
 
Universitat de Barcelona 

Facultat de Química 
Departament de Química Física 

i 
Parc Científic de Barcelona 

Centre especial de Recerca en Química Teòrica 
 
 
 
 

MECANISMES DE PREACTIVACIÓ DE  
SUBSTRAT EN 1,3-1,4-�-GLUCANASA 

MODELITZACIÓ MITJANÇANT DINÀMICA MOLECULAR 
 DE PRIMERS PRINCIPIS 

 

 

 

Memòria presentada per XEVI BIARNÉS FONTAL  

per tal d’optar al títol de Doctor per la Universitat de Barcelona. 

Programa de doctorat de Biotecnologia (bienni 2003-2005). 

 

Aquesta tesi ha estat realitzada al Parc Científic de Barcelona, sota la direcció  

de la Dra. Carme Rovira i Virgili, Professora d’Investigació ICREA, 

comptant amb la tutoria del Dr. Fausto Sanz Carrasco, Catedràtic del Departament de 

Química Física de la Universitat de Barcelona. 

 

Barcelona, setembre de 2007 

 

 

 

 

 

l’interessat     vist-i-plau de la directora 



 

 

Figura V.  

Taula V.  
 

 

capítol V 

Mapa d’Energia Lliure Conformacional  del 

Substrat Unit a la 1,3-1,4-�-glucanasa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA D’ENERGIA LLIURE CONFORMACIONAL DEL SUBSTRAT UNIT A L’ENZIM 

- 118 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 - 119 - 

V.1. Introducció i Objectius 

Al capítol anterior, s’acaba de descriure les conformacions més afavorides per a un anell de  

�-D-glucopiranosa aïllat, en absència de qualsevol interacció intermolecular. És d’esperar, però, 

que quan l’anell de sucre estigui envoltat d’un entorn proteic, el mapa conformacional obtingut 

canviarà quantitativament. En aquest capítol,  

s’analitzarà la variabilitat conformacional del 

substrat en la cavitat enzimàtica de la  

1,3-1,4-�-glucanasa. Tal com s’ha trobat al 

capítol III, el substrat d’aquest enzim s’hi uneix 

preferentment en una conformació distorsionada 

intermèdia tipus skew 1S3 / boat 1,4B. També 

s’havia observat que la conformació cadira 4C1 

corresponia a un mínim local d’energia, tot i que 

menys estable que l’anterior. En aquest capítol 

s’analitzarà l’energia relativa de totes les 

conformacions del substrat corresponents al 

diagrama de Stoddart (Figura I.8 de la pàgina 

14), de manera anàloga al que s’ha fet en el 

capítol anterior per a la glucosa aïllada. 

 

En una segona part, l’anàlisi conformacional s’estendrà a altres substrats i inhibidors de la  

1,3-1,4-�-glucanasa. En concret s’analitzarà la variabilitat conformacional de substrats 

modificats en la posició C2 de l’anell de sucre localitzat al subseti –I. 

 

             

Figura V.1. representació esquemàtica de l’anell del subseti –I dels diferents substrats analitzats 

(a) substrat 2-oxi (b) substrat 2-fluor (c) substrat 2-desoxi 

 

El substrat natural de la 1,3-1,4-�-glucanasa, així com de la resta de glicosidases, presenta un 

grup hidroxil enllaçat a C2 (substrat 2-oxi). És conegut que el conjunt d’interaccions que 

s’estableixen en aquesta posició son extremadament importants de cara a l’estabilització de 

l’estat de transició de la reacció de hidròlisi en l’entorn enzimàtic (fins a 12 kcal·mol-1)20, 22, 23. El 

grup 2–OH del substrat 2-oxi té dues components en aquesta estabilització: una component 

electrònica que és desestabilitzant degut a l’efecte inductiu del grup 2–OH sobre l’oxocarbocatió 
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que es desenvolupa en l’estat de transició, i una component electrostàtica deguda a 

l’estabilització per pont d’hidrogen amb els residus de l’entorn proteic que compensa llargament 

l’efecte desestabilitzant anterior (veure Figura V.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura V.2. Efecte del grup 2–OH sobre l’energia l’estat de transició. 

 

Tal com s’observa a la Figura V.2, en la reacció catalitzada, l’absència del grup 2-OH faria pujar 

l’energia de l’estat de transició (entre 5 i 12 kcal·mol-1 segons la literatura20, 22, 23) degut a la 

pèrdua de les interaccions per pont d’hidrogen. Alhora, l’absència d’aquest grup contribuiria, en 

menor grau, a una certa estabilització de l’estat de transició gràcies a que es perdria la 

component inductiva desestabilitzant del grup 2-OH sobre l’oxocarbocatió que es desenvolupa 

en l’estat de transició.  

 

Així doncs, és d’esperar que les alteracions en C2 tinguin un efecte important en la catàlisi. Per 

exemple, la substitució del grup 2–OH per un grup fluor (substrats 2-fluor) desestabilitza l’estat 

de transició per efecte inductiu i per la pèrdua d’interaccions amb l’entorn enzimàtic. D’altra 

banda, la substitució del grup 2–OH per un àtom d’hidrogen (substrats 2-desoxi) tindria un 

comportament desestabilitzant similar al substrat 2-fluor, però es guanyaria certa estabilitat en 

l’estat de transició gràcies a l’eliminació de la component desestabilitzant per efecte inductiu 

(veure Figura V.3). Per tant, és de preveure una desestabilització de l’estat de transició en 

ambdós tipus de substrats, comportant-se doncs com a inhibidors. 
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Figura V.3. Efecte de diferents modificacions en C2 sobre l’energia de l’estat de transició. 
 

La utilització de substrats 2-fluoro derivats, proposats inicialment per Withers i col.28, és una 

tècnica estesa en estudis mecanístics de �-glicosidases i en la determinació estructural dels 

complexos enzim-substrat. L’ús d’aquests lligands, que es comporten com a inhibidors, en 

combinació amb bons grups sortints com a aglicó, permet, sota diferents condicions 

experimentals, tant la captura del complex de Michaelis com l’acumulació de l’intermedi covalent 

de la reacció enzimàtica. De fet la majoria d’estructures resoltes recentment (veure Taula I.1 a 

la pàgina 9 i Taula IV.3 a la pàgina 108), estan basades en aquesta tècnica. 
 

Per la seva banda, els substrats 2-desoxi es comporten generalment com a inhibidors21,22,23. 

Amb tot, assajos cinètics recents en 1,3-1,4-�-glucanasa posen de manifest una discrepància 

respecte aquesta observació general48. Tal com es mostra a la Taula V.1, l’activitat catalítica 

d’aquest enzim (en termes de kcat/KM) amb un substrat 2-desoxi és major que no pas per al 

substrat natural 2-oxi. Aquests resultats són únics per a les �-glicosidases que actuen amb 

retenció de configuració del carboni anomèric, ja que en aquest cas, la pèrdua de l’important 

interacció entre el grup 2-OH i el residu nucleòfil no repercuteix en una pèrdua d’activitat. 
 

 substrat 2-oxi substrat 2-desoxi 

kcat 0.73 s-1 3.04 s-1 

KM 0.10 mM 0.27 mM 

kcat/KM 7.67 mM-1s-1 11.4 mM-1s-1 

Taula V.1. Comparació de paràmetres cinètics per diferents substrats en 1,3-1,4-�-glucanasa.48 
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Per tal d’explicar aquests resultats, Planas i col.48 van proposar la necessitat d’un canvi 

conformacional de l’anell del substrat 2-desoxi que permetés la recuperació de l’estabilitat de 

l’estat de transició per mitjà d’un nou pont d’hidrogen entre el residu nucleòfil i un dels 

substituents exocíclics de l’anell (veure Figura V.4 adaptada del treball de Planas i col. 48). 

 

Figura V.4. Comparació conformacions dels substrat 2-oxi i 2-desoxi en el complex de  

Michaelis de la 1,3-1,4-�-glucanasa segons la proposta de Planas i col. 48  

 

Planas i col.48 van proposar que el substrat 2-desoxi s’uneix a l’enzim en una conformació 

distorsionada tipus 2,5B. En aquesta conformació, el grup exocíclic enllaçat a C4 (grup 4-OH) 

s’orienta de tal manera que es recupera un pont d’hidrogen amb el residu nucleòfil (veure també 

la Figura V.5 per a més claredat). La possibilitat de formar aquest nou pont d’hidrogen, que en 

principi es mantindria en l’estat de transició oxocarbocatiònic, és utilitzada pels autors per tal 

d’explicar que un substrat 2-desoxi mantingui l’activitat en la 1,3-1,4-�-glucanasa, a diferència 

de l’observat en altres enzims. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.5. Representació esquemàtica de les conformacions proposades per Planas i col.48  

 per als substrats 2-oxi i 2-desoxi en el complex de Michaelis de la 1,3-1,4-�-glucanasa. 
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Però una conformació tipus 2,5B incompleix un dels prerequisits per catàlisi eficient, i és que no 

disposa l’enllaç glicosídic en una orientació axial (veure Figura V.5). En la conformació 2,5B, 

l’enllaç glicosídic està orientat de manera equatorial i això implica que l’àtom d’hidrogen enllaçat 

a C1 s’orienta de manera axial. És l’orientació d’aquest àtom d’hidrogen el que inactiva el 

substrat per a poder reaccionar, ja que no deixa espai per a l’atac nucleòfil sobre el carboni 

anomèric (C1). 

 

En aquest capítol s’analitzaran els dos espais conformacionals accessibles per a ambdós 

substrats (2-oxi i 2-desoxi) a fi de justificar el comportament inesperat, en termes de reactivitat, 

del substrat 2-desoxi en la 1,3-1,4-�-glucanasa. La metodologia emprada serà  similar a la 

utilitzada al capítol anterior per a l’anàlisi conformacional de l’anell de �-D-glucopiranosa. 

S’emprarà la metodologia híbrida QM/MM de dinàmica molecular combinada amb la 

metadinàmica a fi d’accelerar l’exploració de l’espai conformacional i obtenir el mapa d’energia 

lliure conformacional corresponent. 

 

V.2. Detalls Computacionals 

V.2.1. Estructures de Partida 

Com a estructura de partida per al complex de Michaelis de la 1,3-1,4-�-glucanasa s’emprarà 

l’estructura equilibrada obtinguda al final de les simulacions híbrides QM/MM dutes a terme al 

capítol III. En aquest complex el substrat és del tipus 2-oxi, i adopta una conformació 

intermèdia entre skew 1S3 i boat 1,4B (66% 1S3 i 33% 1,4B). L’estructura del complex de 

Michaelis del mateix enzim amb el substrat 2-desoxi s’ha generat a partir de l’estructura 

anterior (complexada amb el substrat 2-oxi) en el que el grup 2–OH de l’anell de sucre situat 

al subseti –I ha estat substituït per un àtom d’hidrogen. El substrat 2-fluor ha estat generat de 

la mateixa manera però substituint el grup 2–OH per un àtom de fluor.  

 

S’emprarà el model de partició QM/MM en què l’anell de glucopiranosa localitzat al subseti –I 

conjuntament amb l’anell de metilumbeliferona localitzat al subseti +I (aglicó) són tractats 

mecanoquànticament (regió QM). La resta del substrat i l’enzim es mantenen en la regió 

clàssica del sistema (regió MM). A la secció III.2.4 (pàgina 62) ja s’havia mostrat que aquesta 

era una partició adient. 

 

V.2.2. Paràmetres de Simulació 

Els càlculs s’han realitzat mitjançant la metodologia hibrida QM/MM combinada amb 

dinàmica molecular de Car-Parrinello (CPMD QM/MM). Els paràmetres de simulació emprats, 

que es mostren a la Taula V.2, son els mateixos que els emprats anteriorment (secció III.2.6) 

en l’estudi del complex de Michaelis. 
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Les simulacions CPMD QM/MM s’han combinat amb el mètode d’acceleració 

d’esdeveniments (metadinàmica). Aquesta combinació s’ha portat a terme a mitjançant 

l’acoblament amb un sistema fictici a través d’un potencial harmònic, tal com s’ha descrit a la 

secció II.3.2. Les variables escollides per guiar la metadinàmica i reconstruir la superfície 

d’energia lliure associada al diagrama de Stoddart (qx i qy) són les mateixes que les 

emprades en el capítol anterior per a l’anàlisi conformacional de l’anell de �-D-glucopiranosa 

en fase gas. Els paràmetres de la metadinàmica emprats en el present estudi es resumeixen 

també a la Taula V.2. 

 

temperatura 300 K 
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Taula V.2. Paràmetres per al càlcul CPMD QM/MM acoblat a metadinàmica. 
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V.3. Resultats i Discussió (substrat 2-oxi) 

Mitjançant aquesta metodologia s’ha analitzat l’espai conformacional del substrat 2-oxi en la 

cavitat enzimàtica de la 1,3-1,4-�-glucanasa. L’optimització estructural i equilibració dinàmica 

del sistema, necessària abans de començar qualsevol càlcul de metadinàmica, no ha calgut 

portar-la a terme ja que ja es disposa d’una estructura equilibrada dinàmicament provinent de 

l’estudi del complex de Michaelis dut a terme al capítol III mitjançant dinàmica CPMD QM/MM. A 

partir d’aquesta estructura, s’ha realitzat una simulació de metadinàmica. Ha calgut allargar el 

temps total de simulació fins als 84 ps a fi d’assolir una exploració de totes les regions de l’espai 

conformacional.  

 

A continuació es descriu la trajectòria explorada al llarg de la simulació de metadinàmica i el 

perfil d’energia lliure obtingut. Posteriorment s’analitzen les reorganitzacions a nivell de substrat 

i d’enzim, la qual cosa permet justificar perquè certes conformacions del substrat són preferides 

respecte unes altres. 

 

V.3.1. Evolució de la Trajectòria 

La simulació comença a partir de la conformació skew 1S3. Durant els primers 2500 passos 

de metadinàmica (30 ps), el sistema es manté en la mateixa zona de l’espai conformacional 

oscil·lant entre la conformació 1S3 i la 1,4B. 

  

Figura V.6. Conformació inicial 1S3 / 1,4B. Figura V.7. Conformació skew 2SO. 
 

A la Figura V.6 es mostra una instantània de la trajectòria en què la unitat del substrat 

localitzat al subseti –I de la cavitat enzimàtica adopta un conformació a cavall entre la 

conformació skew 1S3 i boat 1,4B. A fi d’identificar millor la conformació adoptada pel substrat, 

s’hi representa també el diagrama de Stoddart sobre del qual s’hi localitza un punt groc que 

defineix la conformació exacta del substrat. 
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El potencial històric afegit al sistema després d’aquests primers 2500 passos de 

metadinàmica l’obliga a moure’s cap a una altra zona de l’espai conformacional. La següent 

zona de l’espai on el sistema es manté estable durant 1200 passos de metadinàmica (14.4 

ps de simulació) és una conformació tipus skew 2SO (veure Figura V.7). 

 

Posteriorment, el sistema assoleix una altra conformació tipus boat B1,4 (veure Figura V.8), 

on es manté estable durant 800 passos de metadinàmica (9.6 ps de simulació). A partir 

d’aquí el sistema abandona les conformacions distorsionades (tipus skew o boat) i assoleix la 

conformació cadira 4C1 (veure Figura V.9). Aquesta conformació no es manté estable per 

molt de temps, i al cap de 500 passos de metadinàmica (6 ps de simulació) el sistema 

retorna a la conformació inicial de la simulació (1S3). 

 

Figura V.8. Conformació boat B1,4. Figura V.9. Conformació cadira 4C1. 
 

Durant una simulació de metadinàmica, que el sistema retorni a la conformació inicial és 

indicatiu, en general, que la simulació es pot donar per finalitzada. Cal comprovar, però, que 

tot l’espai d’interès definit per les variables col·lectives ha estat explorat. Per això, és 

convenient allargar la simulació de metadinàmica uns quants passos més. En fer això, 

s’hauria d’observar que el sistema torna a explorar, amb la mateixa probabilitat, les regions 

de l’espai ja visitades anteriorment. Puntualment es poden observar desviacions de l’espai 

explorat, però que el coneixement previ del sistema pot ajudar a discernir si es tracta d’una 

situació realista. En aquest cas, en allargar la simulació el sistema ha estat revisitant les 

regions de l’espai conformacional ja explorades (alternança entre les conformacions 1S3, 4C1, 

B1,4 i 2SO). Però en un cert punt el substrat ha adoptat una conformació molt tensionada en la 

cavitat enzimàtica (3S1). Aquestes desviacions son justificables perquè al final de la simulació 

de metadinàmica (i més encara si s’allarga uns passos més), s’ha afegit molta energia el 

sistema a través del potencial històric de metadinàmica. Això pot provocar que el sistema faci 

el possible per escapar d’aquestes zones penalitzades, i això pot comportar canvis molt 

sobtats en l’estructura interna. 
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V.3.2. Mapa Conformacional d’Energia Lliure 

Un cop finalitzada la simulació de metadinàmica, es pot reconstruir la superfície d’energia 

lliure associada a l’espai conformacional explorat. La  Figura V.10 mostra el mapa d’energia 

lliure associat al diagrama de Stoddart per a les conformacions de l’anell de  

�-D-glucopiranosa del substrat complexat a la 1,3-1,4-�-glucanasa.  

 
Figura V.10. Mapa d’energia lliure associat a canvis conformacionals del substrat 2-oxi 

en la cavitat enzimàtica de la 1,3-1,4-�-glucanasa (corbes de nivell cada 1.0 kcal·mol-1). 

 

Es pot observar que hi ha 4 mínims locals d’energia (M1 a M4). El mínim global d’energia 

(M1) es correspon a una conformació entre el skew 1S3 i el boat  1,4B. El segon mínim 

d’energia lliure en ordre d’estabilitat (M2) es correspon a la conformació cadira 4C1. Aquest 

segon mínim és 6 kcal·mol-1 més alt en energia respecte M1. Ambdós mínims estan separats 

per una barrera de 11 kcal·mol-1. D’altra banda, els mínims M3 i M4 son menys estables, 

situats a 18 kcal·mol-1 respecte el mínim global M1. M3 correspon a una conformació del 

substrat tipus boat B1,4, mentre que M4 correspon a una conformació tipus 2SO / 2,5B. 
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Figura V.11. Perfil d’energia lliure associat a canvis conformacionals del substrat  

en la cavitat enzimàtica de la 1,3-1,4-�-glucanasa (projecció de la Figura V.10 sobre  

una coordenada arbitrària de conformació). 

 

mínim qx / Å qy / Å confòrmer Erel / kcal·mol-1 

M1 -0.36 -0.39 1S3 / 1,4B 0.0 

M2 -0.01 0.17 4C1 6.0 

M3 0.32 -0.35 2SO / 2,5B 17.5 

M4 0.51 0.30 B1,4 18.5 

Taula V.3. Energies lliures relatives dels diferents punts estacionaris 

 del mapa d’energia lliure. 
 

Al capítol III s’havia observat que les conformacions tipus skew 1S3 i tipus cadira 4C1 eren 

dues conformacions estables del substrat en el complex de Michaelis de la  

1,3-1,4-�-glucanasa, mitjançant càlculs de dinàmica molecular híbrida CPMD QM/MM. Els 

resultats obtinguts ara mitjançant metadinàmica confirmen els resultats obtinguts 

anteriorment (veure Figura III.17 a la pàgina 80). La conformació skew 1S3 era 10 kcal·mol-1 

més estable que 4C1 en termes d’energia potencial amb una barrera de transició de  

~80 kcal·mol-1. També es confirma que una transició entre ambdues conformacions és 

altament improbable degut a la barrera d’energia lliure que els separa (11 kcal·mol-1). Amb 

tot, el valor de la barrera energètica és molt diferent de l’obtingut  amb anterioritat mitjançant 
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càlculs d’energia potencial. Aquesta discrepància es pot atribuir a les aproximacions 

considerades anteriorment en el càlcul de l’estat de transició mitjançant optimització QM/MM. 

En primer lloc, s’havia suposat que l’estat de transició entre les conformacions skew 1S3 i 

cadira 4C1 tindria una estructura tipus half 4H3 perfecta, i l’optimització estructural s’havia 

realitzat amb aquesta restricció. En segon lloc s’havia fixat l’entorn proteic a l’hora de calcular 

diferències d’energia. Els nous resultats demostren que aquesta aproximació és bona per al 

càlcul de diferències d’energia entre conformacions estables, però s’ha d’anar amb compte 

en la predicció d’energies respecte l’estat de transició. De fet, l’assumpció que el canvi de 

conformació de 4C1 a 1S3 tindria lloc a través d’un estat de transició d’estructura tipus 4H3 era 

una assumpció incorrecta. S’observa ara, com una transició entre M2 i M1 té lloc a través 

d’una conformació propera a 4H5 (veure detall a la Figura V.12). De totes maneres, un càlcul 

en base a termes d’energia lliure és més realista que un càlcul d’optimització estructural, en 

tant que per a la seva estimació es tenen en compte reorganitzacions del sistema (en aquest 

cas tant del substrat com de l’entorn proteic). És per això que la metadinàmica, així com 

altres tècniques basades en dinàmica molecular (càlcul d’histogrames, constraint dynamics, 

umbrella sampling, ...) són molt útils alhora d’analitzar sistemes amb un elevat nombre de 

graus de llibertat, com ho son els sistemes enzimàtics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.12. Camí de mínima energia lliure per a la transició 1S3 / 1,4B � 4C1 en l’entorn 

enzimàtic de la 1,3-1,4-�-glucanasa projectat sobre el diagrama de Stoddart. 
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V.3.3. Flexibilitat Conformacional del Substrat 

Els resultats anteriors posen de manifest que l’entorn proteic de la 1,3-1,4-�-glucanasa 

restringeix la flexibilitat conformacional del substrat. Això es fa més evident en comparar el 

mapa d’energia lliure conformacional de la Figura V.10 amb el que s’havia obtingut per a la  

�-D-glucopiranosa aïllada (veure Figura IV.17 de la pàgina 104). Tal com s’observa a la 

Figura V.13, l’espai conformacional es veu clarament reduït. Així com per al substrat aïllat hi 

ha 9 conformacions estables, l’entorn proteic només permet acomodar 4 conformacions del 

substrat, de les quals només dues són les més estables. 

   
Figura V.13. Comparació dels mapes conformacionals d’energia lliure  

per al (a) substrat aïllat i per al (b) substrat en la cavitat enzimàtica. 

 

A fi d’analitzar les diferents conformacions estables del substrat, s’ha procedit a optimitzar 

diferents estructures al llarg de tota la trajectòria de metadinàmica. En total s’han pres 8 

estructures diferents corresponents a diferents conformacions del substrat explorades al llarg 

de la trajectòria (conformacions 1S3, 1S5, 4C1, 3,OB, 2SO, B1,4, 5S1, 4C1). Totes aquelles 

estructures amb una conformació  propera a un mínim d’energia lliure han evolucionat cap a 

aquest mínim, confirmant així que es tracta d’un mínim local. Aquestes són les 

conformacions 1S3, 4C1, 2SO i B1,4. Les 4 estructures optimitzades corresponents als 4 mínims 

del perfil d’energia lliure es representen a la Figura V.14. Per a més claredat, en aquesta 

representació s’ha eliminat l’entorn proteic i les aigües de solvatació. Només es representa el 

substrat en forma de línies, i amb un traç més gruixut la unitat corresponent al subseti –I i els 

dos residus catalítics Glu105 i Glu109. 

 

(a)                                                                      (b) 
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(a) conformació 1S3 / 1,4B (M1) (b) conformació 4C1 (M2) 

  
(c) conformació 2SO (M3) (d) conformació B1,4 (M4) 

Figura V.14. Estructures optimitzades del complex E·S en 1,3-1,4-�-glucanasa. 

 

Segons el mapa d’energia lliure, la conformació més estable en la cavitat enzimàtica és la de 

tipus 1S3 / 1,4B (Figura V.14–(a)). Però no només és la conformació més estable, sinó que 

alhora és aquella que satisfà els requeriments per a una catàlisi eficient (veure secció  I.1.4 

del capítol introductori). Essencialment aquests requeriments són: 
 

� disposar l’enllaç glicosídic  (C1–O1) en orientació axial. Això disposa en una 

mateixa línia tant el grup entrant com el grup sortint, facilitant així una reacció 

del tipus SN2. 

� disposar un dels parells solitaris de l’oxigen pirànic (O5) en orientació 

antiperiplanar respecte l’enllaç glicosídic (C1–O1), facilitant així l’escissió 

d’aquest enllaç segons la teoria ALPH (consultar secció I.1.4.1). 

� disposar l’enllaç entre el carboni anomèric i el corresponent àtom d’hidrogen 

(C1–H1) en orientació equatorial. Això deixa espai per a l’atac nucleòfil per 

part del residu nucleòfil Glu105. 

� orientació adequada de l’oxigen de l’enllaç glicosídic per a la transferència de 

protó per part del residu àcid/base general Glu109. 
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En canvi, les altres dues conformacions tipus cadira 4C1 (Figura V.14–(b)) i tipus boat B1,4 

(Figura V.14–(d)) no satisfan aquestes condicions, sobretot pel que fa a les inadequades 

orientacions dels enllaços C1–O1 i C1–H1. Per tant, aquestes dues conformacions del 

substrat poden ser considerades com complexos no productius en termes de catàlisi 

enzimàtica. A més a més, la població d’aquestes dues conformacions seria molt baixa, 

donades les elevades diferències d’energia lliure d’aquests dos confòrmers respecte la 

conformació més estable (skew 1S3) (6 kcal·mol-1 i 18.5 kcal·mol-1 respectivament). 

 

La quarta conformació accessible, tipus skew 2SO (Figura V.14–(c)) es disposa de manera 

similar al skew 1S3 (Figura V.14–(a)). Aquest confòrmer satisfà també les condicions per a 

una eficient catàlisi, però és d’esperar que la població d’aquesta conformació sigui també 

molt baixa degut a que està situada 17.5 kcal·mol-1 per sobre de la conformació 1S3. 

 

En resum, els càlculs portats a terme confirmen la preferència de la 1,3-1,4-�-glucanasa per 

complexar el substrat en una conformació tipus 1S3/1,4B. Amb tot, la cavitat enzimàtica pot 

acomodar altres conformacions del substrat però que no són productives, a més d’estar 

separades per barreres energètiques superiors a les 11 kcal·mol-1. 

 

V.3.3.1. Reorientació dels Grups Exocíclics 

És interessant observar les diferents orientacions dels substituents laterals de l’anell de 

glucosa al llarg de les diferents conformacions que el substrat adopta en la cavitat 

enzimàtica. A la Taula V.4, es recullen les orientacions de tots els grups exocíclics per a 

les 4 conformacions accessibles. El que es fa més evident és que el grup hidroxil unit al 

carboni C2 de l’anell, està orientat sempre de manera equatorial (paral·lel al pla promig de 

l’anell). Això és una clara evidència del fort ancoratge d’aquest grup amb el residu 

nucleòfil. Aquest comportament ja s’havia observat anteriorment per als models del centre 

actiu (secció III.3.1.2 a la pàgina 71) i és un dels principals motius pel qual el substrat no 

pot explorar altres conformacions: en particular, el substrat no pot assolir cap d’aquelles 

conformacions en les que el grup hidroxil unit a C2 s’hagi de disposar de manera axial 

(perpendicular al pla promig de l’anell).  
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confòrmer C1–O1 C2–O2 C3–O3 C4–O4 C5–C6 

1S3 ax eq eq eq eq 

4C1 eq eq eq eq eq 

2SO ax eq eq ax ax 

B1,4 eq eq ax ax ax 

Taula V.4. Orientació dels substituents laterals de l’anell en funció de 

 les conformacions accessibles 

 

En canvi, s’observa que els substituents dels carbonis C4 i C5 són molt flexibles en tant 

que es poden disposar indistintament de manera axial com equatorial. Aquest 

comportament és degut a que aquests dos grups exocíclics no estan involucrats amb cap 

interacció forta amb els residus de l’entorn proteic. Atenció especial es mereixen els 

substituents dels carbonis C1 i C3. Aquests representen els punts d’unió de l’anell  del 

subseti –I amb la resta del substrat per mitjà d’enllaços glicosídics (veure Figura V.15). 
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Figura V.15. Distribució esquemàtica del substrat al llarg del subsetis de la cavitat enzimàtica. 

 

Per una banda, C1 s’uneix a l’anell del subseti +I, mentre que C3 s’uneix al del subseti –II. 

L’enllaç C1–O1 es disposa tant axialment com equatorial. En passar de la conformació 

cadira 4C1 a la skew 1S3, l’enllaç glicosídic (C1–O1) canvia de l’orientació equatorial a 

l’axial. En l’entorn proteic, aquest canvi es fa mantenint els anells dels subsetis –I i +I en la 

mateixa regió de la cavitat. Això obliga a que es produeixi una torsió simultània a través de 

l’enllaç C1–O1 (consultar secció  III.3.2.4 de la pàgina 81). Si no es produís aquesta 

torsió, aquest canvi d’axial a equatorial de l’enllaç implicaria un canvi de localització de 

l’anell de substrat localitzat al subseti +I (aglicó) cap a la regió �-anomèrica (per sota del 

pla de l’anell del subseti –I), tal com succeeix per un substrat aïllat (veure Figura III.19 de 

la pàgina 83). Però aquest canvi està impedit en l’entorn proteic, el qual manté l’aglicó en 

la regió �-anomèrica (per sobre del pla de l’anell del subseti –I). 

 

 

subseti –IV            subseti –III           subseti –II           subseti –I           subseti +I 
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Per la seva banda, l’enllaç C3–O3 no té tanta mobilitat. En aquest cas l’orientació ve 

determinada per l’enllaç glicosídic amb la resta del substrat en el subseti –II. Així, la 

majoria de conformacions assolibles mantenen aquest enllaç en orientació equatorial, 

llevat de la conformació B1,4. Per a aquesta conformació, l’enllaç glicosídic C3–O3 es 

disposa en una orientació pseudo-axial. Però a diferència del que succeeix amb l’enllaç 

C1–O1, en aquest cas no pot tenir lloc una torsió a través de l’enllaç glicosídic, degut a 

que l’impediment estèric de l’entorn proteic és major. De fet, no és normal trobar 

conformacions en cavitats enzimàtiques en les que per a enllaços �-1,3-glicosídics, aquest 

es disposi de forma axial, sinó que aquest es disposa sempre per regla general de forma 

equatorial. Aquest és un argument emprat per diferents autors per justificar conformacions 

que es poden descartar a priori en diferents glucosidases43. De totes maneres ja s’ha 

discutit a l’apartat anterior que aquesta conformació és molt poc probable degut a 

l’elevada diferència energètica respecte el mínim global d’energia. Precisament aquesta 

elevada diferència energètica pot ser atribuïda a l’incomoditat d’aquesta conformació del 

substrat en l’entorn proteic. 

 

V.3.4. Reorganització de l’Entorn Proteic 

Durant l’exploració de l’espai conformacional de l’anell localitzat al subseti –I, els residus de 

l’entorn de la cavitat enzimàtica necessiten reorientar-se per tal d’acomodar les diferents 

conformacions del substrat. A fi d’analitzar aquestes reorganitzacions, s’ha calculat les 

fluctuacions del rmsd de tots els residus que estan localitzats a 5 Å del substrat (tota la 

cadena de polisacàrid) al llarg de la trajectòria de metadinàmica. Aquestes fluctuacions 

poden ser representades superimposant totes les estructures generades durant la trajectòria 

de metadinàmica cada 120 ps (Figura V.16).  
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Figura V.16. Estructures de la trajectòria superposades cada 120 ps, colorejades segons fluctuacions 

de rmsd (veure text). Els valors entre parèntesis indiquen el valor màxim de rmsd per cada residu. 

 

Per cada estructura, els residus es coloregen atenent al valor del rmsd respecte l’estructura 

inicial de referència. Tons blavosos indiquen un elevat valor de rmsd, mentre que els tons 

roigs indiquen que el residu en concret no presenta fluctuacions importants. La unitat 

estructural que més fluctua és, evidentment, l’anell de substrat localitzat al subseti –I, ja que 

és el que està activat per metadinàmica a fi d’explorar tot el seu espai conformacional 

(màxim rmsd de 2.46 Å). Els residus de l’entorn d’aquest subseti també presenten certa 

mobilitat, induïda pels canvis conformacionals del substrat. D’altra banda si es compara la 

mobilitat dels residus de l’entorn dels subsetis –II i +I s’observa clarament que el moviment 

del subseti –II està més restringit que el del subseti +I (màxim rmsd de 1.09 Å i 1.95 Å 

respectivament). Aquest és un indicatiu que el substrat està més fortament unit a l’enzim en 

la cavitat del subseti –II que no pas al subseti +I. Això està d’acord amb el que s’ha vist a la 

secció anterior. La mobilitat del subseti +I és la que permet la torsió a través de l’enllaç 

glicosídic, podent així l’anell del subseti –I assolir conformacions en les que aquest enllaç 

canvia d’orientació equatorial a axial, mentre que l’enllaç que l’uneix amb el subseti –II es 

manté més fix (veure secció anterior). 
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V.4. Resultats i Discussió (substrats 2-fluor / 2-desoxi) 

En aquest apartat es descriuran els resultats obtinguts d’una anàlisi similar a l’anterior, però 

emprant dos substrats diferents. En primer lloc s’analitzarà l’efecte que té la substitució del grup 

2–OH per un àtom de fluor (substrat 2-fluor) en la conformació que adopta l’anell de substrat 

localitzat al subseti –I en el complex de Michaelis de la 1,3-1,4-�-glucanasa. Aquesta anàlisi es 

portarà a terme mitjançant dinàmica molecular QM/MM estàndard explorant només l’espai 

conformacional proper a l’estructura de partida. En segon lloc s’analitzarà l’efecte d’un substrat 

2-desoxi. Es portarà a terme una anàlisi conformacional complet del substrat 2-desoxi unit a 

l’enzim per mitjà de metadinàmica QM/MM. Aquest estudi té com objectiu descriure les 

diferències en l’itinerari conformacional d’un substrat 2-desoxi respecte el substrat 2-oxi, i 

proposar així una explicació del comportament anòmal del substrat 2-desoxi observat 

experimentalment (veure Introducció i Objectius d’aquest capítol). 

 

V.4.1. Conformació del Substrat 2-fluor 

Tal com s’ha descrit a la secció V.2.1 d’aquest mateix capítol, l’estructura del complex de 

Michaelis d’un substrat 2-fluoro derivat ha estat generada a partir de l’estructura del mateix 

complex amb un substrat 2-oxi. En substituir el grup 2–OH per un àtom de fluor, cal tornar a 

optimitzar i equilibrar el sistema, especialment la zona propera a la modificació. De totes 

maneres, la major part de l’entorn proteic i de solvatació d’aquest sistema ja està equilibrat, 

fruit de la simulació de dinàmica molecular portada a terme amb anterioritat (capítol III), de 

manera que l’equilibració final del conjunt s’ha assolit amb un menor cost computacional. 

 

A la Taula V.5 es mostren els temps i les característiques del càlcul de dinàmica molecular 

híbrida QM/MM portat a terme per a aquest model. En aquest càlcul s’ha mantingut la 

mateixa partició QM/MM que per a tots els models analitzats en aquest capítol (això és, 

només els 2 anells del substrat localitzats al subsetis –I i +I son tractats 

mecanoquànticament, mentre que la resta de substrat i l’entorn són tractats clàssicament). 

 

Optimització Geomètrica Promig dels Gradients: 2.51·10-5 H·bohr-1 

Dinàmica Molecular Temps de Simulació: 11.9 ps 

Estabilitat CP: 2.3·10-3 H·ps-1 

Temperatura Promig: 318 ± 8 K 

Taula V.5. Alguns Paràmetres que defineixen l’Evolució de la Dinàmica.  

Model Substrat 2-fluor. 

 

El resultat final de l’optimització geomètrica mostra només una petita relaxació dels àtoms de 

l’entorn on s’ha fet la modificació del substrat. En incloure efectes de temperatura, i portar a 
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terme la simulació de dinàmica molecular, el que s’observa és que el sistema es manté 

estable en la mateixa conformació inicial. La simulació total s’ha allargat per un temps de 12 

ps (mateix temps de simulació que per les dinàmiques d’equilibració del complex amb el 

substrat 2-oxi dutes a terme al capítol III). La conformació final del substrat 2-fluor localitzat al 

subseti –I segueix sent del tipus skew 1S3. Al llarg de la simulació el sistema oscil·la al voltant 

d’aquesta conformació, amb una petita proporció de tipus 1,4B (tal com s’observa a la Figura 

V.17, on es projecta l’evolució dinàmica del sistema sobre el diagrama de Stoddart), però no 

arriba mai a perdre la conformació skew. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.17. Estructura optimitzada i evolució dinàmica (projectada sobre el diagrama de Stoddart)  

de la conformació del substrat 2-fluor en el complex de Michaelis de la 1,3-1,4-�-glucanasa. 

 

Aquests resultats de dinàmica molecular QM/MM estàndard mostren que tant el substrat 2-

oxi, com el substrat 2-fluor, s’uneixen a l’enzim en una mateixa conformació distorsionada, 

tipus 1S3 / 1,4B. Per tant, es demostra que el fet d’utilitzar substrats 2-fluoro derivats en la  

1,3-1,4-�-glucanasa no altera la conformació del substrat respecte un substrat natural 2-oxi. 

Aquesta és una observació rellevant ja que substrats tipus 2-fluor s’utilitzen habitualment 

com a lligands en estudis estructurals del complex de Michaelis en glicosidases en general. 

Els resultats aquí mostrats semblarien indicar que en general aquests lligands són 

representatius del que succeeix a nivell estructural en els complexos de Michaelis de glicosil 

hidrolases amb el substrat natural. 

 

Com que no s’han observat diferències significatives entre les conformacions dels substrats 

2-fluor i 2-oxi al llarg de la simulació QM/MM estàndard, és d’esperar que el comportament 

d’ambdós substrats en la resta de l’espai conformacional serà també similar. Per aquest 

motiu no s’ha realitzat un càlcul de metadinàmica amb el substrat 2-fluor. 
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V.4.2. Conformacions del substrat 2-desoxi 

L’estructura del substrat 2-desoxi s’ha obtingut de manera similar però substituint el grup 2–

OH per un àtom d’hidrogen (H2a). Posteriorment s’ha sotmès el conjunt a optimització 

estructural i a una equilibració tèrmica a 300K mitjançant dinàmica molecular híbrida CPMD 

QM/MM.  

Optimització Geomètrica Promig dels Gradients: 3.04·10-5 H·bohr-1 

Dinàmica Molecular Temps de Simulació: 18.7 ps 

Estabilitat CP: 1.82·10-3 H·ps-1 

Temperatura Promig: 322 ± 7 K 

Taula V.6. Alguns paràmetres que defineixen l’evolució de la dinàmica.  

Model substrat 2-desoxi. 

 

Durant l’equilibració dinàmica del sistema, s’observa com el substrat canvia espontàniament 

de conformació i adopta una conformació diferent tipus skew 1S5. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.18.  Estructura optimitzada i evolució dinàmica  (projectada sobre el diagrama de Stoddart) 

de la conformació del substrat 2-desoxi en el complex de Michaelis de la 1,3-1,4-�-glucanasa. 

 

Per tant, a diferència del que s’havia observat per a un substrat 2-fluor, en aquest cas el 

substrat 2-desoxi no manté la mateixa conformació que el substrat no modificat (2-oxi). El 

que ha succeït ara en aquest canvi conformacional és un canvi d’orientació del grup exocíclic 

enllaçat a C2. Així com per als altres substrats aquest grup es mantenia en orientació 

equatorial configurant així la conformació skew 1S3, ara l’àtom d’hidrogen equivalent en el 

substrat 2-desoxi canvia a orientació axial generant la conformació skew 1S5 del substrat 

(veure Figura V.19). 

H2a 
C2 

4C1

B3,O

3,OB

1,4B

B2,5 B1,4

2,5B
2H3

OH5

4H5

4H3

OH1

2H1
1S5

1S3

OS2

2SO

5S1

3S1

4C1

B3,O

3,OB

1,4B

B2,5 B1,4

2,5B
2H3

OH5

4H5

4H3

OH1

2H1
1S5

1S3

OS2

2SO

5S1

3S1



 RESULTATS I DISCUSSIÓ (SUBSTRATS 2-FLUOR / 2-DESOXI) 

 - 139 - 

 

Figura V.19. Representació esquemàtica de les conformacions adoptades pels diferents substrats 

estudiats en el complex de Michaelis de la 1,3-1,4-�-glucanasa. 

 

Aquests canvis d’orientació del grup exocíclic poden ser atribuïts a la interacció d’aquest amb 

el nucleòfil (veure Figura V.19). Per a un substrat 2-oxi s’estableix un fort pont d’hidrogen 

entre el grup exocíclic 2–OH i el residu nucleòfil el qual el manté ancorat (al capítol III s’havia 

estimat una energia de 33 kcal·mol-1 per a aquesta interacció). En suprimir aquest grup 2–OH 

(substrat 2-desoxi) aquesta interacció amb el nucleòfil es perd, la qual cosa permet que el 

substrat canviï de conformació. Un fenomen similar ja s’havia observat amb anterioritat en 

analitzar l’efecte de la supressió del residu nucleòfil en un petit model de la cavitat enzimàtica 

(veure Figura III.10 de la pàgina 71). En el cas del substrat 2-fluor, descrit anteriorment, si bé 

la interacció per pont d’hidrogen també desapareix, es pot justificar que el substrat no canviï 

de conformació degut a que l’àtom de fluor és més voluminós que no pas l’àtom d’hidrogen, i 

per tant el grup exocíclic no pot canviar d’orientació equatorial a axial. A més entre aquests 

dos grups existeix certa repulsió, la qual augmentaria si l’àtom de fluor canvies a orientació 

axial, ja que això l’acostaria a la càrrega negativa del residu Glu105. 

 

El fet que el substrat 2-desoxi adopti una conformació diferent de la del substrat 2-oxi indica 

que el corresponent mapa conformacional d’energia lliure pot ser qualitativament diferent. A fi 

de verificar aquesta hipòtesi, s’han analitzat totes les conformacions accessibles per un 

substrat 2-desoxi en la cavitat enzimàtica de la 1,3-1,4-�-glucanasa mitjançant 

metadinàmica. 
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V.4.2.1. Mapa Conformacional d’Energia Lliure 

S’ha portat a terme un càlcul de dinàmica molecular QM/MM combinat amb metadinàmica 

emprant les mateixes condicions que per al substrat 2-oxi (veure secció V.3). L’estructura 

de partida, representada a la Figura V.18, és la corresponent a la conformació 1S5. La 

simulació de metadinàmica s’ha iniciat en el punt final de l’equilibració dinàmica del 

sistema que s’acaba de descriure. Des d’aquesta estructura, ha calgut allargar la 

simulació fins als 6800 passos de metadinàmica (81.6 ps de simulació) per tal d’assegurar 

una correcta exploració de tot l’espai conformacional (seguint els mateixos criteris que per 

al substrat 2-oxi). 

 

El mapa d’energia lliure obtingut per al sistema 2-desoxi es representa a la Figura V.20. 

En ell es pot observar a simple vista que la variabilitat conformacional del sistema és 

major que la del substrat 2-oxi ja que la superfície presenta més mínims d’energia lliure 

(set en total, en comparació amb els quatre del substrat 2-oxi). La conformació més 

estable (mínim M1) és la corresponent a una conformació tipus 1S5. Els mínims locals M2, 

M3 i M4 es poden considerar que pertanyen a una mateixa conformació (4C1), amb subtils 

variacions estructurals. Aquesta regió de l’espai està situada 4.0 kcal·mol-1 per sobre de 

M1, i està separada per una barrera de tan sols 2.5 kcal·mol-1. A més, apareixen altres 

conformacions distorsionades estables properes. Aquestes són, els mínims M5 i M6, 

situats 6.5 kcal·mol-1 i 10.0 kcal·mol-1 per sobre de M1 respectivament. M5 es correspon a 

una conformació tipus 2SO, mentre que M6 es correspon a una conformació tipus 5S1. Les 

barreres de transició entre aquests mínims són menors de 4 kcal·mol-1. Finalment, també 

apareix una última conformació estable, tipus skew 3S1 (corresponent al mínim M7), que 

està situada 11.5 kcal·mol-1 per sobre de M1, i està separada de M6 per una elevada 

barrera energètica de 8 kcal·mol-1. 
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Figura V.20. Mapa d’energia lliure associat a canvis conformacionals del substrat 2-desoxi  

en la cavitat enzimàtica de la 1,3-1,4-� -glucanasa (corbes de nivell cada 1.0 kcal·mol-1). 

 

mínim qx / Å qy / Å confòrmer Erel / kcal·mol-1 

M1 -0.73 -0.05 1S5 0.0 

M2 / M3 / M4  [-0.30 ; 0.19] [-0.11 ; 0.06] 4C1 4.0 

M5 0.45 -0.54 2SO  6.5 

M6 0.67 -0.10 5S1
 10.0 

M7 0.48 0.52 3S1 11.5 
     

Taula V.7. Energies lliures relatives dels diferents punts estacionaris 

 del mapa conformacional d’energia lliure. 
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Figura V.21. Perfil d’energia lliure associat a canvis conformacionals del substrat 2-desoxi  

en la cavitat enzimàtica de la 1,3-1,4-�-glucanasa (projecció de la Figura V.20 sobre  

una coordenada arbitrària de conformació). 

 

V.4.2.2. Flexibilitat Conformacional del Substrat 

El nou mapa d’energia lliure associat a canvis conformacionals per a un substrat 2-desoxi 

mostra major accessibilitat a diferents confòrmers que no pas s’havia observat per al 

substrat natural 2-oxi. A la Figura V.22 es comparen els dos mapes conformacionals 

d’energia lliure associats al diagrama de Stoddart per al substrat 2-oxi i per al substrat 2-

desoxi. 

 

Figura V.22. Comparació dels Mapes Conformacionals d’Energia Lliure en la cavitat enzimàtica 

per al (a) substrat 2-oxi i per al (b) substrat 2-desoxi. 
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Es por observar que apareixen noves conformacions accessibles que no ho eren per a un 

substrat 2-oxi (conformacions 3S1 , 1S5). Alhora desapareixen les conformacions 1S3 , B1,4. 

Però en general el mapa conformacional d’energia lliure és més planer, essent les 

barreres de transició més baixes, la qual cosa permet una interconversió més fàcil entre 

totes les conformacions. 

 

L’augment de flexibilitat conformacional per al substrat 2-desoxi respecte al 2-oxi es pot 

atribuir a la pèrdua d’interacció entre el grup exocíclic enllaçat a C2 i el residu nucleòfil. Ja 

s’ha comentat anteriorment que aquest és un punt d’ancoratge important del substrat amb 

l’enzim. Una anàlisi de les orientacions dels diferents substituents laterals de l’anell per a 

les conformacions explorades permet descriure els canvis d’estructura interna del 

substrat. 
 

confòrmer C1–O1 C2–H2a C3–O3 C4–O4 C5–C6 

4C1 eq eq eq eq eq 

2SO ax eq eq ax ax 

1S5 ax ax eq eq eq 

3S1 eq ax ax ax ax 

5S1 eq eq ax ax ax 

Taula V.8. Orientació dels substituents laterals de l’anell del substrat 2-desoxi  

per a cada conformació explorada. 

 

Tal com s’observa a la Taula V.8, per a un substrat 2-desoxi el grup exocíclic enllaçat a 

C2 té major mobilitat, la qual permet al substrat adoptar noves conformacions en les que 

aquest grup es disposa tant axialment (confòrmers 1S5, 3S1) com equatorial (4C1, 2SO, 5S1). 

Anteriorment, per a un substrat 2-oxi, s’havia observat que aquest grup exocíclic tenia 

restringit el seu moviment gràcies a la interacció del grup 2–OH  amb el nucleòfil (secció 

V.3.3.1 d’aquest mateix capítol); en aquell cas el grup exocíclic es mantenia sempre en 

orientació equatorial (veure Taula V.4) i per tant no podia assolir les conformacions 1S5 i 
3S1 que s’observen en el substrat 2-desoxi. 
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V.4.2.3. Comparació amb la Conformació de la �-mananasa 

Atenent al mapa d’energia lliure conformacional del substrat 2-desoxi unit a la  

1,3-1,4-�-glcuanasa mostrat a la Figura V.20, aquest substrat s’hi uneix preferentment en 

una conformació distorsionada tipus skew 1S5. L’única evidència experimental d’una 

distorsió tipus 1S5 en glicosil hidrolases és per al complex de Michaelis d’una �-mananasa 

amb retenció de configuració41 (família 26 de les 

GHs). L’estructura cristal·logràfica d’aquest 

complex ha estat resolta amb un substrat modificat 

tipus 2-fluor (Figura V.23). És d’esperar, i així s’ha 

demostrat per al cas de la glucanasa (secció 

V.4.1), que el substrat natural 2-oxi adoptarà la 

mateixa conformació que l’observada en l’estruc-

tura cristal·logràfica amb el substrat 2-fluor.  

 

Figura V.23. Centre actiu del complex de Michaelis de la �-mananasa de la família 26 

 en complex amb un substrat modificat tipus 2-fluor41. 

 

En el complex de Michaelis de la �-mananasa, la conformació adoptada pel substrat 

natural 2-oxi permetria al grup hidroxil enllaçat a C2 interaccionar per pont d’hidrogen amb 

el residu nucleòfil. Aquesta és una característica comú en totes les glicosidases. En 

aquest cas, per aconseguir aquesta interacció, el grup exocíclic en C2 ha d’orientar-se 

equatorialment. Aquesta orientació dels grups exocíclics és la que s’aconsegueix amb la 

conformació 1S5. 
 

L’única diferència entre el substrat de la �-mananasa (�-manopiranòsid), i el substrat de la 

�-glucanasa que ens ocupa (�-glucopiranòsid), és precisament la orientació del grup 

hidroxil enllaçat al carboni C2 en la conformació relaxada tipus cadira 4C1. 

 

confòrmer C1–O1 C2–O2 C3–O3 C4–O4 C5–C6 

4C1-gluco eq eq eq eq eq 

4C1-mano eq ax eq eq eq 
 

   

Figura V.24. Comparació conformacions 4C1-glucopiranosa i 4C1-manopiranosa. 
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Per a un �-glucopiranòsid l’hidroxil enllaçat a C2 es disposa de forma equatorial, mentre 

que per a un �-manopiranòsid aquest es disposa axialment (Figura V.24). En assolir-se 

les respectives conformacions en el complex de Michaelis, (1S3 per a la glucanasa, 1S5 per 

a la mananasa) tots els substituents laterals de l’anell piranosídic es disposen en la 

mateixa orientació, maximitzant així les interaccions amb els residus de l’entorn catalític. 

 

confòrmer C1–O1 C2–O2 C3–O3 C4–O4 C5–C6 

1S3-gluco ax eq eq eq eq 

1S5-mano ax eq eq eq eq 

Figura V.25. Orientacions dels grups exocíclics per a �-glucopiranosa-1S3 i �-manopiranosa-1S5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.26. Comparació conformacions glucopiranosa-1S3 i manopiranosa-1S5. 

 

 

V.5. Resultats i Discussió (itineraris de reacció) 

En aquest capítol, s’acaben de descriure els espais conformacionals de diferents tipus de 

substrats de la 1,3-1,4-�-glucanasa. En concret, s’han obtingut i analitzat els mapes d’energia 

lliure conformacionals corresponents a un substrat 2-oxi i a un substrat 2-desoxi. A la Figura 

V.22 s’han comparat ambdós mapes d’energia lliure. Les conformacions accessibles, sota les 

mateixes condicions de simulació, són diferents segons el tipus de substrat. Això podria tenir 

implicacions en l’itinerari conformacional que segueix cada substrat al llarg de la reacció 

enzimàtica. 

 

Al capítol introductori s’han descrit els itineraris conformacionals que en general haurien de 

seguir els substrats al llarg de la reacció enzimàtica de les glicosidases. Aquests itineraris han 

estat establerts en base a paràmetres estructurals25, com per exemple, la necessària 
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coplanaritat dels àtoms C2–C1–O5–C5 del substrat en l’estat de transició (consultar secció I.2.2 

a la pàgina 17). A continuació es pretén corroborar la validesa d’aquests itineraris de reacció per 

als substrats 2-oxi i 2-desoxi de la 1,3-1,4-�-glucanasa en base al mapes conformacionals 

d’energia lliure obtinguts. L’itinerari conformacional que segueix el substrat per canviar de 

conformació un cop unit a l’enzim no té perquè ser estrictament l’itinerari conformacional seguit 

pel substrat al llarg de la reacció enzimàtica. Ara bé, la hipòtesi que es fa servir aquí per 

proposar els diferents itineraris de reacció es basa en assumir que les conformacions del 

substrat que l’enzim pot estabilitzar no canvien al llarg de la reacció enzimàtica. Per tant és 

d’esperar que al llarg de la reacció enzimàtica, el substrat pugui adoptar només aquelles 

conformacions que són estables en el complex enzim-substrat abans d’iniciar-se la reacció. 

 

V.5.1. Itinerari Proposat per a un Substrat 2-oxi 

En general, per a substrats que adopten una conformació tipus skew 1S3 en el complex de 

Michaelis (com s’ha demostrat per al substrat 2-oxi de la 1,3-1,4-�-glucanasa), s’assumeix 

que segueixen un itinerari de reacció tipus 1S3 � 4H3 � 4C1 durant la formació de l’intermedi 

covalent25 (consultar secció I.2.2 a la pàgina 17). 

 

Tal com s’ha discutit a l’apartat V.3.2 les dues conformacions més estables del substrat 2-oxi 

unit a la 1,3-1,4-�-glucanasa es corresponen a una conformació intermèdia 1S3/1,4B i a una 

conformació cadira 4C1 (Figura V.10). El camí de mínima energia que uneix aquests dos 

mínims passa al voltant d’una conformació propera a 4H5 en l’estat de transició (veure Figura 

V.12).  Assumint que durant la reacció enzimàtica el mapa d’energia lliure conformacional del 

substrat no canvia quantitativament, es pot proposar un itinerari de reacció enzimàtica a 

través de les conformacions 1S3/1,4B per al complex de Michaelis, 4H5 per a l’estat de transició 

i  4C1 per a l’intermedi covalent. Aquest itinerari coincideix amb la proposta general, tot i que 

l’estat de transició estaria lleugerament desplaçat respecte la conformació 4H3 perfecta. 

 

Al següent capítol, es modelitzarà el primer pas de la reacció enzimàtica per al substrat 2-oxi 

de la 1,3-1,4-�-glucanasa. Es demostrarà que, efectivament, l’itinerari de reacció té lloc a al 

voltant d’aquest camí de mínima energia que uneix els dos mínims més estables del mapa 

d’energia lliure conformacional del substrat. 

 

V.5.2. Itineraris Proposats per a un Substrat 2-desoxi 

A la secció V.4.2 s’ha mostrat que el substrat 2-desoxi adopta preferentment una 

conformació tipus skew 1S5 en el complex de Michaelis de la 1,3-1,4-�-glucanasa. Aquesta 

conformació satisfà les condicions estructurals per a una preactivació del substrat de cara a 

la reacció enzimàtica, ja que disposa l’enllaç glicosídic en orientació axial facilitant així l’atac 

nucleòfil, la transferència de protó i el trencament de l’enllaç glicosídic. A més, la conformació 
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1S5 és propera a una estructura tipus B2,5 en la que els àtoms C2–C1–O5–C5 es disposarien 

de manera coplanar. Per tant aquesta conformació pot donar lloc a una estructura adient per 

a l’estat de transició oxocarbocatiònic de la reacció enzimàtica. Cal recordar que idealment 

un estat de transició oxocarbocatiònic només es pot donar en les conformacions B2,5, 2,5B, 
4H3 i 3H4 (veure Figura I.11 de la pàgina 18). 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, la conformació 1S5 ha estat observada també en la 

família 26 de les �-mananases. L’itinerari conformacional del substrat al llarg del primer pas 

de la reacció enzimàtica que s’ha establert per aquesta família d’enzims és del tipus 1S5 per 

al complex de Michaelis, B2,5 en l’estat de transició i OS2 en l’intermedi covalent35. Donat que 

el substrat modificat 2-desoxi de la 1,3-1,4-�-glucanasa adopta la mateixa conformació en el 

complex de Michaelis, es podria pensar que aquest substrat segueix el mateix itinerari de 

reacció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.27. Itineraris de reacció seguits en diferents glicosil hidrolases25. 

 

Ara bé, segons el mapa d’energia lliure conformacional d’un substrat 2-desoxi unit a la  

1,3-1,4-�-glucanasa (Figura V.20), les conformacions OS2 i B2,5 no es correspon a cap mínim 

d’energia lliure. Aquestes dues conformacions estan altament impedides en l’entorn 

enzimàtic degut als canvis d’orientació del grups exocíclics de l’anell del substrat: tal com 

s’observa a la  Taula V.9, és necessària una reorientació de l’enllaç C3–O3 d’equatorial a 

axial per passar de la conformació 1S5 a la conformació B2,5. Aquest canvi està altament 
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impedit en l’entorn enzimàtic de la 1,3-1-4-�-glucanasa ja que precisament aquest enllaç 

uneix les dues unitats de substrat localitzades als subsetis –II i –I. Amb anterioritat ja s’ha 

comentat el fort ancoratge del substrat a través d’aquest enllaç (secció V.3.3.1).  

 

confòrmer C1–O1 C2–H2a C3–O3 C4–O4 C5–C6 

1S5 ax ax eq eq eq 

B2,5 ax ax ax eq eq 

OS2 eq ax ax eq eq 

Taula V.9. Orientació del substituents laterals de l’anell de substrat 2-desoxi 

 al llarg de l’itinerari de reacció 1S5 � B2,5 � OS2 

 

Per tant, assumint que les conformacions estables del substrat en l’enzim no canviaran al 

llarg de la reacció, es fa difícil acceptar que l’itinerari conformacional del substrat 2-desoxi al 

llarg de reacció en la 1,3-1,4-�-glucanasa sigui del tipus 1S5 � B2,5 � OS2, ja que les 

conformacions en l’estat de transició i intermedi covalent no són estables en l’entorn 

enzimàtic. 

 

Alternativament, en base al mapa d’energia lliure associat a canvis conformacionals del 

substrat 2-desoxi en la cavitat enzimàtica (Figura V.20), es possible traçar un itinerari de 

reacció diferent, tal com s’ha fet anteriorment per al substrat 2-oxi. En aquest cas, els dos 

mínims més estables són els corresponents a una conformació tipus 1S5 (complex de 

Michaelis) i a una conformació tipus cadira 4C1 (que seria l’associada a l’intermedi covalent 

com en altres glucosidases). El camí de mínima energia lliure que connecta aquests dos 

mínims passa per una conformació propera a 4H5 (itinerari “b” mostrat a la Figura V.28). Tal 

com s’ha discutit anteriorment, una conformació tipus 1S5 del complex de Michaelis està 

preactivada per a la catàlisi. A més, l’itinerari de reacció és compatible amb les restriccions 

de l’entorn sobre la mobilitat dels grups exocíclics. En especial, l’enllaç C3–O3 es manté en 

orientació equatorial al llarg de les conformacions presents en aquest itinerari (veure Taula 

V.8). Així doncs, l’itinerari de reacció proposat per al substrat 2-desoxi seria del tipus 
1S5 � 4H5 � 4C1. 
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Figura V.28. Itineraris conformacionals per al substrat 2-desoxi 

al llarg de la reacció enzimàtica 

 

Amb tot, un itinerari tipus 1S5 � 4H5 � 4C1 presenta una mancança important per justificar 

que el substrat 2-desoxi sigui igual de reactiu que el substrat 2-oxi en el cas particular de la 

1,3-1,4-�-glucanasa. A la Figura V.29 es superposen les conformacions 1S3 del substrat 2-oxi 

(en color vermell) i 1S5 del substrat 2-desoxi (en color gris). La conformació 1S3 del substrat 2-

oxi mostra clarament la interacció per pont d’hidrogen entre el grup 2-OH del substrat i el 

residu nucleòfil Glu105. Tal com s’ha comentat a la introducció d’aquest capítol, és conegut 

que aquesta interacció és important de cara a l’estabilització de l’estat de transició de la 

reacció enzimàtica20, 22, 23. Per la seva banda, el substrat 2-desoxi no pot formar aquest pont 

d’hidrogen donat que el grup 2-OH ha estat substituït per un àtom d’hidrogen (H2a). L’únic 

grup hidroxil que queda lliure en l’anell del substrat 2-desoxi és el corresponent al grup 

exocíclic en C4. En la conformació 1S5 d’aquest substrat, el grup 4-OH està en orientació 

equatorial (veure Taula V.8). Aquesta orientació no permet que s’estableixi un pont 

d’hidrogen entre aquest grup i el residu nucleòfil. Així doncs, en la conformació 1S5 no és 

possible recuperar l’important interacció entre el substrat i el residu nucleòfil. Considerant 

que l’efecte estabilitzant per pont d’hidrogen és més important que l’efecte desestabilitzant 

per efecte inductiu, la barrera d’activació de la reacció enzimàtica en l’itinerari “b” per un 

substrat 2-desoxi seria més elevada que respecte el substrat 2-oxi (veure Figura V.31). Per 

tant no queda clar que aquest itinerari (1S5 � 4H5 � 4C1) sigui un bon itinerari de reacció per 

al substrat 2-desoxi en 1,3-1,4-�-glucanasa.  
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Figura V.29. Superposició conformacions 1S3-2-oxi (vermell) i 1S5-2-desoxi (gris) 

dels substrats en la cavitat enzimàtica de la 1,3-1,4-�-glucanasa. 

 

Si el grup exocíclic 4–OH estigués orientat de manera axial, es podria recuperar la interacció 

entre el substrat i el residu nucleòfil. Per a un substrat 2-desoxi, la única de les 

conformacions estables en l’entorn enzimàtic de la 1,3-1,4-�-glucanasa que disposa el grup 

4–OH en orientació axial és la conformació 2SO. Aquesta conformació manté els requisits per 

una catàlisi eficient descrits anteriorment per a la conformació 1S5. A més, manté les 

restriccions de l’entorn en tant que l’enllaç glicosídic C3–O3 es manté en orientació 

equatorial (veure Taula V.8). Per tant, en aquest sentit, seria una conformació reactiva del 

substrat. 
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Figura V.30. Superposició conformacions 1S3-2-oxi (vermell) i 2SO-2-desoxi (gris) 

dels substrats en la cavitat enzimàtica de la 1,3-1,4-�-glucanasa. 

 

A la Figura V.30 es superposen les conformacions 1S3 del substrat 2-oxi (en color vermell) i 
2SO del substrat 2-desoxi (en color gris). En la conformació 2SO s’observa clarament que el 

substrat 2-desoxi recupera la interacció amb el residu nucleòfil (Glu105) a través del grup 4–

OH. Per tant, partint de la conformació 2SO, es podria proposar un itinerari de reacció 

alternatiu per al substrat 2-desoxi en la 1,3-1-4-�-glucnanasa en base al mapa d’energia lliure 

conformacional del substrat (itinerari “c” mostrat a la Figura V.28). Aquest itinerari involucra 

les conformacions 2SO � 2,5B � 4C1. La conformació que s’adopta en l’estat de transició seria 

propera a 2,5B. Tal com s’ha comentat anteriorment, aquesta estructura és òptima per al 

desenvolupament d’un oxocarbocatió en l’estat de transició. A més, aquestes  conformacions 

mantenen la interacció per pont d’hidrogen amb el residu nucleòfil, estabilitzant així el 

desenvolupament de càrrega positiva en l’estat de transició oxocarbocatiònic. La barrera 

d’activació de la reacció enzimàtica a través l’itinerari “c” per un substrat 2-desoxi seria 

comparable a la del substrat 2-oxi (si no lleugerament menor, donada la pèrdua de l’efecte 

inductiu desestabilitzant) (veure Figura V.31). Així doncs, un itinerari  de reacció tipus 2SO � 
2,5B � 4C1 justificaria que la 1,3-1,4-�-glucanasa mantingués l’activitat catalítica amb un 

substrat 2-desoxi. 
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A la Figura V.31 es resumeixen els itineraris conformacionals proposats per als dos tipus de 

substrats relacionant-los amb els perfils d’energia lliure associats a canvis conformacionals. El 

panell de l’esquerra (perpendicular al pla de la pàgina) mostra el perfil d’energia lliure associat a 

canvis conformacionals del substrat 2-oxi. El de la dreta mostra el corresponent al substrat 2-

desoxi. De manera perpendicular a aquests perfils (per tant, paral·lel al pla de la pàgina) es 

tracen les propostes d’itineraris conformacionals al llarg de la reacció enzimàtica. Les energies 

relatives d’aquests itineraris de reacció s’han expressat de manera qualitativa en base a la 

discussió de resultats duta a terme en aquest apartat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.31. Perfils d’energia lliure associats a canvis conformacionals dels substrats 2-oxi i 2-desoxi 

vinculats als corresponents perfils d’energia lliure de reacció segons els itineraris proposats. 
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Tant per a la conformació 1S5 com per a la conformació 2SO de l’anell del substrat 2-desoxi, les 

orientacions dels residus de l’entorn del substrat, així com l’orientació de la resta d’anells del 

substrat es mantenen igual que per al substrat 2-oxi (veure Figura V.29 i Figura V.30). Només 

s’observen petits canvis en les distàncies d’interacció entre l’anell de substrat localitzat al 

subseti –I i els residus de l’entorn, fruit precisament de les diferents conformacions del substrat. 

A la Taula V.10 es mostren aquests canvis en base a les distàncies d’interacció per pont 

d’hidrogen entre els diferents substrats i els residus de l’entorn. 

 

distància 1S3-2-oxi 1S5-2-deoxi 2SO-2-deoxi 

2–OH ··· Glu105 1.65 Å - - - - 

4–OH ··· Glu105 6.05 Å 6.97 Å 1.95 Å 

6–OH ··· Glu109 1.89 Å 2.11 Å 2.08 Å 

O1 ··· Glu109 2.94 Å 3.97 Å 2.98 Å 

Taula V.10. Canvis en les distàncies d’interacció entre els diferents substrats i els residus catalítics 

 

El canvi més important té lloc en la interacció entre el grup 4-OH i el residu Glu105 (residu 

nucleòfil). Per a les conformacions 1S3-2-oxi i 1S5-2-desoxi, la distància d’interacció és superior 

als 6 Å, és a dir que ambdós grups no interactuen. En la conformació 2SO-2-deoxi, s’estableix un 

pont d’hidrogen entre aquests grups a una distància de 1.95 Å. Aquesta distància és propera a 

la distància observada per a la interacció equivalent entre el grup 2-OH i el mateix residu en la 

conformació 1S3-2-oxi. Així mateix, l’oxigen glicosidic (O1) es manté a la mateixa distància del 

residu Glu109 (residu àcid base general) en les conformacions 1S3-2-oxi i 2SO-2-desoxi (~3 Å), 

mentre que en la conformació 1S5-2-desoxi aquesta interacció es fa més dèbil (~4 Å). Així 

doncs, la conformació 2SO-2-desoxi és la que manté l’esquema d’interaccions amb l’entorn el 

més similar possible a la conformació reactiva 1S3-2-oxi. Això fa pensar que els estats de 

transició de la reacció enzimàtica corresponents a ambdós substrats (2-oxi i 2-desoxi) tindran un 

esquema d’interaccions semblant, i estaran igualment estabilitzats. Per tant l’itinerari de reacció 

tipus 2SO � 2,5B � 4C1 explicaria que la reactivitat del substrat 2-desoxi fos semblant a la del 

substrat 2-oxi en la 1,3-1,4-�-glucanasa. 
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V.6. Conclusions 

En aquest capítol, s’ha emprat la metodologia híbrida QM/MM combinada amb la metadinàmica 

a fi d’analitzar l’espai conformacional accessible per la unitat de substrat localitzat al subseti –I 

del complex de Michaelis de la 1,3-1,4-�-glucanasa. Aquest estudi s’ha centrat en 3 tipus de 

substrats diferents. El substrat natural (2-oxi), i dos substrats modificats (2-fluor i 2-desoxi). Els 

resultats obtinguts han mostrat importants diferències en les conformacions que pot adoptar 

cada tipus de substrat en la mateixa cavitat enzimàtica. Així mateix, una anàlisi de les 

conformacions estables ha permès traçar possibles itineraris de reacció per a cada tipus de 

substrat. Les conclusions a què s’ha arribat són les següents: 
 

– l’espai conformacional del substrat es veu altament restringit respecte la unitat de 

substrat aïllada, degut a l’impediment estèric induït per la cavitat enzimàtica. 
 

– el substrat natural s’uneix a l’enzim preferentment en una conformació distorsionada 

tipus 1S3/1,4B. 
 

– la cavitat enzimàtica pot acomodar altres conformacions del substrat natural (4C1, B1,4 

i 2SO) però en una proporció menor, donades les diferències d’energia lliure. 
 

– el substrat 2-fluoroderivat de la 1,3-1,4-�-glucanasa s’uneix a l’enzim preferentment 

en la mateixa conformació tipus 1S3 que per al substrat 2-oxi. 
 

– un substrat modificat, tipus 2-desoxi, s’uneix preferentment a l’enzim en una 

conformació distorsionada tipus skew 1S5, que alhora compleix els requisits 

estructurals per a una catàlisi eficient. 
 

– la presència del grup hidroxil enllaçat al carboni C2 del substrat 2-oxi és essencial per 

a l’ancoratge del substrat a la cavitat enzimàtica, i dicta les conformacions accessibles 

per aquest. 
 

– l’ancoratge del substrat a través de l’enllaç en C3 també és important de cara a definir 

les conformacions que són accessibles pel substrat. 
 

– els mapes conformacionals d’energia lliure dels diferents substrats permeten traçar el 

itineraris conformacionals del substrat al llarg de la reacció enzimàtica. 
 

– el substrat 2-oxi presenta, presumiblement, un itinerari de reacció tipus 1S3 � 4H5 � 
4C1 en la 1,3-1,4-�-glucanasa. 
 

– un itinerari de reacció tipus 2SO � 2,5B � 4C1 permet justificar que la reactivitat del 

substrat 2-desoxi sigui semblant a la del substrat 2-oxi en la 1,3-1,4-�-glucanasa. 
 


