparació amb els 

altres dos teixits. En el cervell, el glicogen s'emmagatzema normalment en els 

astròcits, mentre que les neurones no acumulen aquest polisacàrid en condicions 

normals (Cataldo 1986; Wender 2000). En canvi, s’han observat alteracions en 

l’acumulació de glicogen en malalties neurodegeneratives com la malaltia de Lafora 

(Vallès-Ortega 2011). La presència d’inclusions anòmales de glicogen en neurones de 

ratolins i mosques del vinagre (Drosophila melanogaster), que eren models de la 

malaltia de Lafora, ha conduit a una pèrdua severa de neurones, diversos efectes en la 

locomoció i una reducció en l’esperança de vida (Duran 2012). Per tant, una possible 

eina pel futur tractament de la malaltia de Lafora i d’altres malalties 

neurodegeneratives serien uns inhibidors de la GS de mamífer. En resum, s’han 

proposat la GP i la GS com a potencials dianes per al tractament de malalties 

relacionades amb el desordre del metabolisme del glicogen. 

 Un dels inhibidors de GP més conegut és el 1,4-dideoxi-1,4-imino-D-arabinitol 

(DAB). Els efectes del DAB en la GP s’han investigat en hepatòcits de rata in vitro

(Latsis 2002), en preparacions de fetge i en ratolins ob/ob in vivo (Fosgerau 2000; 

Walls 2008). S’han publicat les propietats farmacològiques del DAB com a potent 

inhibidor de la GP, però, hi ha controvèrsies sobre el mecanisme d'acció del DAB en la 

GP. Latsis i col·laboradors han arribar a la conclusió que el DAB és un inhibidor 

al·lostèric de la fosforilasa, mentre que Lundgren et al. suggereixen que la seva forma 

d'inhibició és acompetitiva o no competitiva respecte de glicogen i Pi, respectivament 

(Fosgerau 2000; Latsis 2002). 

La modificació química del grup hidroximetil del DAB, i del seu enantiòmer LAB, ha 

donat lloc a una sèrie de nous derivats d’origen aminoàcid, aminoalchol, aromàtic i 

aminoàcid ciclat (Concia 2013). Amb l’estratègia de funcionalitzar la cadena lateral, es 

pretenia millorar les característiques inhibitòries en termes de potencia i/o selectivitat. 

Per tal d’aclarir no només el mecanisme catalític de la GP, com a GT que opera amb 

retenció de configuració, sinó també el mecanisme d’acció del DAB, es va estudiar els 
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efectes del DAB, LAB i derivats del DAB en l’activitat de la RMGPa. De fet, hi ha pocs 

inhibidors coneguts per a la família de les glicogen fosforilases, però no n’hi ha cap per 

a la família de les glicogen sintases ni per a la família de les sacaroses sintases. Totes 

les GTs que operen amb retenció de configuració comparteixen una arquitectura del 

centre actiu comuna degut a l’elevat nombre de residus catalítics conservats, per això, 

vam hipotetitzar que inhibidors d’una certa família de GTs podien ser plausibles 

inhibidors d’altes famílies de GTs. Conseqüentment, es va decidir estudiar els efectes 

del DAB, LAB i derivats del DAB en l’activitat enzimàtica de la EcGS i la SuSy 4 de 

Solanum tuberosum L.  

Un estudi recent d’Errey i col·laboradors (Errey 2010) mostra els efectes inhibitoris 

de quatre pseudodisacàrids, basats en la part �-glucopiranosil del producte natural 

trehalosa, en l’activitat enzimàtica de la trehalosa-6-fosfat sintasa d’Escherichia coli

(OtsA), una GT que opera amb retenció de configuració i presenta un plegament global 

GT-B. La OtsA catalitza la síntesi de trehalosa-6-fosfat a partir d’UDP-glucosa i 

glucosa-6-fosfat segons la següent equació:  

            UDPG + glucosa-6-fosfat         OtsA          trehalosa-6-fosfat + UDP            

El millor inhibidor va ser la validoxilamina-6’-fosfat amb un valor d’IC50 en l’escala 

milimolar. A més, per aquest mateix inhibidor van mesurar els valors d’IC50 en 

presència de concentracions creixents d’UDP. Aquest valor  va ser fins a 100 vegades 

més petit, per tant l’inhibidor va resultar 100 vegades més potent, quan la concentració 

d’UDP era al voltant del seu valor de Ki, mostrant una inhibició sinergètica. Els autors 

d’aquest estudi van concloure que l’inhibidor real era el complex format pel 

pseudodisacàrid sintètic i l’UDP. Seguint aquesta línia de treball, es va estudiar si pel 

DAB, LAB i derivats del DAB era possible incrementar els seus efectes inhibitoris en 

les activitats de les GTs estudiades, en presència de la corresponent part del substrat 

donador, és a dir, en presencia de fosfat inorgànic en el cas de la RMGPa i del 

difosfonucleòtid ADP i UDP en el cas de la EcGS i la SuSy 4, respectivament.  
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2.2. Obtenció de la glicogen sintasa d’Escherichia coli (EcGS) 

2.2.1. Clonació, expressió i purificació de la EcGS 

El cDNA que codificava per la EcGS va ser amplificat per PCR del DNA genòmic 

d’Escherichia coli. El producte de PCR va ser clonat en els llocs NdeI i XhoI del vector 

pET23a(+) per obtenir el plasmidi pET23a(+)-EcGS, que codifica per una proteïna que 

se li ha afegit a l’extrem C-terminal una cua de 6 histidines (Figura 30). Es va 

corroborar que l’insert fos consistent amb el gen de la GS present en la base de dades 

del projecte genòmic d’E. coli (Blattner 1997). 

Figura 30. Vector d’expressió pET23a(+)-EcGS. Dibuix esquemàtic del vector d’expressió 

pET23a(+) al qual s’ha insertat el cDNA que codifica per la glicogen sintasa d’Escherichia coli. 

Sheng i col·laboradors van publicat que l’enzim salvatge EcGS té una forta 

tendència a agregar-se i precipitar i, per poder fers estudis de cristal·lització van 

utilitzar el doble mutant dmEcGS (C7S, C408S) com a alternativa a la forma salvatge, 

ja que van observar que aquest doble mutant era molt més estable (Sheng 2009a). De 

les tres cisteïnes presents en EcGS que són la Cys-7, Cys-379 i la Cys-408, la Cys-

379 es va mantenir perquè el seu reemplaçament per serina afectava l’afinitat aparent 

per ADPG i feia disminuir dràsticament l’activitat específica. En canvi, la variant 

dmEcGS (C7S, C408S) exhibia una activitat específica i unes afinitats aparent per als 

dos substrats, ADPG i glicogen, comparables amb la wtEcGS (Yep 2004). Els residus 



Capítol 2 

77 

Cys-7 i Cys-408 no estan propers al centre actiu, suggerint que aquesta doble mutació 

té un impacte petit en l’estructura de l’enzim i en la seva catàlisi.  

Per fer els estudis d’inhibició ens interessava treballar amb un enzim estable, però 

al mateix temps, que les mutacions introduïdes per fer augmentar la seva estabilitat no 

afectessin significativament els seus paràmetres cinètics respecte la forma salvatge, 

per això vam decidir seguir la mateixa estratègia de Sheng et al. La doble mutació dels 

residus Cys-7 i Cys-408 per serines es va realitzar per mutagènesi dirigida. Les 

mutacions introduïdes van ser verificades per seqüenciació. A partir d’aquell moment 

es va treballar exclusivament amb el doble mutant dmEcGS (C7S, C408S). 

Per a l’expressió recombinant de l’enzim es va transformar una soca d’Escherichia 

coli BL21(DE3) amb la construcció pET23a(+)-dmEcGS. El cultiu bacterià es va induir 

amb 0,8 mM d’IPTG i es va incubar durant 14 hores a 23ºC. Posteriorment, les 

cèl·lules obtingudes es van centrifugar, homogeneïtzar a temperatura ambient en 

tampó A (50 mM de Tris-HCl pH 7,4) i, finalment, es van lisar per sonicació. Després, 

es van centrifugar a 10.000 g i es va separar el sobrenedant del sediment. Per purificar 

la proteïna es van utilitzar dues tècniques cromatogràfiques diferents. 

Figura 31. Cromatograma de la columna d’afinitat per la dmEcGS. En el cromatograma 

s’observa l’elució de tres poblacions de proteïnes unides a la columna. Els pics A i B 

corresponen a proteïnes contaminants mentre que el pic C a una proteïna de pes molecular 

esperat (55 kDa). 



Capítol 2 

78 

La cromatografia d’afinitat de Ni2+ va ser escollida com a primera etapa en la 

purificació de la dmEcGS.  Es va carregar a una columna d’afinitat de níquel la fracció 

soluble de l’homogenat, descartant la fracció no unida. La proteïna unida a la columna 

es va eluir mitjançant un gradient d’imidazola fins a 1 M, utilitzant el tampó B (1 mM 

d’imidazola, 50 mM de Tris-HCl pH 7,4). El cromatograma obtingut va indicar que 

existien tres poblacions de proteïnes amb diferent afinitat per la columna de níquel 

(Figura 31). L’anàlisi en gel desnaturalitzant del 10% d’acrilamida (SDS-PAGE) va 

permetre determinar que el primer pic (A) i el segon pic (B) corresponien a proteïnes 

contaminats i el tercer pic (C) corresponia a una proteïna de massa molecular 

esperada (55 kDa) amb una puresa del 90%. Les fraccions eluïdes positives es van 

concentrar. 

La cromatografia de filtració en gel va ser escollida com a últim pas en la purificació 

de la dmEcGS. La proteïna es va carregar en una columna Superdex 200 HR10/30 i 

va ser eluïda en un tampó que contenia 50 mM de Tris-HCl pH 7,4. En el 

cromatograma van aparèixer dos pics que es van analitzar per gel desnaturalitzant de 

poliacrilamida. El primer pic (A) corresponia a una proteïna contaminat i el segon pic 

(B), que era el majoritari, corresponia a una proteïna de massa molecular de 55 kDa 

d’homogeneitat aparent per SDS-PAGE (Figura 32). Les fraccions que contenien la 

proteïna purificada van ser concentrades fins a 6-7 mg/mL. 

Figura 32. Cromatograma de la columna d’exclusió molecular (esquerra) i electroforesis 
del pic B (dreta). Cromatograma de la gel filtració on s’observa l’elució d’una proteïna 

majoritària a un volum de 24,64 mL que per electroforesis de proteïnes SDS-PAGE es va 

corroborar que era la dmEcGS-His ja que presentava el pes molecular esperat de 55 kDa. 
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2.3. Obtenció de la isoforma 4 de la sacarosa sintasa (SuSy 4) 

2.3.1. Subclonació, expressió i purificació de la SuSy 4 

El cDNA que codifica la SuSy 4 de S. tuberosum, cedit gentilment pel Dr. Javier 

Pozueta-Romero del Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales (Universidad 

Pública de Navarra/CSIC), es troba clonat en el vector d’expressió pET28a(+) de tal 

forma que la construcció resultant codifica l’enzim amb una cua de poli-histidines 

fusionades a l’extrem N-terminal donat lloc al plasmidi pET28a(+)-SuSy 4 (Figura 33).

Figura 33. Vector d’expressió pET28a(+)-SuSy 4. Dibuix esquemàtic del vector d’expressió 

pET28b(+) al qual s’ha insertat el cDNA que codifica per la SuSy 4 de S. tuberosum. 

Es va transformar una soca d’Escherichia coli BL21(DE3) amb la construcció 

pET28a(+)-SuSy 4. El cultiu de bacteris es va induir amb 0,8 mM d’IPTG i es va 

incubar durant 16 hores a 22ºC. Passat el temps de creixement i d’inducció, les 

cèl·lules es van centrifugar i, posteriorment, els extractes bacterians es van 

homogeneïtzar a temperatura ambient amb el tampó Tris-HCl 50 mM pH 7,4, trencant 

les membranes bacterianes per sonicació. A continuació, es va centrifugar a 10.000 g i 

es va separar el sobrenedant del sediment. Per purificar la proteïna també es van 

utilitzar consecutivament dues tècniques cromatogràfiques. 

La fracció soluble obtinguda de lisar les cèl·lules bacterianes que havien 

sobreexpressat l’enzim recombinant, es va carregar a una columna d’afinitat de níquel 
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i es va eluir amb un gradient creixent d’imidazol fins arribar a una concentració de 250 

mM. El cromatograma obtingut va indicar que existien dues poblacions de proteïnes 

amb diferent afinitat per la columna de níquel (Figura 34). L’anàlisi en gel 

desnaturalitzant del 10% d’acrilamida (SDS-PAGE) va permetre determinar que el 

primer pic (A) corresponia a proteïnes contaminats i el segon pic (B) corresponia a una 

proteïna de massa molecular esperada (96 kDa). Es van concentrar les fraccions 

eluïdes positives. 

Figura 34. Perfil d’elució de la SuSy 4 en la columna d’afinitat. Les proteïnes unides a la 

columna d’afinitat elueixen en dos pics (A i B) de menys a més afinitat en resposta a un 

gradient d’imidazola. 

La proteïna es va carregar en una columna de gel filtració Superdex 200 HR10/30 i 

va ser eluïda en un tampó 50 mM de Tris-HCl pH 7,4. En el cromatograma es van 

observar dos pics que es van analitzar per gel desnaturalitzant de poliacrilamida i es 

va comprovar que el primer pic (A) contenia una proteïna contaminant i el segon pic 

(B) contenia una proteïna de la massa molecular esperada (96 kDa) d’homogeneitat 

aparent per SDS-PAGE (Figura 35). Les fraccions que contenien la His-SuSy 4 van 

ser concentrades fins a 8-10 mg/mL.
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Figura 35. Cromatograma de la gel filtració (esquerra) i electroforesis del pic B (dreta). En 

el cromatograma s’observa l’elució d’una proteïna majoritària (pic B) corresponent a un pes 

molecular estimat de 96 kDa. 

2.4. Caracterització cinètica de la EcGS i la SuSy 4 

Per analitzar el mecanisme cinètic de la reacció catalitzada per aquests enzims es 

van utilitzar dos mètodes alternatius. El primer va consistir en mesurar la quantitat de 

radioactivitat que es transfereix des d’un glicosil-difosfonucleòtid, on el residu glicosil 

està marcat radioactivament amb carboni 14, fins a un acceptor de glicosil (Thomas 

1968). El segon va ser el mètode de reaccions acoblades (Gosselin 1994) el qual 

permet d’una forma molt més senzilla, la mesura espectrofotomètrica i a temps real de 

l’evolució de la reacció de transferència de glicosil. Aquest mètode només es adequat 

per a enzims purificats i que funcionen a una temperatura propera a l’ambient com es 

el cas dels nostres enzims estudiats, degut a que utilitza altres enzims termolàbils per 

a acoblar la producció de difosfonucleòtid a l’oxidació de NADH.  

2.4.1. Determinació de l’activitat enzimàtica pel mètode radioactiu de la EcGS 
i la SuSy 4 

El mètode radioactiu de mesura de l’activitat GS es basa en la insolubilitat del 

glicogen en etanol 66%, la qual cosa permet precipitar-lo després de la reacció 

pertinent. D’aquesta forma es va estudiar la reacció catalitzada per GS utilitzant 
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glicogen com a substrat acceptor i ADPG amb la glucosa marcada radioactivament 

com a substrat donador. Després del temps indicat de reacció, es va precipitar el 

glicogen sobre paper i, posteriorment, es va mesurar la incorporació de glucosa 

radioactiva (Thomas 1968). L’activitat específica de la dmEcGS en presència de 2 mM 

d’ADPG i 10 mg/mL de glicogen va ser de 278,6 ± 0,6 mmol min-1 mg-1 proteïna (Taula 
4). 

Tot i que la dmEcGS és molt més estable que la forma salvatge, voliem trobar unes 

condicions òptimes de conservació per minimitzar el màxim la seva degradació. Es per 

això que es van provar les dues formes més estàndards de conservació d’enzims que 

són la congelació a -80 ºC amb el crioprotector glicerol (10%) o solament la congelació 

a -80ºC. Diverses alíquotes de la dmEcGS-His es van guardar en cada una d’aquestes 

dues condicions durant un mes i, després, es van mesurar les seves activitats 

específiques en presència de 2 mM d’ADP-[14C]-glucosa i 10 mg/mL de glicogen. Es 

va observar que la dmEcGS congelada a -80 ºC amb glicerol es conserva 

perfectament sense perdre activitat, mentre que congelada sense glicerol pot arribar a 

perdre aproximadament la meitat de la seva activitat en un mes (Taula 4). 

Conservació

Activitat enzimàtica 
(mmol min-1 mg-1 proteïna) 

2 mM ADP-[14C]-glucosa 

10 mg/mL glicogen 

Fresca (1 dia) 278,6 ± 0,6 

-80ºC + 10% glicerol (1 mes) 274,5 ± 0,9 

-80ºC (1 mes) 132,2 ± 0,8 

Taula 4. Activitat enzimàtica de la dmEcGS. Mesures de la incorporació de glucoses 

marcades amb 14C a glicogen catalitzada per la dmEcGS que s’ha guardat en diferents 

condicions de conservació. Els valors són la mitjana de tres mesures independents ± error 

estàndard. 

Per a l’estudi radioactiu de l’activitat enzimàtica de la SuSy 4 en la direcció de 

síntesi de la sacarosa (fructosa + UDPG/ADPG � sacarosa + UDP/ADP), es va 

utilitzar tant UDPG com ADPG amb la glucosa marcada radioactivament com a 

substrat donador. D’aquesta manera, es va mesurar la incorporació de glucosa 
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radioactiva al substrat acceptor fructosa. Els polisacàrids petits, com la sacarosa, no 

precipiten en etanol 66%. Per aquest motiu, es va canviar el procediment de purificació 

del producte de reacció. Es van fer passar la mescla de reacció per columna de 

Dowex, perquè l’excés d’UDP-[14C]-glucosa o d’ADP-[14C]-glucosa que no havia 

reaccionat, es quedés retingut a la resina. Després, la sacarosa marcada 

radioactivament es va eluir amb H2O i, posteriorment, es va mesurar la incorporació de 

glucosa radioactiva. L’activitat específica d’aquest enzim en presència de 4 mM 

d’UDPG i 30 mM de fructosa va ser de 3,19 ± 0,03 mmol min-1 mg-1 proteïna mentre 

que en presència de 20 mM d’ADPG i 30 mM de fructosa va ser de 0,73 ± 0,04 mmol 

min-1 mg-1 proteïna (Taula 5). 

Tal i com s’havia fet amb la dmEcGS, per la SuSy 4 es van provar les dues 

condicions estàndards anteriors de conservació de proteïnes per trobar les seves 

condicions òptimes de conservació. La SuSy 4 congelada amb glicerol es conserva 

perfectament sense perdre activitat, mentre que congelada sense glicerol en un mes 

arriba a perdre el 20% de la seva activitat (Taula 5).  

Conservació

Activitat enzimàtica 
(mmol min-1 mg-1 proteïna) 

Activitat enzimàtica 
(mmol min-1 mg-1 proteïna) 

4 mM UDP-[14C]-glucosa 

30 mM fructosa 

20 mM ADP-[14C]-glucosa 

30 mM fructosa 

Fresca (1 dia) 3,19 ± 0,03 0,73 ± 0,04 

-80ºC + 10% glicerol (1 mes) 3,09 ± 0,09 0,70 ± 0,03 

-80ºC (1 mes) 2,50 ± 0,01 0,56 ± 0,05 

Taula 5. Activitat enzimàtica de la SuSy 4. Mesures de radioactivitat de la SuSy 4 en la 

direcció sintètica en diferents condicions de conservació. Els valors són la mitjana de tres 

mesures independents ± error estàndard. 

El mètode radioactiu és molt sensible i és pràcticament l’únic utilitzable en 

extractes complexos contaminats amb altres activitats enzimàtiques, no obstant 

presenta una forta mancança que és la impossibilitat de monitoritzar el curs de la 

reacció a temps real i implica una considerable manipulació de la mostra prèvia a la 

mesura de la radioactivitat incorporada al substrat acceptor. 
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2.4.2. Determinació de l’activitat enzimàtica pel mètode de reaccions 
acoblades de la EcGS i la SuSy 4 

En aquest mètode la producció d’UDP o d’ADP produïda per l’enzim es acoblada a 

l’oxidació de NADH via piruvat quinasa i lactat deshidrogenasa segons les equacions 

1-3 i monitoritzada a 340 nm (longitud d’ona de màxima absorbància del NADH) 

(Gosselin 1994). 

             Acceptor + UDPG / ADPG       
GT      

  Acceptor-glucosa + UDP / ADP          (1) 

                          UDP / ADP + PEP       
PK

        Piruvat + UTP / ATP      (2) 

                              Piruvat + NADH      
LDH

       Lactat + NAD+     (3)

GT: glicosiltransferasa            LDH: lactat deshidrogenasa 

PEP: àcid fosfoenolpirúvic       NADH: �-dinucleòtid de nicotinamida i adenina reduït 

PK: piruvat quinasa

La disminució d’absorbància a 340 nm és directament proporcional a la quantitat 

d’UDP o d’ADP produïda i, per tant, a l’activitat GT present en el medi de reacció. 

La caracterització cinètica de la dmEcGS utilitzant aquest mètode va ser en la 

direcció de síntesi de glicogen. Es van determinar les constants cinètiques del substrat 

donador ADPG i del substrat acceptor glicogen. 

  

Els assajos espectrofotomètrics van ser a 30ºC i en tampó 200 mM d’HEPES-

NaOH pH 7,0. 

La dmEcGS va presentar cinètiques típiques de Michaelis-Menten (4). Els 

paràmetres cinètics que es van mesurar per cada un dels substrats van ser la constant 

de Michaelis, Km , la velocitat màxima Vmax i la constant catalítica Kcat.  
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La Km aparent per l’ADPG va ser de 0,42 ± 0,01 mM i el seu valor de Vmax va ser de 

348,7 mmol min-1 mg-1 proteïna. Per altra banda, la Km observada pel glicogen va ser 

de 0,47 ± 0,01 mg/mL quan l’ADPG es va fixar a 2 mM, mentre que el seu valor de 

Vmax aparent va ser de 197,7 mmol min-1 mg-1 proteïna (Figura 36).  

Figura 36. Efecte de la concentració dels substrats ADPG i glicogen sobre la velocitat de 
reacció de la dmEcGS. En els gràfics es mostra la variació de la velocitat de reacció en funció 

del substrat ADPG (A) i glicogen (B), segons la cinètica de Michaelis-Menten. (C) Paràmetres 

cinètics de la dmEcGS. Els estudis cinètics es van dur a terme a pH 7,0 i a 30ºC amb diferents 

concentracions dels substrats d’interès. Els valors són la mitjana de tres mesures independents 

± error estàndard. 

La caracterització cinètica de la SuSy 4 de S. tuberosum seguint aquest mètode va 

ser en la direcció de síntesi de sacarosa. La determinació de les constants cinètiques 

es va dur a terme utilitzant UDPG o ADPG como a donadors de glicosil i fructosa com 

a molècula acceptora. Tots els assajos espectrofotomètrics es van dur a terme a 30ºC 

i en tampó 200 mM d’HEPES-NaOH pH 7,0.  

La SuSy 4 de S. tuberosum va presentar cinètiques típiques de Michaelis-Menten. 

Les Km aparents per l’UDPG i l’ADPG van ser de 0,069 ± 0,009 mM i 0,24 ± 0,05 mM, 
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respectivament. El valor de Vmax per l’UDPG va ser 2,5 vegades superior a l’observat 

per l’ADPG (Figura 37). Per tant, tot i que l’enzim SuSy 4 utilitza UDPG i ADPG com a 

donadors de glicosil, l’UDPG és molt més efectiu que l’ADPG.  

Figura 37. Efecte de la concentració dels substrats UDPG i ADPG sobre la velocitat de 
reacció. En aquests gràfics es mostra la variació de la velocitat de reacció en funció del 

substrat UDPG (A) o ADPG (B), segons la cinètica de Michaelis-Menten. (C) Paràmetres 

cinètics de la isofroma 4 de la SuSy de S. tuberosum. En la direcció sintètica els assajos es van 

dur a terme a pH 7,0 i a 30ºC amb 100 mM de fructosa i diferents concentracions dels substrat 

UDPG i ADPG. Els valors són la mitjana de tres mesures independents ± error estàndard. 

La Km observada per la fructosa va ser de 17,7 ± 0,4 mM quan l’UDPG es va fixar a 

5 mM i 19,8 ± 0,6 mM quan l’ADPG es va fixar a 20 mM. En canvi, la Vmax va ser 7 

vegades superior en el primer cas. L’activitat específica de la SuSy 4 amb 5 mM 

d’UDPG i 30 mM de fructosa va ser de 3,98 ± 0,01 mmol min-1 mg-1 proteïna i amb 20 

mM d’ADPG i 30 mM de fructosa va ser de 0,723 ± 0,001 mmol min-1 mg-1 proteïna 

(Figura 38). 
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Figura 38. Efecte de la concentració del substrat fructosa sobre la velocitat de reacció. 
En aquests gràfics es mostra la variació de la velocitat de reacció en funció del substrat 

fructosa quan la concentració d’UDPG (A) o ADPG (B) es va fixar, segons la cinètica de 

Michaelis-Menten. (C) Paràmetres cinètics de la isofroma 4 de la SuSy S. tuberosum. En la 

direcció sintètica els assajos es van dur a terme a pH 7,0 a 30ºC amb 5 mM d’UDPG i 20 mM 

d’ADPG i diferents concentracions de fructosa. Els valors són la mitjana de tres mesures 

independents ± error estàndard. 

La caracterització cinètica de la SuSy 4 de S. tuberosum en la direcció sacarolítica 

es va dur a terme seguint un altre mètode d’enzims acoblats. La determinació de les 

constants cinètiques es va dur a terme utilitzant UDP o ADP como a substrats 

donadors i sacarosa com a substrat acceptor. En aquest mètode, la producció d’UDPG 

produïda per l’enzim, s’acobla a la reducció de NAD, via UDPG deshidrogenasa 

(UDPGDH) segons les equacions 5 i 6, que es  monitoritzada a 340 nm (Morell 1985). 

UDP + Sacarosa    
Sacarosa sintasa

      UDPG  +  Fructosa                                   (5) 

  2 NAD + UDPG         
UDPGDH 

            2 NADH +  àcid UDP-glucorònic             (6) 
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L’increment d’absorbància a 340 nm és directament proporcional a la quantitat 

d’UDPG produïda i, per tant, a l’activitat GT present en el medi de reacció. Els assajos 

espectrofotomètrics es van realitzar a 30ºC i en tampó 200 mM d’HEPES-NaOH pH 

7,0. 

La Km aparent per l’UDP va ser de 0,075 ± 0,007 mM i la Vmax observada va ser de 

2,21 mmol min-1 mg-1 proteïna. En canvi, la Km observada per la sacarosa va ser de 

24,6 ± 0,4 mg/mL quan l’UDP es va fixar a 5 mM i la seva Vmax aparent de 2,57 mmol 

min-1 mg-1 proteïna (Figura 39).  

Figura 39. Efecte de la concentració d’UDP i sacarosa sobre la velocitat de reacció de la 
His-SuSy 4. El gràfic mostra la variació de la velocitat de reacció en funció del substrat UDP 

(A) i sacarosa (B), segons la cinètica de Michaelis-Menten. (C) Paràmetres cinètics de la 

isofroma 4 de la SuSy S. tuberosum. En la direcció sacarolítica, els estudis cinètics es van 

realitzar a pH 7,0 a 30ºC amb diferents concentracions d’UDP i de sacarosa. Els valors són la 

mitjana de tres mesures independents ± error estàndard. 
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2.5. Determinació de l’activitat enzimàtica pel mètode de reaccions 
acoblades de la RMGPa

L’activitat glicogen fosforilasa es va determinar tant en la direcció de degradació 

com en la de síntesi de glicogen. 

En el mètode espectrofotomètric en continu que es va fer servir pels assajos 

cinètics amb la RMGPa en la direcció de fosforòlisi, la producció de G1P per part de 

l’enzim era acoblada a la reducció del NADP via fosfoglucosa isomerasa (PGI) i 

glucosa-6-fosfat deshidrogenasa (G6PDH) segons les equacions 7-9 (Schinzel 1990). 

   Glicogen (glucosa)n + Pi        
GP       

  Glicogen (glucosa)n+1 + Glucosa-1-fosfat   (7) 

           Glucosa-1-fosfat      
PGI

          Glucosa-6-fosfat (8) 

  Glucosa-6-fosfat + NADP+   
G6PDH

       6-fosfoglucono-δ-lactona + NADP (9) 

          GP: glicogen fosforilasa 

          PGI: fosfoglucosa isomerasa 

          G6PDH: glucosa-6-fosfat deshidrogenasa 

Els assajos espectrofotomètrics es van dur a terme a 30ºC i en tampó 200 mM 

d’HEPES-NaOH pH 7,0. Com a fosfat inorgànic es va fer servir el compost KH2PO4. La 

Km aparent per Pi va ser de 1,42 ± 0,04 mM i el seu valor de Vmax observat va ser de 

11,65 mmol min-1 mg-1 proteïna. Per altra banda, la Km observada pel glicogen va ser 

de 0,15 ± 0,01 mg/mL quan el Pi es va fixar a 10 mM, mentre que el seu valor de Vmax

aparent va ser de 18,82 mmol min-1 mg-1 proteïna (Figura 40). 



Capítol 2 

90 

Figura 40. Efecte de la concentració dels substrats Pi i glicogen sobre la velocitat de 
reacció catalitzada per la RMGPa en la direcció de fosforòlisi. Els gràfics mostren la 

variació de la velocitat de reacció en funció del substrat Pi (A) i glicogen (B), segons la cinètica 

de Michaelis-Menten. (C) Paràmetres cinètics de la RMGPa en la direcció de fosforòlisi. Els 

valors són la mitjana de tres mesures independents ± error estàndard. 

El mètode espectrofotomètric que es va utilitzar per estudiar l’activitat glicogen 

fosforilasa en la direcció de síntesi de glicogen va ser descrit per Saheki i 

col·laboradors, tot i que s’hi han introduït petites modificacions (Saheki 1985). A 

diferència dels altres mètodes emprats, aquest és l’únic que no és en continu. El fosfat 

inorgànic produït per l’enzim es fa reaccionar amb molibdat d’amoni per donar 

complexes fosfomolíbdics, que són reduïts per l’àcid ascòrbic a blau molibdè, que 

presenta una absorbància màxima a 700 nm. 

Els estudis cinètics es van realitzar en tampó 200 mM HEPES-NaOH pH7,0 i a 

30ºC. La Km aparent per G1P va ser de 0,92 ± 0,02 mM i la Vmax observada va ser de 

66,0 mmol min-1 mg-1 proteïna. En canvi, la Km observada pel glicogen va ser de 0,12 ± 

0,01 mg/mL quan la G1P es va fixar a 10 mM, mentre que el seu valor de Vmax aparent 

va ser de 83,2 mmol min-1 mg-1 proteïna (Figura 41). 
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Figura 41. Efecte de la concentració de la glucosa-1-fosfat i glicogen sobre la velocitat de 
reacció de la RMGPa en la direcció de síntesi. Els gràfics mostren la variació de la velocitat 

de reacció en la glucogènesis en funció de la G1P (A) i del glicogen (B), segons la cinètica de 

Michaelis-Menten. (C) Paràmetres cinètics de la RMGPa en la direcció de glucogènesi. Els 

valors són la mitjana de tres mesures independents ± error estàndard. 

2.6. DAB, LAB i derivats com inhibidors potencials de les GTs que operen 
amb retenció de configuració 

Actualment es coneixen pocs inhibidors de GTs que no mimetitzin la part NDP i 

presentin una capacitat inhibitòria en l’escala del milimolar. Per tant, no es disposa 

d’un gran nombre de compostos que tinguin una bona afinitat pel centre actiu i al 

mateix temps no siguin degradables per l’enzim, per poder-los utilitzar per obtenir 

estructures tridimensionals dels enzims en el procés de catàlisi i trobar evidències 

sobre el mecanisme catalític a través del qual operen. Trobar compostos amb 

aquestes característiques seria una eina potent per estudiar el mecanisme catalític de 

les GTs que operen amb retenció de configuració. 
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Per aquest motiu, vam analitzar el DAB, el seu enantiòmer LAB i 29 derivats del 

DAB com a plausibles inhibidors de GTs. Els derivats eren d’origen aminoàcid, 

aminoalcohol, aromàtic i aminoàcid ciclat (Figura 42).  
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Figura 42. Estructures dels 31 productes glicomimètics testats. Estructures dels compost 

DAB, el seu enantiòmer LAB i dels 29 derivats del DAB que es van sintetitzar modificant la 

cadena lateral hidroximetil.  

Aquests 31 compostos van ser sintetitzats pel grup del Dr. Pere Clapés (IQAC-

CSIC, Barcelona) seguint el mètode quimio-enzimàtic que han descrit recentment per 

preparar derivats 2-aminometil de l’1,4-dideoxi-1,4-imino-D-arabinitol (DAB) i del seu 

enantiòmer 1,4-dideoxi-1,4-imino-L-arabinitol (LAB) (Concia 2013). La síntesi 
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d’aquests derivats 2-aminometil es basa en la preparació enzimàtica del DAB i del 

LAB, i en la posterior modificació química de la cadena lateral hidroximetil. Per 

preparar enzimàticament el DAB i el LAB utilitzen el doble mutant A129S/A165G de la 

D-fructosa-6-fosfat aldolasa i la L-rhamnulosa-1-fosfat aldolasa d’Escherichia coli, 

respectivament. Concia i col·laboradors van explorar els compostos sintetitzats com 

inhibidors de glicosidases comercials, disacaridases intestinals de rata i del 

Mycobacterium tuberculosis, l’agent causant de la tuberculosi. Van observar que les 

capacitats inhibitòries del compostos sintetitzats difereixen considerablement de la del 

DAB i del LAB. A més, alguns d’ells inhibeixen de forma moderada el creixement del 

M. tuberculosis.  

2.6.1. Avaluació biològica del DAB, LAB i derivats del DAB 

A fi de trobar evidències sobre el mecanisme catalític de les GTs que operen amb 

retenció de configuració i, al mateix temps, inhibidors específics per les famílies 

glicogen fosforilasa i glicogen sintasa, es va estudiar primerament els efectes dels 31 

compostos en les activitats catalítiques de tres enzims de diferent famílies: RMGPa

(GT-35), EcGS (GT-5) i SuSy 4 (GT-4). En el cas de la RMGPa es va estudiar la 

capacitat inhibitòria dels compostos en la direcció de degradació de glicogen (equació

10), mentre que per la dmEcGS i la SuSy 4 en la direcció de síntesi de glicogen i 

sacarosa, respectivament (equacions 11 i 12). 

 Pi + glicogen n        RMGP          glicogen n-1 + glucosa-1-fosfat (10) 

               ADPG + glicogen n        EcGS           glicogen n+1 + ADP (11) 

               UDPG + fructosa          SuSy 4          sacarosa + UDP (12) 

Per avaluar el potencial inhibitori de cada un dels compostos, inicialment es va fer 

servir una concentració de 0,5 mM per cada un d’ells (Taula 6). Tots els assaigs es 

van realitzar a pH 7 i a 30ºC fent servir concentracions saturants dels respectius 

substrats dels enzims estudiats.  
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Tipus de derivats del DAB Compost 
(0,5 mM)

RMGPa EcGS SuSy 4
% d’activitat % d’activitat % d’activitat

Derivats Aminoalcohols del DAB 

0 100 ± 1 100 ± 1 100 ± 1 
1 56 ± 1 98 ± 1 91 ± 1 
2 76 ± 1 54 ± 1 9 ± 1 
3 44 ± 1 98 ± 2 98 ± 1 
4 70 ± 2 98 ± 2 98 ± 1 
5 1,8 ± 0,4 98 ± 1 98 ± 2 
6 80 ± 1 96 ± 3 99 ± 1 
7 32 ± 1 85 ± 1 98 ± 2 
8 99 ± 1 50 ± 1 47 ± 1 

Derivats Aminoàcids del DAB 

9 98 ± 1 65 ± 1 85 ± 1 
10 75 ± 1 96 ± 2 95 ± 1 
11 28 ± 1 79 ± 1 84 ± 1 
12 99 ± 1 93 ± 1 88 ± 1 
13 22 ± 1 91 ± 1 91 ± 1 
14 4,7 ± 0,5 96 ± 1 92 ± 2 
15 57 ± 1 31 ± 2 71 ± 1 
16 99 ± 1 80 ± 1 88 ± 1 
17 73 ± 2 49 ± 2 61 ± 1 
18 94 ± 2 89 ± 1 86 ± 2 

Derivats Aromàtics del DAB 

19 99 ± 1 74 ± 1 75 ± 1 
20 98 ± 1 83 ± 1 16 ± 1 
21 56 ± 1 75 ± 1 51 ± 1 
22 98 ± 1 65 ± 1 77 ± 1 

Derivats Aminoàcids ciclats del DAB

23 93 ± 1 72 ± 1 78 ± 3 
24 98 ± 2 46 ± 1 51 ± 1 
25 23 ± 1 65 ± 3 72 ± 1 
26 99 ± 1 28 ± 1 54 ± 1 
27 99 ± 1 64 ± 1 58 ± 1 
28 99 ± 1 38 ± 2 72 ± 2 
29 93 ± 3 64 ± 1 33 ± 1 

  DAB 0,013 ± 0,001 72 ± 1 59 ± 1 
LAB 10 ± 1 89 ± 2 89 ± 1 

Taula 6. Efectes inhibitoris presentats pels 31 compostos glicomimètics en la RMGPa, 
dmEcGS i SuSy 4. Efectes inhibitoris del DAB, LAB i derivats del DAB en les activitats 

catalítiques de la RMGPa, dmEcGS i SuSy 4. Els valors provenen de tres experiments 

independents. 

Per la RMGPa, cap dels derivats sintetitzats van mostrar un millor potencial 

inhibitori que el cap de sèrie DAB i inclús el seu enantiòmer LAB va ser millor inhibidor 

que qualsevol dels derivats (Taula 6). El millor inhibidor per la RMGPa va ser el propi 

DAB amb un valor d’IC50 de 0,93 ± 0,01 �M (Figura 43). En el cas de la dmEcGS, els 

compostos glicosídics 15, 26 i 28 (Taula 6) van inhibir considerablement la EcGS amb 

valors d’IC50 d’entre 250 i 350 �M, aproximadament 5 vegades inferiors al valor d’IC50

del DAB que va ser de 1,32 ± 0,01 mM (Figura 43). En canvi en la SuSy 4, els 
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compostos 2, 20 i 29 van mostrar una notable inhibició de la seva activitat catalítica 

(Taula 6). Els valors d’IC50 mesurats per aquests tres inhibidors van anar des de 97 

�M  fins a 173 �M, mentre que pel DAB va ser de 234,5 ± 0,1 �M (Figura 43). 

Figura 43. Efectes inhibitoris del DAB i d’alguns dels seus derivats en l’activitat 
enzimàtica de la RMGPa, EcGS i SuSy 4. (A) Taula dels valors d’IC50 determinats 

experimentalment pels compostos que han mostrat millor potencial inhibitori per als tres enzims 

estudiats. Valors d’IC50 del DAB per la inhibició de la RMGPa (B), del compost 26 per la 

dmEcGS (C) i del derivat 2 per la SuSy 4 (D). Els valors són la mitjana de tres mostres diferents 

± error estàndard. 

No s’ha trobat cap derivat més potent que el propi DAB per la RMGPa, però s’han 

descobert inhibidors per la EcGS i la SuSy 4 que són específics per cada un d’aquests 

enzims (Taula 6). A més, cal remarcar que en la literatura no hi han descrits inhibidors 

per aquests dos últims enzims.  
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2.6.2. Estudi del mecanisme cinètic del DAB i dels seus derivats en les GTs 
de retenció de configuració 

Un cop s’havia trobat inhibidors potents per cada un dels tres enzims GT estudiats, 

vam determinar quin era el mecanisme d’acció del DAB en la RMGPa i dels derivats 

26 i 2 en la EcGS i la SuSy 4, respectivament. En altres paraules, quin tipus d’inhibició 

presentaven respecte els dos substrats de cada un dels enzims. Alhora, com que els 

inhibidors presumiblement actuen en els centres actius podrien proporcionar 

informació mecanística a partir de l’anàlisi cinètic. 

Cal puntualitzar que els enzims que tenen múltiples substrats, com els tres enzims 

estudiats que catalitzen reaccions bisubstrats, poden presentar tres tipus generals de 

mecanisme cinètic: el mecanisme random (o mecanisme aleatori), el mecanisme 

ordenat i el mecanisme ping-pong. En els dos primers mecanismes, fins que els dos 

substrats no s’uneixen al centre actiu no es produeix la reacció química. Els 

mecanismes en que tots els substrats s’han d’unir a l’enzim abans que s’alliberin els 

productes s’anomenen mecanismes seqüencials. Més concretament, en el mecanisme 

aleatori, les unions dels substrats es fa de forma aleatòria i, les posteriors alliberacions 

dels productes també es produeixen aleatòriament. En canvi, en el mecanisme 

ordenat, hi ha un estricte ordre en les unions dels substrats i en les posteriors 

alliberacions del productes. No obstant, en el mecanisme ping-pong, hi ha una reacció 

entre el primer substrat i l’enzim i s’allibera el primer producte. Després, hi ha una 

reacció entre el segon substrat i l’enzim per donar el segon producte (Bisswanger 

2008).   

Per saber si el mecanisme cinètic de la RMGPa és seqüencial o ping-pong es va 

variar la concentració de fosfat inorgànic (K2HPO4) i del glicogen al mateix temps. Els 

resultats es van representar segons l’equació de Lineweaver-Burk. El gràfic va 

convergir en un valor negatiu indicant un mecanisme seqüencial, descartant 

completament un mecanisme ping-pong (Figura 44A).  

El següent pas va ser estudiar quin tipus d’inhibició (competitiva, no competitiva o 

mixta) exerceix el DAB sobre l’activitat de glicòlisi de la RMGPa. Els resultats 

d’inhibició també es van representar segons l’equació de Lineweaver-Burk. Es va 

observar que el DAB és un inhibidor competitiu respecte Pi amb una constant 
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d’inhibició, Ki, observada de 76 ± 6 nM (Figura 44B) i també és un inhibidor competitiu 

respecte el glicogen amb una Ki observada de 40 ± 5 nM (Figura 44C). 

       

Figura 44. Estudi del mecanisme d’acció del DAB sobre la RMGPa. Gràfic de doble 

reciprocitat de l’activitat de la RMGPa sota condicions de variació dels dos substrats (A). 

Gràfics de doble reciprocitat en condicions de pseu-substrat per determinar el tipus d’inhibició 

que presenta el DAB respecte Pi (B) i respecte glicogen (C).  

  

Donat que el DAB es competitiu tant respecte del fosfat inorgànic com del glicogen 

podem dir que la RMGPa, com a GT de tipus no-Leloir, té un mecanisme de ràpid 

equilibri aleatori bi-bi (Bisswanger 2008), fet que es consistent amb estudis 

anteriorment publicats (Gold 1970). El DAB només s’uneix a l’enzim lliure (Figura 45).  

A B

C
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Figura 45. Esquema del mecanisme d’acció del DAB en la RMGPa. Esquema del 

mecanisme cinètic de ràpid equilibri aleatori bi-bi de la RMGPa on es mostra que el DAB 

només s’uneix a l’enzim lliure.  

En les dues GTs Leloir, la dmEcGS i la SuSy 4, quan es van variar alhora les 

concentracions dels seus dos substrats, els gràfics de doble reciprocitat de les seves 

activitats van convergir en un valor negatiu indicant que seguien un mecanisme 

seqüencial i, per tant, excloent el mecanisme ping-pong (Figura 46A i 47A, 

respectivament). 

Per la dmEcGS es va estudiar el tipus d’inhibició que presentava el derivat 26
respecte l’ADPG i el glicogen. Es va observar que el compost 26 és un inhibidor 

competitiu respecte ADPG amb una Ki observada de 346 ± 28 �M (Figura 46B) i un 

inhibidor no competitiu respecte glicogen amb una Ki determinada de 739 ± 10 �M 

(Figura 46C). 
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Figura 46. Estudi del tipus d’inhibició que presenten el DAB i el seu derivat �� sobre 

l’activitat de la dmEcGS. Gràfic de doble reciprocitat de l’activitat de la dmEcGS sota 

condicions de variació dels dos substrats (A). Tipus d’inhibició de l’ADP respecte el substrat 

donador ADPG (B). Gràfics de doble reciprocitat en condicions de pseu-substrat per determinar 

el tipus d’inhibició que presenta el derivat 26 respecte ADPG (C) i respecte glicogen (D). 

En la SuSy 4, es va estudiar el mecanisme d’acció del DAB i del seu derivat 2
perquè presentaven un valor d’IC50 del mateix ordre. Ambdós inhibidors són 

competitius respecte el donador UDPG amb unes constants d’inhibició Ki de 338 ± 42 

�M pel DAB i de 353 ± 55 �M pel derivat 2 (Figures 47C i 47E, respectivament). A 

més, els dos inhibidors són no competitius respecte la fructosa i els valor de Ki

determinats pel DAB i el seu derivat 2 van ser de 204 ± 19 �M i de 399 ± 20 �M, 

respectivament (Figures 47D i 47F). 

A B

C D
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Figura 47. Estudi del tipus d’inhibició que presenten el DAB i el seu derivat � sobre 

l’activitat de la SuSy 4. Gràfic de doble reciprocitat de l’activitat de la SuSy 4 sota condicions 

de variació dels dos substrats (A). Tipus d’inhibició de l’UDP respecte el substrat donador 

UDPG (B). Gràfics de doble reciprocitat en condicions de pseu-substrat per determinar el tipus 

d’inhibició que presenta el DAB respecte UDPG (C) i respecte fructosa (D) i el derivat 2
respecte UDPG (E) i fructosa (F). 

A B

C D

E F
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A part, és va determinar quin tipus d’inhibició presentava l’ADP o l’UDP respecte 

l’ADPG o l’UDPG per la dmEcGS o la SuSy 4, respectivament. En la dmEcGS es va 

observar que l’ADP és competitiu respecte l’ADPG amb una Ki de 87 ± 6 �M (Figura 
46B). En la SuSy 4 es va determinar que l’UDP és un inhibidor competitiu respecte 

l’UDPG amb un valor de Ki de 145 ± 48 �M (Figura 47B). El fet que el DAB o algun 

dels seus derivats mostrin diferent tipus d’inhibició respecte el substrat donador i el 

substrat acceptor indica que hi ha un ordre estricte alhora d’unir-se els substrats en el 

centre actiu d’ambdós enzims. Bàsicament, que presentessin inhibició competitiva 

respecte el substrat donador i no competitiva respecte el substrat acceptor, indica que 

la dmEcGS i la SuSy 4  presenten un mecanisme cinètic ordenat bi-bi, on el substrat 

donador (ADPG o UDPG) s’uneix primer a l’enzim lliure, després el substrat acceptor 

s’uneix al complex NDPG-enzim, posteriorment s’allibera el producte provinent de 

l’acceptor, i finalment, s’allibera l’NDP (Schäfer 2004; Bisswanger 2008). El DAB i els 

seus derivats competeixen pel lloc d’unió del NDPG i, per tant presumiblement 

mimetitzen el residu de glucosa del donador de glicosil. Un cop unit, l’inhibidor ocupa 

el lloc del donador en el centre actiu i evita que es pugui unir una molècula d’NDPG. 

Com a resultat, el DAB i els seus derivats presenten una inhibició competitiva respecte 

l’NDPG i no competitiva respecte el substrat acceptor (Figura 48). 

Figura 48. Esquema del mecanisme d’acció del DAB i dels seus derivats en la dmEcGS i 
la SuSy 4. Esquema del mecanisme cinètic ordenat bi-bi de les dues GTs Leloir on es mostra 

que el DAB només s’uneix a l’enzim lliure.  

Errey i col·laboradors (Errey 2010) van resoldre l’estructura cristal·logràfica del 

complex ternari format per la OtsA amb la validoxilamina-6’-fosfat i l’UDP units al 

centre actiu. Aquesta estructura suggeria l’estat de transició de la reacció catalítica de 

glicosiltransferència i, per tant, el complex format per l’enzim amb la validoxilamina-6’-

fosfat i l’UDP estaria mimetitzant el putatiu estat de transició de la reacció de 
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transferència glicosil. Un any més tard, Lee i col·laboradors van confirmar mitjançant 

anàlisis de linear free energy relationships que aquest inhibidors mimetitzen l’estat de 

transició (Lee 2011). Per aquesta raó, es va estudiar si era possible incrementar 

sinergèticament el potencial inhibitori del DAB i els seus derivats sobre la RMGPa, la 

dmEcGS i la SuSy 4 en presència de la part corresponent del substrat donador (Pi, 

ADP o UDP, respectivament).  

En el cas de la RMGPa, no es possible estudiar el putatiu increment sinergètic de 

la capacitat inhibitòria del DAB en presència de Pi en la direcció de fosforòlisi, perquè 

el Pi és substrat de la reacció. Per això, es va realitzar l’estudi en la direcció de síntesi 

de glicogen (equació 13).  

glucosa-1-fosfat + glicogen n        RMGP          glicogen n+1 + Pi                         (13) 

Es van mesurar experimentalment els valor d’IC50 pel DAB en absència i presència 

de tres concentracions de Pi (0,075 mM, 0,150 mM i 0,300 mM) fixant les 

concentracions de glucosa-1-fosfat (10 mM) i de glicogen (4 mg/mL) (Figura 49A). En 

presència de 0,300 mM de fosfat inorgànic, el potencial inhibitori del DAB s’incrementa 

8 vegades (Figura 49B). Per tant, no es va observar un augment considerable del 

potencial d’inhibició del DAB a baixes concentracions de Pi. 

Figura 49. Efecte del potencial inhibitori del DAB en presència de Pi en la direcció de 
síntesi de glicogen catalitzada per la RMGPa. (A) Gràfic sigmoïdal del percentatge d’activitat 

de la RMGPa variant les concentracions de DAB i de fosfat inorgànic en la glucogènesi. (B) 

Taula de valors d’IC50 pel DAB mesurats en presència de diferents concentracions de Pi en la 

direcció de síntesi del polisacàrid. Totes les mesures s’han fet per triplicat. 
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En canvi en les GTs Leloir, l’addició d’NDP va mostrar un remarcable increment 

sinergètic del potencial inhibitori del DAB i el derivat 26 en l’activitat de la dmEcGS i 

del DAB i el derivat 2 en l’activitat de la SuSy 4. Per una banda, en el cas de la 

dmEcGS, el potencial d’inhibició del DAB es va millorar fins a 200 vegades arribant a 

una IC50 de 6 �M a 0,15 mM d’ADP i, inclús, pel derivat 26 es va millorar fins a 1.000 

vegades amb una IC50 de 0,22 �M a la mateixa concentració d’ADP (que és al voltant 

de la seva Ki) (Figura 50). En aquests estudis d’inhibició, les concentracions d’ADPG i 

glicogen es van fixar a 2 mM i 4 mg/mL, respectivament. 

Figura 50. Efecte del DAB i del seu derivat �� en presència de diverses concentracions 

d’ADP en la reacció catalitzada per la dmEcGS. Gràfics sigmoïdals del percentatge d’activitat 

de la dmEcGS variant les concentracions de DAB i d’ADP (A) o les concentracions del derivat 

26 i d’ADP (B). Taula de valors d’IC50 pel DAB i pel compost 26 mesurats en presència de 

diferents concentracions d’ADP (C). Totes les mesures s’han fet per triplicat. 

Per altra banda, en la SuSy 4, el valor d’IC50 del DAB i del derivat 2 van millorar 

2.600 i 8.800 vegades, respectivament, a una concentració de 0,15 mM d’UDP (una 
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concentració al voltant de la Ki per l’UDP) (Figura 51). Durant aquests estudis 

d’inhibició, es va treballar amb 5 mM d’UDPG i 30 mM de fructosa. 

Figura 51. Efecte del DAB i del derivat � en presència de diferents concentracions d’UDP 

en la reacció catalitzada per la SuSy 4. Gràfics sigmoïdals del percentatge d’activitat de la 

SuSy 4 variant les concentracions de DAB i d’UDP (A) i les concentracions del derivat 2 i d’UDP 

(B). Taula de valors d’IC50 pel DAB i pel compost 2 mesurats en presència de diferents 

concentracions d’UDP (C). Totes les mesures s’han fet per triplicat. 

2.6.3. Estudi dels efectes del DAB, LAB i derivats en la GS de mamífer 

Com s’ha comentat en la Introducció, l’enzim glicogen sintasa és una diana 

potencial pel tractament de malalties relacionades amb desordres en el metabolisme 

del glicogen, especialment, en malalties neurodegeneratives com la malaltia de Lafora. 

A més, com que el derivat 26 va mostrar un fort potencial inhibitori de l’activitat 

dmEcGS, vam decidir mesurar els efectes que podria tenir el LAB, DAB i derivats del 

DAB sobre l’activitat d’una glicogen sintasa de mamífer. L’activitat GS de mamífer és 

altament regulada a través de múltiples llocs de fosforilació i també per factors 
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al·lostèrics, principalment G6P. L’activitat glicogen sintasa en presència de G6P és 

considerada normalment com a activitat total de GS independentment del seu estat de 

fosforilació. Per això, es van provar els compostos estudiats en glicogen sintasa de 

múscul de rata en absència i presència de l’activador al·lostèric glucosa-6-fosfat (G6P) 

(Figura 52). Tot i el potencial inhibitori de 26 en l’activitat dmEcGS, no es van trobar 

diferències significatives en l’activitat total de la GS muscular de rata en afegir 1 mM 

de LAB o dels 29 derivats del DAB, tant en absència com en presència de G6P. No 

obstant, es va observar que el DAB interfereix en la capacitat de la G6P d’activar de 

forma al·lostèrica la GS de múscul de rata fent disminuint fins a 4 vegades l'activitat 

total de l’enzim (Figura 52B).  

Figura 52. Avaluació biològica del DAB, LAB i derivats del DAB en l’activitat catalítica de 
la GS de múscul de rata. Efecte del LAB, DAB i dels 29 derivats del DAB en l’activitat de la 

glicogen sintasa muscular de rata mesurada en absència (A) i presència (B) de G6P.  

A

B
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2.6.4. Docking del derivat �� en el lloc d’unió del substrat donador en el 

centre actiu de la EcGS 

Per tal d’analitzar les possibles interaccions que és donen entre l’inhibidor 26 i el 

centre actiu de la EcGS i que tenen com a resultat una potent inhibició de l’activitat de 

la dmEcGS, s’ha utilitzat la tècnica in silico molecular docking per col·locar l’inhibidor 

26 en el lloc d’unió del centre actiu on s’uneix el residu de glucosa del substrat 

donador ADPG, ja que s’ha determinat per estudis cinètics que aquest inhibidor és 

competitiu respecte l’ADPG i, probablement, actúa d’anàleg del residu de glucosa 

transferit. Per dur a terme aquest estudi teòric és va utilitzar l’estructura cristal·logràfica 

de la E. coli GS salvatge formant complex amb ADP i glucosa (PDB 3GUH) (Sheng 

2009a). Les coordenades de la glucosa unida en el centre actiu van servir com a punt 

de partida pel docking de l’inhibidor 26, en altres paraules, van servir com a 

coordenades inicials per col·locar el compost 26 en la regió de la EcGS on es troba 

unit el residu glicosil de l’ADPG. Les millors conformacions teòriques de 26 encaixaven 

amb la del lligant cristal·logràfic glucosa, aquest fet explicaria el gran potencial 

inhibitori d’aquest compost sobre l’activitat de la GS d’E. coli (Figura 53). La millor 

conformació teòrica obtinguda per 26 mostra que el grup hidroxil del carboni C2 de 

l’anell de cinc baules de l’inhibidor, podria formar un pont d’hidrogen amb el grup 

amida de la cadena principal del residu Cys-379 (3,0 Å). El grup hidroxil del carboni C3 

d’aquest mateix anell podria fer un pont d’hidrogen de 2,8 Å amb el grup amida de la 

cadena principal del residu Gly-380 i un altre pont d’hidrogen de 2,1 Å amb l’O1A del 

grup fosfat més pròxim de l’ADP. El grup carbonil de la cadena principal del residu His-

161 estaria a només 2,7 Å per poder fer un pont d’hidrogen amb el grup amina de 

l’anell de sis baules de l’inhibidor. El grup carbonil d’aquest anell de 6 podria formar un 

pont d’hidrogen amb el grup amida de la cadena principal del residu Leu-19 (2,6 Å) i de 

la cadena lateral del residu His-161 (2,8 Å). A més, una amina del grup guanidina de 

26 podria fer un pont d’hidrogen amb la cadena lateral del residu Thr-16 (2,7 Å) 

(Figura 53). 
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Figura 53. Resultat del docking del compost �� en el lloc d’unió del grup glicosil del 

substrat donador en el centre actiu de la EcGS. El compost 26 és mostra de color blau amb 

àtoms de colors, mentre que l’ADP en groc i àtoms de colors. Els possibles ponts d’hidrogen 

que es formarien entre l’inhibidor 26, l’ADP i diversos residus de l’enzim EcGS es mostren en 

línies discontinues. 

2.6.5. Comparació dels centres actius de la GS de llevat i la EcGS amb el 

derivat �� unit

Malgrat que el derivat 26 és un excel·lent inhibidor de l’activitat de la dmEcGS, no 

va mostrar cap efecte inhibitori sobre l’activitat de la GS de múscul de rata. Idealment 

caldria fer un estudi teòric de docking amb l’estructura cristal·logràfica de la GS de 

rata, o com a mínim d’una GS de mamífer, per poder estudiar les plausibles 

interaccions desfavorables o la manca d’interaccions del compost 26 amb els residus 

del lloc d’unió del substrat donador. Però desafortunadament només comptem amb 

una estructura cristal·logràfica resolta de GS eucariota: la GS de llevat (Gsy2p) 

(Baskaran 2010). Per aquesta raó, es va decidir utilitzar l’estructura cristal·logràfica de 

la GS de llevat. Aquesta aproximació teòrica ens podria suggerir algunes interaccions 

desfavorables que podríem extrapolar a la GS muscular de rata i entendre perquè el 

compost 26 presenta una nul·la inhibició de la GS de mamífer.  

Com que no hi ha cap estructura resolta i dipositada de la GS de llevat amb una 

molècula de glucosa o d’UDPG en el seu centre actiu, no teníem coordenades de 

referència per utilitzar-les com a punt de partida d’un possible docking del derivat 26
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en el lloc d’unió del grup glicosil del substrat donador. Per aquest motiu, es va 

superposar el centre actiu de la EcGS salvatge que conté la millor conformació de 

l’inhibidor 26 al centre actiu de la GS de llevat. L’estructura de Gsy2p emprada per 

aquest estudi teòric va ser la cristal·litzada en presència d’UDP formant un complex 

binari (PDB 3O3C). La comparació estructural entre la EcGS i la Gsy2p indicava que 

els llocs d’unió dels substrats donadors de les dues glicogen sintases mostren 

remarcables diferències conformacionals (Figura 54).  

Figura 54. Superposició estructural del centre actiu de la EcGS (verd) que conté la millor 

conformació del compost �� (blau) amb el centre actiu de la GS de llevat (rosa). La 

superposició dels centres actius d’ambdós enzims indicava clarament que els llocs d’unió dels 

substrats donadors de les dues glicogen sintases presenten remarcables diferències 

conformacionals, fet que podria explicar el diferent comportament inhibitori del compost 26
sobre les activitats d’aquests dos enzims. 

En fer la superposició del centre actiu de la EcGS amb el de la Gsy2p, s’observa 

que la millor conformació de 26 obtinguda per EcGS no encaixa en la Gsy2p perquè 

els grups hidroxils dels carbonis C3 i C4 de l’anell de 5 baules de 26 estarien massa a 

prop del grup amida de la cadena principal (1,3 Å) i de la cadena lateral del residu Thr-

511 (menys de 2 Å) i també de la cadena lateral del residu Pro-510 (2,4 Å) (Figura 
54). A fi d’evitar interaccions desfavorables, el compost 26 podria moure’s 

lleugerament cap endarrere, però això li suposaria exposar-se a l’exterior i a la part 

externa de l’enzim. Una altra possibilitat seria que el compost 26 adoptés una 

conformació diferent a la que pren en el centre actiu de la EcGS i que nosaltres no 
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som capaços d’elucidar perquè, per començar, no disposem de cap estructura de 

Gsy2p cristal·litzada en presència de glucosa o d’UDPG. Però tot i això, el fet de no 

trobar experimentalment cap tipus d’inhibició sobre la GS muscular de rata, fa indicar 

que el compost 26 no arriba a interaccionar amb el centre actiu de l’enzim. En 

definitiva, la comparació estructural efectuada en aquest treball, ens ha proporcionat 

certes pistes que ens han ajudat a entendre el diferent comportament inhibitori que té 

el compost 26 respecte l’activitat de la EcGS i de la GS de múscul de rata. 

2.7. L’àcid ascòrbic i el seu derivat L-(+)-gulono-1,4-lactona com a 
potencials inhibidors de les GTs que operen amb retenció de configuració 

Seguint amb la líniade buscar evidències sobre el mecanisme catalític de les GTs 

que operen amb retenció de configuració i, al mateix temps, trobar inhibidors 

glicomimètics específics per les famílies glicogen fosforilasa i glicogen sintasa, es van 

analitzar dos compostos d’origen natural que són l’àcid ascòrbic i el seu derivat L-(+)-

gulono-1,4-lactona (Figura 55) que està comercialment disponible. Aquest últim s’obté 

per reducció del doble enllaç de l’anell de l’àcid ascòrbic. Vam escollir aquests dos 

compostos perquè les estructures d’ambdós tenen força semblança amb les de 

l’inhibidor DAB, ja que són heterocicles de cinc baules amb diversos grups hidroxils 

que podrien mimetitzar el grup glicosil del substrat donador. Per tant, es va estudiar els 

efectes d’aquests dos compostos en les activitats catalítiques dels tres enzims: 

RMGPa, EcGS i SuSy 4.  

                                      

Figura 55. Estructures de l’àcid ascòrbic i de la L-(+)-gulono-1,4-lactona. Estructures dels 

productes naturals àcid ascòrbic (esquerra) i del seu derivat L-(+)-gulono-1,4-lactona (dreta) 

que es sintetitza hidrogenant el doble enllaç que té l’anell de l’àcid ascòrbic. 
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2.7.1. Avaluació biològica dels compostos àcid ascòrbic i el seu derivat L-(+)-
gulono-1,4-lactona 

Per avaluar el potencial inhibitori dels dos compostos, inicialment es va fer servir a 

una concentració de 0,5 mM per cada un d’ells. Els estudis d’inhibició per als tres 

enzims es van realitzar a 30 ºC, a pH 7 i a concentracions saturants dels seus 

respectius substrats. 

D’una banda, l’àcid ascòrbic no va presentar un efecte inhibitori sobre l’activitat de 

la RMGPa. Però, en canvi, en presència de la L-(+)-gulono-1,4-lactona l’activitat de 

l’enzim va incrementar un 40% (Taula 7). Per l’altra banda, l’àcid ascòrbic va mostrar 

un elevat potencial inhibitori de l’activitat EcGS. Mentre que el seu derivat reduït no va 

presentar un efecte inhibitori sobre l’activitat catalítica de l’enzim. Per últim, cap dels 

dos compostos van mostrar un efecte inhibitori sobre l’activitat de la SuSy 4 (Taula 7). 

Compost 
(0,5 mM)

RMGPa EcGS SuSy 4
% d’activitat % d’activitat % d’activitat

- 100 ± 1 100 ± 1 100 ± 1 
Àcid ascòrbic 89 ± 2 17 ± 1 90 ± 2 

L-(+)-gulono-1,4-lactona 140 ± 1 91 ± 1 98 ± 1 

Taula 7. Efectes inhibitoris presentats per l’àcid ascòrbic i la L-(+)-gulono-1,4-lactona en 
la RMGPa, dmEcGS i SuSy 4. Efectes inhibitoris de l’àcid ascòrbic i del seu derivat L-(+)-

gulono-1,4-lactona en les activitats catalítiques de la RMGPa, dmEcGS i SuSy 4. Els valors 

provenen de tres experiments independents. 

Per la dmEcGS es va mesurar el valor experimental d’IC50 de l’àcid ascòrbic que és 

de 4,55 ± 0,01 nM (Figura 56). Cal destacar que l’àcid ascòrbic és el millor inhibidor 

per aquest enzim, sent fins a 5×105 vegades més potent que el derivat del DAB 26, 

que va ser el que va presentar una millor inhibició amb un valor d’IC50 de 249 �M. 
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Figura 56. Valor d’IC50 de l’àcid ascòrbic per la inhibició de la dmEcGS. Els valors són la 

mitjana de tres mostres diferents ± error estàndard. 

2.7.2. Estudi del mecanisme cinètic de l’àcid ascòrbic i el seu derivat reduït 
en les GTs de retenció de configuració 

Posteriorment es va estudiar, en la dmEcGS, el tipus d’inhibició que presenta l’àcid 

ascòrbic respecte l’ADPG i el glicogen. Es va observar que l’àcid ascòrbic és un 

inhibidor competitiu respecte ADPG amb una Ki observada de 4,1 ± 0,2 �M (Figura 
57A) i un inhibidor no competitiu respecte glicogen amb una Ki de 6,7 ± 0,1 �M (Figura 
57B). 

Donat que el mecanisme cinètic de la dmEcGS és ordenat bi-bi i que l’àcid 

ascòrbic presenta inhibició competitiva respecte ADPG i no competitiva respecte 

glicogen, podem concloure que aquest inhibidor només s’uneix a l’enzim lliure i que 

està mimetitzant el residu de glucosa del donador de glicosil. L’àcid ascòrbic segueix el 

mateix patró d’inhibició que el DAB i els seus derivats, per això, vam estudiar si en 

presència de la part difosfonucleòtida és possible augmentar sinergèticament el seu 

potencial inhibitori.  

IC50 = 4,55 ± 0,01 nM 
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Figura 57. Estudi del tipus d’inhibició que presenta l’àcid ascòrbic sobre l’activitat de la 
dmEcGS. Gràfics de doble reciprocitat en condicions de pseu-substrat per determinar el tipus 

d’inhibició que presenta l’àcid ascòrbic respecte ADPG (A) i respecte glicogen (B). 

L’addició d’ADP va mostrar un notable increment sinergètic del potencial inhibitori 

de l’àcid ascòrbic, que va millorar fins a 100 vegades arribant a una IC50 de 0,057 nM 

en presència de 0,15 mM d’ADP (concentració al voltant de la Ki per ADP) (Figura 58). 

En aquests estudis d’inhibició, la concentració d’ADPG va ser de 2 mM i la de glicogen 

de 4 mg/mL. 

  

A

B
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Figura 58. Efecte inhibitori de l’àcid ascòrbic en presència de diverses concentracions 
d’ADP en la reacció catalitzada per la dmEcGS. Gràfics sigmoïdals del percentatge d’activitat 

de la dmEcGS variant les concentracions d’àcid ascòrbic i d’ADP (A). Taula de valors d’IC50 per 

l’àcid ascòrbic mesurats en presència de diferents concentracions d’ADP (B). Totes les 

mesures s’han fet per triplicat. 

2.7.3. Estudi dels efectes de l’àcid ascòrbic i el seu derivat reduït en la GS de 
mamífer 

Com s’ha comentat anteriorment, estem interessats en trobar un inhibidor de 

l’enzim glicogen sintasa de mamífer perquè és una diana potencial pel tractament de 

malalties relacionades amb desordres en el metabolisme del glicogen i, en particular, 

en certes malalties neurodegeneratives com la malaltia de Lafora. Per aquesta raó 

vam mesurar els efectes que podria tenir l’àcid ascòrbic i el seu derivat L-(+)-gulono-
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1,4-lactona sobre l’activitat de la glicogen sintasa de múscul de rata en absència i 

presència de l’activador al·lostèric glucosa-6-fosfat (G6P) (Figura 59). Malgrat el 

potent efecte inhibitori de l’àcid ascòrbic sobre la dmEcGS, no es van trobar 

diferències significatives en l’activitat total de la GS muscular de rata en afegir 1 mM 

d’aquest compost tant en absència com en presència de G6P. Tampoc es va observar 

cap efecte sobre l’activitat GS en addicionar 1 mM de L-(+)-gulono-1,4-lactona. 

Figura 59. Avaluació biològica de l’àcid ascòrbic i el seu derivat reduït en l’activitat 
catalítica de la GS de múscul de rata. Efecte de l’àcid ascòrbic i de la L-(+)-gulono-1,4-

lactona en l’activitat de la glicogen sintasa muscular de rata mesurada en absència (A) i 

presència (B) de G6P.  
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2.7.4. Docking de l’àcid ascòrbic en el lloc d’unió del substrat donador en el 
centre actiu de la EcGS 

S’ha utilitzat la tècnica silico molecular docking per col·locar l’àcid ascòrbic en el 

lloc d’unió del residu glicosil del substrat donador, per tal de poder analitzar les 

interaccions que es podrien donar entre l’inhibidor i els residus d’aquesta regió del 

centre actiu. Per fer aquest estudi teòric es va emprar l’estructura cristal·logràfica de la 

E. coli GS salvatge formant complex amb ADP i glucosa (PDB 3GUH) (Sheng 2009a). 

Per això, s’han utilitzat les coordenades del lligand cristal·logràfic glucosa com a 

coordenades de partida per col·locar l’àcid ascòrbic en la regió de la EcGS on es troba 

el lloc d’unió del residu glicosil de l’ADPG. Les millors conformacions teòriques de 

l’àcid ascòrbic encaixaven amb la del lligant cristal·logràfic glucosa, aquest fet 

explicaria el gran potencial inhibitori d’aquest compost sobre l’activitat de la GS d’E. 

coli (Figura 60).  

Figura 60. Resultat del docking de l’àcid ascòrbic en el lloc d’unió del grup glicosil del 
substrat donador en el centre actiu de la EcGS. L’àcid ascòrbic és mostra de color blau, 

mentre que el lligand cristal·logràfic glucosa i l’ADP en groc. Els possibles ponts d’hidrogen que 

es formarien entre l’àcid ascòrbic, l’ADP i diversos residus de l’enzim EcGS es mostren en 

línies discontinues. 

La millor conformació teòrica obtinguda per l’àcid ascòrbic mostra que el grup 

hidroxil del carboni C3 de l’anell de cinc baules de l’inhibidor, podria formar un pont 

d’hidrogen amb el grup amida de la cadena principal del residu Gly-380 (2,5 Å) i un 
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altre amb l’O1A del grup fosfat més pròxim de l’ADP (2,6 Å). La cadena lateral del 

residu His-161 estaria a només 2,7 Å per poder fer un pont d’hidrogen amb el grup 

hidroxil del carboni C5 de l’inhibidor i el grup carbonil d’aquest mateix residu es 

trobaria a 2,4 Å del grup hidroxil unit al carboni C1 de l’inhibidor.  

2.7.5. Comparació dels centres actius de la GS de llevat i la EcGS amb l’àcid 
ascòrbic unit

Tot i que l’àcid ascòrbic és de tots els inhibidors estudiats el més potent sobre 

l’activitat de la dmEcGS, no es va observar cap efecte inhibitori sobre l’activitat de la 

GS de múscul de rata. Per poder analitzar les possibles interaccions entre l’àcid 

ascòrbic i els residus de la regió d’unió del substrat donador, es va realitzar un estudi 

de superposició estructural com s’explica a continuació. Per realitzar aquest estudi 

teòric es va utilitzar l’estructura de la GS de llevat perquè és l’única estructura resolta 

de GS eucariota (Baskaran 2010).  

Com s’ha mencionat en l’apartat 2.6.5 no hi ha cap estructura de la GS de llevat 

amb una molècula de glucosa o d’UDPG unida al centre actiu, per això, no tenim 

coordenades de referència per poder col·locar l’àcid ascòrbic en la regió on s’uneix el 

grup glicosil del substrat donador. Per aquesta raó, s’ha seguit la mateixa estratègia 

que s’ha utilitzat per l’inhibidor 26, que consisteix en superposar el centre actiu de la 

EcGS salvatge que conté la millor conformació de l’àcid ascòrbic al centre actiu de la 

GS de llevat. L’estructura de Gsy2p emprada per aquest estudi teòric va ser la 

cristal·litzada en presència d’UDP formant un complex binari (PDB 3O3C). En fer la 

superposició del centre actiu de la EcGS amb el de la Gsy2p, s’observa que la millor 

conformació de l’àcid ascòrbic obtinguda per EcGS presenta forces interaccions 

desfavorables amb diversos residus del centre actiu (Figura 61). La cadena lateral del 

residu Val-27 es trobaria a només 2,1 Å del carboni C6 de l’àcid ascòrbic i a 2,3 Å del 

grup hidroxil unit a aquest carboni a 2,3 Å. A sobre, el carboni C6 també estaria a 2,3 

Å de la cadena lateral del residu Tyr-513. El carboni C5 de l’àcid ascòrbic es trobaria a 

una distància de 2,5 Å de la cadena lateral del residu Tyr-513 i el grup hidroxil unit a ell 

a 2,3 Å de la cadena lateral del residu His-193. El grup hidroxil del carboni C3 estaria a 

2,2 Å del grup amida de la cadena principal del residu Gly-512. En el cas de voler 

evitar totes aquestes interaccions desfavorables, l’àcid ascòrbic hauria de desplaçar-se 

cap els residus Pro-510 i Thr-511, però llavors tindria interaccions desfavorables amb 

aquests. Tenint present que l’estudi teòric s’ha fet sobre l’estructura de la Gsy2 i no 
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pas sobre cap GS de mamífer, podem suggerir davant del fet de no trobar 

experimentalment cap tipus d’inhibició sobre la GS muscular de rata que l’àcid 

ascòrbic no arriba a interaccionar amb el centre actiu de l’enzim. 

Figura 61. Superposició estructural del centre actiu de la EcGS (verd) que conté la millor 
conformació de l’àcid ascòrbic (blau) amb el centre actiu de la GS de llevat (rosa). La 

superposició dels centres actius dels dos enzims mostra clarament que els lloc d’unió dels 

substrats donadors d’ambdues glicogen sintases tenen notables diferències, fet que podria 

explicar el diferent comportament inhibitori de l’àcid ascòrbic sobre les activitats d’aquests dos 

enzims. 
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2.8. Discussió 

Després d’estudiar l’efecte inhibitori del DAB, el seu enantiòmer LAB, els 29 

derivats del DAB, l’àcid ascòrbic i la L-(+)-gulono-1,4-lactona en l’activitat de diversos 

enzims glicosiltransferases que pertanyen a diferents famílies, vàrem observar per 

cada un d’aquests compostos diferent potència inhibitòria sobre les activitats 

catalítiques dels enzims testats. Mentre el DAB és un excel·lent inhibidor de la RMGPa

amb una IC50 de 0,93 �M, el seu derivat 26 és el segon inhibidor més potent per la 

dmEcGS i el derivat 2 és el millor per la SuSy 4 amb uns valors d’IC50 de 249 �M i 131 

�M, respectivament (Figura 43). Però cal destacar que de tots els compostos 

analitzats, l’àcid ascòrbic és el que ha mostrat el major potencial inhibitori, amb un 

valor d’IC50 de 4,6 nM, sobre l’activitat de la dmEcGS. Per tant, tots ells són inhibidors 

específics. A part de determinar experimentalment els valors d’IC50 dels millors 

inhibidors, també es van obtenir els valors de les seves Ki per tal d’avaluar la seva 

afinitat cap als seus respectius enzims. En el cas de la RMGPa, el DAB té una Ki

2×104 i 3×103 vegades inferiors a la Km per Pi i glicogen, respectivament. Per tant, el 

DAB té una excel·lent afinitat per l’enzim (Taula 8). En la dmEcGS, el derivat 26
presenta uns valors de Ki del mateix ordre de magnitud que les Km pels dos substrats, 

mentre que l’àcid ascòrbic té unes Ki aproximadament 100 vegades inferiors que les 

Km pels substrats (Taula 8), mostrant una forta afinitat per l’enzim. Respecte la SuSy 

4, les Ki del derivat 2 i del DAB són 5 vegades superiors a la Km per l’UDPG mentre 

que els seus valors de Ki són unes 60 vegades inferiors al valor de Km per la fructosa 

(Taula 8).  

En termes generals, els inhibidors presenten una gran afinitat pel seu respectiu 

enzim, fent que en un futur es puguin utilitzar per obtenir estructures cristal·logràfiques 

formant els corresponents complexos amb els respectius enzims i, d’aquesta forma, 

poder atrapar l’estructura tridimensional del centre actiu en el procés semblant al 

catalític i obtenir així evidències del mecanisme catalític. Malauradament, cap dels 

compostos glicosídics assajats va mostrar cap efecte inhibitori sobre la GS de múscul 

de rata que és l’enzim que té interès farmacològic.
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Taula 8. Paràmetres cinètics dels enzims RMGPa, dmEcGS i SuSy 4. En la taula es 

mostren els valors de Km per cada substrat dels tres enzims estudiats, el tipus d’inhibició que 

presenten els millors inhibidors de cada enzim respecte els seus substrats amb les seves 

respectives Ki i també el mecanisme cinètic que té cada un dels enzims. 

S’ha de tenir present que els inhibidors trobats en aquest treball, el derivat 26, el 

compost 2 i, especialment, l’àcid ascòrbic són inhibidors potents en termes quantitatius 

quan els comparem amb altres inhibidors de glicosiltransferases publicats (Figura 62). 

Alguns d’ells presenten valors d’IC50 que van de l’escala del milimolar al micomolar, 

com per exemple, els pseudo-disacàrids 1a i 1b  com inhibidors de les trehalosa-6-

fosfat sintases (Errey 2010), compostos que mimetitzen pirofosfats (2) o pirrolidinols 

(3a, 3b, 4a i 4b) com inhibidors de les �-1,4-galactosiltransferases (Wang 1997) 

(Takayama 1999; Saotome 2000), Derivats piperinidols (5 i 6), pirrolidinols (7 i 8) i 

compostos bicíclics rígids (9a i 9b) que mimetitzen la �-L-fructosa com inhibidors de 

les �-1,3-fucosiltransferases I-V (Ichikawa 1992; Wong 1992; Wang 1993; Beacham 

1998). Els inhibidors de glicosiltransferases més potents que s’han descrit són 

compostos que tenen una estructura més complexa que els derivats del DAB i l’àcid 

ascòrbic, com per exemple, derivats pirrolidina (10-13) com inhibidors de les ceramida 

glicosiltransferases (Miura 1998), derivats de l’àcid UDP-glucorònic (14a-14c) com 

inhibidors de les glucoronosiltransferases (Battaglia 1995) i nucleòtids carbasucres 

(15a i 15b) com inhibidors de sialiltranferases (Müller 1998). 
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Figura 62. Inhibidors selectius d’algunes famílies de glicosiltransferases. Estructures dels 
inhibidors més representatius de les famílies trehalosa-6-fosfat sintases (1a i 1b), �-1,4-
galactosiltransferases (2-4b), �-1,3-fucosiltransferases I-V (5-9b), ceramida glicosiltransferases 
(10-13), glucoronosiltransferases (14a-14c) i sialiltranferases (15a i 15b). 
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S’ha postulat que totes les GTs de retenció de configuració comparteixen un 

mecanisme catalític comú, perquè els residus crítics que es troben en la regió d’unió 

del substrat donador estan conservats en els centres actius de totes les famílies de 

GTs, especialment en les GSs i GPs i òbviament entre els membres d’una mateixa 

família. No obstant, la primera diferència entre les quatre GTs estudiades que vam 

trobar és que presenten diferent mecanisme cinètic. Les GTs Leloir, la EcGS, la GS de 

múscul de rata i la SuSy 4, tenen un mecanisme cinètic ordenat bi-bi, mentre que la 

GT no-Leloir, la RMGPa, té un mecanisme cinètic de ràpid equilibri aleatori bi-bi. Els 

enzims GTs Leloir presenten dues conformacions, la inactiva o la conformació oberta, 

que és la conformació que adopta l’enzim lliure, i la conformació tancada que és la 

conformació activa que adopta l’enzim quan el substrat donador està unit al centre 

actiu. Les interaccions que fa la part difosfonucleòtida del substrat donador amb el 

domini N i C terminal de l’enzim són les responsables de que la cavitat del centre actiu 

es tanqui i es pugui unir el substrat acceptor per començar la catàlisi.  

En canvi, la GT no-Leloir RMGPa porta incorporada ella mateixa un residu 

piridoxal, i està en la seva forma activa preparada per catalitzar la glucogènesi o la 

fosforòlisi de glicogen en presència dels dos substrats. Això podria explicar que 

presenti un mecanisme cinètic diferent a les GTs Leloir.  

En la RMGPa, no es va observar un augment sinergètic del potencial d’inhibició del 

DAB a baixes concentracions de Pi. Aquest resultat es podria explicar pel fet que el 

centre actiu de la GP ja està en la seva forma activa i preparat per la unió aleatòria 

dels substrats i començar la catàlisi. A part, alguns autors (Mitchell 1996) apunten que 

per la glicogen fosforilasa és fonamental que per a que un inhibidor actui com anàleg 

de l’estat de transició ha de posseir un carboni amb hibridació sp2 ocupant la posició 

del carboni anomèric del sucre transferit,. Mitchell i col·laboradors (Mitchell 1996) no 

van observar cap canvi en l’afinitat d’unió d’inhibidors amb carbonis anomèrics 

d’hibridació sp3, com la glucosa, en la fosforilasa lliure en presència de Pi ni de 

glicogen, i van concloure que aquests compostos amb carbonis anomèrics d’hibridació 

sp3 no tenien els elements necessaris per ser anàlegs de l’estat de transició. Per altra 

banda, s’han publicat dos inhibidors que els carbonis anomèrics tenen hibridació sp2, 

la 5-gluconolactona i la nojirimicina tetrazola, que són anàlegs de l’estat de transició de 

la reacció catalitzada per la fosforilasa (Figura 63) (Gold 1971; Mitchell 1996). Aquests 

dos pseudo-monosacàrids van mostrar una feble unió al l’enzim per ells sols, però en 

presència de fosfat inorgànic, es va produir un remarcable increment de l’afinitat dels 

dos inhibidors cap a l’enzim lliure i, conseqüentment, un considerable decreixement 
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dels seus valors de Ki . Aquestes observacions van ser interpretades com a indaciatiu 

que aquests inhibidors són anàlegs de la part del substrat present en l’estat de 

transició de la reacció de la RMGPa (Sandifer 1982; Mitchell 1996). Els resultats 

obtinguts en aquesta tesi sobre l’efecte del DAB en presència de Pi en la RMGPa, 

semblen indicar la importància que té la hibridació del carboni anomèric dels 

compostos que es dissenyen per mimetitzar l’estat de transició de la reacció 

enzimàtica. 

Figura 63. Compostos anàlegs de l’estat de transició de la reacció catalitzada per la 
fosforilasa. La 5-glucolactona i la nojirimicina tetrazola (NTZ) tenen la peculiaritat de tenir una 

geometria de cadira aplanada o de sofà i una separació parcial de càrregues, característiques 

que alguns autors han senyalat que són essencials perquè aquests dos compostos siguin 

anàlegs de l’estat de transició de la reacció catalitzada per la fosforilasa. 

En canvi en les GTs Leloir, l’inhibidor real és el complex quaternari 

NDP/inhibidor/acceptor/enzim. Per aquesta raó, és necessari que la part 

difosfonucleòtida del substrat donador s’uneixi a l’enzim perquè és tanqui la cavitat del 

centre actiu i pugui entrar l’acceptor. Una altra explicació pel fet que sigui necessària la 

presència de NDP per incrementar sinergèticament el potencial inhibitori dels derivats 

del DAB i de l’àcid ascòrbic en les GTs Leloir, és que el complex format per l’enzim, 

l’NDP, l’inhibidor i el substrat acceptor sigui un possible anàleg de l’estat de transició 

tal i com s’ha suggerit per la OtsA amb la validoxilamina-6’-fosfat i l’UDP units al centre 

actiu, on el complex ternari format estaria mimetitzant el putatiu estat de transició de la 

reacció de transferència glicosil (Lee 2011). Per poder confirmar que els inhibidors 
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estudiats en aquesta tesi mimetitzen l’estat de transició s’haurien de realitzar anàlisis 

de linear free energy relationships. 

D’altra banda, hem observat subtils diferències en les posicions dels residus 

crucials de la regió d’unió del substrat donador en els centres actius de les estructures 

de la EcGS i la GS de llevat en els nostres estudis teòrics de molecular docking i 

superposició estructural. Aquestes subtils diferències en les posicions dels residus en 

els centes actius dels enzims, inclús dins la mateixa família, són les responsables de 

que tant el derivat 26 com l’àcid ascòrbic presentin diferent nombre i tipus 

d’interaccions teòriques entre ells i els residus de les dues glicogen sintases 

estudiades experimentalment, la EcGS (procariota) i la de GS de múscul de rata 

(eucariota). Conseqüentment, el compost 26 i l’àcid ascòrbic mostren diferent potencial 

inhibitori pels dos enzims de la mateixa família.  

A més, la superposició estructural dels centres actius de la RMGP (PDB 1NOI) 

(Mitchell 1996), la EcGS (PDB 3GUH) (Sheng 2009a) i la SuSy 1 d’Arabidopsis 

thaliana (PDB 3S28) (Zheng 2011) mostra diferències en els residus catalítics (Figura 
64), que són prou rellevants per entendre la diversitat experimental dels potencials 

inhibitoris de tots els compostos glicomimètics sobre les activitats de les quatre GTs 

estudiades. Per realitzar l’estudi teòric de superposició estructural es van utilitzar 

l’estructura cristal·logràfica del complex format per la RMGP amb l’inhibidor 

nojirimicina tetrazola (NTZ) i el piridoxal fosfat, la formada pel complex ternari 

EcGS/ADPG/HEPPSO i la del complex binari SuSy 1/UDPG. En aquestes dues 

últimes estructures s’observa una molècula d’AA que és el producte d’escissió de 

l’enllaç entre el carboni anomèric del residu glucosa i l’oxigen del grup fosfat terminal 

de l’NDP, i també el respectiu NDP. Donat que els derivats del DAB mimetitzen el 

residu de glucosa del substrat donador, l’estudi de superposició es va centrar en els 

residus que formen aquesta zona del centres actiu dels tres enzims. D’una banda, les 

cadenes principals dels residus Gly-135 i Leu-136 de la RMGP estarien situades 

aproximadament 2 Å més endins, cap als lligands, que els seus homòlegs de les dues 

GTs Leloir (Gly-18 i Leu-19 en la EcGS i Gly-303 i Gln-304 en la SuSy 1) (Figura 64). 

Per altra banda, el residu His-377 de la RMGP estaria uns 1,2 Å més cap a fora, 

allunyant dels lligands, que els seus homòlegs His-161 i His-438 de la EcGS i SuSy 1, 

respectivament (Figura 64). A part, el residu Asn-162 de la EcGS estaria a només 2 Å 

del lligand NTZ de la RMGP. En aquesta posició trobem diferències entre els tres 

enzims, mentre que en la EcGS es troba un residu d’Asn, en la SuSy 1 es troba el 

residu Ala-439 i en la RMGP el residu Thr-376 (Figura 64). Per últim, el residu Pro-378 
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de la EcGS s’endinsa cap a l’interior de la cavitat del centre actiu, per això, si 

comparem el centre actiu de la EcGS amb el de la RMGP, trobem que aquest residu 

Pro-378 estaria a menys de 3 Å del lligand NTZ de la RMGP. En aquesta posició, la 

RMGP té el residu Ala-673 i la SuSy, el residu Ala-676 (Figura 64). Per tant, a través 

de l’estudi de superposició estructural podem afirmar que els centres actius d’aquests 

tres enzims presenten diferències tant en la naturalesa del residu de certes posicions 

com en la distribució en l’espai dels residus que formen els seus respectius centres 

actius. 

Figura 64. Superposició estructural del centre actiu de la RMGP amb el de la EcGS i el de 
la SuSy 1. En verd estan representats l’inhibidor NTZ i els residus de la RMGP (PDB 1NOI). En 

blau es mostren els residus de la EcGS i en groc l’AA provinent de l’ADPG (PDB 3GUH). En 

rosa s’observen els residus de la SuSy 1 (PDB 3S28). 

Per altra banda, els diversos mecanismes catalítics proposats per les GTs de 

retenció de configuració (veure Introducció) difereixen bàsicament en la forma 

d’estabilitzar l’intermedi oxocarbocatiònic. En el mecanisme de doble desplaçament no 

es produeix una càrrega total positiva sobre el carboni anomèric 1 (Figura 2B), en el 

mecanisme tipus SNi s’estabilitza l’oxocarbocatió electrostàticament, mentre que en el 

mecanisme proposat d’eliminació/addició, es dóna l’eliminació del protó del carboni 2 

(Figura 2C i 2B) per tal que la càrrega positiva estigui només sobre el carboni 

anomèric 1 (Figura 20, Ruta B). La manera en que aquests mecanismes estabilitzen 

l’intermedi oxocarbocatiònic que es forma, és realment subtil. A més, les diferències 

clares en la capacitat inhibitòria dels compostos analitzats podrien ser interpretades 

com que aquestes subtils diferències que existeixen entre els centres actius d’algunes 
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famílies de GTs poden derivar en diferents maneres d’estabilitzar l’intermedi 

carbocatiònic fent que aquests enzims operin a través de mecanismes catalítics 

lleugerament diferents. 

En conclusió, el DAB, els seus derivats i l’àcid ascòrbic presenten una estructura 

heterocíclica amb diversos grups hidroxils que tenen una forta semblança al residu de 

glucosa que es transfereix del substrat donador a l’acceptor. Alguns d’aquests 

compostos han mostrat un remarcable efecte inhibitori sobre la GT no-Leloir RMGPa i 

les dues GTs Leloir dmEcGS i SuSy 4, però, desafortunadament, cap d’ells ha inhibit 

l’activitat de la GS de múscul de rata.  

Els monosacàrids sintètics derivats del DAB semblem ser uns prometedors 

inhibidors de diverses famílies de glicosiltransferases, amb la característica addicional 

de que no només poden ser altament específics sinó que els seus potencials inhibitoris 

augmenten sinergèticament en presència del corresponent NDP. A més, la modificació 

química de la cadena lateral hidroximetil del DAB ha permès incrementar la selectivitat 

i modular el potencial inhibitori dels derivats obtinguts. A part, cal destacar que no es 

necessari un compost disacàrid que actiu com un anàleg bisubstrat per inhibir les GTs 

Leloir que operen amb retenció de configuració del sucre transferit. Només dissenyant 

un monosacàrid o un pseudo-monosacàrid que mimetitzi el residu glicosil transferit 

entre el donador i l’acceptor, és possible inhibir l’activitat enzimàtica i inclús millorar la 

inhibició sinergèticament en presència de l’apropiat difosfonucleòtid NDP. 

El potencial biomèdic dels derivats del DAB seria clarament superior si s’arribés a 

sintetitzar un compost capaç d’inhibir l’activitat glicogen sintasa eucariota, 

especialment la de mamífer. Gràcies als estudis de docking es podrien dissenyar nous 

derivats del DAB, variant la cadena lateral hidroximetil, per tal d’obtenir un plausible 

inhibidor de la GS de mamífer. Per últim tots els compostos analitzats, que han mostrat 

ser inhibidors competitius respecte el substrat donador per als enzims estudiats, han 

mostrat una extrema diversitat de potencial inhibitori que suggereix que les diferències 

entre les posicions dels residus crítics en els centres actius dels enzims, són suficients 

per discriminar entre les diferències estructurals que posseeixen els inhibidors 

estudiats. Els nostres resultats suggereixen la possibilitat de que les famílies GSs, GPs 

i SuSys i també altres GTs de retenció de configuració, no comparteixin un mecanisme 

catalític exactament idèntic i puguin operar a través de mecanismes que difereixin 

lleugerament en la manera d’estabilitzar els intermedis o estats de transició amb 

marcat caràcter carbocatiònic que es troben a la ruta de reacció. 



  

  



Capítol 3 

127 

CAPÍTOL 3: AZOGLUCÒSID FOTOACTIU COM A POTENCIAL 
INHIBIDOR DE LES GTs DE RETENCIÓ DE CONFIGURACIÓ 

3.1. Introducció 

Els compostos fotoactius, també anomenats foto-interruptors, han esdevingut molt 

populars i s’utilitzen per una sèrie d’aplicacions biològiques basades en el foto-control 

reversible d’estructures de proteïnes (Flint 2002; Levitz 2013) i d’ADN (Ghosh 2008; 

Tanaka 2010; Phillips 2011). També és factible la foto-regulació de diverses funcions 

biològiques com la biocatàlisi (Yamazawa 2000; Füllbeck 2006; Schierling 2010), el 

transport d’ions (Borisenko 2000; Banghart 2009; Mourot 2012), l’adhesió cel·lular 

(Haiqian 2001; Liu 2009; Goulet-Hanssens 2012) i el plegament de proteïnes (Sporlein 

2002; Harvey 2008). En resum, les activitats biològiques de les biomolècules es poden 

alterar irradiant amb llum (Willner 1996; Szyma)ski 2013). La majoria d’investigacions 

es basen en la modificació química de nucleòtids, pèptids, proteïnes i lípids, enllaçant 

covalentment en les seves estructures azobenzens com a cromòfors foto-interruptors  

(Asanuma 2000; James 2001; Cattani-Scholz 2002; Flint 2002). Les substitucions o 

modificacions químiques de forma aleatòria en llocs indefinits a priori de les 

biomolècules és una estratègia del passat. En els darrers anys impera un nou model 

de foto-regulació de biomolècules que es basa en la incorporació d’un cromòfor 

fotoactiu en un lloc específic de l’estructura de molècules d’ADN, pèptids o nucleòtids i 

en el canvi conformacional de les estructures de les proteïnes a través d’unions no 

covalents d’aquests compostos en els centres actius (Harvey 2008; Banghart 2009; 

Mourot 2012; Stawski 2012).  

Com s’ha anat comentatnt al llarg d’aquesta tesi, una de les estratègies utilitzades 

per poder trobar evidències sobre el mecanisme catalític dels enzims, es fer ús de 

compostos que puguin unir-se de manera no covalent als centres actius i a la vegada 

no siguin fàcilment degradables pels enzims, per tal de poder obtenir estructures 

tridimensionals de complexes ternaris que ens permetin descriure la geometria del 

centre actiu en el procés catalític. Però actualment hi han escassos inhibidors de 

glicosiltransferases que compleixin aquestes característiques i la majoria d’ells es 

basen en el substrat donador, més concretament en la part difosfonucleòtida. 

Nosaltres estem interessats tant en trobar evidències sobre el mecanisme catalític de 
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les GTs que operen en retenció de configuració com a trobar inhibidors per les famílies 

glicogen fosforilasa i glicogen sintasa. Per aquesta raó, en col·laboració amb el grup 

de la Dra. Velasco (Facultat de Química, Universitat de Barcelona), vam decidir 

sintetitzar una molècula que tingués una estructura semblant als substrats de les GTs i 

a la vegada fos una molècula foto-interruptor que pogués ser modulada per un estímul 

extern, com és la llum, per poder alterar a voluntat l’activitat dels enzims dianes. Vam 

seguir l’estratègia de modular l’activitat enzimàtica per mitjà de la unió del foto-

interruptor amb una molècula que pogués interaccionar amb l’enzim com pot ser una 

molècula de glucosa. Es va triar com a esquer una molècula de glucosa per dos 

motius. En primer lloc, un residu de glucosa és el que transfereixen les 

glicosiltransferases des del substrat donador fins l’acceptor i, en segon lloc, un dels 

substrats de les famílies glicogen fosforilasa i glicogen sintasa és el glicogen, un 

polímer de glucoses. D’aquesta forma es podria obtenir una molècula fotoactiva que 

pogués ser reconeguda pels centres actius de les GTs. L’avantatge d’aquesta 

aproximació és que les estructures natives dels enzims queden inalterades. Les unions 

covalents de foto-interruptors als enzims causen directament pertorbacions a les 

estructures natives i poden reduir les seves activitats natives independentment de la 

conformació del foto-interruptor (Amato 1995). 

Normalment, els azobenzens i els espiropirans són els foto-interruptors utilitzats 

alhora de sintetitzar inhibidors foto-modulables. Aquests s’uneixen a prop o 

directament al centre actiu dels enzims (Harvey 2008; Stawski 2012; Tamura 2012).   

Nosaltres vam decidir dissenyar un plausible inhibidor que es bases en un foto-

interruptor del tipus azobenzènic (Figura 65).  

Figura 65. Esquema de la isomerització reversible entre els isòmers trans i cis de 
l’azobenzè. La conversió de trans a cis es produeix irradiant amb llum UV, mentre que la 

reacció inversa de cis a trans es dóna tèrmicament de forma espontània o irradiant amb llum 

visible. 
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Una molècula d’azobenzè presenta un procés d’isomerització reversible entre els 

seus isòmers trans (E) i cis (Z), de diferent estabilitat. En aquest procés, la fotoreacció 

simplement causa la reorganització de l’estructura electrònica i nuclear de la molècula 

sense el trencament de cap enllaç. La conversió de trans a cis és induïda per irradiació 

amb llum UV. Mentre que la reacció inversa de cis a trans es dóna tèrmicament en la 

foscor de forma espontània o induïda per irradiació amb llum visible (Figura 65).  

La conformació de l’azobenzè pot ser alterada a voluntat per irradiació amb llum 

UV o llum visible per donar un estat fotoestacionari format per una mescla dels 

isòmers (E) i (Z). Si una de les conformacions de l’inhibidor azobenzènic pogués 

disminuir l’activitat enzimàtica més que l’altra conformació, podríem regular l’activitat 

de l’enzim voluntàriament mitjançant l’alteració de la composició de l’estat 

fotoestacionari. El grup de la Dra. Velasco va sintetitzar l’azoglucòsid 4 (Figura 66) per 

tal d’obtenir un plausible inhibidor foto-regulable. Posteriorment, en aquesta tesi es va 

avaluar el potencial inhibitori d’aquest foto-interruptor. 

3.2. Preparació i isomerització de l’azoglucòsid fotoactiu  

El fotoactiu azoglucòsid (compost 4) va ser sintetitzat i posteriorment caracteritzat 

pel Dr. Garcia-Amorós del grup de la Dra. Velasco. L’azoglucòsid 4 presenta un grup 

azobenzènic unit a l’oxigen del carboni anomèric d’una molècula de glucosa, de la 

mateixa manera que succeeix en els substrats donadors de grups de glicosil. 

D’aquesta forma podria adoptar una conformació similar al substrat donador d’una GTs 

o, en el cas, de les famílies glicogen fosforilasa i glicogen sintasa inclús seria plausible 

que adoptes una conformació similar al substrat acceptor glicogen. A més, al presentar 

un grup azobenzènic seria possible foto-regular la seva capacitat inhibitòria irradiant-lo 

amb llum de certa longitud d’ona. L’azoglucòsid 4 va ser sintetitzat seguint la ruta 

sintètica que mostra la Figura 66A. Primerament, la D-glucosa va ser per-acetilada per 

protegir tots els grups hidroxils. El següent pas va ser desprotegir només el grup 

hidroxil del carboni anomèric per tal de poder unir-hi una molècula de 4-

hidroxiazobenzè. L’últim pas va ser la desprotecció dels grups hidroxils que encara 

restaven protegits. La unió del 4-hidroxiazobenzè és va produir majoritàriament en 

posició equatorial que es la més estable, per tant, tant el compost 3 com el 4
presenten majoritàriament una conformació beta del carboni anomèric. De fet, per 1H 

RMN es va confirmar que l’azoglucòsid 4 era una mescla 1:4 dels anòmers �:� (Figura 
66B). 



Capítol 3  

130  

   

Figura 66. Esquema sintètic (A) i expansió de l’espectre de 1H NMR en D2O per 

l’azoglucòsid � (B). Per 1H RMN es va confirmar que l’azoglucòsid 4 era una mescla 1:4 dels 

anòmers �:�.  

Es va obtenir l’espectre d’absorció de l’azoglucòsid 4 en tampó HEPES 200 mM i a 

30ºC (Figura 67), que són les mateixes condicions que posteriorment es faran servir 

en els assajos d’inhibició. L’espectre de l’isòmer estable (E)-4 mostra el típic perfil 

d’absorció UV-vis bimodal dels azobenzens, que comprèn un pic a 339 nm 

corresponent a una transició permesa de forta simetria �-�* i un altre pic a uns 430 nm 

que correspon a una transició  prohibida de feble simetria n-�*. Quan s’irradia amb 

llum UV, s’observa una dràstica disminució de la intensitat de la banda de 339 nm 

degut a la fotoisomerització de (E)�(Z) de l’azoglucòsid 4. En el moment que es deixa 

d’irradiar i es manté la mostra en la foscor a 30ºC, es produeix la reacció inversa 

(Z)�(E), que està tèrmicament activada, i es recupera l’isòmer termodinàmicament 

estable (E). 
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Figura 67. Isomerització foto-induïda (E)-(Z) i tèrmica (Z)-(E) de l’azoglucòsid �. (A) 

Espectre electrònic de 4 en tampó HEPES pH 7 abans d’irradiar (línia sòlida) i un cop assolit 

l’estat foto-estacionari després d’irradiar 10 min amb llum UV (línies discontinues). (B) Canvis 

en el temps en l’espectre electrònic de la isomerització (Z)�(E) en solució a 30ºC. 

Qualsevol variació de la capacitat inhibitòria de l’azoglucòsid podria dependre 

clarament de la quantitat d’isòmer (Z) generat durant la irradiació de llum UV. Per 

aquest motiu, es va quantificar l’estabilitat relativa de la forma metaestable cis

determinant la fracció d’isòmer (Z), Yapp, present en la mostra després d’assolir l’estat 

foto-estacionari a partir de l’equació 14: 

                                                         1001
0

×−=
A
A

Y ph
app                                              (14) 

Per l’isòmer termodinàmicament estable (E), es van mesurar a la �max (339 nm) els 

valors d’absorbància de l’estat inicial (A0) i del foto-estacionari (Aph). Es va calcular que 

s’arriba a un 74 % d’isomerització (E)�(Z), és a dir, que en l’estat foto-estacionari de 4
hi ha un 74 % d’isòmer (E), una quantitat suficient per poder observar possibles canvis 

en la capacitat inhibitòria de l’activitat enzimàtica. 

Un altre paràmetre crucial a considerar és que el temps de vida de (Z)-4 en 

absència de llum UV sigui prou llarg per permetre’ns realitzar els experiments 

enzimàtics. Per aquesta raó es va mesurar experimentalment el temps de relaxació 

per la isomerització tèrmica (Z)-(E) dels dos anòmers � i � de (Z)-4, que es van obtenir 

del gràfic de la variació d’absorbància enfront el temps (Figura 67B). Mentre que 

l’anòmer � va mostrar un temps de relaxació de 1,8 hores en tampó HEPES pH 7 a 

30ºC, l’anòmer � va exhibir una reacció d’isomerització tèrmica 16 vegades més lenta 

A B
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arribant a un temps de relaxació de 29 hores en les mateixes condicions 

experimentals. Aquest fet es pot explicar per la poca estabilitat que presenta l’anòmer 

� al tenir el grup azobenzènic en posició axial, ja que al generar-se la seva forma (Z) 

s’originen interaccions 1,3-diaxials que condueixen a la molècula a una situació de 

gran inestabilitat que fa accelerar la reacció inversa cap a l’isòmer termodinàmicament 

estable (E). Aquest fet no s’observa per l’anòmer �, gràcies a que té el grup 

azobenzènic en posició equatorial. Segons aquests resultats, els temps de vida dels 

isòmers (Z) generats són prou llargs per estudiar els efectes inhibitoris d’aquests 

sense necessitat d’irradiar contínuament la mostra amb llum UV.   

3.3. Avaluació biològica de l’azoglucòsid �

Es va avaluar el potencial inhibitori de l’azoglucòsid 4 sobre l’activitat dels tres 

enzims (RMGPa, dmEcGS i SuSy 4) a 30ºC i amb tampó HEPES pH 7. Tots els 

assajos d’inhibició és van realitzar a concentracions saturants dels respectius 

substrats.  

Ambdós isòmers (E) i (Z) van presentar un efecte inhibitori molt moderat sobre la 

RMGPa. En canvi, l’isòmer (Z) va mostrar una bona capacitat inhibitòria de l’activitat 

de la dmEcGS mentre que l’isòmer (E) no va mostrar un efecte remarcable. Aquests 

resultats indicaven que l’azoglucòsid 4 podria ser un bon foto-regulador de l’activitat 

dmEcGS. Respecte la SuSy 4, cap dels dos isòmers van mostrar un potencial inhibitori 

remarcable sobre la seva activitat (Taula 9). 

Compost 
(0,5 mM)

RMGPa EcGS SuSy 4
% d’activitat % d’activitat % d’activitat

- 100 ± 1 100 ± 1 100 ± 1 
(E)-4 88 ± 1 69 ± 1 64 ± 2 
(Z)-4 80 ± 2 27 ± 1 66 ± 1 

Taula 9. Efectes inhibitoris dels isòmers (E) i (Z) de l’azoglucòsid � en la RMGPa, 

dmEcGS i SuSy 4. Les capacitats inhibitòries dels compostos (E)-4 i (Z)-4 de les activitats 

catalítiques dels enzims RMGPa, dmEcGS i SuSy 4. Els valors provenen de tres experiments 

independents. 
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A partir d’una solució mare de (E)-4 es van obtenir dilucions seriades que van ser 

irradiades durant 20 min amb llum UV per obtenir els isòmers (Z)-4 de cada una 

d’elles. Es van mesurar experimentalment els valors d’IC50 d’ambdós isòmers pels tres 

enzims (Figura 68C).  

    

Enzim Compost IC50

RMGPa
(E)-4 4,9 ± 0,2 mM 

(Z)-4 2,4 ± 0,1 mM 

EcGS 
(E)-4 1,6 ± 0,1 mM 

(Z)-4 31,5 ± 0,1�M 

SuSy 4 
(E)-4 725,1 ± 0,1 �M 

(Z)-4 - * 

Figura 68. Valors d’IC50 dels isòmers (Z) i (E) de l’azoglucòsid � per la inhibició de la 

RMGPa, dmEcGS i SuSy 4. Activitats relatives de la RMGPa (A) i de la dmEcGS (B) variant 

les concentracions del (Z)-4 (*) i (E)-4 (+). Els valors d’IC50 per la inhibició dels tres enzims 

estudiats (C). * No va ser possible determinar el valor d’IC50 del (Z)-4 per la SuSy 4  perquè 

aquest compost no arriba a disminuir a la meitat l’activitat de l’enzim. Els valors són la mitjana 

de tres mostres independents ± error estàndard. 

C

A B
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Els estudis cinètics de la RMGPa van mostrar que l’isòmer (Z)-4 és 

aproximadament dues vegades més potent que l’isòmer (E)-4 (Figura 68C). Malgrat 

els dos isòmers de 4 fan disminuir lleugerament l’activitat enzimàtica de la RMGPa cap 

d’ells presenta un considerable potencial inhibitori. En canvi, els estudis amb la 

dmEcGS revelen que (E)-4 és moderadament potent amb un valor d’IC50 de 1,6 ± 0,1 

mM mentre que el (Z)-4 és molt potent amb un valor d’IC50 de 31,5 ± 0,1 �M sota les 

mateixes condicions experimentals (Figura 68B). Per tant, l’isòmer (Z) presenta un 

potencial inhibitori 50 vegades superior a l’isòmer (E) indicant que l’azoglucòsid 4 és 

un excel·lent inhibidor foto-activable per regular l’activitat de la dmEcGS (Figura 68C). 

Per altra banda, per la SuSy 4 el valor d’IC50 del (E)-4 és de 725,1 ± 0,1 �M. No 

obstant, no es va poder mesurar el valor d’IC50 per l’isòmer (Z) perquè no és capaç de 

reduir fins la meitat l’activitat enzimàtica. A partir d’una concentració d’1 mM de (Z)-4,

només s’arriba a disminuir un 37 % l’activitat de la SuSy 4 i encara que s’augmenti la 

concentració fins a 10 mM no es possible disminuir més l’activitat enzimàtica (Figura 
68C). 

3.4. Estudi del mecanisme cinètic de l’azoglucòsid � en les GTs de 

retenció de configuració 

El següent pas va ser estudiar, en la dmEcGS, el tipus d’inhibició que presentaven 

ambdós isòmers (E) i (Z) de l’azoglucòsid 4 respecte ADPG i glicogen. Els anàlisis de 

doble reciprocitat van indicar que el compost (Z)-4 és un inhibidor no competitiu 

respecte ADPG i glicogen amb uns valors de Ki observats de 38 ± 5 nM i 67 ± 4 nM, 

respectivament. El (E)-4 també va resultar ser un inhibidor no competitiu respecte 

ADPG (Ki = 122 ± 21 �M) i glicogen (Ki = 352 ± 32 �M) (Figura 69).  

Donat que el mecanisme cinètic de la dmEcGS és ordenat bi-bi i que ambdós 

isòmers del compost 4 presenten inhibició no competitiva respecte ADPG i glicogen, 

podem concloure que aquests inhibidors mimetitzen el substrat acceptor glicogen. Per 

tant, l’azoglucòsid 4 no segueix el mateix patró d’inhibició que el DAB, els seus 

derivats i l’àcid ascòrbic que mimetitzaven el residu glicosil del substrat donador. Al 

mimetitzar el glicogen converteix aquest inhibidor en específic per les GTs que tenen 

glicogen com a substrat.   
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Figura 69. Estudi del tipus d’inhibició que presenten els isòmers (Z) i (E) de l’azoglucòsid 

� sobre l’activitat de la dmEcGS. Gràfics de doble reciprocitat de l’activitat de la dmEcGS 

quan és inhibida variant les concentracions de (Z)-4 (A i B) i de (E)-4 (C i D). Paràmetres 

cinètics d’ambdós isòmers per la dmEcGS (E). Els valors provenen de tres experiments 

independents. 



Capítol 3  

136  

   

3.5. Estudi de l’efecte de l’azoglucòsid � en la GS de mamífer 

Com que estem interessats en buscar un inhibidor de l’enzim glicogen sintasa de 

mamífer, vam estudiar els efectes que podrien tenir els compostos (Z)-4 i (E)-4 sobre 

l’activitat de la glicogen sintasa de múscul de rata en absència i presència de 

l’activador al·lostèric G6P (Figura 70). En els estudis realitzats no és va trobar 

diferències significatives en l’activitat total de la GS muscular de rata en afegir fins a 1 

mM de (Z)-4 o de (E)-4 en absència i en presència de G6P. 

Figura 70. Avaluació biològica dels isòmers (Z) i (E) de l’azoglucòsid � en l’activitat 

catalítica de la GS de múscul de rata. Efecte dels compostos (Z)-4 i (E)-4 en l’activitat de la 

glicogen sintasa muscular de rata en absència (A) i presència (B) de G6P. 
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3.6. Docking de l’azoglucòsid � en el lloc d’unió del glicogen de la EcGS 

Donada la diferència de capacitat inhibitòria que presenten els dos isòmers de 

l’azoglucòsid 4 en l’activitat de la dmEcGS, volíem estudiar les interaccions que es 

podien donar entre aquest compost i els residus de la regió d’unió del glicogen al 

centre actiu de l’enzim. Es va utilitzar la tècnica in silico molecular docking com en els 

altres inhibidors descrits en el capítol 2; però a diferència dels altres estudis realitzats 

en aquesta tesi, en aquesta ocasió es va emprar l’estructura cristal·logràfica del 

mutant E377A d’E. coli GS que forma complex amb una molècula d’ADPG i 

maltopentaosa com a acceptor anàleg de glicogen (PDB 3CX4) (Sheng 2009b). Per 

raig-X només van observar les tres primeres unitats de glucosa de les cinc que en té la 

maltopentaosa. Es van utilitzar les coordenades d’aquestes tres glucoses provinents 

de la maltopentaosa com a coordenades de partida per col·locar els isòmers (Z) i (E) 

en la regió de la EcGS on es troba el lloc d’unió del glicogen en el centre actiu. 

Abans dels estudis de docking, les estructures dels compostos (Z)-4 i (E)-4 van ser 

optimitzades a un nivell teòric de B3LYP/3-21G. Per fer els càlculs per l’isòmer (E) es 

va fixar l’angle d’inversió � (angle N-N-C) a 120º i l’angle de rotació , (angle diedre C-

N-N-C que descriu una rotació al voltant de l’enllaç central N-N) a 180º. Mentre que 

per l’isòmer (Z) es va fixar l’angle � a 120º i l’angle de rotació , a 10º, perquè per les 

molècules azobenzèniques s’ha descrit que l’angle de rotació , és d’entre 8º a 12º 

segons dades experimentals obtingudes per raig-X i espectroscòpia de ressonància 

magnètica (Mostad 1971; Doki- 2009).  

La millor conformació teòrica obtinguda pel (Z)-4 encaixa amb les tres primers 

glucoses del lligand cristal·logràfic maltopentaosa (Figura 71A). L’estudi de docking

mostra que el grup hidroxil del carboni C2 del residu de glucosa del (Z)-4 podria formar 

un pont d’hidrogen de 2,9 Å amb la cadena lateral del residu Asp-137. El grup hidroxil 

del carboni C6 del residu de glucosa estaria a una distància de 2,8 Å per poder fer un 

pont d’hidrogen amb el grup amida de la cadena principal del residu Gly-17. L’anell 

aromàtic unit al residu de glucosa de l’inhibidor estaria ben orientat per poder formar 

una interacció �-stacking amb la cadena lateral del residu Tyr-95 (3,1 Å). Finalment, el 

segon N del doble enllaç N-N del (Z)-4 podria formar un pont d’hidrogen (2,9 Å) amb la 

cadena lateral del residu His-96. 
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En canvi, l’estudi de docking del (E)-4 va mostrar interaccions desfavorables entre 

el segon anell aromàtic de l’isòmer (E) i tres residus de la regió d’unió del glicogen. 

Més concretament, la cadena lateral del residu His-96 podria estar a una distància de 

1,9 Å, el grup carbonil de la cadena principal del residu Leu-100 a una distància de 2,2 

Å i el grup amida de la cadena principal del residu Ala-102, relativament a prop, a una 

distància de 2,6 Å (Figura 71B). Els estudis de docking d’ambdós isòmers de 

l’azoglucòsid 4 aporten explicacions raonables sobre el diferent potencial inhibitori que 

presenten experimentalment els dos isòmers sobre l’activitat de la dmEcGS.  

Figura 71. Resultats del docking dels dos isòmers de l’azoglucòsid � en el lloc d’unió del 

glicogen en el centre actiu de la EcGS. En l’estudi de docking de l’inhibidor (Z)-4 (A) i (E)-4
en la EcGS, l’isòmer (Z) es mostra en verd i l’isòmer (E) en rosa, mentre que l’ADP i els tres 

residus de glucosa procedents de la maltopentaosa es mostren en groc. 

3.7. Superposició del centre actiu de la glicogen sintasa d’E. coli amb el 
de la glicogen sintasa de llevat 

Tot i que l’azoglucòsid 4 segueix un patró d’inhibició diferent que els derivats del 

DAB i de l’àcid ascòrbic, ja que competeix pel lloc d’unió del glicogen enlloc de 

mimetitzar el residu de glucosa del substrat donador, aquest foto-interruptor no va 

mostrar inhibició de l’activitat de la GS de múscul de rata. Per aquesta raó, vam 

realitzar un estudi de superposició estructural per tal de poder analitzar les possibles 
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diferències en les interaccions entre els dos isòmers del compost 4 i els residus de la 

regió d’unió del glicogen en el centre actiu de la EcGS i la Gsy2p. En aquest estudi 

teòric es va emprar l’estructura de la GS de llevat per ser l’única estructura de GS 

eucariota resolta (Baskaran 2010). 

Al no disposar d’una estructura de GS de llevat amb glicogen o alguna molècula 

acceptora anàloga unida al centre actiu, no teníem coordenades de referència per 

col·locar els isòmers (Z)-4 i (E)-4 en la regió del centre actiu on s’uneix el glicogen. Per 

aquest motiu, es va seguir la mateixa estratègia que es va utilitzar en els altres 

inhibidors, que consisteix en superposar el centre actiu del mutant E377A d’E. coli GS 

que conté les millors conformacions obtingudes dels isòmers de 4 al centre actiu de la 

GS de llevat (Gys2p, PDB 3O3C)(Baskaran 2010). En fer la superposició del centre 

actiu del mutant E377A de EcGS amb el de la Gsy2p i comparar la regió d’unió del 

substrat acceptor dels dos enzims, s’observen diferencies conformacionals 

remarcables dels residus que interactuen amb el substrat acceptor. Aquestes 

diferències podrien explicar la diferent capacitat inhibitòria de les activitats de les dues 

GSs que ha mostrat especialment l’isòmer (Z)-4. Els estudis de superposició 

computacional van mostrar que la millor conformació de (Z)-4 en el lloc d’unió del 

glicogen en la EcGS E377A, presenta forces interaccions desfavorables a la regió 

homologa de la Gsy2p. El grup hidroxil del carboni C6 del residu de glucosa de (Z)-4
estaria a només a 1,4 Å de distància del grup amida de la cadena principal del residu 

Gly-23, i a una distància de 1,6 Å i 1,7 Å del grup carbonil i del grup amida de la 

cadena principal del residu Gly-22, respectivament. La cadena lateral del residu Arg-

230 estaria a 2,3 Å de distància del carboni C5 de (Z)-4. A més, en el lloc d’unió del 

glicogen en la Gsy2p no hi ha residus anàlegs pels residus Tyr-95 i His-96 de la EcGS, 

per tant les dues interaccions importants que podria fer el (Z)-4 en la EcGS, una 

interacció �-stacking i un pont d’hidrogen, respectivament, no seria possible formar-les 

en la Gsy2p (Figura 72A). En el cas de l’isòmer (E)-4, a part de totes les interaccions 

desfavorables comentades anteriorment pel (Z)-4, el segon anell aromàtic de (E)-4
estaria a una distància de 1,6 Å de la cadena lateral del residu Arg-230 i a 2,5 Å de 

distància de la cadena lateral del residu Glu-136 (Figura 72B). A més, la topologia 

global de les estructures de la EcGS i la Gsy2p són similars excepte en la regió d’unió 

del glicogen que està parcialment conservada, per aquesta raó, el compost (Z)-4
sembla està exposat a la part externa de la Gsy2p. Tenint present que els plegaments 

globals de la Gsy2p i de la GS de múscul de rata  són molt semblant perquè 

posseeixen un 48% d’identitat i un 60% d’homologia en les seves seqüències, els 
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estudis teòrics de superposició estructural que s’han realitzat podrien explicar la 

manca d’inhibició de l’activitat GS muscular de rata per part de (Z)-4. 

Figura 72. Superposició estructural del centre actiu de la EcGS que conté les millors 

conformacions dels isòmers de � amb el centre actiu de la GS de llevat. L’isòmer (Z)-4 es 

mostra en blau (A) i el (E)-4 en rosa (B), mentre que l’ADP i els tres residus de glucoses 

procedents de la maltopentaosa en groc. Els residus de la EcGS es mostren en blau i els de la 

Gsy2p en taronja. 

3.8. Discussió 

Dels estudis realitzats sobre els efectes inhibitoris dels dos isòmers de 

l’azoglucòsid 4 en l’activitat de diverses glicosiltransferases, dos d’elles de la família de 

les glicogen sintasa, es desprèn que cada un d’aquests dos isòmers presenta una 

potencia inhibitòria diferent sobre les activitats catalítiques dels enzims testats. En el 

cas de la RMGPa, cap isòmer de 4 presenta una capacitat inhibitòria remarcable de la 

seva activitat catalítica. Per altra banda, l’isòmer (E)-4 exerceix una inhibició moderada 

de l’activitat de la SuSy 4, en canvi, l’isòmer (Z)-4 no arriba ni a disminuir a la meitat 

l’activitat de l’enzim a concentracions elevades. No obstant, (E)-4 mostra un efecte 

inhibitori moderat de l’activitat catalítica de la dmEcGS mentre que el (Z)-4 presenta 

una excel·lent potència inhibitòria. Cal assenyalar que l’isòmer (Z)-4 presenta una Ki

per l’ADPG (38 nM) 11.000 vegades inferior al valor de Km per ADPG (0,42 mM) i una 
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Ki (67 nM) per glicogen 7.000 vegades inferior a la Km per aquest substrat (0,47 mM). 

En termes numèrics ambdós isòmers de 4, però en especial el (Z), mostren un bon 

potencial inhibitori si els comparem amb inhibidors descrits per altres famílies de 

glicosiltransferases (Figura 62). Finalment, per la GS de múscul de rata es va 

observar que els isòmers (Z)-4 i (E)-4 no mostren efecte inhibitori en la seva activitat 

enzimàtica. Aquests resultats tornen a posar en rellevància que malgrat totes les GTs 

comparteixen una arquitectura del centre actiu comuna degut a l’elevat nombre de 

residus catalítics conservats, les diferencies, a vegades subtils, que hi han entre els 

centres actius dels enzim, inclús dins d’una mateixa família, són prou significatives per 

a que cada enzim interaccioni de diferent forma amb una mateixa molècula i pugui ser 

inhibit per aquesta amb una potència inhibitòria diferent. Per tant, els resultats 

obtinguts amb l’azoglucòsid 4 van amb la mateixa línia que els resultats obtinguts amb 

els derivats del DAB i l’àcid ascòrbic perquè reafirma la idea exposada en l’apartat  

Discussió del Capítol 2.  Els nostres resultats són compatibles amb la possibilitat de 

que les famílies GSs, GPs i SuSys i per extensió les altres famílies de GTs de retenció 

de configuració, no comparteixin un mecanisme catalític exactament idèntic i puguin 

operar a través de mecanismes que difereixin lleugerament en la manera d’estabilitzar 

els intermedis o estats de transició amb marcat caràcter carbocatiònic que es troben a 

la ruta de reacció.

En un principi es va dissenyar l’azoglucòsid 4 perquè tingués dues parts de 

funcionalitat ben diferenciada que unides en una mateixa molècula li aportés un 

aspecte innovador pel fet de poder ser foto-activable i, al mateix temps, obtenir un 

plausible inhibidor que es diferencies dels clàssics inhibidors de glicosiltransferases 

que es basaven en mimetitzar el substrat donador. Les dues peces claus són el grup 

azobenzènic i el residu de glucosa. En un principi, el grup azobenzènic permetria 

poder foto-regular a voluntat la conformació del compost 4 i el residu de glucosa a 

priori permetria la interacció de 4 amb el centre actiu d’una glicosiltransferasa actuant 

com a esquer. Finalment, ha resultat que en realitat ambdues parts han intervingut en 

el reconeixement del azoglucòsid 4 per part del centre actiu de la EcGS. Com es pot 

observar en l’estudi de docking els dos anells aromàtics de l’isòmer (Z)-4 presenten 

una semblança estructural i també conformacional a dos dels tres residus de glucosa 

de la maltopentaosa, substrat anàleg del glicogen. Aquesta semblança ha permès que 

mimetitzes el glicogen i competís pel seu lloc d’unió. Cal remarcar que l’azoglucòsid 4
és el primer inhibidor de GSs que no només mimetitza el substrat acceptor sinó que a 

més al posseir el grup fotoactiu azobenzènic ens permet foto-regular a voluntat 

l’activitat biològica de l’enzim.  
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L’azosucre 4 és una primera aproximació per trobar inhibidors foto-activables per 

les GSs eucariotes, i més concretament, per les GSs de mamífer. Gràcies als estudis 

de docking es podrien dissenyar derivats de l’azoglucòsid 4, per exemple, augmentant 

el nombre de residus de glucosa i/o addicionant grups hidroxils als anells aromàtics 

per poder augmentar el nombre d’interaccions per pont d’hidrogen amb el centre actiu. 

Trobar un plausible inhibidor de la GS de mamífer seria una futura eina per inhibir 

selectivament la gluconeogènesi i, conseqüentment, regular el metabolisme de 

glicogen. 
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CONCLUSIONS 

1. L’estudi realitzat de la naturalesa de l’intermedi detectat en el centre actiu de la 

PaGS en presència d’UDPG i absència d’un substrat acceptor, ens ha permès 

concloure que és una molècula d’1,5-anhidro-D-arabino-hexa-1-enitol que 

tautomeritza cap a la forma més estable 1,5-anhidro-D-fructosa. 

2. No s’ha pogut demostrar la competència catalítica de la 1,5-anhidrofuctosa com 

a intermedi de la reacció de transferència glicosil catalitzada per la GGN o la 

PaGS i aportar evidències experimentals del mecanisme d’eliminació/addició, 

proposat en aquesta tesi, per les GTs que operen amb retenció de configuració 

del sucre transferit.     

3. Els resultats obtinguts dels estudis mecanístics amb la GGN i la PaGS són 

consistents amb un mecanisme tipus SNi, a través d’un intermedi 

oxocarbocatiònic, com a modus operandi de les GTs que operen amb retenció 

de configuració. No obstant, els nostres resultats i d’altres presents en la 

literatura també són compatibles amb un mecanisme d’eliminació/addició, amb 

un intermedi no unit covalentment a l’enzim que té un doble enllaç C1-C2. 

4. S’han trobat compostos amb un potent efecte inhibitori sobre la GT no-Leloir 

RMGPa (el DAB) i les dues GTs Leloir dmEcGS (el derivat 26 i l’àcid ascòrbic) i 

SuSy 4 (el derivat 2), però cap d’ells ha inhibit l’activitat de la GS de múscul de 

rata. 

5. S’ha descrit el mecanisme cinètic d’inhibició del DAB, els seus derivats i l’àcid 

ascòrbic per les GTs no-Leloir (RMGPa) i les GT Leloir (EcGS i SuSy 4). Pels 

tres enzims estudiats aquests inhibidors són competitius respecte els substrats 

donadors perquè mimetitzen al residu de glucosa que es transfereix del substrat 

donador a l’acceptor. 

6. Els derivats del DAB i l’àcid ascòrbic són uns prometedors inhibidors de diverses 

famílies de glicosiltransferases degut a la possibilitat de modular la seva 

especificitat variant els subtitutents. A més, és possible incrementar els seus 

potencials inhibitoris sinergèticament en presència del corresponent NDP. 
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7. L’azoglucòsid 4 en cap de les seves conformacions no inhibeix la RMGPa, la 

SuSy 4 i la GS de múscul de rata. Només mostra efecte inhibitori sobre la 

dmEcGS, ja que l’isòmer (E) té un efecte inhibitori moderat i l’isòmer (Z) un 

efecte inhibitori potent de l’activitat catalítica.

8. L’azoglucòsid 4 és el primer inhibidor descrit que mimetitza el substrat acceptor 

glicogen gràcies als dos anells benzènics i al residu de glucosa. Aquesta 

semblança li permet compatir pel lloc d’unió de glicogen del centre actiu de la 

dmEcGS. 

9. L’azosucre 4 és un excel·lent foto-regulador de l’activitat dmEcGS perquè només 

un dels dos isòmers, la forma (Z), mostra un potent efecte inhibitori de l’activitat 

enzimàtica. 

10. Els resultats obtinguts amb tots els inhibidors estudiats suggereixen la possibilitat 

de que les famílies GSs, GPs i SuSys i per extensió les altres famílies de GTs de 

retenció de configuració, no comparteixin un mecanisme catalític exactament 

idèntic i puguin operar a través de mecanismes lleugerament diferents en la 

forma d’estabilitzar els intermedis de reacció (o estats de transició) amb marcat 

caràcter carbocatiònic que es donen en el procés de transferència d’un residu 

glicòsid des del substrat donador a l’acceptor. 
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MATERIALS I MÈTODES 

1. CARACTERITAZACIÓ DE L’ESPÈCIE DETECTADA EN EL CENTRE 
ACTIU DE LA PaGS EN PRESÈNCIA D’UDPG I EN ABSÈNCIA D’UN 
SUBSTRAT ACCEPTOR 

L’enzim recombinant PaGS (2,5 mg) es va incubar durant 24 hores a temperatura 

ambient amb 20 mM d’UDPG en tampó Tris-HCl de 50 mM pH 7,4. La mescla de 

reacció (1 mL) es va dividir en dues parts iguals. En la primera meitat es va afegir el 

substrat acceptor maltohexaosa fins a una concentració final de 50 mM i en la segona 

es va afegir un volum equivalent de tampó Tris-HCl de 50 mM pH 7,4. Ambdues 

meitats es van incubar durant 4 hores a temperatura ambient. Es van congelar i 

liofilitzar. Els liofilitzats es van resuspendre amb etanol (2x200 μL) i centrifugar; els 

sobrenedants resultants es van assecar fins a sequedat sota una corrent de nitrogen. 

L’objectiu d’aquest experiment era determinar la presència o absència 

d’anhidrofructosa en ambdues mostres per cromatografia de gasos acoblada a un 

espectròmetre de masses (GC/MS) en el Servei Cientificotècnic de la Universitat de 

Barcelona. Degut a que l’anhidrofructosa no és suficientment volàtil per ser analitzada 

per aquesta tècnica analítica, es va decidir convertint-la en el derivat pertrimetilsilil-2-

etiloxiimino 1 seguint un procediment anteriorment descrit i publicat (Celli 1995; 

Medeiros 2007). En primer lloc, el grup carboxil present en la molècula 

d’anhidrofructosa es va convertir en el corresponent etoxiimino derivat addicionant 100 

μL de 200 mM d’hidroclorur d’O-etilhidroxilamina en piridina i incubant-ho 30 min a 

70ºC. Després, els tres grups hidroxils es van protegir en forma d’esters trimetilsilils 

afegint 100 μL de N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida que contenia un 1% de 

trimetilclorosilà i incubant-ho 60 min a 70ºC.  

Els extractes derivatitzats es van evaporar a sequedat utilitzant una corrent de 

nitrogen i es van redissoldre amb 25 �L d’hexà. Alíquotes d’1 �L es van analitzar usant 

un cromatògraf de gasos TraceGC acoblat a un detector de masses ITQ900 (Thermo-

Scientific). La columna capil·lar que es va fer servir va ser una DB5-MS (30 m x 0,25 

mm de diàmetre intern i un rebliment de 0,25 �m, Agilent). Dues mostres de BSA (5 

mg) en tampó Tris-HCl de 50 mM pH 7,4, una amb 2,4 μg d’1,5-anhidrofuctosa i l’altra 
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sense 1,5-anhidrofuctosa, processades exactament amb el mateix procediment que 

les mostres amb PaGS, es van utilitzar com a control positiu i negatiu, respectivament. 

2.  ANÀLISI PER CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOBLADA A 
ESPECTROMETRIA DE MASSES 

Totes les reaccions que van ser analitzades per cromatografia líquida acoblada a 

espectrometria de masses (LC/MS) es van realitzar en tampó acetat d’amoni 50 mM 

pH 7,5. Les condicions exactes dels temps d’incubació i de les concentracions dels 

reactius estan indicades en cada cas. Passats els temps d’incubació, les mescles de 

reacció es passaven a través d’una resina Dowex 1x8 (Fluka), es filtraven a través 

d’unitats de filtració Centricon (tall de pes molecular de 10 kDa) (Millipore), i les 

fraccions eluides finalment es liofilitzaven. Les mostres eren redissoltes en aigua i 

analitzades en un cromatògraf Acquity UPLC Binary Sol MGR (Waters Corporation) 

acoplat amb un Acquity UPLC Autosampler MO (Waters Corporation) i una columna 

Hypercarb 5 �m 3x30 mm (Thermo Electron Corporation). La cromatografia es va 

realitzar utilitzant un gradient 5 mM d’acetat d’amoni (pH 9) amb 2% d’acetonitril fins a 

5 mM d’acetat d’amini (pH 8,5) amb 80% d’acetonitril a un flux de 200 �L/min. La 

detecció es va dur a terme amb un espectròmetre de masses LCT-premier acoplat 

(Waters Corporation) treballant en mode d’ionització d’electrosprai negatiu. Les dades 

es van analitzar amb el programa MassLynx versió 4.1. 

3. TÈCNIQUES DE BIOLOGIA MOLECULAR 

3.1. Reacció en cadena de la polimerasa 

La reacció en cadena de la polimerasa (PCR) (Saiki 1988) es va usar en diverses 

estratègies: 

3.1.1. Amplificació de gens a partir de plasmidis 

Per tal d’amplificar un gen a partir de plasmidis que contenien un cDNA d’interès es 

va fer servir la polimerasa de Pyrococcus furiosus o Pfu (PFU DNA polimerase, 
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Promega). Aquesta polimerasa es caracteritza per incorporar mutacions a un ritme de 

1,3×10-6 mutacions/parell de bases, per tant presenta una alta fidelitat.  

La barreja de reacció sempre tenia un volum final de 50 �L, i es composava de 0,5 

�g de l’ADN plasmídic d’interès, 2 �L d’encebadors sentit a una concentració de 10 

�M, 2 �L d’encebadors antisentit a 10 �M, 1 �L d’una barreja dels 4 

deoxiribonucleòtids (dNTP’s) a 10 mM, 5 �L de tampó 10x i 3 unitats de Pfu. 

El resultat de la reacció es resolia en un gel d’agarosa, i es visualitzava mitjançant 

un aparell de llum d’ultraviolat. Si es necessitava recuperar l’ADN, es tallava amb 

l’ajuda d’un bisturí, i s’extreia de l’agarosa mitjançant l’ús de columnes de purificació 

d’ADN en matriu d’agarosa (Illustra GFX PCR DNA and Gel band Purification, GE 

Healthcare). 

3.1.2. Mutagènesi dirigida 

Aquesta estratègia es va utilitzar per tal de reemplaçar aminoàcids concrets d’un 

gen d’interès. Degut a que els encebadors eren totalment complementaris entre ells 

(Taula I), la reacció era sempre aritmètica, i no pas exponencial. Els encebadors 

contenien la mutació que volíem introduir aproximadament a la meitat de la seqüència. 

Per a realitzar la mutagènesi dirigida vam utilitzar el kit Quickchange (Strategene). 

La reacció tenia un volum final de 50 �L, i es composava de 100 ng de l’ADN plasmídic 

d’interès, 1,25 �L d’encebadors sentit a una concentració de 10 �M, 1,25 �L 

d’encebadors antisentit a 10 �M, 1 �L de dNTP’s a 10 mM, 5 �L de tampó 10x i 2,5 

unitats de Pfu Ultra HGS ADN Polimerasa. 

MUTACIÓ         ENCEBADORS 

Cys 7 Ser 
Sentit: GGTTTTACATGTATCTTCAGAGATGTTCCC 

Antisentit: GGGAACATCTCTGAAGATACATGTAAAACC 

Cys 408 Ser 
Sentit: CGGTTTCTGACTCTTCTCTTGAGAACCTTG 

Antisentit: CAAGGTTCTCAAGAGAAGAGTCAGAAACCG 

Taula I. Llistat d’encebadors utilitzats en la mutagènesi de la EcGS. 
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El resultat de la reacció es va digerir amb 1 �L de l’enzim de restricció DnpI

(Promega), que talla ADN metilat, en aquest cas els plasmidis metilats motlle que es 

van amplificar en bacteris i que per tan estaven metilats. La digestió es va incubar 

durant una hora a 37ºC. Uns 5 �L del producte de la digestió es van transformar en 50 

�L bacteris competents. 

Un cop obtinguts els nous plasmidis, mitjançant extracció de plasmidis de bacteris 

(Apartat 3.7), es va comprovar mitjançant seqüenciació (Apartat 3.8) que havien 

incorporat la mutació. 

3.1.3. Detecció d’ADN 

Per determinar la presència o absència d’un fragment d’ADN concret es va fer 

servir aquesta estratègia. Per a tal propòsit, s’amplificà l’ADN d’interès amb la 

polimerasa de Termophilus Aquaticus o Taq (Taq DNA polymerase Master Mix, 

Promega). Aquest tipus de polimerasa es caracteritza per incorporar mutacions a un 

ritme de 8,0×10-6 mutacions/pb, per tant presenta una menor fidelitat que la Pfu 

polimerasa, però la velocitat d’incorporació és major. 

La reacció tenia un volum final de 25 �L, i es composava de 100 ng de l’ADN 

d’interès, 2 �L d’encebadors sentit a una concentració de 10 �M, 2 �L d’encebadors 

antisentit a 10 �M, 12,5 �L del mix de tampó amb dNTP’s i Pfu polimerasa ja 

preparats. 

3.2. Clonació d’ADN 

Per clonar una seqüència codificant d’una proteïna a dins d’un plasmidi es va 

utilitzar els sistema comercials Rapid Ligation Kit (Roche) i In-Fusion (Clontech). 

3.2.1. Rapid Ligation Kit 

Procés a partir del qual s’aconsegueix la lligació de l’ADN, el qual implica reaccions 

de digestió i obtenció d’ADN amb extrems roms o cohesius segons allò descrit per 

Sambrook i col·laboradors (Sambrook 2001). 
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L’enzim T4 DNA lligasa (Rapid Ligation Kit, Roche) s’emprà per a lligar inserts 

d’ADN i plasmidis durant 2 o 3 hores a temperatura ambient. Les quantitats totals 

d’ADN oscil·laven entre 10-500 ng d’ADN amb un excés de les molècules d’insert 

respecte a les de plasmidi (relació 3 :1). 

3.2.2. In-Fusion 

Amb el sistema In-Fusion clonàvem un producte de PCR a dins del plasmidi 

desitjat directament per recombinació. Aquest plasmidi havia estat prèviament tallat 

amb enzims de restricció seleccionats. El punt determinant del sistema eren els 

encebadors utilitzats per fer la PCR, ja que, quan amplificàvem, afegíem als extrems 

de l’insert una seqüència complementària a la dels extrems del plasmidi linealitzat. 

Això permetia que amb el disseny dels encebadors poguéssim clonar la seqüència 

d’ADN que volguéssim en qualsevol plasmidi on no seria possible fer-ho mitjançant les 

tècniques clàssiques de biologia molecular. 

Posàvem 150 ng de vector tallat, el doble de quantitat d’insert en relació molar, 

ajustàvem fins a 8 �L amb aigua, afegíem 2 �L de tampó de reacció 5x i 1 �L de la 

mescla d’enzims. Incubàvem 15 min a 37ºC i 15 min a 50ºC. Ho posàvem en gel i 

afegíem 40 �L de tampó TE. Transformàvem 3 �L d’aquest producte en bacteris 

competents. 

3.3. Electroforesi d’ADN 

Permet separar les diferents molècules d’ADN en funció de la mida (Sambrook 

1989). Es dipositen les molècules d’ADN en un gel d’agarosa submergit en la fase 

mòbil, el tampó d’electroforesi TBE (Tris base 89 mM, Àcid Bòric 89 mM a pH 8,3 i 

Na2EDTA 2 mM), i sotmès a un camp elèctric continu. L’acceleració és en funció del 

quocient càrrega/massa. La càrrega ve donada per els fosfats de l’enllaç fosfoèster 

entre nucleòtids, així doncs com més llarga sigui una molècula més càrrega presenta, i 

per tant el quocient és constant. La diferent mida de les molècules fa que pateixin més 

o menys fregament amb la matriu del gel d’agarosa. 

El gel d’agarosa generalment es van preparar a l’1% (p/v), i contenia bromur d’etidi, 

el que permetia veure l’ADN d’interès, doncs s’intercala entre les bases de l’ADN i 

emet fluorescència taronja quan s’excita amb llum ultravioleta. 
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Per preparar el gel es pesaven 0,5 g d’agarosa d’alta puresa que es dissolien en 

50 mL de tampó d’electroforesi TBE mitjançant l’ús de microones. Es deixava refredar 

una mica, s’afegien 10 �L de bromur d’etidi (0,2 �g/mL) i es dipositava en un motlle 

que contenia pintes per a crear els pous del gel. 

L’ADN es barrejava amb tampó de càrrega, que servia per a donar densitat i color 

a la mostra, en una relació 1:5 (v/v). La barreja es carregava en els pous del gel 

d’agarosa, que es trobava situat en una cubeta plena de tampó d’electroforesi. Com a 

marcadors dels fragments d’ADN, es va fer servir una digestió del fag ., amb els 

enzims de restricció EcoRI i HindIII (./EcoRI-HindIII, Promega). Aquest marcador 

d’ADN presenta mides entre 21.000 i 125 pb. L’electroforesi es feia a 100 V i a 

temperatura ambient. Després de separar els fragments d’ADN, el resultat va ser 

visualitzat sota la llum ultravioleta, gràcies a la presència del bromur d’etidi en el gel. 

3.4. Quantificació d’ADN 

Per quantificar l’ADN, es tenia en compte que una unitat d’absorbància a 260 nm, 

mesurada en cubeta de quars de 1.000 �L, equival a una concentració de 50 �g/mL 

aproximadament. Així doncs es seguia la següent fórmula: 

L
mL

UA
mLg

problemaDNAVolum
finalVolumODLgDNA

μ
μμμ

1000
1

1
/50]/[
260

260 ×××=

La qualitat de l’ADN es va mesurar com la relació entre l’absorbància a 260 nm, 

pròpia de l’ADN, i l’absorbància a 280 nm, pròpia de les proteïnes. S’acceptava una 

qualitat suficient de l’ADN quan la relació era igual o major a 1,8. 

3.5. Generació de cèl·lules competents  

Per a generar bacteris competents s’agafaven 50 �L de bacteris Escherichia coli

soca DH5� i els dipositàvem a un erlenmeyer de 250 mL que contenia 30 mL de medi 

Luria Bertani (LB) autoclavat. El medi LB es preparava dissolent 10 g de triptona, 5 g 

d’extracte de llevat i 10 g de clorur sòdic (NaCl) per litre d’aigua MilliQ. Un cop dissolt, 
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es dipositava en un erlenmeyer i s’autoclavava, per tal d’eliminar qualsevol 

microorganisme. 

Deixàvem créixer els bacteris a 18ºC durant 48 hores amb agitació vigorosa. Quan 

s’obtenia una densitat òptica de 0,1 mitjançant la lectura de l’absorbància a 550 nm 

fent servir com a blanc medi LB, es transferia el cultiu a un erlenmeyer d’un litre de 

capacitat que contenia 70 mL de medi LB autoclavat. Deixàvem créixer a 37ºC amb 

agitació vigorosa. Quan tornàvem a observar un valor proper a 0,1, transferíem el 

cultiu a un erlenmeyer d’un litre de capacitat que contenia 100 mL de medi LB 

autoclavat. Deixàvem créixer a 37ºC amb agitació vigorosa un altre cop. Quan 

s’arribava a una OD550 de 0,4 a 0,5, es retirava el cultiu, i es refredava ràpidament en 

un bany de gel i sal comuna. A partir d’aquest moment es treballava sempre a 4ºC. 

Repartíem els 200 mL de cultiu en 4 tubs estèrils de 50 mL de capacitat a -20ºC. 

Centrifugàvem els tubs a 1.125 g durant 5 minuts a 4ºC. Els sobrenedants es 

descartaven i els pellets es solubilitzaven amb 15 mL de solució TFB-I (30 mM acetat 

de potassi, 50 mM clorur de manganès, 100 mM clorur de rubidi, 10 mM clorur de 

calci, 15 % glicerol), mantenint sempre una temperatura de 4ºC. Centrifugàvem a 

1.125 g durant 5 minuts a 4ºC. Els sobrenedants es descartaven, i a cada pellet 

s’afegien 2 mL de solució TFB-II (30 mM NaMOPS, 10 mM clorur de rubidi, 75 mM 

clorur de calci, 15 % glicerol). Es feien alíquotes de 50 �L en tubs autoclavats de 1,5 

mL refrigerats a -20ºC, que es congelaven ràpidament en nitrogen líquid. 

3.6. Transformació de bacteris 

La transformació és una tècnica mitjançant la qual s’introdueix plasmidis d’interès 

en cèl·lules procariotes, basada en una alteració transitòria de la permeabilitat de la 

membrana de les cèl·lules competents, el que facilita l’entrada de l’ADN (Sambrook 

1989). En aquest projecte la transformació sempre s’ha dut a terme pel mètode del xoc 

tèrmic. 

Es descongelava una alíquota de bacteris competents d’uns 50 �L, sempre la soca 

E.Coli DH5� (Life Technologies Invitrogen), i es barrejava amb l’ADN plasmídic en una 

proporció no major a 10:1 (v/v). La barreja es mantenia durant 30 min en gel, i 

s’incubava a 42ºC durant 1 minut. Passat aquest minut, es deixava refredar durant 5 

minuts a 4ºC i es procedia a dipositar 500 �L de medi LB autoclavat. Es deixava 

creixent en agitació el cultiu a 37ºC durant 1 hora, on els bacteris tenien temps de 
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sintetitzar les proteïnes de resistència codificades pel plasmidi. Uns 100 �L dels 

bacteris transformats es plaquejaven sobre una placa de LB més agar que incorporava 

l’antibiòtic corresponent. La placa es deixava creixent invertida durant 14 hores a 37ºC, 

temps en el que si els bacteris havien incorporat els plasmidis formaven colònies. 

3.7. Obtenció de l’ADN plasmídic 

3.7.1. Miniprep 

Protocol que permetia l’obtenció de plasmidis a baixa concentració, amb l’ajuda del 

sistema de columnes QIAprep Spin Miniprep (QIAGEN). 

Una colònia bacteriana es picava mitjançant l’ús d’una punta autoclavada, i es 

deixava créixer en agitació un tub estèril que contenia 2 mL de medi LB amb l’antibiòtic 

de selecció a una temperatura de 37ºC, durant unes 12-14 hores aproximadament.  

Sobre 1 mL d’aquest cultiu es passava a un tub d’1,5ml autoclavat, i es centrifugava a 

3.300 g durant 1 minut a temperatura ambient, per tal de sedimentar els bacteris. El 

pellet bacterià, un cop descartat el sobrenedant, es dissolia en 250 �L de tampó 

(50mM Tris-HCl pH 8,0, 10 mM EDTA i 100 �g/mL d’ARNasa A). S’afegien 250 �L de 

solució de lisi (200 mM NaOH i 1% SDS), s’invertia suaument 3 o 4 vegades i 

s’incubava durant 5 min a temperatura ambient per a que es produís la lisi bacteriana. 

Després, s’afegien 350 �L de solució neutralitzadora (0,9 M d’acetat potàssic i 4,2 M 

Gu-HCl a pH 4,8), i es centrifugava a 15.700 g durant 10 minuts a temperatura 

ambient, per fer caure totes les restes cel·lulars, l’ADN cromosòmic i les proteïnes 

desnaturalitzades. El sobrenedant que contenia els plasmidis es feia passar per una 

columneta d’intercanvi iònic que reté només l’ADN. Es centrifugava durant 1 minut a 

15.700 g, i es netejava amb 750 �L de solució de rentat (5M Gu-HCl i 30% etanol), 

finalment s’obtenien els plasmidis mitjançant incubació amb 50 �L d’aigua MilliQ i 

centrifugació durant 2 minuts a una velocitat de 16.000 g. 

3.7.2. Maxiprep 

Protocol que permetia l’obtenció de grans quantitats de plasmidis, sobre 500 �g, 

amb l’ajuda del sistema de columnes NucleoBond Xtra Maxi (Macherey-Nagel). El 
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mètode també es basa en una lisi alcalina del cultiu cel·lular amb una posterior 

purificació de l’ADN per cromatografia d’intercanvi iònic en columna. 

Es partia d’un cultiu propi per a fer miniprep, és a dir, una colònia bacteriana 

crescuda en agitació en 2 mL de medi LB amb l’antibiòtic de selecció, durant 6 hores a 

37ºC, aproximadament. Aquest pre-cultiu es passava a un erlenmeyer que contenia 

200 ml de medi LB i els antibiòtics apropiats, es deixava créixer en agitació a 37ºC 

durant 12 hores. Es centrifugava a 3.300 g durant 15 minuts a 4ºC, per tal de 

sedimentar els bacteris. El pellet bacterià, un cop descartat el sobrenedant, es dissolia 

en 12 mL de tampó (50 mM Tris-Cl, pH 8.0, 10 mM EDTA, 100 �g/mL ARNasa A) i es 

passava a un tub estèril de 50 mL de capacitat. S’afegien 12 mL de solució de lisi (200 

mM NaOH i 1% SDS) i s’invertia suaument 3 o 4 vegades, deixant la lisi 5 minuts a 

temperatura ambient. Després, s’afegien 12 mL de solució neutralitzadora (0,9 M 

d’acetat potàssic i 4,2 M Gu-HCl a pH 4,8). S’invertia el tub uns 3 cops, i s’aplicava a 

una columna equilibrada que contia un filtre. Un cop el lisat havia passat pel filtre, 

dipositàvem 15ml de solució d’equilibri al filtre de la columna (750 mM NaCl, 50 mM 

MOPS, pH7,0, 15 % isopropanol, 0,15 % Triton X-100). Quan aquest volum havia 

passat pel filtre, el descartàvem. Afegíem 25 mL de solució de rentat (1,0 M NaCl, 50 

mM MOPS, pH 7,0, 15 % isopropanol) a la columna sense el filtre. Els plasmidis 

s’obtenien amb 15 mL de solució final (1,25 M NaCl, 50 mM Tris-Cl, pH 8,5, 15 % 

isopropanol). Es precipitava l’ADN amb 12,5 mL d’isopropanol. Aquests 27,5 mL totals 

els passàvem per una xeringa que contenia un filtre que retenia l’ADN. Un cop passat 

tot el volum, netejàvem amb 10 mL d’etanol al 70 %, es deixava assecar el filtre, 

passant aire per la xeringa, i s’obtenien els plasmidis amb 500 �L de TE (10 mM Tris-

Cl, pH 8,0, 1 mM EDTA). 

3.8. Seqüenciació de l’ADN 

El mètode emprat és el descrit per Sanger (Sanger 1975) però modificat per Prober 

(Prober 1987) on es duu a terme una reacció de PCR amb l’ADN que es vol 

comprovar. La reacció es fa en presència de dideoxinucleòtids (ddNTP) marcats, cada 

un d’ells, amb un indicador fluorescent de longitud d’ona diferent. Aquests ddNTP 

acaben l’elongació de la cadena, doncs no tenen el grup 3'-OH necessari per a la 

formació de l’enllaç fosfodiéster entre dos nucleòtids. Quan s’incorpora un ddNTP en la 

cadena naixent d’ADN, s’acaba la seva extensió, així doncs la reacció produeix 
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diversos fragments de longitud variable. Posteriorment, aquestes cadenes són 

precipitades i analitzades per electroforesi en un sistema acoblat a fluorimetria. 

La reacció de PCR tenia un volum final de 10 �L, i es composava de 100 ng de 

l’ADN plasmídic d’interès, 2 �L d’encebadors sentit o antisentit a 2 �M, 3 �L d’aigua 

MilliQ i 3 �L de la barreja per seqüenciació, Big Dye v3.1 Cycle Sequencting Kit

(Applied Biosystems), que ja incorpora l’ADN polimerasa, els dNTPs i els ddNTPs 

marcats en tampó adequat.  

Un cop finalitzada la reacció, l’ADN es precipitava i s’analitzava per electroforesi en 

un sistema acoblat a fluorimetria. Aquesta última part es duia a terme al servei de 

seqüenciació dels Serveis Científico-Tècnics (SCT) de la Universitat de Barcelona 

(UB), mitjançant el seqüenciador ABI-PRISM 377 automatic DNA sequencer (Perkin 

Elmer Applied Biosystems). 

4. OBTENCIÓ DE PROTEÏNES RECOMBINANTS 

4.1. Obtenció de la GGN de múscul de conill 

4.1.1. Clonació de la GGN 

El cDNA que codificava la GGN de múscul de conill estava clonat en el vector 

d’expressió pET28a(+) però es va trobar convenient subclonar-lo al vector pCold I. 

Aquest vector utilitza un promotor induïble per fred que permet, en alguns casos, 

obtenir una major solubilitat i un major nivell d’expressió de la proteïna d’interès que 

quan s’utilitza el promotor clàssic T7. 

El cDNA es va clonar en el vector pCold I, el qual afegia una cua de sis histidines a 

l’extrem amino terminal de la proteïna expressada donant lloc al plasmidi pCold I/GGN. 

Es van utilitzar els enzims de restricció NdeI i SalI per tallar específicament l’insert i el 

vector, creant extrems cohesius que es van lligar amb l’enzim T4 DNA lligasa. La 

construcció va ser verificada per seqüenciació. 
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4.1.2. Expressió de la GGN 

Es va transformar una soca d’E. Coli  4997 amb la construcció pCold I/GGN. En 

aquesta soca mutant s’ha eliminat el gen galU106 que codifica per l’enzim responsable 

de la síntesi d’UDPG endogen d’E. Coli. D’aquesta forma la GGN recombinat s’obté 

sense estar autoglicosilada, és a dir, lliure de residus de glucosa units covalentment a 

la proteïna. El cultiu bacterià es va créixer en medi LB que contenia ampicil·lina (50 

�g/mL) a 37oC. Quan la densitat òptica mesurada a 600 nm va arribar a 0,8, es va 

induir amb 1 mM d’IPTG i es va incubar durant 20 hores a 15ºC. Després es va 

procedir a la purificació de la His-GGN amb una columna d’afinitat de níquel. 

4.1.3. Purificació de la GGN 

Es va utilitzar la cromatografia d’afinitat de Ni2+ per purificar la proteïna 

recombinant His-GGN. Aquesta tècnica cromatogràfica permet la separació de 

proteïnes en base a la interacció reversible entre una proteïna i un lligand específic, en 

aquest cas l’ió Niquel (II), unit covalentment a una matriu. En aquest estudi, es va 

emprar la cua de 6 histidines en l’extrem N-terminal de l’enzim per a interaccionar amb 

l’ió Ni2+ unit a la resina. Es va utilitzar el sistema de cromatografia líquida AKTA-FPLC 

(GE Healthcare). 

Passat el temps de creixement i d’inducció, les cèl·lules es van centrifugar i, 

posteriorment, els extractes bacterians es van homogeneïtzar a temperatura ambient 

amb el tampó A (50 mM de Tris-HCl pH 7,4), tractar amb l’enzim lisozim i lisar per 

sonicació. L’homogenat obtingut es va tornar a centrifugar a 10.000 g, es va descartar 

la fracció insoluble i el sobrenedant es va carregar a una columna d’afinitat de níquel 

(GE Healthcare). La proteïna recombinant va ser eluïda mitjançant un gradient creixent 

d’imidazola (0-250 mM). Les fraccions que es van obtenir es van analitzar amb gels 

desnaturalitzants del 10% d’acrilamida (SDS-PAGE) i es va comprovar que contenien 

una proteïna de massa molecular esperada (39 kDa) amb una puresa elevada. Les 

fraccions positives es van concentrar amb unitats de filtració Vivaspin (GE Healthcare). 
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4.2. Obtenció de la EcGS 

4.2.1. Clonació de la EcGS 

El cDNA que codificava per la EcGS va ser amplificat per PCR de l’ADN genòmic 

d’Escherichia coli, utilitzant els encebadors (GAAGGAGATATACATATGCAGGTTTTA 

CATGTATG i GTGGTGGTGGTGCTCGAGAGCTTTCAAGCGATAG) que introduïen 

les dianes per els enzims de restricció NdeI i XhoI a l’extrem 5’ i 3’, respectivament, i 

eliminaven el codó de parada. Els productes de PCR van ser clonats en els llocs NdeI i 

XhoI del vector pET23a(+) per obtenir el plasmidi pET23a(+)-EcGS, que codifica per 

una proteïna que se li ha afegit a l’extrem C-terminal una cua de 6 histidines. Es va 

determinar l’absència d’errors en l’insert per seqüenciació i es va corroborar que 

l’insert fos consistent amb el gen de la GS present en la base de dades del projecte 

genòmic d’E. coli (Blattner 1997). 

Sheng i col·laboradors van publicat que l’enzim salvatge EcGS té una forta 

tendència a agregar-se i precipitar-se i, per poder fers estudis de cristal·lització van 

utilitzar el doble mutant dmEcGS (C7S, C408S) com a alternativa a la forma salvatge, 

ja que van observar que aquest doble mutant que posseïa menys cisteïnes era molt 

més estable (Sheng 2009a). 

Per fer els estudis d’inhibició ens interessava treballar amb un enzim estable, per 

això vam decidir seguir la mateixa estratègia de Sheng et al. La doble mutació dels 

residus Cys-7 i Cys-408 per serines es va realitzar per mutagènesi dirigida fent ús dels 

següents encebadors de la Taula I de l’Apartat 3.1.2. Les mutacions introduïdes van 

ser verificades per seqüenciació. 

4.2.2. Expressió de la EcGS 

Es va utilitzar el sistema de la T7 polimerasa per a expressar la proteïna heteròloga 

en cultius bacterians (Studier 1986). La soca escollida, BL21(DE3), conté el gen de la 

T7 RNA polimerasa (lisogen λDE3) per a transcriure el gen d’estudi, el qual es troba 

sota el control del promotor T7, induïble per IPTG.  
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Per tant, per a l’expressió recombinant de l’enzim es va transformar una soca 

d’Escherichia coli BL21(DE3) amb la construcció pET23a(+)-dmEcGS. El cultiu 

bacterià es va créixer en medi LB que contenia ampicil·lina (50 �g/mL) a 37oC. Quan la 

densitat òptica mesurada a 600 nm va arribar a 0,8, es va induir amb 0,8 mM d’IPTG i 

es va incubar durant 14 hores a 23ºC. Posteriorment, es va procedir a la purificació de 

la dmEcGS amb una columna d’afinitat de níquel i, seguidament, amb una columna de 

gel filtració. 

4.2.3. Purificació de la dmEcGS 

Les cèl·lules obtingudes a partir d’un cultiu transformat amb pET23a(+)-dmEcGS 

crescudes durant 14 hores a 23ºC es van centrifugar, homogeneïtzar a temperatura 

ambient en tampó A (50 mM de Tris-HCl pH 7,4) i, finalment, es van lisar per 

sonicació. Posteriorment, es van centrifugar a 10.000 g i es va separar el sobrenedant 

del sediment. Per purificar la proteïna es van utilitzar dues tècniques cromatogràfiques 

diferents. 

4.2.3.1. Cromatografia d’afinitat de Ni2+

Aquesta tècnica cromatogràfica va ser escollida com a primera etapa en la 

purificació de la dmEcGS. Es va utilitzar la cua de 6 histidines en l’extrem C-terminal 

de l’enzim per a interaccionar amb l’ió Ni2+ unit a la resina. 

Es va utilitzar el sistema de cromatografia líquida AKTA-FPLC (GE Healthcare) i es 

va carregar a una columna d’afinitat de Ni2+ (GE Healthcare) la fracció soluble de 

l’homogenat, descartant la fracció no unida. La proteïna unida a la columna es va eluir 

mitjançant un gradient d’imidazola fins a 1 M, utilitzant el tampó B (1 M d’imidazola, 50 

mM de Tris-HCl pH 7,4). Les fraccions eluïdes van ser analitzades per electroforesi en 

gel desnaturalitzant de poliacrilamida. Les fraccions eluïdes positives, corresponents a 

una proteïna de pes molecular esperat (55 kDa), es van concentrar amb les unitats de 

filtració per centrifugació Centriprep (Millipore).
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4.2.3.2. Cromatografia de filtració en gel 

Aquest tipus de cromatografia es basa en la separació de les molècules en funció 

de la seva mida. Aquesta tècnica va ser escollida com a últim pas en la purificació de 

la dmEcGS. La proteïna es va carregar en una columna de gel filtració Superdex 200 

HR10/30 (GE Healthcare) i va ser eluïda en un tampó que contenia 50 mM de Tris-HCl 

pH 7,4. En el cromatograma van aparèixer dos pics que es van analitzar per gel 

desnaturalitzant de poliacrilamida. Les fraccions eluïdes es van analitzar per 

electroforesi en gel desnaturalitzant de poliacrilamida. Les fraccions que contenien la 

proteïna de massa molecular de 55 kDa van ser concentrades fins a 6-7 mg/mL amb 

unitats de filtració Vivaspin (GE Healthcare). 

Per a calibrar la columna, es va utilitzar el paquet de marcadors de pes molecular 

específic per a cromatografia de filtració en gel (Sigma-Aldrich). 

4.3. Obtenció de la SuSy 4 

4.3.1. Subclonació de la SuSy 4 

El cDNA que codifica la SuSy 4 de S. tuberosum, cedit gentilment pel Dr. Javier 

Pozueta-Romero del Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales (Universidad 

Pública de Navarra/CSIC), es troba clonat en el vector d’expressió pET28a(+) de tal 

forma que la construcció resultant codifica l’enzim amb una cua de poli-histidines 

fusionades a l’extrem N-terminal donat lloc al plasmidi pET28a(+)-SuSy 4. Es van 

utilitzar els enzims de restricció BamHI i NotI per tallar específicament l’insert i el 

vector, creant extrems cohesius que es van lligar amb l’enzim T4 DNA lligasa. La 

construcció va ser verificada per seqüenciació.

4.3.2. Expressió de la SuSy 4 

Es va utilitzar el sistema d’expressió basat en la T7 polimerasa per a obtenir la 

proteïna recombinant a partir de cultius bacterians (Studier 1986). Es va transformar 

una soca d’Escherichia coli BL21(DE3) amb la construcció pET28a(+)-SuSy 4. El cultiu 

de bacteris va créixer en medi LB suplementat amb kanamicina 30 ng/mL a 37ºC amb 

agitació constant. Quan el cultiu va assolir una densitat òptica de 0,8 a 600 nm, es va 
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deixar temperar a temperatura ambient, es va induir amb 0,8 mM d’IPTG i es va 

incubar durant 16 hores a 22ºC. Després es va procedir a la purificació de la His-SuSy 

4 amb una columna d’afinitat de níquel i, seguidament, amb una columna de gel 

filtració.  

4.3.3. Purificació de la SuSy 4 

Passat el temps de creixement i d’inducció, les cèl·lules es van centrifugar i, 

posteriorment, els extractes bacterians es van homogeneïtzar a temperatura ambient 

amb el tampó A (50 mM de Tris-HCl pH 7,4), trencant les membranes bacterianes per 

sonicació. A continuació, es va centrifugar a 10.000 g i es va separar el sobrenedant 

del sediment. Per purificar la proteïna també es van utilitzar dues tècniques 

cromatogràfiques. 

4.3.3.1. Cromatografia d’afinitat de Ni2+

La fracció soluble obtinguda de lisar les cèl·lules bacterianes que havien 

sobreexpressat l’enzim recombinant, es va carregar a una columna d’afinitat de níquel 

i es va eludir amb un gradient creixent d’imidazol fins arribar a una concentració de 

250 mM. Es van analitzar les fraccions eluïdes per electroforesi en gel desnaturalitzant 

del 10% d’acrilamida (SDS-PAGE). Es van concentrar les fraccions eluïdes positives, 

corresponents a una proteïna de massa molecular esperada de 96 kDa, amb unitats 

de filtració per centrifugació Centriprep (Millipore). 

4.3.3.2. Cromatografia de filtració en gel 

La proteïna es va carregar en una columna de gel filtració Superdex 200 HR10/30 

(GE Healthcare) i va ser eluïda en un tampó 50 mM de Tris-HCl pH 7,4. Es van 

analitzar per gel desnaturalitzant de poliacrilamida les fraccions eluïdes per determinar 

quines eren les que tenien una proteïna de la massa molecular esperada de 96 kDa. 

Les fraccions que contenien la His-SuSy 4 van ser concentrades fins a 8-10 mg/mL 

amb unitats de filtració Vivaspin (GE Healthcare). 
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 5. DETERMINACIÓ I SEPARACIÓ DE PROTEÏNES 

5.1. Concentració proteica 

La valoració de proteïnes es va realitzar mitjançant el Mètode de Bradford 

(Bradford 1976). El mètode està basat en el canvi del blau brillant de Coomassie en 

resposta a diferents concentracions de proteïna. En una solució àcida, el blau brillant 

de Coomassie, quan es lliga a proteïnes, canvia el màxim d’absorbància de 465 nm a 

595 nm.  

Les mostres a analitzar es van diluir en aigua MilliQ fins a un volum final de 50 �L. 

Com a patrons es van utilitzar diferents dilucions d’albúmina de sèrum boví (BSA) a 

unes concentracions finals de 1, 2, 5, 10, 15 i 20 �g/�L. En tots els casos es va afegir 

1ml de reactiu de Coomassie (dilució 1:5 del colorant comercial Bio-Rad protein 

assay). Després de 5 minuts d’incubació, i mai excedint 60 minuts, es va mesurar 

l’absorbància de les mostres a 595 nm, fent servir com a blanc d’assaig 50 �L d’aigua 

MilliQ i 1mL de reactiu. Els resultats s’expressaven en �g de proteïna per �L. 

5.2. SDS-PAGE 

L’electroforesi discontínua en gel de poliacrilamida amb SDS (SDS/PAGE) és un 

dels mètodes més emprats per a analitzar barreges de proteïnes en funció dels seus 

pesos moleculars. La tècnica fou descrita per Laemmli (Laemmli 1970). Aquesta 

tècnica es basa en utilitzar dos tipus de gels, amb diferent concentració d’acrilamida i 

pH: el gel concentrador (stacking), a la part superior i amb porus grans, i el gel 

separador (running), a la part inferior. Aquestes diferències fan que les mostres s’apilin 

en estretes bandes abans de produir-se la separació durant la migració de les 

proteïnes en el gel separador. 

L’electroforesi es va dur a terme en gels de poliacrilamida i SDS, de grandària 10x8 

cm i de 0,75 mm de gruix emprant l’aparell d’electroforesi miniprotein (Bio-Rad). Els 

gels utilitzats van ser del 10 % d’acrilamida (p/v).  

L’extracte proteic es diluïa en tampó de càrrega, la composició final del qual era 

Tris-HCl 50 mM a pH 6,8, DTT 10 mM, 2 % (p/v) SDS, 2-mercaptoetanol 4 % (v/v), 
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glicerol 10 %, blau de bromofenol 0,1 % (p/v) (tinció). S’escalfava durant 5 minuts a 

100ºC, per desnaturalitzar les proteïnes. Es van utilitzar dos marcadors d’elevada 

massa molecular de les empreses comercials Sigma i Promega. El de Sigma estava 

format per una barreja de proteïnes amb massa de 205, 116, 97.4, 66, 45 i 29 kDa; 

mentre que el de Promega es componia d’una barreja de proteïnes amb massa de 

225, 150, 100, 75, 50, 35, 25, 15 i 10 kDa.  

La diferència de potencial era de 150-200V i el tampó d’electroforesi estava 

compost de Tris-HCl 25 mM, glicina 192 mM, SDS al 0.1%, pH 8,3. 

5.3. Tinció de gels SDS-PAGE amb blau de Coomassie 

La tècnica emprada per a detectar les proteïnes separades pels gels de 

poliacrilamida va ser la tinció amb blau de Coomassie. Aquest mètode permet detectar 

fins a uns 0,5 �g de proteïna i és quantitatiu fins a uns 15 �g. 

La tinció inespecífica de proteïnes d’un gel de SDS-PAGE amb reactiu de 

Coomassie es va realitzar amb el producte comercial InstantBlue (Expedeon). El gel 

s’incubava amb aquest reactiu durant almenys 1 hora amb agitació orbital suau. Amb 

un sol pas s’aconseguia fixar les proteïnes del gel i tenyir-les. Una vegada incubat el 

temps necessari, es realitzaven diferents rentats amb aigua destil·lada fins a eliminar 

el fons blau de les zones del gel no ocupades per proteïnes.  

6. SEQÜENCIACIÓ DE PROTEÏNES 

Per a comprovar que la proteïna expressada i purificada era correcta, vam 

seqüenciar el domini N-terminal mitjançant la degradació química d’Edman. La 

seqüenciació es va dur a terme a la Unitat de Proteòmica dels Serveis Científico-

Tècnics (SCT) de la Universitat de Barcelona, al Parc Científic de Barcelona. L’aparell 

utilitzat va ser el seqüenciador Procise 492cLC (Applied Biosystems). 
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7. DETERMINACIÓ DE L’ACTIVITAT ENZIMÀTICA 

7.1 Determinació de l’activitat glicosiltransferasa pel mètode radioactiu 

L’activitat enzimàtica de la dmEcGS i de la GS de múscul de rata va ser 

determinada mesurant la incorporació d’ADP-[14C]-glucosa i d’UDP-[14C]-glucosa a 

glicogen, respectivament, seguint les pautes generals de la tècnica descrita per 

Thomas i col·laboradors (Thomas et al. 1968). 

 L’enzim dmEcGS (10 ng) es va incubar  durant 10 min a 30ºC en tampó 50 mM 

Tris-HCl (pH 7,4) amb 10 mg/mL de glicogen i 2 mM d’ADP-[14C]-glucosa (333 

mCi/mmol, Amersham) en un volum total de 60 μL. 

Per la GS de múscul de rata, en tots els casos la seva activitat es va mesurar en 

absència i presència de G6P. Per determinar l’activitat glicogen sintasa en absència de 

G6P s’utilitzava una solució formada per: UDP-[14C]-glucosa 2.000 cpm/�L, UDP-

glucosa 6,7 mM, glicogen 10 mg/mL, KF 25 mM, EDTA 20 mM, i Tris 50 mM ajustat a 

pH 7,8 amb HCl. Si es determinava en presència de G6P es preparava la mateixa 

solució però canviant la concentració d’ UDP-[14C]-glucosa a 1.000 cpm/�L i s’hi afegia 

G6P 10,8 mM. Per a realitzar l’assaig, es dipositaven 40 �L de la solució d’assaig en 

un bany a 30ºC. Tot seguit, s’hi afegien 20 �L de mostra i la barreja es deixava incubar 

10 minuts a 30ºC.  

Tant per l’activitat EcGS com per la GS muscular de rata, una vegada passat el 

temps d’incubació, s’extreien 50 �L de la barreja de reacció i es dipositaven en un tros 

de paper 31-ET (Whatman). El glicogen es precipitava en el paper per immersió 

d’aquest en etanol 66% a una temperatura de -20ºC durant 10 minuts. Després de dos 

rentats de 10 minuts amb d’etanol 66% a temperatura ambient, els papers es 

submergien en acetona per desplaçar l’etanol 66% i poder assecar-los completament. 

Els papers secs s’introduïen en vials que contenen líquid de centelleig Ecolite (MP). La 

radioactivitat es comptava amb un comptador de centelleig Rack BETA 1217 (LKB). 

L’activitat GS d’E. coli s’expressava com a mmol min-1 mg-1 proteïna i la de la GS de 

múscul de rata mU per mg teixit. 

Per l’estudi radioactiu de l’activitat enzimàtica de la SuSy 4 en la direcció de síntesi 

de sacarosa (fructosa + UDPG/ADPG � sacarosa + UDP/ADP), es va incubar durant 
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15 min a 30ºC l’enzim SuSy 4 recombinant purificat (1,5 μg) en tampó 50 mM Tris-HCl 

(pH 7,4) amb 30 mM de fructosa, 2 mM de DTT i 4 mM d’UDP-[14C]-glucosa (293 

mCi/mmol, Amersham) o 20 mM d’ADP-[14C]-glucosa (333 mCi/mmol, Amersham) en 

un volum total de 60 μL. Posteriorment, es va parar la reacció escalfant la mostra 

durant 2 min a 100ºC. A continuació, es van fer passar 50 μL de la mescla de reacció 

per columna de Dowex (1mL, 250 mg/mL), d’aquesta forma l’excés d’UDP-[14C]-

glucosa o d’ADP-[14C]-glucosa, que no havia reaccionat, es va quedar retingut a la 

resina Dowex, i la sacarosa marcada radioactivament es va eluir amb H2O mQ (3x500 

μL). Es van addicionar 8 mL de líquid de centelleig i es va mesurar la radioactivitat 

incorporada a la fructosa, donant sacarosa marcada isotòpicament, amb un comptador 

de cintil·lació líquida (LKB 1217 RACKBETA, Wallac, USA). 

7.2. Determinació de l’activitat glicosiltransferasa pel mètode de reaccions 
acoblades 

7.2.1. Determinació de l’activitat EcGS i SuSy 4  

Per la caracterització cinètica de la dmEcGS i de la SuSy 4 en la direcció de síntesi 

de glicogen i de sacarosa, respectivament, es va utilitzar un mètode espectrofotomètric 

en continu on la producció d’UDP o d’ADP produïda per l’enzim es acoblada a 

l’oxidació de NADH via piruvat quinasa i lactat deshidrogenasa segons les equacions 

15-17 i monitoritzada a 340 nm (longitud d’ona de màxima absorbància del NADH) 

(Gosselin 1994). 

             Acceptor + UDPG / ADPG       
GT      

  Acceptor-glucosa + UDP / ADP        (15) 

                          UDP / ADP + PEP       
PK

        Piruvat + UTP / ATP    (16) 

                              Piruvat + NADH      
LDH

       Lactat + NAD+  (17)

GT: glicosiltransferasa            LDH: lactat deshidrogenasa 

PEP: àcid fosfoenolpirúvic       NADH: �-dinucleòtid de nicotinamida i adenina reduït 

PK: piruvat quinasa

La disminució d’absorbància a 340 nm és directament proporcional a la quantitat 

d’UDP o d’ADP produïda i, per tant, la variació d’absorbància per unitat de temps en 

condicions de linealitat és proporcional a la velocitat de la reacció catalitzada per 
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l’enzim GT . Es van determinar les constants cinètiques dels substrat donadors i dels 

substrat acceptors d’ambdós enzims. 

  

Els assajos espectrofotomètrics van ser a 30ºC i en plaques de 96 pous. Les 

mescles de reacció que es van preparar sempre contenien, en un volum final de 100 

μL, 7,5 U de piruvat quinasa, 15 U de lactat deshidrogenasa, 0,7 mM d’àcid 

fosfoenolpirúvic, 0,6 mM de NADH, 50 mM de KCl, 13 mM de MnCl2, 200 mM 

d’HEPES-NaOH pH 7,0 i 10 ng de dmEcGS-His purificada o 0,4μg de SuSy 4 

recombinant purificada. 

Quan es va mesurar les activitats enzimàtiques de la dmEcGS i la SuSy 4 en 

presència del seu corresponent NDP com a inhibidor sol o inhibidor sinergètic, és va 

utilitzar el mateix mètode espectrofotomètric però enlloc de ser en continu era a punt 

final, com van descriure Errey i col·laboradors (Errey 2010). D’aquesta forma la 

producció de NDP era acoblada a l’oxidació de NADH via piruvat quinasa i lactat 

deshidrogenasa, però la disminució de l’absorbància a 340 nm era comparada amb la 

de la mostra control que contenia tots els reactius excepte l’enzim. Les mescles de 

reaccions (50 �L) contenien 200 mM de tampó HEPES (pH 7,0), substrats, inhibidors, 

ADP i l’enzim en les concentracions adequades. S’incubaven a 30ºC Durant 15 minuts 

i es paraven les reaccions bullint les mostres a 100ºC Durant 1 minut. Les mostres 

control, que tenien tots els components de les mostres excepte l’enzim, eren 

preparades i tractades de la mateixa manera. Després de parar les reaccions, afegíem 

50 �L de solució d’assaig formada per àcid fosfoenolpirúvic, NADH, piruvat quinasa i 

lactat deshidrogenasa a totes les mostres i als controls. Incubàvem durant 15 minuts a 

37ºC i mesuràvem l’absorbància a 340 nm amb un espectrofotòmetre (Benchmark 

Plus Microplate Spectrophotometer, Bio-Rad). La quantitat de NDP produïda durant la 

reacció s’obtenia restant-li a l’absorbància de la mostra la del corresponent control. La 

quantitat de piruvat quinasa i lactat deshidrogenasa havia de ser prou elevada per 

garantir la conversió completa del NDP a NTP tant si aquest NDP provenia de la 

quantitat emprada com a inhibidor com si era la quantitat produïda per l’enzim. Una 

unitat d’activitat enzimàtica és defineix com la quantitat d’enzim que catalitza la 

formació d’1 �mol de NDP en 1 minut a 30ºC.  
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7.2.2. Determinació de l’activitat RMGPa

L’activitat glicogen fosforilasa es va determinar en la direcció de degradació de 

glicogen i també en la direcció de síntesi de l’oligosacàrid. 

En el mètode espectrofotomètric en continu que es va fer servir pels assajos 

cinètics amb la RMGPa en la direcció de fosforòlisi, la producció de G1P per part de 

l’enzim era acoblada a la reducció del NADP via fosfoglucosa isomerasa (PGI) i 

glucosa-6-fosfat deshidrogenasa (G6PDH) segons les equacions 18-20 (Schinzel 

1990). 

   Glicogen (glucosa)n + Pi        
GP       

  Glicogen (glucosa)n+1 + Glucosa-1-fosfat  (18) 

           Glucosa-1-fosfat      
PGI

          Glucosa-6-fosfat (19) 

  Glucosa-6-fosfat + NADP+   
G6PDH

       6-fosfoglucono-δ-lactona + NADP (20) 

          GP: glicogen fosforilasa 

          PGI: fosfoglucosa isomerasa 

          G6PDH: glucosa-6-fosfat deshidrogenasa 

Els assajos espectrofotomètrics es van dur a terme  a 30ºC en plaques de 96 pous. 

Les mostres sempre contenien 1 U de PGI, 1 U de G6PDH, 2,2 mM de NADP, 5 μM de 

glucosa-1,6-bifosfat, 1 mM de MgCl2, 200 mM d’HEPES-NaOH pH 7,0 i 1 μg de 

RMGPa en un volum final de 100 μL. Com a fosfat inorgànic es va fer servir el compost 

KH2PO4.

El mètode espectrofotomètric que es va utilitzar per estudiar l’activitat glicogen 

fosforilasa en la direcció de síntesi de glicogen va ser descrit per Saheki i 

col·laboradors, tot i que si van afegit petites modificacions (Saheki 1985). Aquest 

mètode no és en continu. En ell el fosfat inorgànic produït per l’enzim reacciona amb  

molibdat d’amoni per donar complexes fosfomolibdens, que són reduïts a blau molibdè 

per l’àcid ascòrbic. L’absorbància màxima del blau molibdè és a 700 nm. Els estudis 

cinètics es van dur a terme en tampó 200 mM HEPES-NaOH pH7,0,  4 mg/mL de 

glicogen, 1 μg de RMGPa i diferents concentracions de G1P (0,1-40 mM) en un volum 

final de 50 μL. Les mostres es van incubar durant 4 min a 30ºC i es van parar bullint-

les a 100ºC durant 1 min. Després de temperant-se, es van afegir 50 μL del 2%  
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molibdat d’amoni en 50 mM H2SO4 i 50 μL del 2% d’àcid ascòrbic en 0,10% de KHSO4. 

Les mostres es van incubar durant 30 min a 37ºC i, posteriorment, es va mesurar 

l’absorbància a 700 nm utilitzant un espectrofotòmetre Bio-Rad Benchmark Plus 

Microplate. 

7.3. Anàlisi de dades i estadística 

Els enzims estudiats van presentar cinètiques de Michaelis-Menten. L'ajust de 

corbes de les dades cinètiques es va dur a terme per una regressió no lineal de 

mínims quadrats utilitzant el programa OriginPro 8.0. Els valors obtinguts 

s’expressaven com la mitjana ± D. E. M. (desviació estàndard de la mitjana). 

8. EXPERIMENTS CINÈTICS D’ISOMERITZACIÓ (E)'(Z) DE 
L’AZOCOMPOST 

La caracterització cinètica de la isomerització (E) � (Z) de l’azoglucòsid 4 es va 

dur a terme a una concentració final d’azocompost de 3×10-5 M en els corresponents 

dissolvents isotròpics. Es van utilitzar cubetes de quarts d’1 cm de camí òptic. Les 

mostres es van irradiar amb un llum de mercuri d’alta pressió Philips (500 W de 

potència) i utilitzant una solució 0,5 M de Co(NO3)2 com a filtre òptic. Es van irradiar les 

mostres amb llum UV fins que no es van observar canvis en el seu espectre electrònic 

encara que s’allargués el temps d’irradiació. El temps d’irradiació habitual eren 10 

minuts. Posteriorment, les mostres es van deixar estabilitzar tèrmicament en la foscor 

a la temperatura desitjada i es van monitoritzar els canvis que es produïen en 

l’espectre electrònic de les mostres degut  al procés d’isomerització tèrmica Z-E. Les 

constants de velocitat observades es van obtenir a partir de la variació de 

l’absorbància en funció del temps a les longituds d’ones de màxima absorció de 

l’isòmer E. Els valors obtinguts s’expressaven com la mitjana ± D. E. M. (desviació 

estàndard de la mitjana). 

9. ESTUDIS DE DOCKING I DE SUPERPOSICIÓ ESTRUCTURAL 

Les estructures del derivat 26 i dels isòmers E i Z de l’azoglucòsid 4 es van 

optimitzar a un nivell teòric de B3LYP/3-21G utilitzant el programa Gaussian 03W 

versió 6.0. Els arxius amb les coordenades i els refinaments de les estructures de 26, 

E-4 i Z-4 es van preparar amb l’aplicació PRODRG del programari CCP4 versió 6.3.0. 
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Els estudis in silico molecular docking i de superposició estructural es van realitzar 

amb el programa Coot 0.7.0.  Els estudis de docking amb el compost 26 i les dues 

formes de l’azoglucòsid 4 es van basar amb les estructures cristal·logràfiques de 

l’enzim glicogen sintasa d’E. coli  PDB 3GUH i 3CX4, respectivament (Sheng 2009b). 

Mentre que els estudis de superposició es van basar amb l’estructura cristal·logràfica 

de la glicogen sintasa de llevat (PDB 3O3C) (Baskaran 2010) i les estructures d’E. coli

GS mencionades anteriorment. 
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