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VII.1. Introducció i Objectius 

De tot el que s’ha analitzat fins ara, queda clar que les glicosil hidrolases (GH) uneixen el seu 

substrat preferentment en una conformació distorsionada de l’anell de sacàrid localitzat al 

subseti –I de l’enzim. En el cas de la 1,3-1,4-�-glucanasa, focus central de la present tesi, s’ha 

demostrat que el substrat s’uneix en una conformació intermèdia tipus skew 1S3 / boat 1,4B. 

Aquest tipus d’unió preactiva el substrat de cara a la reacció enzimàtica ja que s’allarga l’enllaç 

glicosídic que s’ha d’hidrolitzar i s’inicia la separació de càrregues entre els àtoms d’aquest 

enllaç.  

 

Al capítol V, s’ha descrit la flexibilitat conformacional del substrat a dins de la cavitat enzimàtica. 

S’ha vist que el substrat, a part de la conformació 1S3 / 1,4B pot adoptar altres conformacions 

(4C1, 2SO / 2,5B, B1,4). Però aquestes conformacions, en ocasions o bé no son reactives (4C1 i B1,4 

orienten l’enllaç glicosidic equatorialment, la qual cosa impedeix l’atac nucleòfil i la transferència 

de protó), o bé presenten una diferència energètica massa elevada (2SO i B1,4 són unes 18 

kcal·mol-1 menys estables que 1S3), la qual cosa fa que la seva població sigui molt baixa en el 

complex de Michaelis. 

 

D’altra banda, és sabut, i així s’ha confirmat al capítol IV, que la conformació més estable d’un 

anell de �-D-glucopiranosa aïllat és la cadira 4C1. En solució, aquesta també és la conformació 

més estable. Per tant, tots els anells de �-D-glucopiranosa que constitueixen el substrat de la 

1,3-1,4-�-glucanasa, en solució, es disposarien en una conformació relaxada tipus 4C1. Ara bé, 

en unir-se a l’enzim, en un d’aquest anells tindrà lloc un canvi conformacional cap a 1S3/1,4B. 

L’anàlisi dels capítols anteriors mostra que aquesta transició no pot tenir lloc en el centre actiu 

degut a l’impediment estèric de l’entorn proteic. Així doncs, en algun moment de l’entrada del 

substrat cap a la cavitat catalítica de l’enzim ha de tenir lloc el canvi conformacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu principal d’aquest capítol és investigar el camí d’entrada del substrat cap a la cavitat 

catalítica de la 1,3-1,4-�-glucanasa mitjançant mètodes de dinàmica molecular clàssica 

combinats amb metadinàmica. S’analitzaran els canvis estructurals i energètics associats al 

procés d’entrada del substrat per tal de determinar en quin moment té lloc el canvi 

conformacional i els factors que el governen. 

?
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En termes generals, la predicció de l’estructura del complex entre una proteïna i el seu lligand, 

així com de l’energia lliure d’unió és d’importància fonamental en el disseny, basat en 

estructura, de fàrmacs. Existeix un gran nombre de tècniques per resoldre aquest problema, 

anomenat de “docking” entre un enzim i un lligand. En general, els protocols de docking poden 

ser descrits com una combinació de dues components: una estratègia de cerca, i una funció 

d’avaluació. L’algoritme de cerca hauria de generar un nombre òptim de configuracions 

possibles del complex proteïna – lligand, mentre que la funció d’avaluació hauria de discriminar 

unes configuracions envers les altres. Així, al final s’obtindria la configuració més afavorida, que 

hauria de coincidir amb el mode d’unió experimental. Les principals tècniques de docking que 

s’utilitzen actualment empren algoritmes de dinàmica molecular, mètodes Monte Carlo, 

algoritmes genètics, mètodes basats en fragments, cerques sistemàtiques, ... Aquests mètodes 

han estat àmpliament descrits a la literatura155,156. Per la seva banda, Cortés i col.160 han emprat 

algoritmes de robòtica per tal de trobar el camí d’entrada d’un lligand flexible a la proteïna 

receptora. Aquesta tècnica (anomenada “path planning”) permet avaluar els moviments de gran 

amplitud presents en aquests sistemes. 

 

En el camp de la glicobiologia, existeixen estudis previs en els que s’ha emprat tècniques de 

docking per tal de trobar el punt d’unió entre carbohidrat i proteïna. Per exemple, Karplus i col. 

van establir els possibles llocs d’unió de glucosa a l’insulina mitjançant una combinació de 

tècniques de docking i de dinàmica molecular157. Per la seva banda, diferents anàlegs 

d’isomaltosa han estat encabits al centre actiu de la glucoamilasa a través d’un procediment de 

docking, obtenint resultats comparables als complexes obtinguts mitjançant cristal·lografia158. 

Fins i tot, Reilly i col. han estès la utilitat del docking a la predicció de l’itinerari conformacional 

del substrat al llarg de la reacció enzimàtica d’una manosidasa de la família 47159. 

 

Un dels problemes que presenten habitualment els mètodes de docking, és la dificultat en 

tractar eficientment la flexibilitat del lligand, i molt menys la flexibilitat a nivell de la proteïna 

receptora155. Per aquest motiu, el receptor s’aproxima sovint com a una estructura rígida. Això 

disminueix en gran mesura el nombre d’estructures generades per l’algoritme de cerca i que 

han de ser acceptades o rebutjades posteriorment mitjançant la funció d’avaluació. Com 

alternativa, els mètodes basats en dinàmica molecular permeten tractar de manera implícita i 

eficient la flexibilitat interna tant a nivell de lligand com de proteïna. L’objectiu principal 

d’aquestes tècniques, aplicades a problemes de docking, és trobar el mínim global d’energia 

d’un complex receptor – lligand mitjançant la resolució de les equacions de moviment de 

Newton. Tanmateix és difícil trobar el mínim global d’energia degut a l’elevada rugositat de la 

superfície d’energia potencial dels sistemes biològics. Una trajectòria de dinàmica molecular en 

aquests sistemes sol quedar atrapada en un mínim local d’energia i no és capaç (en els temps 

de simulació limitats pels recursos computacionals) de sobrepassar elevades barreres 

energètiques.  
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Per tal de cobrir la limitació en l’exploració de l’espai conformacional, en aquest capítol es 

portarà a terme una aproximació al problema del docking del substrat en la 1,3-1,4-�-glucanasa 

mitjançant dinàmica molecular  acoblada a metadinàmica. Aquesta metodologia ja ha estat 

emprada amb èxit en estudis de docking147,148. Cal tenir present que en aquest capítol l’objectiu 

principal no és conèixer l’estructura final del complex E·S, ja que aquesta informació ja es 

coneix de capítols anteriors, sinó analitzar el procés d’unió en sí. L’ús d’aquesta tècnica 

permetrà donar resposta a la qüestions plantejades en aquest capítol, en tant que s’obtindrà 

una trajectòria de tot el procés, la qual es podrà seguir per analitzar les reorganitzacions 

estructurals que tenen lloc durant el procés d’unió.  

 

L’estudi del procés de formació del complex de Michaelis de la 1,3-1,4-�-glucanasa s’ha portat a 

terme en dues etapes. En una primera fase s’ha fet una anàlisi exploratoria emprant només tres 

variables col·lectives. El camp de forces emprat en aquesta primera fase serà la combinació del 

GLYCAM i AMBER emprat en altres capítols de la tesi. Ara bé, al capítol III s’havia posat de 

manifest que aquest camp de forces no descriu adequadament la conformació distorsionada del 

substrat i per això eren necessaris mètodes QM/MM de dinàmica molecular. L’ús d’aquests 

mètodes de primers principis fa inviable un estudi del procés de docking encara que sigui amb 

metadinàmica. Per això, a partir dels resultats obtinguts al capítol III i al capítol IV, s’ha 

desenvolupat un nou camp de forces específic per a descriure la transició skew 1S3 � cadira 
4C1. Aquest nou camp de forces, GLUCAX, s’ha emprat en una segona fase de l’estudi de 

docking, en el que a més s’ha emprat un nombre major de variables col·lectives (8) per tal de 

descriure el procés d’entrada. Per a poder portar a terme eficientment aquesta nova simulació 

de dinàmica molecular, combinada amb metadinàmica sobre un espai de major dimensionalitat, 

s’ha emprat la tècnica de bias exchange metadynamics145 descrita a la secció II.3.3 del capítol 

de fonaments. Aquest estudi és una de les primeres aplicacions d’aquesta metodologia en el 

camp de la biologia molecular computacional. 

 

VII.2. Detalls Computacionals 

VII.2.1. Estructura de Partida 

L’estructura del complex de Michaelis de la 1,3-1,4-�-glucanasa ja està disponible, com a 

resultat dels càlculs de dinàmica molecular clàssica realitzats al capítol III. Aquesta estructura 

serà l’emprada com a estructura inicial en aquest estudi.  
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Figura VII.1. Estructura inicial per a la simulació del procés de sortida i d’entrada del substrat 

(visió lateral del complex enzim-substrat) 

 

En aquesta estructura, el substrat (metilumbeilferil-tetrasacàrid) està unit a la part més 

interna de la cavitat catalítica. L’anell de �-D-glucopiranosa unit al subseti –I, es disposa en 

una conformació tipus skew 1S3 / 1,4B. Aquesta estructura ja ha estat equilibrada a 300 K amb 

anterioritat (capítol III). Començant a partir de l’estructura del complex format, es pretén 

simular el procés de sortida, i posteriorment el d’entrada, del substrat a la cavitat catalítica. 

 

VII.2.2. Paràmetres de Simulació (metadinàmica estàndard) 

En la primera fase de l’estudi s’han portat a terme simulacions de dinàmica molecular 

clàssica combinades amb metadinàmica estàndard. Els temps de simulació requerits són 

considerablement més llargs en comparació a les simulacions dutes a terme fins ara. L’elevat 

cost computacional que suposa l’estudi d’un procés d’aquestes característiques posa de 

manifest la necessitat de majors recursos computacionals combinat amb la utilització 

d’algoritmes més eficients. Per aquest motiu, s’ha emprat el codi NAMDx com a motor de la 

dinàmica molecular al qual se li han acoblat les subrutines de metadinàmica. S’ha emprat el 

mateix camp de forces i les mateixes condicions de simulació que les emprades en el capítol 

III (secció III.2.2 a la pàgina 57). Els paràmetres específics que cal definir ara són els 

corresponents a la metadinàmica: variables col·lectives i els paràmetres del potencial 

històric. 

 

                                                 
x Aquest és un codi més eficient que aprofita millor els recursos computacionals d’arquitectures paral·leles 

comunes en supercomputadors 
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VII.2.2.1. Definició de Variables Col·lectives 

El procés de sortida i entrada del substrat és un problema complex on moltes variables  

internes entren en joc (rotacions d’enllaços, trencament i formació de ponts d’hidrogen, 

interaccions hidrofòbiques, ...). La multidimensionalitat d’aquest procés ha estat reduïda 

aquí a 3 variables col·lectives que representen el procés d’unió. En el cas de la  

1,3-1,4-�-glucanasa és d’esperar que les interaccions més importants entre el substrat i la 

cavitat enzimàtica siguin les de tipus pont d’hidrogen. Per això, les 3 variables col·lectives 

han estat escollides com a una representació del conjunt d’aquestes interaccions dividides 

en tres regions de la cavitat enzimàtica. 

 

Figura VII.2. Àtoms involucrats en les 3 variables col·lectives dividides per subsetis. 

(en blau els àtoms de nitrogen, i en vermell els àtoms d’oxigen involucrats) 

 

El conjunt de ponts d’hidrogen s’ha definit en blocs independents per als subsetis –III/–IV , 

–II i –I/+I (Figura VII.2). Per a cada subseti, el pont d’hidrogen es defineix per a tots els 

possibles àtoms donadors o acceptors de pont d’hidrogen (oxígens o nitrògens) de l’anell 

de substrat amb tots els possibles donadors o acceptors de pont d’hidrogen (oxígens o 

nitrògens) dels residus de l’entorn d’aquest anell. La existència o no d’un pont d’hidrogen 

ve definida per l’índex de coordinació entre els heteroàtoms definits a cada subseti. A la 

secció VI.2.2.1 s’ha descrit el formulisme matemàtic que defineix un índex de coordinació. 

subsetis –I/+I subsetis –II subsetis –III/–IV 
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Per aquest cal definir una distància llindar (d0) i dos paràmetres p i q. Per cada subseti, el 

valor de la variable col·lectiva (cv) és la suma de totes els índex de coordinació (ic) entre 

totes les parelles d’àtoms (i, j): 

����
��
�

�
��
�

�
	

��
�

�
��
�

�
	




i j

q
ij

p
ij

i j
ij

d
d

d
d

iccv

0

0

1

1
 eq.26 

  
A la Taula VII.1 es recull el nombre d’àtoms que formen part de la definició dels ponts 

d’hidrogen per a cada subseti, així com els paràmetres emprats per definir l’índex de 

coordinació (funció de pont d’hidrogen). 
 

paràmetre 
variable 

col·lectiva 
nombre 

d’àtoms en la 
proteïna (i) 

nombre 
d’àtoms en el

substrat (j) 
distància 

llindar (d0) p q 

ponts 
d’hidrogen 

subseti –I/+I 
9 5 3.5 Å 10 14 

ponts 
d’hidrogen 
subseti –II 

4 2 3.5 Å 10 14 

ponts 
d’hidrogen 

subseti –III/-IV 
3 5 3.5 Å 10 14 

Taula VII.1. Nombre d’àtoms i paràmetres involucrats en les variables col·lectives. 

 

VII.2.2.2. Paràmetres del Potencial Històric 

A la Taula VII.2 es recullen els paràmetres del potencial històric emprats en aquesta 

primera fase del càlcul (els criteris per a establir aquests paràmetres ja han estat discutits 

en altres punts d’aquesta tesi). 
 

variable 
col·lectiva 

amplada  
gaussianes 

alçada  
gaussianes 

temps de 
relaxació 

subseti –I 0.40 

subseti –II 0.40 

subseti –III 0.40 

0.3 
kcal·mol-1 1000 fs 

Taula VII.2. Paràmetres del potencial històric emprat ens la primera fase de l’estudi. 
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VII.2.3. Paràmetres de Simulació (bias exchange metadynamics) 

En una segona fase s’ha estès a 8 el nombre de variables col·lectives emprades en 

metadinàmica. Per a fer això de manera eficient, la simulació de dinàmica molecular s’ha 

acoblat al mètode de bias exchange metadynamics, recentment desenvolupat per Piana i 

Laio145. S’ha emprat el codi GROMACS97 en el qual està implementada aquesta metodologia. 

Les variables col·lectives emprades en aquesta simulació s’han escollit en base als resultats 

de la simulació anterior en la que s’havia emprat metadinàmica estàndard. A continuació es 

descriuen les variables col·lectives emprades, encara que la seva justificació es discutirà 

més endavant a l’apartat de resultats. 

 

VII.2.3.1. Definició de Variables Col·lectives 

Les variables col·lectives emprades en aquesta nova simulació inclouen, a més de les 

interaccions per pont d’hidrogen, canvis en distàncies i torsions d’enllaços. El nombre de 

blocs de pont d’hidrogen s’ha augmentat respecte la primera fase de l’estudi. S’ha 

diferenciat entre els ponts d’hidrogen que s’estableixen al subseti –I i els que s’estableixen 

al subseti +I. Així, en total s’ha definit 4 blocs de ponts d’hidrogen entre el substrat i els 

residus de l’entorn proteic. Els paràmetres per definir aquests ponts d’hidrogen com a 

variables col·lectives (segons l’eq.26) es recullen a la Taula VII.3. 

 

paràmetre 
variable 

col·lectiva 
nombre 

d’àtoms en la 
proteïna (i) 

nombre 
d’àtoms en el 

substrat (j) 
distància 

llindar (d0) p q 

pont d’hidrogen 
subseti +I 4 2 3.5 Å 10 14 

pont d’hidrogen 
subseti –I 9 5 3.5 Å 10 14 

pont d’hidrogen 
subseti –II 5 4 3.5 Å 10 14 

pont d’hidrogen 
subsetis –III/–IV 3 5 3.5 Å 10 14 

Taula VII.3. Nombre d’àtoms i paràmetres involucrats en les variables col·lectives  

de pont d’hidrogen. 

 

D’altra banda, s’ha inclòs dues variables col·lectives que descriuen l’aproximació de l’anell 

de substrat localitzat al subseti –I a l’interior de la cavitat (veure Figura VII.3). La primera 

variable col·lectiva (dc) descriu com d’aprop està localitzat l’anell respecte la part central 

del subseti –I. La segona variable (di) descriu si l’anell està situat més amunt o més avall 

dins del mateix subseti. Ambdues variables estan definides com la distància entre el 
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centre de masses de l’anell de substrat localitzat al subseti –I i el centre de masses del 

backbone dels residus de la part central de la cavitat del subseti –I (dc), i el centre de 

masses de la part inferior de la mateixa cavitat (di). Al mateix temps, dc i di donen idea de 

la proximitat de l’anell de substrat al residu àcid base general (Glu109) i al residu nucleòfil 

(Glu105) respectivament. 

 

 
 

variable col·lectiva 
nombre d’àtoms de la 

proteïna que defineixen 
el centre de masses 

nombre d’àtoms del 
substrat que defineixen 

el centre de masses 

distància al centre de 
la cavitat (dc) 

10 

distància a la part 
inferior de la cavitat 

(di) 
11 

6 

Figura VII.3. Àtoms involucrats en la definició de les dues variables col·lectives 

com a distàncies geomètriques. 

 

 

 

 

 

 

 

distància al 
centre (dc) 

distància al 
inferior (di) 

Glu105 

Glu109 
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També, s’ha inclòs dues variables col·lectives que defineixen torsions internes a nivell de 

substrat (veure Figura VII.4). Una defineix la torsió a través de l’enllaç glicosídic entre els 

anells de substrat localitzats als subsetis –I i +I (angle �). L’altre té en compte canvis 

conformacionals de l’anell del subseti –I a través de la torsió del diedre representatiu 4H3 

(angle �). 

O

C
O

O

O

OH

R

HO

OH

O

�

�

 

Figura VII.4. Angles diedres escollits com a variables col·lectives. 

 

VII.2.3.2. Definició dels Potencials Històrics 

En la metadinàmica estàndard, el potencial històric que guia la dinàmica es construeix en 

base a totes les variables col·lectives escollides. Així, si s’escullen dues variables 

col·lectives, aquest potencial històric és bidimensional; si se n’escullen tres, el potencial és 

tridimensional, ...En el cas d’emprar 8 variables col·lectives el potencial històric és de 8 

dimensions. L’eficiència de la metadinàmica es perd per complet en aquestes 

dimensionalitats tan elevades, donat que la simulació s’hauria d’allargar per molt temps a 

fi que el potencial històric omplis tot l’espai conformacional de 8 dimensions. L’avantatge 

d’emprar la tècnica de bias exchange metadynamics ve donada pel fet que es porta a 

terme conjuntament la simulació de diverses rèpliques del sistema. En cadascuna es 

realitza metadinàmica estàndard en base a un potencial històric de només dues 

dimensions que és diferent per cada rèplica (consultar secció II.3.3 del capítol de 

fonaments). En aquest cas, s’ha portat a terme la simulació sobre 12 rèpliques del 

sistema; les 8 variables col·lectives s’han agrupat en 12 parelles que defineixen 12 

potencials històrics bidimensionals diferents (A � L) (veure Taula VII.4). 

 

 

 

 

 

 

 



CAMÍ D’ENTRADA DEL SUBSTRAT A LA CAVITAT ENZIMÀTICA  

- 186 - 

potencial 
històric variable col·lectiva 1 variable col·lectiva 2 

A distància a la part inferior (di) diedre 4H3 (�) 

B distància al centre (dc) diedre 4H3 (�) 

C diedre 4H3 (�) diedre enllaç glicosídic (�) 

D distància a la part inferior (di) diedre enllaç glicosídic (�) 

E distància al centre (dc) ponts d’H al subseti –I (ic–I) 

F ponts d’H subseti –III/+IV (ic–III/–IV) ponts d’H al subseti –II (ic–II) 

G distància al centre (dc) ponts d’H al subseti +I (ic+I) 

H distància al centre (dc) ponts d’H al subseti –II (ic–II) 

I ponts d’H al subseti –I (ic–I) diedre 4H3 (�) 

J ponts d’H subseti –III/+IV (ic–III/–IV) ponts d’H al subseti –I (ic–I) 

K ponts d’H al subseti +I (ic+I) ponts d’H al subseti –I (ic–I) 

L ponts d’H al subseti +I (ic+I) diedre 4H3 (�) 

Taula VII.4. Parelles de variables col·lectives que defineixen cada potencial històric. 

 

VII.2.3.3. Paràmetres dels Potencials Històrics 

Per cada variable col·lectiva s’han emprat els paràmetres de gaussianes recollits a la 

Taula VII.5. 

variable col·lectiva amplada 
gaussianes 

alçada 
gaussianes 

temps de 
relaxació 

ponts d’H al subseti +I (ic+I) 0.08 

ponts d’H al subseti –I (ic–I) 0.02 

ponts d’H al subseti –II (ic–II) 0.08 

ponts d’H subseti –III/+IV (ic–III/–IV) 0.08 

distància al centre (dc) 0.2 Å 

distància a la part inferior (di) 0.2 Å 

diedre 4H3 (�) 0.12 rad 

diedre enllaç glicosídic (�) 0.12 rad 

0.07 kcal·mol-1 0.5 ps 

Taula VII.5. Paràmetres del Potencial Històric emprat ens la primera fase de l’estudi. 
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En l’esquema del bias exchange metadynamics, cada cert temps s’intenta un intercanvi de 

rèpliques: el potencial històric bidimensional d’una de les rèpliques s’intercanvia amb el 

potencial històric d’una altra rèplica (consultar secció II.3.3 del capítol de fonaments). Això 

permet que cadascuna de les rèpliques explori zones diferents de les superfícies d’energia 

lliure, augmentant així l’eficiència en l’exploració de l’espai conformacional. En aquest cas, 

aquest interval de temps s’ha establert en 200 ps de simulació. 

 

VII.3. Resultats i Discussió (metadinàmica estàndard) 

En aquesta primera fase de l’estudi s’ha portat a terme una anàlisi estructural del procés 

d’entrada i de sortida del substrat a la cavitat catalítica mitjançant dinàmica molecular acobla a 

metadinàmica estàndard, emprant les variables col·lectives descrites a l’apartat anterior (secció 

VII.2.2.1). 

 

VII.3.1. Sortida del Substrat de la Cavitat Enzimàtica 

Amb la primera configuració de variables col·lectives (secció VII.2.2), s’ha portat a terme la 

simulació del procés de sortida del substrat des de l’interior de la cavitat enzimàtica de la  

1,3-1,4-�-glucanasa. La simulació s’ha iniciat a partir del complex de Michaelis, i s’ha 

finalitzat quan el substrat ha sortit completament de la cavitat. Ha calgut allargar la simulació 

fins als 9.23 ns per a poder completar aquest procés. A la Figura VII.5 es mostra l’evolució 

del valor de les variables col·lectives al llarg de la simulació de metadinàmica. Cada variable 

col·lectiva correspon a un conjunt de ponts d’hidrogen que s’estableixen entre el substrat i els 

residus de l’entorn de la cavitat enzimàtica, dividits en els subsetis –I/+I, –II, –III (veure Figura 

VII.2).  

 

La sortida del substrat des de l’interior de la cavitat enzimàtica queda reflexada en la 

disminució progressiva del valor de les variables col·lectives (degut al trencament dels ponts 

d’hidrogen a mesura que el substrat surt de la cavitat). El primer canvi més notori és la 

descoordinació de l’anell de substrat localitzat al subseti +I (metilumbeliferona), mentre que 

la resta del substrat es manté coordinada a la cavitat enzimàtica (de 2 a 3.5 ns – Figura VII.5-

b). La pèrdua de ponts d’hidrogen establerts a l’entorn dels subsetis +I i –I es reflexa en una 

disminució de l’índex de coordinació corresponent als subsetis –I/+I (línia blava). 
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Figura VII.5. Evolució de les variables col·lectives (pont d’hidrogen) al llarg de la simulació.  

Es mostren 4 estructures representatives del procés de sortida (a, b, c i d). En línies es representa el 

conjunt del substrat i els 2 residus de l’entorn catalític (Glu105,  Glu109 i Asp107). L’entorn enzimàtic 

també hi està representat segons estructura secundària. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Posteriorment (4 a 6 ns - Figura VII.5-c) el substrat es troba acomodat en una regió estable 

on està pràcticament descoordinat de la cavitat enzimàtica, però encara manté alguns 

contactes per pont d’hidrogen. De manera puntual (als 7 ns de simulació) la unitat de substrat 

localitzada al subseti –I torna a endinsar-se cap a la cavitat, però la resta del substrat ja està 

pràcticament descoordinat. Això es reflexa amb el fet que els índexs de coordinació definits 

al subseti –II i als subsetis –III/–IV pren valors mínims, mentre que l’índex de coordinació 

definit al subseti –I/+I torna a augmentar. Finalment, al cap de 9 ps de simulació, el substrat 

es descoordina per complet i queda alliberat a la solució (tots els índexs de coordinació 

prenen un valor de 0). 

 

VII.3.2. Flexibilitat del Substrat i de l’Entorn Proteic 

A la Figura VII.6 es mostra la superposició de les conformacions explorades pel substrat al 

llarg de la simulació de metadinàmica. Les conformacions representades estan extretes cada 

250 ps de la trajectòria des de l’inici de la simulació fins al moment en que el substrat es 

descoordina completament de la cavitat enzimàtica. En ella es pot observar la flexibilitat que 

presenta el substrat, en especial els anells corresponents als subsetis –IV i +I. 

 
Figura VII.6. Superposició, cada 250 ps, de les conformacions explorades pel substrat 

 al llarg de la simulació. 

 

Per la seva banda, l’entorn proteic també presenta elevada flexibilitat conformacional. El 

canvis conformacionals observats al llarg de la trajectòria de metadinàmica són canvis que 

engloben el moviment col·lectiu de diferents regions de la proteïna, fent-se difícil una 

comparació a través de captures estàtiques al llarg de la trajectòria. Així doncs, per tal de 

poder quantificar d’alguna manera aquesta flexibilitat, s’ha recorregut a l’anàlisi de 

components principals de l’entorn proteic. 
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VII.3.2.1. Anàlisi de Components Principals 

L’anàlisi de components principals (PCA101) és una tècnica estadística que permet reduir 

la multidimensionalitat d’un conjunt de dades, a un conjunt de dimensionalitat menor 

mantenint aquelles dades que contribueixen més a la variància del conjunt de dades 

original. Es tracta de transformar el conjunt de dades original a un nou sistema de 

coordenades de manera que la major variància del conjunt de dades original, en projectar-

la sobre aquest nou sistema de coordenades, recaigui sobre el primer eix de coordenades 

(anomenat el primer component principal o primer vector propi), la segona major variància 

sobre el segon eix, i així successivament. Aplicat a una trajectòria de dinàmica molecular, 

el PCA permet detectar aquells moviments que més contribueixen al moviment col·lectiu 

del sistema.xi 

 

S’ha aplicat un PCA sobre la trajectòria obtinguda de la metadinàmica durant el procés de 

sortida del substrat de la cavitat enzimàtica de la 1,3-1,4-�-glucanasa. L’anàlisi s’ha fet per 

als carbonis C� del backbone de l’enzim. Això permet analitzar el moviment col·lectiu de 

l’entorn proteic. A la Figura VII.7 es mostren els valors propis associats a cada vector 

propi del PCA. 

 

Figura VII.7. Valor propis associats als 20 primers vectors propis de l’anàlisi de components 

principals efectuat sobre la trajectòria de metadinàmica 

                                                 
xi aquest tipus de tècniques són emprades comuntment per comprimir els llargs fitxers de trajectòria 

obtinguts en llargues simulacions de dinàmica molecular. 
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Es pot observar que els sis primers components principals (PC) son els que tenen un valor 

propi associat major. Per tant, el moviment col·lectiu del sistema al llarg de la trajectòria 

de dinàmica molecular pot ser representat, majoritàriament, en base només a aquests sis 

primers PC que es mostren a la Figura VII.8. La direcció de cada element del PC es 

representa en forma de fletxa roja. Els àtoms C� del backbone presenten, de manera 

global, un moviment en la direcció marcada per cada fletxa.  

 

Figura VII.8. Representació dels 6 components principals (PC)  del moviment col·lectiu de la 

proteïna en el transcurs d’alliberament del substrat de l’interior de la cavitat enzimàtica. 

PC 1 PC 2 

PC 3 PC 4 

PC 5 PC 6 
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La combinació dels sis primers components principals dóna idea del moviment col·lectiu de 

l’entorn proteic en el moment de sortida del substrat de la cavitat enzimàtica. En global 

s’observa com el major moviment que presenta la proteïna és el moviment dels loops de 

l’entorn del substrat, en particular s’observa un obriment i tancament de la cavitat enzimàtica 

on està acomodat el substrat. Així doncs, per a que el substrat pugui sortir de l’interior de la 

cavitat enzimàtica, l’entorn proteic l’ha d’acompanyar amb l’obertura i tancament d’aquesta 

cavitat (tal com es mostra de manera esquemàtica a la Figura VII.9). Això fa palès la 

importància de tenir en compte la flexibilitat del substrat i de l’enzim a l’hora de simular el 

procés de docking del complex E·S. 

Figura VII.9. Representació esquemàtica del 

moviment col·lectiu de l’entorn proteic 

en el moment de sortida del substrat.  
 

VII.3.3. Entrada del Substrat a la Cavitat Enzimàtica 

L’estructura de partida per simular el procés d’entrada s’agafa del resultat de la simulació 

anterior. Es reinicia la simulació a partir del punt en el que el substrat estava pràcticament 

descoordinat del centre actiu, però encara mantenia certes interaccions. El punt concret és el 

corresponent als 4.5 ns de simulació del procés de sortida descrit a la secció anterior. La 

metadinàmica s’ha portat a terme sota les mateixes condicions i amb les mateixes variables 

col·lectives que per al procés de sortida. El valor de les variables col·lectives en aquest punt 

de partida és de 1.41, 2.67 i 4.07 per als ponts d’hidrogen establerts als subsetis –I/+I, –II i –

III/–IV respectivament. S’ha afegit un potencial repulsiu per a que el substrat no es pugui 

descoordinar encara més, i d’aquesta manera forçar-lo a que només pugui entrar cap a 

l’interior de la cavitat. Aquest potencial repulsiu s’afegeix en l’espai de les variables 

col·lectivesxii. Aquest actua només quan les variables col·lectives vulguin assolir valors 

inferiors a 0.5 en l’índex de coordinació, no deixant-les sobrepassar aquest valor llindar. 

D’aquesta manera, s’assegura que el substrat sempre tingui com a mínim algun punt de 

contacte amb l’enzim. 

                                                 
xii aquest potencial repulsiu pren la forma d’una gaussiana d’elevada pendent centrada al valor 0.5 de 

cada variable col·lectiva i que s’exten a tot l’espai de la resta de variables col·lectives 

Enzim 

Substrat 
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A la Figura VII.10 es mostren estructures representatives de l’evolució del substrat al llarg del 

procés d’entrada a la cavitat enzimàtica. Per simplicitat, només es representen les unitats del 

substrat localitzades al subseti –I (verd) i al subseti +I (groc), així com els 3 residus de 

l’entorn catalític (Glu105, Asp107, Glu109). Per la seva banda, i per tal de seguir millor el 

text, a la Figura VII.11 es mostra l’evolució del valor la variable col·lectiva que defineix els 

ponts d’hidrogen establerts als subsetis –I/+I. Aquesta variable és indicativa de l’endinsament 

del substrat en la cavitat catalítica. Paral·lelament també s’hi representen l’evolució del 

diedre � que defineix la conformació del substrat (valors negatius indiquen una conformació 

al voltant de la cadira 4C1, mentre que valors positius indiquen una conformació al voltant de 

skew 1S3), i l’evolució del diedre � que representa la torsió a través de l’enllaç glicosídic 

(veure Figura VII.4). La representació d’aquests diedres permet seguir els canvis en 

l’estructura interna dels anells del substrat localitzats als subsetis –I i +I. La Figura VII.11 està 

dividida en 8 regions (a � h) que són representatives dels estats més importants del procés 

d’entrada del substrat recollits a la Figura VII.10.  

 

La simulació comença a partir del punt en que el substrat està pràcticament descoordinat de 

la cavitat enzimàtica (a). L’anell de substrat localitzat al subseti –I (representat de color verd) 

es disposa en una conformació tipus cadira 4C1. En aquesta conformació, l’enllaç glicosídic 

és equatorial respecte el pla promig de l’anell. L’aglicó (anell de substrat localitzat al subseti 

+I, representat de color groc) esta situa en la regió �-anomèrica (per sobre de l’anell verd). 

En avançar la simulació, el substrat es mou cap al centre catalític (b), però l’entrada no pot 

tenir lloc i el substrat torna a enretirar-se cap a l’exterior (c). Ambdós anells mantenen encara 

la mateixa conformació. De manera esporàdica, l’aglicó canvia la seva orientació disposant-

se ara en la regió �-anomèrica (d). Aquest canvi té lloc a través de la torsió de l’enllaç 

glicosídic (�). Just després del canvi d’orientació de l’aglicó, s’observa que l’anell de substrat 

localitzat al subseti –I canvia la seva conformació interna, passant a adoptar una conformació 

distorsionada tipus 1S3 (e). El substrat s’endinsa més en la cavitat, i a partir d’ara, l’aglicó 

roman en la regió �-anomèrica. L’anell de substrat localitzat al subseti –I recupera la 

conformació cadira 4C1 (f). La posició de l’aglicó permet que es pugui recuperar la 

conformació skew 1S3. El substrat acaba d’endinsar-se fins a la part més interna de la cavitat, 

recuperant les interaccions inicials del complex de Michaelis amb els residus catalítics (g). 

Finalment, el substrat adopta la conformació cadira 4C1 i així roman per la resta de la 

simulació (h).  
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Figura VII.10. Estructures representatives de l’evolució de l’entrada del substrat a la cavitat catalítica. 

Es representen l’aglicó (groc) l’anell de substrat localitzat al subseti –I (verd) i els residus catalítics. 

 

 

 

Figura VII.11. Evolució de l’índex de coordinació corresponent als ponts d’hidrogen establerts  

als subsetis –I/+I (panell superior) i dels angles � i � (panell inferior) al llarg de la metadinàmica. 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) (h) 
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Els canvis més importants en les diedres � i � tenen lloc en les regions (d) – (g) quan el valor 

de l’índex de coordinació corresponent als ponts d’hidrogen establerts als subsetis  –I/+I 

encara no és màxim. Això és indicatiu que els canvis en l’estructura interna del substrat 

tenen lloc preferentment abans de completar-se l’entrada a la part més interna de la cavitat 

enzimàtica. 

 

En general, els resultats indiquen que, durant el procés d’entrada del substrat a la cavitat 

enzimàtica de la 1,3-1,4-�-glucanasa, es produeixen canvis estructurals importants en els 

anells de substrat localitzats als subsetis –I i +I. En primer lloc s’observa un canvi d’orientació 

de l’aglicó des de la regió �-anomèrica a la regió �-anomèrica. En segon lloc s’observa un 

canvi conformacional de l’anell de substrat localitzat al subseti –I (canvi de 4C1 a 1S3). A fi 

d’il·lustrar aquests canvis, a la Figura VII.12 es mostren dues estructures representatives del 

procés d’entrada (les corresponents a les regions d i g de la Figura VII.11). L’aglicó es 

representa en verd, l’anell de substrat del subseti –I en taronja i la resta del substrat en color 

blau. Els residus de l’entorn enzimàtic localitzats a menys de 10 Å del substrat es  

representen com a la superfície accessible al solvent. Aquest tipus de representació dóna 

idea de la restricció que ofereix l’entorn enzimàtic a l’entrada del substrat. 
 

       

Figura VII.12. Orientació del substrat respecte l’entorn enzimàtic al llarg del procés d’entrada. 

regió (d): substrat en conformació cadira 4C1 i aglicó en la regió �-anomèrica.  

regió (g): substrat en conformació skew 1S3 i aglicó en la regió �-anomèrica. 

 

En (d), l’aglicó (mostrat en verd a la Figura VII.12) està ubicat a la regió �-anomèrica. En 

aquesta orientació el substrat no pot entrar a l’interior de la cavitat enzimàtica degut a 

l’impediment amb l’entorn enzimàtic. En canvi, la cavitat presenta una obertura en la regió  

�-anomèrica. És necessari, doncs, que l’aglicó es reorienti cap aquesta regió. Quan això 

passa, el substrat (mostrat en taronja) canvia de conformació 4C1 a 1S3 i acaba d’endinsar-se 

en la cavitat (g). 

regió (d) regió (g) 
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Un tercer canvi important que s’ha observat és en l’obertura de la cavitat enzimàtica. A la 

Figura VII.12 s’observa que quan el substrat ja està completament unit a l’enzim (regió (g)), 

la cavitat enzimàtica està més tancada que no pas quan el substrat està fora de la cavitat 

(regió (d)). Això concorda amb els resultats de l’anàlisi de components principals (secció 

VII.3.2.1), on s’havia observat que el moviment d’obrir i tancar la cavitat enzimàtica era un 

moviment important de l’enzim al llarg del procés de sortida del substrat. 

 

En resum, els resultats d’aquesta primera fase de l’estudi posen de manifest que es produeix un 

moviment col·lectiu de l’entorn enzimàtic, conjuntament amb importants reorganitzacions 

internes del substrat, en el moment que el substrat s’endinsa a la part més interna de la cavitat 

enzimàtica. La simulació de metadinàmica ha permès avaluar el mecanisme de formació del 

complex de Michaelis que es pot resumir com: 1) canvi d’orientació de l’aglicó, de la regió  

�-anomèrica a la �-anomèrica, 2) canvi conformacional del substrat i 3) tancament de la cavitat 

enzimàtica. 

 

En la següent fase de l’estudi s’empraran més descriptors com a variables col·lectives per 

quantificar tots aquests canvis estructurals i determinar amb més precisió en quin moment 

exacte tenen lloc. Així mateix, s’emprarà un nou camp de forces (GLUCAX) que s’ha 

desenvolupat específicament per a l’anàlisi de la transició 1S3 � 4C1 en la molècula de  

�-D-glucopiranosa. 

 

 

VII.4. Resultats i Discussió (camp de forces GLUCAX) 

A la Figura VII.11 es pot observar que el substrat torna finalment a la conformació cadira 4C1 en 

l’interior de la cavitat enzimàtica (valors negatius del diedre �). Presumiblement això sigui degut 

a que, tal com s’havia posat de manifest al capítol III, el camp de forces GLYCAM95 no descriu 

correctament les conformacions del substrat (dóna massa pes a la conformació cadira respecte 

la conformació skew). Tanmateix, és d’esperar que altres propietats observades com ara la 

reorganització de l’enzim i els canvis d’orientació de l’aglicó, si que estiguin ben descrites amb 

aquest camp de forces. 

 

Per tal d’aconseguir una descripció similar a la dels mètodes QM/MM però amb un cost 

computacional menor a través de mètodes de dinàmica molecular clàssica, s’ha portat a terme 

una modificació del camp de forces GLYCAM per tal de fer-lo adient per a la descripció de la 

transició 4C1 � 1S3 de l’anell de �-D-glucopiranosa. Aquest camp de forces, que s’anomenarà 

GLUCAX, ha estat desenvolupat en base a la recepta proposada per Maurer i col.136, emprant 

càlculs de referència tipus QM i tipus QM/MM. D’aquesta manera el nou camp de forces 

reproduirà les propietats estèriques, electrostàtiques i dinàmiques de la regió QM però a un cost 
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computacional menor. El nou camp de forces podrà ser emprat per a explorar un ampli espai 

configuracional sense les severes limitacions en el temps de simulació del mètodes de primers 

principis tipus QM/MM. Això permetrà avaluar propietats prohibitives en mètodes QM/MM però 

mantenint-ne la precisió, com ara el problema del docking, en el que els promitjos 

termodinàmics s’han de calcular a llargs temps de simulació donades les lentes 

reorganitzacions de la proteïna receptora. 

 

Els nous paràmetres estan derivats explotant la tècnica del “force-matching”137 segons la qual 

els paràmetres del camp de forces s’ajusten per tal de reproduir el conjunt de forces obtingut de 

càlculs de primers principis. Aquesta tècnica ha estat aplicada satisfactòriament en la 

parametrització de diferents potencials empírics en sistemes de creixent complexitat136.  

 

La forma del potencial empíric que es pretén ajustar és la corresponent al funcional 

GROMOS9698. Aquest potencial, no polaritzable, pren la següent forma: 
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En primer lloc s’han ajustat els paràmetres enllaçants que defineixen les interaccions a través 

d’enllaç i d’angle, a fi de reproduir el comportament d’un confòrmer de l’anell de  

�-D-glucopiranosa. Posteriorment s’han ajustat els paràmetres corresponents a les torsions 

(diedres) a fi de reproduir el canvi conformacional 4C1 � 1S3 en fase gas. Finalment s’ha derivat 

un primer conjunt de càrregues R-ESP per tal de reproduir l’estructura de solvatació de l’anell 

de �-D-glucopiranosa,  i un segon conjunt de càrregues R-ESP per tal de reproduir el potencial 

electrostàtic generat pel substrat en la cavitat de la 1,3-1,4-�-glucanasa. Els paràmetres Lenard-

Jones de les interaccions no enllaçants de tipus van der Waals no seran optimitzats, però es 

mantindran amb el seu valor fix del conjunt de paràmetres GLYCAM. Aquesta elecció és 

consistent amb l’esquema d’interaccions QM/MM emprat com a referència132. 
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VII.4.1. Ajust dels Termes Enllaçants 

Per cada una de les 24 parelles d’àtoms de la molècula de �-D-glucopiranosa s’ha ajustat la 

corresponent distància d’equilibri ( eq
nd ) i constant de força ( enllaç

nk ). Per la seva banda, per 

cada una de les 42 triades d’àtoms s’han ajustat el corresponent angle d’equilibri ( eq
n� ) i 

constants de força ( angle
mk ). Aquests quatre paràmetres han estat ajustats prenent com a 

referència càlculs QM en fase gas de la molècula de �-D-glucopiranosa. 

 

Els valors d’equilibri ( eq
nd  i eq

n� ) s’han pres com a referència de 120 estructures diferents de 

l’anell de �-D-glucopiranosa en diferents conformacions. Aquestes estructures són les 

generades a partir del càlcul de metadinàmica del capítol IV. Les 120 estructures han estat 

optimitzades estructuralment al mínim local més proper mitjançant mètodes de primers 

principis. Les 24 distàncies enllaçants i els 42 angles han estat extrets per cada una de les 

120 estructures optimitzades, i se n’ha avaluat el valor promig. Cada valor promig ha estat 

assignat al corresponent valor de distància d’equilibri ( eq
nd ) i d’angle d’equilibri ( eq

m� ) en el 

camp de forces (eq.27). 

 

D’altra banda, les constants de força ( enllaç
nk  i angle

mk ) han estat ajustades seguint l’esquema 

del “force-matching”. S’ha realitzat una dinàmica molecular QM de pocs picosegons de la 

molècula de �-D-glucopiranosa en la conformació cadira 4C1 a 300 K. D’aquesta dinàmica 

s’han extret 100 estructures. Per cada estructura (t), mitjançant mètodes de primers principis, 

s’ha avaluat la força QM que actua sobre cada àtom (i). Cal recordar que cada força té tres 

components (c=x, y, z). Aquest conjunt de forces QM queda emmagatzemat en la 

hipermatriu QMt
ciF
,
, . Per la seva banda, per cada estructura (t), mitjançant el camp de forces 

clàssic, s’ha avaluat la força MM que actua sobre cada àtom (i). Així el conjunt de forces MM 

queda emmagatzemat en la hipermatriu MMt
ciF
,
, . L’objectiu del “force-matching” és variar els 

paràmetres del camp de forces a fi d’aconseguir que el conjunt de forces MM siguin el més 

similar possible a les forces QM. El conjunt de paràmetres òptim de enllaç
nk  i angle

mk  ve 

determinat per la minimització de la funció 2�  definida per: 
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Les restriccions que s’afegeixen a la funció 2�  són per controlar que els paràmetres no es 

desviïn més d’un 50% respecte els paràmetres del camp de forces original (GLYCAM). Així 

s’assegura que els nou paràmetres obtinguts amb el procés de minimització siguin realistes. 

La minimització de 2�  correspon a una minimització de mínims quadrats no lineal. Com que 

les derivades ds/dx són trivials de calcular analíticament, es pot emprar un mètode 

d’optimització basat en gradients. En concret s’ha emprat l’algoritme de minimització 

multidimensional de funcions implementat en les rutines Amoeba138. Amb aquest procés de 

minimització, el nou conjunt de paràmetres ( enllaç
nk  i angle

mk ) ha aconseguit disminuir el valor de 

2� des de 0.81 fins a 0.54. 

 

En aquest punt, el nou camp de forces està ajustat per descriure adequadament la dinàmica 

del sistema �-D-glucopiranosa en la regió al voltant d’un mínim local. Però les barreres de 

transició per a canvis conformacionals encara són inadequades donat que aquestes estan 

governades pels termes enllaçants de tipus diedre, els quals no han estat ajustats encara. 

 

VII.4.2. Ajust de la Transició skew – cadira 

Els paràmetres corresponents als termes enllaçants de tipus diedre de l’eq.27 ( d�  i diedre
dk ) 

s’han ajustat per tal de reproduir l’energia lliure de la transició 4C1 � 1S3 de la molècula de  

�-D-glucopiranosa. Com a referència es pren l’energia lliure d’aquesta transició obtinguda a 

partir dels càlculs de metadinàmica del capítol IV mitjançant mètodes de primers principis. El 

perfil d’energia lliure associat a aquesta transició es mostra esquemàticament a la Figura 

VII.13 respecte una coordenada arbitrària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VII.13. Perfil d’energia lliure associat a la transició 4C1 � 1S3 en �-D-glucopiranosa. 

 

Existeixen 78 diedres diferents entre grups de 4 àtoms de la molècula de �-D-glucopiranosa. 

Els termes de diedre (�eq i kdiedre) s’han ajustat només respecte 10 d’aquests 78 diedres. Els 

diedres escollits (Figura VII.14) son els diedres que involucren els àtoms de l’anell i que 
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defineixen la conformació adoptada pel substrat, així com la rotació del grup exocíclic 

hidroximetil (C6–OH). 
 

C1 – C2 – C3 – C4 

C2 – C3 – C4 – C5 

C3 – C4 – C5 – O5 

C4 – C5 – O5 – C1 

C5 – O5 – C1 – C2 

O5 – C1 – C2 – C3 

C3 – C4 – C5 – C6 

C1 – O5 – C5 – C6 

C4 – C5 – C6 – O6 

O5 – C5 – C6 – O6 

Figura VII.14. Diedres pels quals s’ha ajustat els paràmetres enllaçants del camp de forces. 

 

S’han assajat diferents valors de �eq i kdiedre a fi d’aconseguir reproduir el perfil d’energia lliure 

de la transició mostrat a la Figura VII.13. Per cada conjunt de paràmetres s’ha portat a terme 

un càlcul de dinàmica molecular clàssica acoblat a metadinàmica per tal d’avaluar el nou 

perfil d’energia lliure de la transició. Les variables col·lectives emprades en aquestes 

simulacions són les diedres definits pels àtoms C5–O5–C1–C2 i pels àtoms O5–C1–C2–C3. 

Aquestes dues variables col·lectives permeten explorar l’espai conformacional corresponent 

a la transició 4C1 � 1S3, i obtenir un perfil d’energia lliure en funció del diedre representatiu 

4H3 (�). A la Figura VII.15 es mostren les diferents perfils d’energia lliure obtinguts en 

diferents iteracions, per a diferents valors de �eq i kdiedre. 

 

Figura VII.15. Perfills d’energia lliure de la transició 4C1 � 1S3 per a diferents conjunts de paràmetres. 
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Així, ha estat possible obtenir un conjunt de paràmetres que reprodueix el perfil d’energia 

lliure de la transició 4C1 � 1S3 obtingut anteriorment mitjançant mètodes de primers 

principis (Figura VII.13) per a la molècula de �-D-glucopiranosa. 

 

Fins aquest punt, el nou camp de forces reprodueix adequadament les propietats dinàmiques 

de la molècula de �-D-glucopiranosa. Especialment per als mínims conformacionals tipus 4C1 

i 1S3 així com la probabilitat de transició d’una conformació a l’altra. Ara manca modificar el 

camp de forces per a millorar la descripció de les interaccions no enllaçants amb l’entorn. 

 

VII.4.3. Ajust de les Càrregues Atòmiques 

La interacció de la molècula de �-D-glucopiranosa amb l’entorn ve governada majoritàriament 

per les interaccions electrostàtiques (eq.27). En aquesta darrera fase de la parametrització, 

s’ajustaran les càrregues atòmiques del camp de forces per tal de reproduir el potencial 

electrostàtic generat sobre diferents entorns de la molècula de �-D-glucopiranosa. Aquest 

potencial electrostàtic ha estat avaluat mitjançant simulacions QM/MM de dinàmica 

molecular. Les càrregues atòmiques del camp de forces (qi) seran ajustades per tal de 

reproduir aquest potencial electrostàtic, mitjançant el formulisme R-ESPxiii. El fet d’emprar 

càlculs QM/MM com a referència per al desenvolupament de càrregues R-ESP presenta un 

avantatge addicional respecte l’aproximació tradicional de derivar aquestes càrregues a partir 

de càlculs en fase gas. Especialment en el cas d’espècies polars, els ponts d’hidrogen 

intramoleculars són més forts en espècies en fase gas, donant lloc a estructures més 

“tancades” i amb càrregues poc transferibles. En canvi, el fet de tenir en compte 

explícitament la hidratació del sistema permet trencar aquests enllaços intramoleculars, 

resultant en unes estructures més “obertes” i amb càrregues més transferibles136. A més a 

més, el fet d’ajustar les càrregues a càlculs de dinàmica molecular, permet tenir en compte 

les fluctuacions tèrmiques de la densitat electrònica, de manera que les càrregues R-ESP 

derivades són un promig d’aquestes fluctuacions, augmentant-ne doncs la transferibilitat a 

càlculs clàssics de dinàmica molecular (on l’estructura electrònica és constant). 

 

VII.4.3.1. Estructura de Solvatació 

S’ha generat un primer set de càrregues atòmiques (qi) a fi de reproduir el potencial 

electrostàtic generat a l’entorn de la molècula de �-D-glucopiranosa quan aquesta es troba 

en solució. Com a simulació de referència, s’ha portat a terme una simulació QM/MM de la 

molècula de �-D-glucopiranosa (regió QM) rodejada d’una caixa de 3420 molècules 

d’aigua (regió MM). La simulació s’ha allargat durant 10.2 ps, i s’ha procedit a l’ajust de 

càrregues puntuals tipus R-ESP sobre els àtoms de la regió QM que millor reprodueixen el 

                                                 
xiii els detalls d’aquest formulisme es troben a la secció II.2.1.1 del capítol de fonaments (pàgina 41). 
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potencial electrostàtic a cada moment de la simulació QM/MM. Aquestes càrregues 

puntuals són les que posteriorment seran emprades com a càrregues atòmiques (qi) en el 

camp de forces.  

 

La bondat en l’ajust de les noves càrregues atòmiques ha estat verificada mitjançant la 

comparació de l’estructura de solvatació de la molècula d’aigua. S’ha portat a terme tres 

simulacions (una QM/MM i les altres MM amb el camp de forces original i amb el nou 

camp de forces) de la molècula de �-D-glucopiranosa en dissolució. Al final de la 

simulació, s’han contrastat les funcions de distribució radial de les parelles Osucre – Haigua 

de l’anell de sucre amb les molècules d’aigua del solvent. Aquestes funcions de distribució 

radial permeten avaluar l’estructuració del solvent al voltant del solut. 

 

Figura VII.16. Comparació de les funcions de distribució radial del solvent 

 al voltant de la molècula de �-D-glucopiranosa. 

 

Tal com s’observa a la Figura VII.16, el càlcul de dinàmica molecular clàssica amb el nou 

conjunt de càrregues reprodueix fidelment l’estructuració del solvent respecte el càlcul de 

referència QM/MM, inclús el millora lleugerament respecte el camp de forces original. 
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VII.4.3.2. Estructura en el Complex E·S 

Seguint el mateix procediment, també és possible ajustar un conjunt diferents de 

càrregues atòmiques que permeti reproduir el potencial electrostàtic generat pel substrat 

en la cavitat enzimàtica de la 1,3-1,4-�-glucanasa. S’ha portat a terme una simulació de 

dinàmica molecular QM/MM del l’estructura del complex de Michaelis resolt al capítol III. 

En la regió QM s’han inclòs els anells de substrat localitzat als subsetis –I i +I i els residus 

nucleòfil (Glu105) i àcid general (Glu109). Les càrregues R-ESP ajustades reprodueixen el 

potencial electrostàtic generat sobre l’entorn de la regió QM en cada una de les 6000 

estructures obtingudes al llarg de la dinàmica. Del conjunt de càrregues R-ESP, 

s’extreuen les càrregues corresponents a l’anell de glucopiranosa localitzat al subseti –I i 

les càrregues corresponents a l’aglicó (metilumbeliferona) localitzat al subseti +I. La 

càrrega global d’aquest subconjunt de càrregues s’iguala manualment a la càrrega global 

del mateix subconjunt en el camp de forces original (ha calgut augmentar el valor de la 

càrrega de cada àtom en 0.003 electrons). D’aquesta manera, el nou camp de forces 

manté la càrrega parcial del substrat i la càrrega global del sistema. 

 

 

En resum, a partir de la reparametrització dels termes enllaçants i de les interaccions 

electrostàtiques, ha estat possible generar un camp de forces que descriu adequadament la 

dinàmica de la molècula de �-D-glucopiranosa, en especial per a els conformacions 4C1 i 1S3, 

així com les interaccions amb l’entorn. Els paràmetres d’aquest nou camp de forces (GLUCAX) 

es recullen a l’0. Cal tenir present, però, que la transferibilitat d’aquest nou camp de forces pot 

ser limitada. Això és degut a que els paràmetres han estat desenvolupats per a l’anell concret 

de �-D-glucopiranosa, en un entorn proteic concret (la 1,3-1,4-�-glucanasa), i s’ha ajustat una 

sola transició conformacional corresponent a l’equilibri 4C1 � 1S3. Aquestes condicions són 

necessàries i suficients per a l’estudi de la formació del complex de Michaelis d’aquest sistema, 

però caldria assajar la transferibilitat a altres sistemes. 

 

 

VII.5. Resultats i Discussió (bias exchange metadynamics) 

Mitjançant la tècnica del bias exchange metadynamics s’ha portat a terme simultàniament 12 

simulacions paral·leles del procés d’entrada del substrat a la cavitat enzimàtica. En les 

simulacions s’ha emprat el camp de forces GLUCAX que s’acaba de descriure. Cada una 

d’aquestes simulacions ha estat activada per metadinàmica mitjançant l’acumulació d’una 

potencial històric en base a una parella de variables col·lectives diferent (Taula VII.4). 

L’esquema d’intercanvi de rèpliques ha permès la construcció de 12 superfícies d’energia lliure 

diferents a partir dels 12 potencials històrics definits. La simulació s’ha allargat fins als 27.1 ns a 

fi d’assolir una convergència en els resultats. Al llarg de la simulació les diferents rèpliques del 
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sistema han anat construint diferents regions de cada superfície d’energia lliure. És a dir, hi ha 

12 simulacions independents que a diferents moments van reconstruint les superfícies d’energia 

lliure en diferents zones de l’espai.  

 

VII.5.1. Superfícies d’Energia Lliure 

A la Figura VII.17 es mostren les 12 superfícies d’energia lliure obtingudes, en funció de les 

diferents parelles de variables col·lectives definides a la Taula VII.4. Aquestes superfícies 

permeten quantificar, en termes d’energia lliure, els canvis estructurals observats a l’apartat 

anterior durant el procés d’entrada del substrat a la cavitat enzimàtica de la  

1,3-1,4-�-glucanasa. Aquests canvis estructurals eren essencialment 1) el canvi d’orientació 

de l’aglicó, 2) el canvi conformacional del substrat i 3) la reorganització de l’entorn enzimàtic. 

 

 

superfície A      superfície B 

     
 

superfície C      superfície D 

     
 

Figura VII.17. Superfícies d’energia lliure d’unió del substrat a la 1,3-1,4-�-glucanasa. (continua) 
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superfície E      superfície F 

     
 

superfície G      superfície H 

     
 

superfície I      superfície J 

     
 

Figura VII.17. Superfícies d’energia lliure d’unió del substrat a la 1,3-1,4-�-glucanasa. (continua) 
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superfície K      superfície L 

     
 

Figura VII.17. Superfícies d’energia lliure d’unió del substrat a la 1,3-1,4-�-glucanasa 

en funció de diferents variables col·lectives. 

 

VII.5.1.1. Canvi Conformacional del Substrat 

Un dels objectius plantejats inicialment en aquest capítol era determinar en quin moment 

de la unió a l’enzim té lloc el canvi conformacional del substrat. A l’apartat anterior, 

s’observava que el canvi de la conformació cadira 4C1 a skew 1S3 tenia lloc abans que el 

substrat acabés d’endinsar-se en la cavitat enzimàtica (a la Figura VII.11 s’observava que 

els canvis conformacionals del substrat tenien lloc quan la coordinació del substrat al 

subseti –I encara no era màxima. Regions (d) – (g)). Les simulacions portades a terme en 

aquest apartat confirmen aquest resultat i a més permeten avaluar l’energia relativa de 

cada conformació a mesura que el substrat entra en la cavitat enzimàtica. 

 

Les superfícies A i B mostrades a la Figura VII.17 representen l’energia lliure de les 

conformacions del substrat en funció de (A) la distància a la part inferior de la cavitat (di) i 

en funció de (B) la distància a la part central (dc). A menor valor de les distàncies di i dc, 

més endinsat es troba el substrat en la cavitat enzimàtica. La conformació del substrat ve 

donada pel valor del diedre representatiu 4H3 (angle �): valors positius de � indiquen 

conformacions distorsionades al voltant de la conformació 1S3, mentre que valors negatius 

indiquen conformacions al voltant de la cadira 4C1.  

 

Els resultats mostren que a l’inici de l’entrada del substrat a la cavitat enzimàtica 

(di=[18:12] Å), aquest pot adoptar indiferentment les dues conformacions, però la 

conformació cadira és més estable. Però arriba un moment (di ~ 11 Å) en què la 

conformació distorsionada és més estable (mínim A1) que la conformació cadira (mínim 
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A3), amb una diferència energètica de 3.5 kcal·mol-1. Finalment, quan el substrat arriba a 

l’interior de la cavitat enzimàtica (di < 9 Å), la conformació skew 1S3 (mínim A2) està 

clarament afavorida (5.5 kcal·mol-1) respecte la conformació cadira 4C1 (mínim A4). El 

mateix comportament s’observa prenent com a referència la distància a la part central de 

la cavitat (dc – superfície B). Aquest resultats confirmen, doncs, que en la part més interna 

de la cavitat enzimàtica la conformació més estable del substrat és una conformació 

distorsionada tipus skew 1S3. 

 

D’altra banda, els resultats obtinguts permeten predir en quin moment té lloc el canvi de 

conformació del substrat. Prenent com a referència la distància a la part inferior de la 

cavitat enzimàtica (di – superfície A), s’observa que la barrera energètica per a la transició 
4C1 � 1S3 és de 9.0 kcal·mol-1  quan el substrat està localitzat a una distància di de 10.2 Å 

(barrera entre els mínims A3 i A1). En canvi, quan el substrat està més endinsat en la 

cavitat (di = 8.5 Å), aquesta barrera de transició  és major: 11.5 kcal·mol-1 (barrera entre 

els mínims A4 i A2). El mateix comportament s’observa si es pren la distància al centre de 

la cavitat com a referència (dc – superfície B). Per tant, aquests resultats mostren que el 

canvi conformacional del substrat 4C1 � 1S3 té lloc preferentment abans de completar-se 

l’endinsament del substrat en la cavitat enzimàtica (a una distància di de 10.2 Å i dc de 

10.8 Å). 

 

VII.5.1.2. Reorientació de l’Aglicó 

Un altre aspecte que s’ha observat en l’anàlisi de l’apartat anterior és que el canvi en la 

posició de l’aglicó intervé en el mecanisme d’entrada del substrat a la cavitat enzimàtica. 

Per tal de permetre l’entrada de la resta del substrat a l’interior de la cavitat enzimàtica, 

l’aglicó ha d’ocupar la regió �-anomèrica (veure Figura VII.12). L’orientació de l’aglicó pot 

ajudar al canvi conformacional del substrat. Tal com es mostra a la Figura VII.18, quan el 

substrat adopta la conformació cadira (� < 0º), l’aglicó pot ocupar la regió �-anomèrica o la 

regió �-anomèrica en funció de la torsió a través de l’enllaç glicosídic (�). En canvi, quan 

el substrat adopta una conformació distorsionada (� > 0º), l’aglicó ocupa sempre la regió 

�-anomèrica indistintament del valor del diedre �. 
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Figura VII.18. Orientació de l’aglicó (�) en funció de la conformació del substrat (�). 

 

Les superfícies C i D de la Figura VII.17 mostren els mapes d’energia lliure associats a la 

rotació del diedre de l’enllaç glicosídic (angle �) en funció de la conformació del substrat, 

a través del diedre 4H3 (angle �), i en funció de la distància del substrat a la part inferior 

de la cavitat (di) respectivament. Tal com s’observa a la superfície D, quan el substrat està 

allunyat de la cavitat enzimàtica (di > 12 Å), la rotació a través de l’enllaç glicosídic es 

troba en situació d’equilibri amb un valor de � al voltant de 180º. La superfície C mostra 

que per � = 180º, els mínims C1 i C2 són igual d’estables, per tant les conformacions 

adoptades pel substrat són indiferentment la conformació cadira i la conformació skew. La 

zona d’interès serà, doncs, la que mostri preferència d’una conformació respecte l’altra en 

funció de la torsió de l’enllaç glicosídic (angle �). Aquesta zona d’interès (marcada amb 

un quadrat discontinu a la superfície C) exclou les situacions en que el substrat està lluny 

de la cavitat enzimàtica (di > 12 Å).  

 

Tal com s’observa a la superfície D, a mesura que el substrat s’endinsa en la cavitat (di > 

12 Å), l’espai conformacional accessible pel diedre � va augmentant. Apareixen altres 

mínims locals d’energia corresponents a diferents torsions de l’enllaç glicosídic (�): al 

voltant de 85º per a D3 i D5, al voltant de –50º per a D4 i D6, i al voltant de 180º per a D1 i 

D2.  D1 es correspon a una distància entre el substrat i la part inferior de la cavitat 

enzimàtica (di) de 10.2 Å. Tal com s’ha discutit anteriorment, quan el substrat està ubicat a 

aquesta zona, la transició entre cadira 4C1 i skew 1S3 es veu afavorida respecte altres 
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zones de l’espai (superfícies A i B). Considerant D1 com el punt previ a l’entrada del 

substrat a la cavitat, poden tenir lloc les següents situacions: 

 

1) el substrat està entrant directament com a conformació skew 1S3. En aquest cas, 

l’aglicó ja està orientat cap a la regió �-anomèrica (veure Figura VII.18) i el 

substrat pot acabar d’endinsar-se a la cavitat enzimàtica mantenint l’orientació de 

l’aglicó (pas de D1 a D2). Simultàniament, pot tenir lloc a una petita reorientació 

de l’enllaç glicosídic (�) (aparició del mínim D3). Aquest canvi pot ser entès com 

una reorientació de l’oxigen glicosídic cap al residu àcid general (Glu109). 

 

2) el substrat està entrant directament com a conformació cadira 4C1 amb 

l’orientació inicial de l’enllaç glicosídic (� al voltant de 180º), disposant l’aglicó en 

la regió �-anomèrica (veure Figura VII.18). Per a que el substrat pugui endinsar-

se en la cavitat enzimàtica, cal que es produeixi una torsió a través de  l’enllaç 

glicosídic (�) que orienti l’aglicó cap a la regió �-anomèrica. Això és el que 

s’observa en el pas de D1 a D6 (l’eix � és continu). Un cop en aquesta orientació 

el substrat pot acabar d’endinsar-se en la cavitat enzimàtica (pas de D6 a D4). 

Tal com s’ha discutit anteriorment (superfícies A i B), la transició cadira – skew es 

veu desafavorida en aquesta part més interna de la cavitat (di = 8.5 Å). Aquesta 

transició en la part més interna de la cavitat requereix la torsió simultània a través 

de l’enllaç glicosídic a fi de mantenir l’aglicó en la mateixa regió �-anomèrica 

(consultar secció III.3.2.4 a la pàgina 81). Aquesta torsió correspondria al pas de 

D4 a D3. Tanmateix, tal com s’observa a la superfície D, la barrera de transició 

entre aquests dos mínims és molt elevada (10.5 kcal·mol-1), fent inviable la torsió 

de l’enllaç glicosídic en l’interior de la cavitat. Això justifica que la transició cadira 

– skew es vegi desafavorida a la part més interna de la cavitat enzimàtica. 

 

3) el substrat està entrant directament com a conformació cadira 4C1 però ha canviat 

l’orientació de l’enllaç glicosídic (� al voltant de –50º) de tal manera que ara 

posiciona l’aglicó en la regió �-anomèrica (veure Figura VII.18). Aquesta situació 

és la corresponent als mínims C2 i D6 de les superfícies C i D respectivament. 

Tal com s’ha discutit anteriorment (superfícies A i B), la transició cadira – skew es 

veu afavorida en aquesta part de la cavitat (di = 10.2 Å). Aquesta canvi 

conformacional tindria lloc ara mitjançant una torsió simultània de l’enllaç 

glicosídic (pas de C2 a C1 i pas de D6 a D1/D3). Aquest és un camí afavorit en 

termes d’energia lliure segons les superfícies C i D. Per tant, el posicionament de 

l’aglicó en la regió �-anomèrica facilita el canvi conformacional del substrat a 

mesura que aquest s’endinsa en la cavitat enzimàtica. 
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VII.5.1.3. Interaccions amb l’Entorn Enzimàtic 

La resta de superfícies que es mostren a la Figura VII.17 representen l’energia lliure en 

funció de les interaccions per ponts d’hidrogen establerts a cada subseti entre l’enzim i el 

substrat (superfícies E – L). Per exemple, la superfície E mostra que, tal com era 

previsible, el nombre de ponts d’hidrogen que s’estableixen al subseti –I augmenta a 

mesura que l’anell de substrat localitzat a aquest subseti s’endinsa en la cavitat 

enzimàtica. Per la seva banda, les superfícies F i H mostren que el nombre de ponts 

d’hidrogen establerts al subseti –II augmenta a mesura que augmenten els ponts 

d’hidrogen al subsetis –III/–IV (superfície F). Aquests també augmenten a mesura que 

l’anell de substrat localitzat al subseti –I s’aproxima a la part central de la cavitat 

(disminució de dc) (superfície H). Això mostra que existeix certa correlació entre la unió de 

l’anell de substrat localitzat al subseti –II i la unió dels anells de substrat localitzats als 

subsetis –III/–IV i –I. En canvi, una correlació com aquesta no és tan evident per als anells 

de substrat localitzats al subseti –I i al subseti +I (superfícies G i K). Això indica que 

l’aglicó (situat al subseti +I) pot descoordinar-se de la cavitat sense necessitat que es 

descoordini l’anell de substrat localitzat al subseti –I. Aquest fet ja havia estat observat en 

les simulacions anteriors (secció VII.3.1). 

 

D’altra banda, la superfície I mostra que per valors al voltant de 60º del diedre 

representatiu 4H3 (angle �), l’índex de coordinació al subseti –I pot augmentar més que 

no pas per a valors al voltant de –60º. Això mostra que la conformació distorsionada del 

substrat tipus skew 1S3 (� > 0º) s’acomoda millor que la conformació cadira 4C1 (� < 0º) en 

la cavitat enzimàtica del subseti –I, establint un major nombre de contactes per pont 

d’hidrogen amb els residus de l’entorn. 

 

 

VII.6. Resum i Conclusions 

En aquest capítol s’han portat a terme diferents simulacions del camí d’entrada del substrat a la 

cavitat enzimàtica de la 1,3-1,4-�-glucanasa. L’anàlisi estructural posa de manifest que és 

necessari un moviment col·lectiu de l’entorn enzimàtic (obertura i tancament de la cavitat), 

conjuntament amb importants reorganitzacions internes del substrat (canvi conformacional i 

canvi d’orientació de l’aglicó) a fi que aquest pugui assolir el centre actiu. Tots aquests canvis 

estan dictats per la topologia de la cavitat enzimàtica ja que mostra una obertura que només 

permet acomodar el substrat quan l’aglicó es troba en la regió �-anomèrica. Per la seva banda, 

l’anàlisi energètica ha permès determinar en quin moment concret de l’entrada del substrat a la 

cavitat enzimàtica té lloc preferentment el canvi conformacional del substrat, el qual està influït 

per l’orientació de l’aglicó. 
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Les conclusions a les que s’ha arribat són les següents: 

 

– el substrat s’uneix a l’enzim en una conformació distorsionada tipus skew 1S3 (tal 

com s’havia trobat en capítols anteriors). 

 

– el canvi conformacional 4C1 � 1S3 té lloc durant el procés d’entrada del substrat a 

la cavitat enzimàtica abans que aquest ocupi la part més interna de la cavitat 

catalítica. 

 

– l’orientació de l’aglicó al llarg del procés d’entrada determina que es pugui 

completar la formació del complex de Michaelis. El substrat no pot entrar del tot 

fins que l’aglicó no està orientat cap a la regió �-anomèrica. 

 

– la conformació distorsionada tipus skew 1S3 estableix un nombre major de 

contactes amb l’entorn enzimàtic respecte la conformació cadira 4C1. 

 

– el mecanisme de formació del complex de Michaelis involucra canvis 

conformacionals del substrat i de l’enzim. Aquest procés es pot resumir com: 1) 

canvi d’orientació de l’aglicó, de la regió �-anomèrica a la �-anomèrica, 2) canvi 

conformacional del substrat 4C1 � 1S3 i 3) tancament de la cavitat enzimàtica. 

 

– la tècnica del bias exchange metadynamics representa una eina útil a l’hora de 

descriure els camins d’unió d’un lligand a la proteïna receptora. El present estudi 

és una de les primeres aplicacions d’aquesta tècnica en el camp de la biologia 

molecular computacional. 

 

En aquest capítol, s’han establert els mecanismes pels quals la 1,3-1,4-�-glucanasa reconeix el 

substrat, i l’acomoda a l’interior de la cavitat catalítica durant el procés de formació del complex 

de Michaelis. Els resultats confirmen les idees generals de Koshland44, comunament 

acceptades avui en dia, segons les quals el procés d’unió del substrat a l’enzim és un procés 

dinàmic i fluctuant en què tant el substrat com l’enzim canvien de conformació al entrar en 

contacte a fi de maximitzar les interaccions entre ambdós. 
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