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RESUM 

 

Els enzims són els millors catalitzadors coneguts, aquests permeten augmentar 

la velocitat d’una reacció química i fer-ho en condicions de pressió, pH i 

temperatura aptes per a la vida. Amb consciència d’això, s’han realitzat una 

gran quantitat d’estudis d’evolució dirigida per a la millora o modificació dels 

enzims per a una millor producció de productes com ara fàrmacs. Aquests 

treballs requereixen una gran quantitat de feina, diners i temps per poder-se 

realitzar però els enzims que s’obtenen són molt actius. Tot i això, tenen el 

desavantatge de no ser racionals. Per altra banda, també es realitzen protocols 

de millora d’enzims de manera completament computacionals, com ara el 

protocol Inside-Out. Aquests són molt més barats i ràpids, i tot i permetre el 

disseny racional d’enzims les variants obtingudes no son tant actives com les 

de l’evolució dirigida. Aquest treball es centra en l’enzim Haloalcohol 

Dehalogenase (HheC). Aquest enzim realitza una reacció de deshalogenització 

de compostos tòxics però també té la capacitat de catalitzar aquesta reacció 

invertida. Aquesta segona reacció resulta molt interessant, ja que permet la 

síntesi d’un precursor d’uns medicaments anomenats atorvastatines (Lipitor). 

Fox i col·laboradors van realitzar un experiment d’evolució dirigida per a la 

Haloalcohol Dehalogenase que varen donar com a resultant una variant amb 

38 mutacions i 4000 vegades més eficaç per a la reacció de gran importància. 

Les dades generades en aquest experiment, juntament amb les de Schallmey i 

col·laboradors, els quals van crear una variant més eficaç que la wild-type per a 

la reacció anteriorment comentada només variant dues posicions, ens han 

servit de base per entendre quina és la funció de les mutacions introduïdes en 

aquestes proteïnes. Gràcies a aquest treball, s’han extret conclusions de gran 

rellevància per a la futura millora de protocols computacionals per al disseny 

d’enzims, tot això utilitzant simulacions de dinàmica molecular (MD), les quals 

permeten simular les proteïnes generades i els seus lligands en medi aquós, i 

analitzant les dades generades amb eines de la química computacional.  

 

 

RESUMEN 

 

Las enzimas son los mejores catalizadores conocidos, estos permiten 

aumentar la velocidad de una reacción química y hacerlo en condiciones de 

presión, pH y temperatura aptos para la vida. Con conciencia de ello, se han 

realizado una gran cantidad de estudios de evolución dirigida para la mejora o 

modificación de las enzimas para una mejor producción de productos tales 

como fármacos. Estos trabajos requieren una gran cantidad de trabajo, dinero y 

tiempo para poder realizar pero las enzimas que se obtienen son muy activas. 

Sin embargo, tienen la desventaja de no ser racionales. Por otra parte, también 

se realizan protocolos de mejora de enzimas de manera completamente 
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computacionales, como el protocolo Inside-Out. Estos son mucho más baratos 

y rápidos, y aún permitir el diseño racional de enzimas las variantes obtenidas 

que no son tan activas como las de la evolución dirigida. Este trabajo se centra 

en la enzima Haloalcohol Dehalogenase (HheC). Esta enzima realiza una 

reacción de deshalogenització de compuestos tóxicos pero también tiene la 

capacidad de catalizar esta reacción invertida. Esta segunda reacción resulta 

muy interesante, ya que permite la síntesis de un precursor de unos 

medicamentos llamados atorvastatina (Lipitor). Fox y colaboradores realizaron 

un experimento de evolución dirigida para la Haloalcohol Dehalogenase que 

dieron como resultado una variante con 38 mutaciones y 4000 veces más 

eficaz para la reacción de gran importancia. Los datos generados en este 

experimento, junto con las de Schallmey y colaboradores, quienes crearon una 

variante más eficaz que la wild-type para la reacción anteriormente comentada 

sólo variando dos posiciones, nos han servido de base para entender cuál es la 

función de las mutaciones introducidas en estas proteínas. Gracias a este 

trabajo, se han extraído conclusiones de gran relevancia para la futura mejora 

de protocolos computacionales para el diseño de enzimas, todo ello utilizando 

simulaciones de dinámica molecular (MD), las cuales permiten simular las 

proteínas generadas y sus ligandos en medio acuoso, y analizando los datos 

generados con herramientas de la química computacional. 

 

 

ABSTRACT 

 

Enzymes are the best catalysts known, they allow increasing the rate of a 

chemical reaction and do it under mild conditions of pressure, temperature and 

pH suitable for life. With this awareness, there have been a lot of directed 

evolution studies for the improvement or modification of enzymes for improved 

production of products such as pharmaceuticals. These strategies require a lot 

of work, money and time but enzymes obtained are very active. However, they 

have the disadvantage of not being rational. Moreover, improved protocols for 

enzyme design completely based on computations, such as the Inside-Out 

protocol, can also be performed. These are much cheaper and faster, and have 

the advantage of allowing the rational design of enzymes, but have the 

limitation of generating variants whose activity is low compared to the directed 

evolution-based ones. This work focuses on the enzyme haloalcohol 

dehalogenase (HheC). This enzyme performs the dehalogenation reaction of 

toxic compounds but also has the ability to catalyze the reverse reaction. This 

second reaction is very interesting because it allows the synthesis of a 

precursor of drugs called atorvastatin (Lipitor). Fox et al conducted a directed 

evolution experiment for haloalcohol dehalogenase which resulted in a variant 

with 38 mutations and 4000 times more effective for the mentioned reaction of 

great importance. The data generated in this experiment, and data from 

Schallmey and collaborators, who created a more efficient variant of the wild-
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type for the reaction previously discussed only by varying two positions, have 

served as a basis for understanding which is the effect of the mutations 

introduced in these proteins along the directed evolution pathway. Thanks to 

this work, have drawn conclusions of great importance for the future 

improvement of computational protocols for enzyme design, all using 

simulations of molecular dynamics (MD), which simulate the generated proteins 

and their ligands in aqueous medium, and analysing the data generated by 

computational chemistry tools. 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Els enzims: millors catalitzadors  

 

La utilització de catalitzadors, és una pràctica àmpliament generalitzada en els 

nostres temps[1], ja que permeten modificar la velocitat d’una reacció química. 

Aquest canvi és gràcies  al catalitzador que disminueix l’energia d’activació 

d’una reacció, fent així que aquesta requereixi d’una menor energia i per tant 

que pugui ser possible en condicions on sense el catalitzador no ho seria[2]. 

 

L’evolució ha portat que els éssers vius utilitzin catalitzadors per a la majoria de 

reaccions en les que hi tenen part, ja que així s’utilitza una menor quantitat 

d’energia. Els catalitzadors que utilitzen els éssers vius són els enzims[3], els 

quals són proteïnes que actuen com a catalitzadors biològics, i permeten que la 

reacció tingui lloc en condicions de pH, temperatura i pressió aptes per a la 

vida. Els enzims són una gran eina pel control de reaccions químiques[4], ja que 

són més eficients que els catalitzadors químics convencionals, faciliten 

reaccions que no serien possibles en un sol pas sense l’enzim, i es poden 

regular per aconseguir una major o menor eficiència d’aquest fins al punt de 

poder inhibir-lo. 

 

Els enzims tenen també una gran especificitat pel seu substrat o lligand, la qual 

s’intenta explicar en la teoria del pany i la clau[2], en el qual el pany és l’enzim i 

només una sola clau, que és el substrat, s’adapta completament al seu centre 

actiu. Això no sempre és així, ja que els enzims poden adoptar diferents 

estructures i tenir diversos lligands diferents amb una especificitat també 

diferent, però aquesta sempre serà més gran que en qualsevol altre tipus de 

catalitzador, fent així els enzims els millors catalitzadors que existeixen a la 

terra. 

 

Els enzims, són de gran interès, però poques vegades són suficientment 

eficients per aconseguir el producte comercial i que els costos de producció 

siguin baixos. Per aquest motiu, s’han realitzat treballs[5,6,7] els quals es basen 

en la modificació dels enzims i millorar-ne l’eficiència, aconseguint així 
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l’abaratiment de la fabricació i conseqüentment del producte final. Això resulta 

tenir una gran importància si tenim en compte que aquest producte pot tractar-

se de medicaments que utilitzen un gran nombre de persones i, per tant, 

baixar-ne el preu tindria un impacte directe a la societat.   

 

 

1.2. Estratègies pel disseny d’enzims 

 

Donada la importància de poder modificar els enzims per així obtenir una millor 

eficiència d’aquests per a substrats o reaccions no naturals, s’han creat 

diversos protocols que tenen aquest objectiu. Aquests mètodes de disseny 

d’enzims es poden classificar en dos grans grups, els experimentals i els 

computacionals. Les tècniques  experimentals donen bons resultats en 

l’obtenció de millors enzims per a certa reacció, però no aporten coneixements 

sobre el funcionament de la proteïna en qüestió o de biocatàlisi en general, uns 

coneixements de gran rellevància a l’hora de desenvolupar una estratègia per a 

crear enzims a la carta. Els mètodes computacionals tenen l’avantatge de ser 

barats i de proporcionar informació detallada sobre l’efecte de les mutacions a 

la catàlisi, però tenen l’inconvenient de no donar gaire bons resultats. 

 

 

1.2.1. Tècniques experimentals: Evolució Dirigida 

 

Com a protocol experimental més utilitzat per al disseny d’enzims tenim 

l’evolució dirigida[8-9], que pretén emular l’evolució natural en el laboratori i en 

molt menys temps. Aquest protocol s’aplica en la base d’ADN, és a dir, sobre el 

gen que posteriorment serà transcrit i traduït en la proteïna. 

 

Per aconseguir això, s’utilitzen diferents bases de dades de mutants per així 

aconseguir introduir mutacions ja existents en altres proteïnes. També 

s’utilitzen “primers” que no solapen correctament tota la zona que els pertoca, 

provocant així una major taxa d’error de l’ADN polimerasa a la zona dels 

“primers”, i així aconseguir les mutacions. Per tal d’aconseguir una millor 

eficiència, els primers s’escullen a l’atzar, fent així que les mutacions afectin a 

l’atzar tota la proteïna.  

 

Una vegada s’obtenen una gran quantitat de fragments de ADN amb mutacions 

a l’atzar, o mutacions de bases de dades, aquestes es passen a proteïna i 

s’analitza la seva eficiència. Llavors en funció dels valors obtinguts, i gràcies a 

un mètode estadístic (i.e. ProSAR)[6],  es poden classificar les mutacions com a 

positives, negatives o neutrals. Les negatives es descarten automàticament, les 

neutrals es guarden i es crea una proteïna consens amb les mutacions 

positives. Aquesta serà la nova proteïna amb una major eficiència que la 

natural (wild-type).  
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Una vegada s’analitza la nova proteïna, s’observa que l’eficiència no ha 

augmentat gaire, i per tant es crea una altra ronda de mutacions, però ara 

utilitzant com a base la proteïna obtinguda a partir de la ronda de mutacions 

anterior. També s’afegeixen les mutacions neutrals de la ronda anterior, 

juntament amb les de les bases de dades i les produïdes al atzar. Així s’obté 

una segona ronda de mutacions i una millor proteïna, la qual va augmentant la 

seva eficiència.  

 

Aquest procediment pot allargar-se tot el que es vulgui, però arribarà cert punt 

en el qual no apareixen més mutacions positives, o que l’eficiència que li 

atorguen a la proteïna no sigui gaire.  

 

 

1.2.2. Tècniques computacionals: Protocol Inside-Out 

 

Els mètodes computacionals[10], són una interessant alternativa als mètodes 

d’evolució dirigida, ja que permeten crear un enzim de-novo i crear dissenys de 

proteïnes a un menor cost. S’han creat molts protocols els quals es basen en 

modificar el centre catalític de l’enzim, altres en potenciar una reacció 

promiscua que presenti l’enzim, però el protocol computacional que més bons 

resultats ha donat els últims anys és el protocol anomenat Inside-Out.  

 

El protocol Inside-Out [11] es basa en el concepte del theozyme (forma curta de 

theoretical enzyme), el qual es basa en el concepte d’estabilització de l’estat de 

transició introduït per Pauling. Mitjançant la mecànica quàntica es modela 

l’estat de transició de la reacció d’interès, i s’estabilitza mitjançant els 

aminoàcids del centre actiu de l’enzim teòric. El theozyme comprèn els 

aminoàcids (Aa) a l’espai, sense estar connectats i a una distància concreta per 

a interaccionar i estabilitzar l’estat de transició. Aquest protocol inclou també la 

creació de múltiples theozymes per a la reacció desitjada.  

 

Una vegada es té el theozyme, aquest s’incorpora a una estructura proteica de 

la  base de dades Protein data Bank (PDB) que tingui un centre actiu adequat 

per a contenir aquest theozyme. Per aconseguir-ho s’utilitzen programes que 

valoren quin és el millor enzim de les bases de dades que pugui incorporar el 

theozyme en el seu centre catalític amb el programa RosettaMatch. 

Posteriorment, es modifiquen els aminoàcids del centre actiu per aconseguir 

’estabilització del theozyme a la proteïna amb el programa RosettaDesign. 

 

Una vegada s’han aconseguit les estructures proteiques desitjades, s’avaluen 

les variants obtingudes mitjançant simulacions de dinàmica molecular i només 

aquelles que mantenen els residus catalítics ben posicionats per a la catàlisi 

s’analitzen al laboratori. Tot i això, els resultats obtinguts no són tant bons com 
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els obtinguts per evolució dirigida, ja que els enzims dissenyats 

computacionalment presenten unes activitats molt baixes en comparació amb 

els naturals.  

 

 

1.2.3. Estratègies semi-racionals: Combinació de tècniques 

experimentals i computacionals 

 

El fet que el protocol inside-out no contempli la possibilitat d’incorporar 

mutacions lluny del centre actiu, és un problema i un dels responsables de la 

poca eficiència del protocol computacionals. Per això s’han modificat aquests 

protocols i alguns accepten aquestes modificacions, però el que ha donat millor 

resultat són els anomenats semi-racionals. 

 

Les estratègies semi-racionals inclouen un protocol computacional o d’inside-

out, però una vegada es té la proteïna creada, en el procés de millora o 

optimització de l’enzim, aquest pateix un procés d’evolució dirigida, el qual pot 

modificar qualsevol part de l’enzim i això obtenir una proteïna de-novo amb uns 

molts bons valors.  

 

 

1.3. Química computacional per al disseny d’enzims  

 

Per al disseny d’enzims computacional, s’utilitzen una gran quantitat de 

programes i eines bioinformàtiques que pretenen emular el que te lloc de 

manera natural. A continuació, es donaran més detalls de les eines utilitzades 

en aquest treball.   

 

 

1.3.1. Rosetta 

 

Rosetta és un paquet unificat[12] per a la predicció d’estructures proteiques, 

funcionalitat i disseny. S’ha utilitzat per predir estructures amb i sense ajuda de 

dades experimentals, realitzar dockings proteïna-proteïna I proteïna-lligand, 

disseny de noves proteïnes, i rediseny de proteïnes existents per a la 

realització de diferents funcions.  

 

Pel disseny computacional d’enzims, s’utilitzen bàsicament dos mòduls: 

RosettaMatch i RosettaDesign.  

 

RosettaMatch s’utilitza a les primeres fases del protocol inside-out i necessita la 

geometria del theozyme i la llista dels aminoàcids catalítics i de binding que ha 

de tenir la proteïna resultant. RosettaMatch cerca al Protein Data Bank (PDB) si 

hi ha alguna proteïna cristal·litzada que pugui ser compatible amb la geometria 
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del theozyme detallada. Un “match” és una proteïna que conté el theozyme al 

centre actiu de l’enzim i els aminoàcids catalítics necessaris per a poder 

estabilitzar l’estat de transició de la reacció en qüestió.  

 

L’algoritme de RosettaDesign és un procés iteratiu que optimitza l’estructura i la 

seqüencia de la proteïna. RosettaDesign consisteix en quatre passos 

principals: 

Pas 1. Determinar quins residus del centre actiu de la proteïna caldrà mutar i 

quins caldrà relaxar la cadena lateral per adaptar-se a la mutació introduïda. 

Aquest pas es determina mitjançant les distàncies entre carbonis alfa.  

 

Pas 2. Optimitzar les interaccions catalítiques. Aquesta fase consisteix en una 

minimització de l'estructura abans del disseny. Durant aquesta minimització, 

tots els residus actius que no són catalítics (no restringits) es muten a alanina 

(el centre actiu es redueix només al substrat i al centre catalític), i s'utilitza per a 

la minimització una funció d'energia reduïda simple que no conté termes de van 

der Walls ni de solvatació. El propòsit és moure el substrat a una posició on les 

interaccions catalítiques siguin el més ideals possibles. 

 

Pas 3. Cicles de disseny de seqüència/minimització (amb les restriccions 

catalítiques especificades). Aquí és on dissenya la nova seqüència. A les 

posicions susceptibles de ser dissenyades RosettaDesign utilitza un algoritme 

de tipus Monte Carlo per trobar una nova seqüència. 

 

Pas 4. Un cop RosettaDesign ha dissenyat una nova seqüència es minimitza 

l’estructura sense imposar les restriccions catalítiques. 

 

 

1.3.2. Simulacions de dinàmica molecular 

 

Les simulacions de dinàmica molecular (MD: Molecular Dynamics)[13,14] són una 

tècnica computacional que permet estudiar el comportament d’un sistema al 

llarg del temps. Es basen en fer una simulació de la molècula seleccionada en 

un ambient controlat i observar com es comporta i com interacciona físicament 

amb ella mateixa i l’ambient, per així poder extreure informació acurada. En 

proteïnes resulta extremadament útil per descriure la interacció amb el seu 

lligand, així com avaluar el posicionament dels residus catalítics per a la catàlisi 

i poder conèixer les diferents estructures (conformacions) que pot adoptar la 

proteïna. També resulta molt interessant per poder avaluar els efectes de les 

mutacions al centre actiu dels enzims, ja que aquestes poden actuar de moltes 

maneres, com ara fent que la proteïna es posicioni diferent, modifiqui el seu 

centre actiu, guanyi o perdi afinitat per el lligand, etc. 
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Hi han diferents tipus de simulacions de MD, i en gran part es diferencien entre 

elles per com es descriu el sistema d’interès, ja sigui mitjançant la mecànica 

quàntica (QMD: quantum molecular dynamics) o la física clàssica (classical 

Molecular Dyanmics). Donat l’elevat nombres d’àtoms que composen les 

proteïnes, la gran majoria de simulacions de dinàmica molecular que es 

realitzen són clàssiques. A una simulació de MD, l’energia del sistema es 

descriu mitjançant un camp de força o force field. L’expressió del force field pot 

variar en funció del tipus de camp de força usat, però en general presenta la 

fórmula general:  

 

                           

 

en què l’energia del sistema es descriu mitjançant un terme que descriu les 

interaccions dels àtoms enllaçats (mitjançant uns paràmetres d’equilibri de 

longitud d’enllaç i constant de força, així com també pels angles i diedres), i un 

terme que té en compte les interaccions febles, com ara forces de van der 

Waals, i interaccions electrostàtiques. El force field, doncs,  no permet el 

trencament i la formació d’enllaços forts. Per a calcular l’evolució del sistema al 

llarg del temps, s’utilitzen les lleis de Newton. Aplicant la segona llei de Newton 

de: 

 

                  ;                                   ;           
   

   
   

    

   
 

 

i tenint en compte que la força es pot expressar com el gradient de l’energia 

potencial, es pot obtenir fàcilment una equació que descriu el moviment d’una 

partícula de massa   , al llarg d’una coordenada (  ) (veure equació anterior). 

Amb aquestes equacions, es pot determinar la posició a cada temps ( ) en 

funció de l’acceleració i forces externes de cada àtom.  

 

Les dinàmiques es poden realitzar en diferents ensembles, però les 

simulacions MD del tipus Canonical ensemble (NVT), les quals mantenen el 

nombre de mols, el volum i la temperatura de manera controlada, són les més 

comunes i les utilitzades en aquest treball. 

 

Per poder controlar la temperatura al llarg de la dinàmica, el programa 

incorpora un termòstat que varia la temperatura o la regula, però això no 

impedeix en cap moment l’intercanvi de calor entre molècules de la dinàmica o 

la possible generació. A les simulacions de MD en les quals es regula la 

pressió, això s’aconsegueix utilitzant un “barostat”, d’una manera semblant a la 

temperatura. Per controlar el volum, les dinàmiques es realitzen en un recinte 

tancat, el qual pot ser un cub o un ortoedre. Finalment és important en 

qualsevol MD el control del nombre d’àtoms que hi ha, i això també es pot 

controlar de la mateixa manera que el volum, però comporta una problemàtica, 
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ja que els àtoms que es troben en els marges del recinte no estan en un 

ambient vàlid, ja que en un costat tindrien àtoms per interaccionar, i per l’altre el 

buit, i per tant no seria una bona simulació de la realitat. Aquest fet es soluciona 

fent servir Periodic Boundary Conditions que recreen la simulació suficients 

vegades per poder envoltar-la completament, fent així que els àtoms més 

terminals puguin interaccionar amb altres molècules d’aigua de les simulacions 

duplicades. Aquesta solució comporta un altre problema, ja que així es permet 

el pas d’àtoms (normalment de molècules d’aigua) d’una simulació a una altra, 

així si un àtom surt de la cel·la original  de la dinàmica, n’entra un d’idèntic per 

mantenir el nombre d’àtoms constant.  

 

Per altra banda, existeixen diferències en la plataforma en la qual es realitza o 

calcula la simulació de MD. Per una banda, s’utilitzen els micro-processadors 

(CPU) per fer els càlculs. Els micro-processadors tenen una baixa quantitat de 

nuclis però aquests són molt ràpids. Per altra banda, es poden realitzar MD en 

targetes gràfiques (GPU), les quals estan preparades per fer multitud de càlculs 

d’estructures en 3D i en paral·lel (en el mateix moment), ja que tenen una gran 

quantitat de nuclis, però aquests tenen una baixa velocitat de càlcul si les 

comparem amb les CPUs. En el nostre cas, s’utilitzen servidors (clústers de 

supercomputació) amb GPUs per realitzar les MD, ja que així es poden obtenir 

els resultats de forma més ràpida i eficient.  

 

 

1.4. Enzim Haloalcohol Dehalogenase  

 

1.4.1. Estructura 

 

La Haloalcohol Dehalogenase (HheC)[15] és un enzim homodímer, d’origen 

bacterià i que conté 506 amino-àcids en total [veure l’estructura general en la 

Figura 1]. Està categoritzada com a liasa, i conté 7 làmines  i 8 hèlix  per cada 

monòmer.  

 

 

1.4.2. Mecanisme 

 

HheC presenta una tríada catalítica (Ser-Tyr-Arg) que realitza una reacció de 

deshalogenació cofactor independent, és a dir, que trenca haloalcohols de 

l’ambient, que són contaminants genotòxics per a la cèl·lula. Aquesta reacció 

allibera l’halogen resultant, generalment en forma d’àcid clorhídric (HCl) i 

genera un epòxid. Per altra banda, és conegut que l’enzim és capaç de realitzar 

la reacció inversa i obrir l’anell de l’ epòxid per regenerar el haloacohol [veure la 

reacció reversible a la Figura 2]. Aquest enzim pot també acceptar l’atac 

d’altres nucleòfils, com per exemple un ió cianur (CN-), tot i que aquesta reacció 

no es tant eficaç. Aquesta segona reacció resulta més interessant, ja que forma 
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part d’una reacció intermèdia a 

la ruta de la fabricació del 

medicament atorvastatina 

(Liptor®), que ajuda a reduir els 

nivells de colesterol en sang. 

 

El mecanisme de reacció de la 

HheC[15] és el de catalitzar el 

desplaçament intramolecular de 

l’halogen, alliberant-lo al medi i 

flexionant la cadena 

carbonatada del compost 

resultant fins a unir-la creant 

així l’anell de l’epòxid resultant. 

La reacció té lloc gràcies a la 

Tyr145 que és la responsable 

de desprotonar l’alcohol del 

substrat. Aquesta abstracció 

ve facilitada per una serina 

(Ser132) que està formant un pont d’hidrogen amb una arginina (Arg149) 

involucrada en la transferència del protó al solvent via un aspàrtic (Asp80). La 

càrrega negativa resultant de l’abstracció del protó porta a l’atac nucleofílic 

intramolecular en el carboni que presenta l’halogen. El desplaçament de 

l’halogen, amb la conseqüent formació de l’halur i l’epòxid, es veu afavorida 

gràcies a la presència de residus que composen el que s’anomena halide-

binding site. Aquesta regió permet acomodar d’altres anions, permetent així la 

reacció inversa o, en presència de CN- la formació d’un enllaç C-C i la formació 

de la halohidrina.    

 

 

1.4.3. Estudis previs 

 

Fox et al,[6] van realitzar un estudi de evolució dirigida per la HheC, per millorar 

l’afinitat de l’enzim en la realització de la segona reacció, és a dir, per obrir els 

epòxids, ja que és la reacció important per a l’industria farmacèutica. Al cap de 

18 rondes d’evolució, es va crear una proteïna que és aproximadament 4000 

vegades més eficient que la natural per a la reacció escollida. 

Figura 1. Visualització general, en format cartoon, de la 

proteïna Haloalcohol Dehalogenase (HheC). Aquesta imatge 

s’ha creat amb l’arxiu .pdb original de la base de dades i s’ha 

utilitzat el programa PyMoL per a la visualització. En verd la 

cadena A i amb blau la cadena B  

Figura 2. Formula química que  representa les reaccions que pot catalitzar la Haloalcohol Dehalogenase (HheC). 
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Figura 3. Situació general que rodeja el residu Ser132. 

En groc estan marcats els ponts d’hidrogen que aquest 

residu realitza amb els circumdants. Remarcar el pont 

d’hidrogen que forma amb el residu Thr134. 

 

Per altra banda, Schallmey et al.[16] 

van observar que una sola 

substitució d’un sol aminoàcid 

(T134A), fa augmentar 11 vegades 

l’activitat de la HheC per a la 

reacció d’obertura de l’anell de 

l’epòxid mitjançant un ió cianur 

(cianòlisi). A l’article de Schallmey, 

es pot observar com la variant que 

té una major activitat és una doble 

mutant (T134A i  C153S). En 

aquest treball postulen que la 

mutació de T134A augmenta 

l’activitat de la reacció de cianòlisi, 

ja que perjudica la reacció de 

deshalogenació, eliminant la 

possibilitat que es realitzi el pont 

d’hidrogen entre els residus Thr134 

i Ser132 [veure en la Figura 3], els 

quals juntament amb la Tyr145 estan involucrats en la estabilització de 

l’haloalcohol desprotonat. La mutació a alanina dificulta aquesta estabilització i 

desplaça l’equilibri cap a la formació de l’epòxid, que pot després participar al 

procés de cianòlisi.  

 

 

2. Objectius 

 

This work has as main objective the study and characterization of the natural 

enzyme HheC, as well as some engineered variants by Fox and coworkers 

using the experimental technique Directed Evolution (DE). In particular, the 

effect of the mutations introduced into the catalytic activity of the enzyme for 

cyanolisis will be unveiled. This analysis is possible because the mutations 

accumulated along the pathway of directed evolution are potentially beneficial 

towards cyanolisis, as the statistical ProSAR method has identified and 

eliminated non-beneficial mutations.  

 

Only the crystal structure of the natural enzyme is available (PDB: 1PWZ), thus 

a second objective of this work is to use the program Rosetta to generate the 

enzyme variants from the different rounds of DE.  The study of all evolved 

enzymes will allow to determine the effect of mutations included throughout the 

directed evolution process, and analyze in more detail those mutations that 

eventually revert to its initial aminoacid.  
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A third objective of this study is the evaluation of the catalytic activity of the 

enzyme in the apo state, but also in the presence of the ligand, the cyanide ion 

and a halogen (Cl-). Finally, the effect of the mutations T134A and C153 found 

by Schallmey et al. in an unrelated study, which were interestingly also found in 

the Fox and collaborators study as well, will be determined. Schallmey 

mutations were also found in Fox variants, thus the double mutant protein can 

be interpreted as a previous variant of Round 3 in Richard Fox J et al. article. 

 

The future goal of this project is to incorporate the obtained guidelines of 

Directed Evolution for mutation into the existing inside-out computational 

protocol for rationally designing active enzymes in a reduced cost.  

 

 

3. Materials i Mètodes 

 

Per poder realitzar aquest estudi, es parteix de la seqüència de la proteïna i la 

configuració cristal·logràfica extreta del Protein data Bank (PDB) amb el codi 

1PWZ. Aquesta estructura cristal·logràfica inclou la proteïna HheC complexada 

amb un epòxid derivat de l’estirè i un ió clorur, que seran de gran utilitat per 

situar el nostre epòxid i l’ió cianur en el lloc i orientació correcte del centre actiu 

per a començar la dinàmica molecular. Aquesta estructura cristal·logràfica s’ha 

obtingut gràcies a un protocol de difracció de raigs  X, i com és normal en 

aquests tipus d’estructures, els manquen el primer i l’últim amino-àcid de la 

cadena proteica, així com els hidrògens. En el nostre cas hi manquen la 

metionina numero 1 i l’àcid glutàmic número 254 de cada cadena proteica. 

També hi falten alguns àtoms d’altres aminoàcids que s’afegiran mitjançant el 

mòdul LEaP del programari AMBER.  

 

 

3.1. Preparació del sistema per a la simulació de la dinàmica molecular 

 

Les dinàmiques que es realitzen en aquest treball, estan realitzades amb el 

programari AMBER, el qual inclou un force field pensat per a estudiar la 

dinàmica de grans biomolècules, com ara proteïnes i àcids nucleics.  

 

Primerament, és crucial la preparació del sistema  per a realitzar la dinàmica 

molecular, ja que si aquest pas no es fa correctament apareixeran molts 

problemes i la dinàmica no podria realitzar-se. La preparació de l’estructura es 

fa mitjançant l’arxiu del tipus pdb (que inclou les coordenades cartesianes de la 

molècula en una determinada conformació), que es pot descarregar de la base 

de dades del Protein DataBank (PDB). Cal adaptar l’arxiu pdb de tal manera 

que el programari d’AMBER reconegui correctament totes les parts que el 

composen. Cal eliminar els lligands, ja que seran tractats de manera diferent a 

posteriori. Cal eliminar totes les molècules presents que no tenen una 
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rellevància important per al correcte funcionament de la proteïna i confirmar 

que estan nombrades correctament en l’arxiu (codi de tres lletres), perquè així 

el programa les pugui reconèixer. En el nostre cas, donat que les estructures 

d’algunes variants es generen amb el programa RosettaDesign (veieu el 

següent apartat), també és necessari eliminar els hidrògens introduïts per 

Rosetta, ja que no estan nombrats de la mateixa manera  AMBER. Això es 

realitza utilitzant el programa d’AMBER anomenat reduce per a posteriori (una 

vegada fetes totes les modificacions pertinents) tornar-los a afegir, utilitzant el 

programa d’AMBER LEaP. 

 

Com ja és àmpliament conegut, hi ha determinats amino-àcids que la seva 

cadena lateral pot adoptar formes protonades i desprotonades, en funció del pH 

en el qual es troben. És important comprovar doncs les protonacions dels 

amino-àcids a l’arxiu pdb. Això es pot fer gràcies a eines com el servidor web 

propKa, el qual calcula el pKa dels amino-àcids que composen la proteïna, i en 

funció del pH de l’ambient especificat, determina quina és la protonació òptima. 

Les protonacions assignades es poden comprovar i analitzar gràcies a 

programes de visualització de proteïnes, com ara PyMoL.  

 

Per altra banda, hi ha amino-àcids que requereixen d’una atenció especial, ja 

que tenen diferents protonacions, com ara les Histidines, que presenten 

diferents tautòmers, ja que el seu pKa és pròxim al pH fisiològic. En aquests 

casos cal modificar el nom de les histidines per HID, HIE o HIP en cas de que 

es tracti d’una histidina en protonació delta o èpsilon, o doblament protonada,  

respectivament. En cas que no es fes correctament, el programari d’AMBER 

tractaria les histidines com HIE per defecte, cosa que podria portar a canvis en 

les interaccions observades al llarg de la dinàmica. També cal indicar a l’arxiu 

pdb les terminacions de les cadenes polipeptídiques mitjançant el nom TER. 

 

En cas de voler realitzar les simulacions de dinàmica molecular en presència 

de lligands, cal introduir els lligands que a nosaltres ens interessen al pdb. En 

el nostre cas, com que l’estructura cristal·logràfica presentava el lligand i un 

halur al centre actiu, vam partir d’aquesta estructura. Si no és el cas, calen usar 

eines de docking molecular per posicionar correctament el lligand. Els lligands 

d’interès són l’ió cianur i l’epòxid (S)-4-cloro-3-hidroxibutirat (ECHB). Aquests 

es posicionen ens els llocs els quals estaven situats els lligands anteriors. 

Aquests lligands han estat prèviament parametritzats mitjançant el programa 

anomenat antechamber i parmchk, els quals s’encarreguen de generar l’arxiu 

.prepin (que conté informació sobre les coordenades, connectivitat i càrregues 

dels àtoms) i el .frcmod (que proporciona les distàncies d’enllaç, angles i 

diedres que composen la molècula, així com les seves constants de força, i els 

paràmetres de van der Waals). El force field que s’utilitza per descriure les 

molècules orgàniques és el General Amber Force Field (GAFF).  
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Una vegada finalitzada la preparació del sistema, cal usar l’arxiu .pdb dins del 

programa LEaP, el qual afegirà els hidrògens de manera correcta seguint el 

codi de tres lletres especificat, neutralitzarà el sistema mitjançant contra-ions 

(Na+ o Cl-, en funció de la càrrega total de la proteïna),  inclourà la caixa de 

solvent amb el radi especificat, i generarà els arxius .prmtop i .inpcrd 

necessaris per a la dinàmica molecular i el seu posterior anàlisis. Aquests 

arxius contenen un gran nombre d’informació, com ara distàncies d’enllaç, 

angles, geometria, posicions i càrregues elèctriques, així com les coordenades 

del nostre sistema solvatat. L’arxiu més important és el .prmtop.  

 

 

3.2. Generació de les mutants: Rosetta 

 

La preparació dels arxius necessaris per a la dinàmica molecular, per les 

proteïnes mutants de les rondes 3, 9, 17 i 18, es creen a partir del mateix arxiu 

.pdb inicial. S’ utilitza el programa Rosetta per a mutar la proteïna en els 

residus que escauen segons la taula de mutacions. Aquest programa muta els 

amino-àcids seleccionats i prova diferents conformacions per les cadenes 

laterals, i crea una nova proteïna mutada, en la qual les cadenes laterals de les  

mutacions introduïdes estan a les conformacions energèticament més 

favorables pel centre actiu de la nostra proteïna. L’arxiu .pdb que crea Rosetta 

com a sortida (output), té un format diferent al que accepta AMBER, per tant cal 

tornar a modificar tot el que s’ha esmentat amb anterioritat, i comprovar de nou 

l’estat de protonació dels residus d’histidines. Cal repetir aquest procediment 

per cada ronda de mutacions. Aquest mateix protocol es va utilitzar per generar 

la variant que conté dues mutacions de l’article de Schallmey et al., mitjançant 

el PDB 3ZN2 i al qual es va revertir la mutació en el residu W245, ja que així té 

una major eficiència, i és una mutació que no està present en l’article de Fox et 

al. Finalment s’inicia la dinàmica que consta de les següents fases: 

minimització, escalfament, equilibració i la dinàmica com a tal. La fase de 

minimització està formada per dues parts en les quals es relaxa: primer les 

aigües i els ions introduïts fent 1000 cicles a temperatura de 0K i mantenint la 

resta de la proteïna fixa (els enllaços es fixen usant una constant de 

recuperació de molla elevada (els enllaços es defineixen com molles al force 

field)), i en una segona fase tota l’estructura es minimitza usant 2500 cicles, i 

de nou a una temperatura de 0K. Després d’aquesta minimització el sistema es 

troba a un mínim local. A l’escalfament (heating), es va augmentant 

gradualment la temperatura de 0K fins a assolir la temperatura desitjada, en el 

nostre cas 300K per aportar energia al sistema. Aquest esclafament es realitza 

en sis etapes del tipus NVT, mantenint el número de molècules, el volum de la 

caixa i la temperatura constant. L’equilibració és un procés  Isothermal–isobaric 

ensemble (NPT) amb el nombre de molècules, la pressió (1 atm) i la 

temperatura (300K) constants. Es van realitzar 1000000 passos de 2 fs, de 

manera que la duració del procés d’equilibració és de 2 ns.  
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Després del procés de minimització, escalfament i equilibració, es va realitzar la 

dinàmica molecular (un procés NVT) a una temperatura de 300K, volum i 

número de molècules constant. La durada de les dinàmiques realitzades es de 

100 ns.  

     

    

A mida que la dinàmica molecular avança, es van generant arxius .mdcrd, els 

quals contenen tota la informació de les posicions, velocitats i acceleracions de 

tots els àtoms del sistema a cada pas de la simulació. Aquest arxiu es coneix 

com a trajectòria.   

 

 

Per poder analitzar les trajectòries de la simulació de dinàmica molecular i 

extreure’n resultats, s’utilitza el programa cpptraj, el qual està inclòs al 

programa d’AMBER. Cpptraj permet llegir els arxius .mdcrd (trajectòria) i 

extreure’n dades com ara distàncies entre residus, valors de root mean square 

fluctuation (RMSF) que ens indica la “mobilitat” d’un residu o àtom concret o 

fins i tot extreure arxius .pdb com a snapshots de la simulació de  dinàmica 

molecular. Els valors numèrics extrets gràcies a cpptraj, es compilen 

automàticament en arxius de tipus .log (idèntic al .txt), i llavors són analitzats o 

representats amb els programes R, Rcmdr i gnuplot. Per altra banda, els .pdb 

que s’extreuen de la dinàmica, es visualitzen i s’analitzen amb PyMoL.  

 

Les  simulacions de  dinàmica molecular s’han realitzat al supercomputador 

MinoTauro, un clúster de GPUs del Barcelona Supercomputer Center (BSC). 

 

 

4. Resultats  
 

4.1 Estudi de la conservació de les posicions mutades mitjançant 

Evolució dirigida 

 

Primerament és necessari observar detingudament les mutacions que 

s’inclouen a la nostra proteïna al llarg del procés d’evolució dirigida [veure 

Taula 1] per tal de poder comprendre a posteriori la importància de la mutació, 

el perquè la podem observar a partir de certa ronda i quina és la utilitat de 

conservar o revertir-la a l’amino-àcid inicial. També és important avaluar la 

naturalesa de les mutacions introduïdes, així com el tipus d’amino-àcid introduït 

(apolar, polar amb càrrega positiva, o negativa).  
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Posició Mutació Ronda Aa 

1r 

Aa 

2n 

Obser-

vacions 
Posició Mutació Aa 

1r 

Aa 

2n 

Ronda Obser-

vacions 

37 Q37H 3   Fins la 

Round 18 
134 T134A   3ZN2 Fins la 

Round 18 

38 K38Q 9   Fins la 

Round 18 
135 P135S   17 Fins la 

Round 18 

52 K52I 9   Fins la 

Round 18 
146 T146S   3 Primera 

mutació 

67 T67N 17   Reverteix 146 S146A   17 Segona 

mutació 

67 N67T 18   Reversió 153 C153S   3ZN2 Fins la 

Round 18 

70 Y70F 3   Primera 

mutació 
154 T154A   3 Fins la 

Round 18 

70 F70L 9   Segona 

mutació 
174 G174A   9 Fins la 

Round 18 

72 Q72H 9   Fins la 

Round 18 
177 Y177A   17 Fins la 

Round 18 

75 V75I 17   Fins la 

Round 18 
178 L178V   17 Primera 

mutació 

82 F82A 9   Fins la 

Round 18 
178 V178M   18 Segona 

mutació 

83 A83P 9   Fins la 

Round 18 
179 H179D   17 Fins la 

Round 18 

84 P84L 3   Primera 

mutació 
181 F181Y   3 Fins la 

Round 18 

84 L84V 9   Segona 

mutació  
186 F186Y   3 Fins la 

Round 18 

86 F86W 9   Fins la 

Round 18 
189 T189S   9 Fins la 

Round 18 

87 Q87R 3   Fins la 

Round 18 
194 T194I   3 Reverteix 

91 K91E 18   Fins la 

Round 18 
194 I194T   9 Reversió 

99 G99D 9   Fins la 

Round 18 
195 N195S   9 Fins la 

Round 18 

100 A100T 9   Primera 

mutació  
201 H201W   17 Fins la 

Round 18 

100 T100M 18   Segona 

mutació  
203 K203R   9 Fins la 

Round 18 

Taula 1. Taula informativa de totes les mutacions presents en totes les rondes estudiades en aquest treball. La 

taula conté la posició de la mutació, la mutació com a tal, la ronda en la que apareix, altres observacions com ara 

si la mutació reverteix o fins a quina ronda està present i finalment una classificació dels residus inicials i finals en 

funció de si són polars sense càrrega (en blau), amb càrrega total positiva (en verd), amb càrrega total negativa 

(en vermell), hidrofòbics (en gris) o de categoria especial o no classificables (en taronja). 
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107 R107K 9   Fins la 

Round 18 
205 V205Y   17 Fins la 

Round 18 

112 V109A 17   Fins la 

Round 18 
221 A221T   9 Fins la 

Round 18 

117 S117T 17   Reverteix 239 L239F   18 Fins la 

Round 18 

117 T117S 18   Reversió 245 M245V   3 Fins la 

Round 18 

121 K121R 17   Fins la 

Round 18 
246 I246V   17 Fins la 

Round 18 

 

Amb aquestes mutacions es pot observar un augment del nombre de residus 

polars a la proteïna, i una disminució en el nombre de residus no-polars. També 

s’observa un augment en el nombre d’aminoàcids de càrrega negativa, que 

donat que es manté el nombre de residus de càrrega positiva, la càrrega total 

de la proteïna es manté. En molts casos, DE canvia aminoàcids apolars per 

d’altres també apolars. Les mutacions que estan situades a prop del centre 

actiu de la proteïna són: K121R i C153S. 

 

4.2 Simulacions de dinàmica molecular en estat apo 

 

Abans d’avaluar l’enzim natural i variants generades en presència del substrat i 

del ió cianur, és essencial fer l’anàlisi de la dinàmica conformacional de l’enzim 

en estat apo, és a dir, en absència del lligand. En aquestes condicions, 

s’analitzarà la dinàmica conformacional dels residus del centre actiu de l’enzim 

responsables de la catàlisi i s’avaluarà la seva pre-organització, concepte clau 

per a la catàlisi enzimàtica, al llarg del procés d’evolució dirigida.  

 

    

4.2.1 Enzim Wild-Type 

 

Per tal d’analitzar la pre-organització dels residus catalítics [veure la figura 4] 

per la proteïna wild-type es calcularan les distàncies entre els residus catalítics, 

per conèixer quina és la distància dels residus del centre catalític sense el 

lligand (apo) i sense cap mutació. Aquesta informació serà molt important per a 

descriure el comportament del centre catalític de la proteïna i poder comparar 

amb la resta de mutants generades. 

 

Mitjançant el programa Cpptraj es calcularan les distàncies entre parells 

d’aminoàcids del centre catalític, és a dir, entre Tyr145-Ser132, Ser132-Arg149, 

i Arg149-Tyr145. Aquestes tres distàncies creen un triangle imaginari entre els 

residus i serveixen per avaluar com estan posicionats els residus per a la 

catàlisi.  
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Gràcies a aquest anàlisis és 

possible determinar les 

conformacions més estables 

del centre catalític en presència 

d’aigua. Tal i com es pot 

observar en el gràfic de 

distàncies [Figura 5], la 

simulació de MD de la proteïna 

wild-type en estat apo, ha 

mostrat dues conformacions 

del centre catalític. Es pot 

observar que la distància entre 

la tirosina 145 i la arginina 149 

es manté molt més estable que 

la resta, indicant que la variació 

de les distàncies venen donades per el moviment del residu serina 132. Cal 

destacar que s’observa un canvi conformacional, que es dóna en 12ns 

aproximadament, i  afecta de manera diferent als centres catalítics de les 

diferents cadenes. Aquest estudi serveix com a base per a la comparació de les 

variacions del centre catalític provocat per les mutacions realitzades, les 

conformacions del centre catalític amb o sense lligand, així com també per a la 

comparació de les dues cadenes peptídiques a cada ronda de mutacions.  

 

Per altra banda, també es pot calcular el RMSF per a cada posició, fet que ens 

indicarà quina és la mobilitat de cada residu de la proteïna. El RMSF per la 

Tyr145, Ser132, i Arg149 és de 6.7956, 7.4104, 7.2418Å, respectivament.  

 

 

 

Figura 5. Gràfics representatius de les distàncies al llarg de la dinàmica, entre els residus catalítics de Haloalcohol 

Dehalogenase (HheC) wild-type en les dinàmiques en forma apo. També s’inclou un diagrama representatiu de les 

distàncies i el color que representen. En verd Tyr145-Ser132, en taronja Ser132-Arg149, i amb blau Tyr145-Arg149. 

Figura 4. Detall de la tríada catalítica de l’enzim Haloalcohol 

Dehalogenase (HheC). Amb colors estan marcats es distàncies 

que es mesuren en l’anàlisi de les dinàmiques en estat apo.  
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Figura 6. Gràfics representatius de les distàncies Tyr145-Ser132 de la Haloalcohol Dehalogenase (HheC)  3ZN2, 

Round 3 i Round 9 al llarg de la dinàmica. En carmí la Ronda 3, en durat la variant 3ZN2 i en violeta la Ronda 9. 

 

4.2.2 Variants menys evolucionades: 3ZN2, Round 3 i Round 9 

 

En el cas de les variants menys evolucionades, el mateix anàlisi demostra com 

l’elevada mobilitat de la serina 132 es trasllada a la tirosina 145 [Figura 6]. Per 

el que fa el càlcul d’RMSF, s’observen disminucions significatives per a 

aquestes rondes de mutació (els valors de RMSF per Tyr145, Ser132, i Arg149 

són 3.6274, 4.0032 i 4.0838 Å respectivament). Per altra banda, s’observa com 

hi ha una diferent distribució de les distàncies entre les dues cadenes. A les 

simulacions realitzades, una de les cadenes presenta sempre una menor 

mobilitat dels residus catalítics, manté aquests tres residus més estables que 

l’altre. Aquestes observacions podrien indicar que tot i ser cadenes d’igual 

seqüència, només una d’elles es presenta ben pre-organitzada per la catàlisi. 

En aquest treball no s’ha pogut determinar, però, quin és el motiu o el causant 

d’aquesta diversitat entre les dues cadenes de l’enzim. 

 

 

 

 

4.2.3 Variants més evolucionades: Round 17 i Round 18 

 

L’anàlisi de les distàncies dels residus catalítics per a aquestes rondes de 

mutació genera uns resultats més interessants. Tal i com s’observava a la resta 

de variants, la mobilitat dels residus d’una  cadena és més gran i a la ronda 17 

el residu Arg149 té un comportament anti-correlacionat amb la resta de residus 

catalítics, fet que també es compleix a la ronda 18. Per altra banda, l’altre 

cadena és molt menys flexible i presenta molt poca variació, però els patrons 

que s’observen a les rondes 17 i 18 són diferents. 

 

A la ronda 17 la distància Tyr145-Arg149 està completament fixa, i les altres 

dues són gairebé idèntiques entre elles a cada moment [veure la Figura 7]. 

Aquest fet indica que l’únic residu mòbil d’aquesta tríada és la Ser132. Per 

contra a l’esperat, el càlcul de RMSF no coincideix amb aquests resultats (el 
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Figura 7. Gràfics representatius de les distàncies Tyr145-Ser132 de la Haloalcohol Dehalogenase (HheC)  Round 

17 i Round 18 al llarg de la dinàmica. En carmí la Ronda 18, en durat la Ronda 17. 

 

RMSF dels residus catalítics es manté alt), fet que indica que els residus 

Tyr145 i Arg149 son mòbils, i es mouen en conjunt amb la proteïna. Els valors 

de RMSF per Tyr145, Ser132, i Arg149 son 2.44, 4.00 i 2.27Å respectivament. 

A la ronda 18 s’observa una semblança amb la ronda 17 si es considera la 

consonància de les distàncies Ser132-Arg149 i Ser132-Tyr145. Per tant, 

podem concloure que la serina és clarament més flexible i afecta a les 

distàncies calculades. En general, les distàncies obtingudes son més llargues i 

per tant, menys productives des d’un punt de vista catalític. 

 

Aquestes simulacions de dinàmica molecular mostren com al llarg del procés 

d’evolució les mutacions introduïdes no tenen un efecte molt important a la 

dinàmica conformacional dels residus del centre catalític. En general, no 

s’observen tendències clares quant a pre-organització del centre actiu, tot i que 

cal destacar que en el cas particular de la ronda 17 els residus catalítics estan 

molt més fixes, i molt més pre-organitzats per a la catàlisi. Tot i així, les  

simulacions realitzades suggereixen que la millora de l’eficiència catalítica de la 

variants sembla donada per una millora en la interacció de la proteïna amb el 

lligand (binding productiu), és a dir en KM més que kcat. Cal remarcar que la 

caracterització cinètica de les diferents variants no ha estat publicada i, per 

tant, no es diposa d’aquesta informació.      

 

 

 

4.3 Simulacions de dinàmica molecular en presència de l’epòxid i el 

cianur  

 

Analitzar les rondes d’evolució amb el lligand i el cianur és la part més 

essencial i interessant d’aquest treball, ja que segons les simulacions en estat 

apo realitzades la millora en eficiència catalítica ve donada per KM, i per tant 

amb simulacions de dinàmica molecular en presència dels lligands podrem 

determinar com s’ha aconseguit millorar l’eficiència per a la reacció de 

trencament de l’anell oxirà de l’epòxid. De nou, per tal de valorar la 
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Figura 8. Gràfics representatius de les distàncies al llarg de la dinàmica, entre els residus catalítics de Haloalcohol 

Dehalogenase (HheC) wild-type en les dinàmiques amb presencia els lligands. En verd EPO-Ser132, en taronja 

EPO-Tyr187, en vermell EPO-Tyr145 i en blau EPO-CN-. 

competència catalítica de les variants es calcularan les distàncies entre els 

residus catalítics, així com respecte l’epòxid i el cianur. Aquestes últimes 

distàncies proporcionaran informació rellevant pel que fa al binding de l’epòxid i 

del cianur al centre actiu de la proteïna. . 

 

També resultarà molt interessant l’extracció de “snapshots” de la dinàmica per 

poder observar quines interaccions febles es donen al llarg de la dinàmica 

molecular, com ara enllaços d’hidrògen entre l’epòxid i residus de la proteïna, 

així com entre l’ió cianur i els residus encarregats d’interaccionar amb la 

càrrega negativa. Gràcies a aquests snapshots extrets de la trajectòria de la 

simulació es podàr observar amb molta més claredat quines interaccions es 

donen al llarg del  la dinàmica i com es comporten altres residus que no formin 

part dels catalítics.  

 

 

4.3.1 Wild-type 

 

La realització d’aquests càlculs de distància per a la wild-type amb el lligand i el 

cianur resulta altament interessant, ja que permetran comparar amb la resta de 

rondes d’evolució dirigida, i entendre què fa que aquestes siguin millors que la 

wild-type per a la reacció de cianòlisis amb l’epòxid.  

 

Pel que fa les distàncies amb l’epòxid [Figura 8], es pot observar com al principi 

de la dinàmica molecular (8 ns) abandona el centre actiu de la cadena B, i per 

tant no té cap possibilitat de realitzar la reacció de cianòlisi. Per altra banda, a 

la cadena A, el lligand es manté proper al centre actiu fins que al cap de 30 ns 

aproximadament, aquest es col·loca d’una manera que podria ser catalítica (la 

distància és de 5 A, és a dir, relativament curta), però es pot observar com el 

cianur no es manté en el centre actiu, per tant la reacció de cianòlisi no pot 

ésser possible en aquest estat. Aquestes observacions concorden amb el fet 

que l’enzim wild-type presenta molt poca activitat als assajos experimentals.  
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Figura 9. Gràfics representatius de les 

distàncies al llarg de la dinàmica, entre 

els residus catalítics de Haloalcohol 

Dehalogenase (HheC) per la variant 

3ZN2, les rondes 3 i 9, en les 

dinàmiques amb presencia els lligands. 

En verd EPO-Ser132, en taronja EPO-

Tyr187, en vermell EPO-Tyr145 i en 

blau EPO-CN-. En tots els casos es 

tracta de la cadena A de l’enzim 

 

 

4.3.2 Variants menys evolucionades: 3ZN2, Round 3 i Round 9 

 

Les mutacions introduïdes a les primeres rondes d’evolució clarament 

afavoreixen la interacció de la proteïna amb el substrat, ja que les distàncies 

seleccionades mostren un fort binding del lligand.  En el cas de la primera 

variant, l’epòxid de la cadena A es troba unit al centre actiu i no es separa en 

cap moment (la distància amb la Tyr145 és de 4 Å), a més a més es poden 

observar dues conformacions de l’epòxid de similar estabilitat.  

 

Pel que fa la ronda 3, l’epòxid abandona el centre catalític de la cadena A, i 

després accedeix al centre catalític de la cadena B. Cal observar que l’epòxid 

de la cadena B està interaccionant amb residus d’una α-hèlix propera al centre 

catalític, més concretament la part αFG. Pel que fa la ronda 9, aquesta té un 

comportament molt semblant a la ronda 3 pel que fa a l’epòxid, ja que es manté 

en una cadena i interacciona amb αFG2, mentre que per l’altra cadena, el 

lligand abandona el centre actiu.  

 

Si s’analitza la interacció del ió cianur al llarg de les rondes d’evolució [Figura 

9], es veu com a les dues primeres variants (3ZN2 i Round 3), el CN- abandona 

el centre actiu al cap de 6 ns de simulació. En canvi, a partir de la ronda 9 el 

comportament del cianur és molt diferent, ja que en ambdós cadenes es manté 

fix i proper al centre actiu. Si s’analitzen les possibles interaccions febles que 
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Figura 10. Gràfics representatius de les distàncies al llarg de la dinàmica, entre els residus catalítics de Haloalcohol 

Dehalogenase (HheC) per les, les rondes 17 i 18, en les dinàmiques amb presencia els lligands. En verd EPO-

Ser132, en taronja EPO-Tyr187, en vermell EPO-Tyr145 i en blau EPO-CN-. En tots els casos es tracta de la cadena 

A de l’enzim 

 

pugui estar realitzant el CN-, s’observa una forta interacció amb el residu 

Tyr187, el qual és una mutació que s’observa per primera vegada a la ronda 9. 

Aquesta mutació sembla tenir un paper clau per a mantenir el cianur proper al 

centre actiu, juntament amb l’epòxid i ben posicionat per a realitzar l’atac 

nucleofílic. 

 

 

4.3.3 Variants més evolucionades: Round 17 i Round 18 

 

Aquestes rondes finals són en les quals s’esperen uns millors resultats, ja que 

són les variants més evolucionades amb un major nombre de mutacions 

beneficioses. Les simulacions de dinàmica molecular indiquen que en ambdues 

rondes l’epòxid abandona el centre actiu en algun moment de la simulació 

(després de 2 i 17 ns respectivament) [Figura 11], per contra el cianur no ho fa 

mai. Aquests resultats són molt interessants, ja que indiquen que les mutacions 

introduïdes clarament afavoreixen el binding del cianur, i asseguren que un cop 

l’epòxid accedeixi al centre actiu de l’enzim la reacció de cianòlisi es portarà a 

terme. Així doncs el cianur ha de mantenir-se al centre actiu i ben posicionat 

per fer la reacció, i una vegada la reacció s’ha portat a terme, la interacció del 

producte resultant no ha de ser tant forta. Una elevada afinitat per l’epòxid o el 

producte resultant podria portar a una inhibició de l’enzim per substrat o per 

producte. 
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Figura 11. Detall de les interaccions entre els residus catalítics (en verd) i 

propers o acompanyants (en blau) amb l’epòxid i el cianur. Aquesta imatge 

correspon a la dinàmica de la Round 17. 

Figura 12. Detall de les interaccions del 

cianur amb els residus acompanyants en la 

ronda 17. La xarxa que acompanya la imatge 

indica els espais que es formen dins de la 

molècula, permetent veure que el cianur es 

troba en un espai tancat per els residus Y187 i 

W86 

Quan s’analitzen els 

enllaços i interaccions 

febles, es pot observar 

que el cianur actua de 

manera perfecte amb 

l’epòxid, ja que quan 

aquest està present i 

correctament posicionat 

per a realitzar la 

reacció, interactua amb 

residus del centre 

catalític i l’anell de 

l’epòxid [ veure Figura 

11]. Per altra banda, 

quan aquest marxa del 

centre catalític, el 

cianur es desplaça i 

interacciona amb els residus propers com ara la Tyr187 i Tyr205[Figura], els 

quals són mutacions que es presenten a partir de la ronda 9 i 17 

respectivament. Aquests resultats clarament indiquen que bona part de les 

mutacions realitzades estan enfocades a millorar el binding del CN- per tal de 

mantenir-lo proper al centre actiu i evitar així  

que interaccioni amb altres parts de la 

proteïna o el medi . 

 

 

Analitzant en més detall els snapshots de la 

simulació, també es pot observar com en els 

moments en els quals no hi ha l’epòxid 

present, els residus Y187 i W86, bloquegen 

la possible sortida del cianur posant 

impediment estèric [veure la Figura 12]. 

Aquestes posicions han estat mutades i 

s’observen per primera vegada a la ronda 9. 

 

També s’observa una tendència de part de 

les cadenes a actuar de manera diferenciada, 

cosa que es pot observar   especialment a la 

ronda 18. 
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5. Discussió  
 

 

Les simulacions de dinàmica molecular realitzades en absència del lligand i en 

especial, l’anàlisi de les posicions dels residus catalítics al llarg de la dinàmica, 

mostra diferències entre els patrons de moviment d’aquests aminoàcids, però 

en cap moment es pot extrapolar de manera directe a la millora de la catàlisi 

per l’obertura de l’anell de l’epòxid. No s’ha pogut observar cap patró concret, i 

a la ronda 18 el patró de moviment és semblant a l’observat a la wild-type.  

 

Per altra banda, si es comparen els valors de flexibilitat (RMSF) obtinguts pels 

residus catalítics per les diferents variants,  es pot afirmar que a les variants 

més evolucionades són més rígides, cosa que suggereix una major pre-

organització del centre actiu per a la catàlisis. Aquest fet és clarament 

evidenciable a la ronda 17, però tot i això les simulacions en estat apo per a la 

resta de variants, i especialment si es compara la ronda 18 i la wild-type, 

indiquen que les mutacions introduïdes al llarg del procés d’evolució dirigida no 

afecten tan a la catàlisi (kcat), com a la constant de Michaelis Menten (KM) 

relacionada amb el binding productiu dels lligands.  

 

 

Els resultats dels càlculs de RMSF globals de tota la proteïna en no ha resultat 

significatiu en cap de les dinàmiques moleculars realitzades, tot i que s’ha 

observat que hi ha una diferència en la mobilitat de les cues terminals de les 

proteïnes, ja que certes mutacions terminals ajuden a que l’extrem N-terminal 

interaccioni amb el cos central de l’enzim, o fins i tot amb la cua terminal de 

l’altra subunitat, reduint-ne així la mobilitat.   

 

Pel que fa als anàlisis de les simulacions de dinàmica molecular per les 

diferents variants en presència del cianur i l’epòxid, es pot observar com a la 

proteïna wild-type la interacció de l’epòxid amb el centre catalític no és gaire 

forta. En una cadena, l’epòxid es queda proper al centre actiu, però mostra una 

gran variabilitat en la seva posició i orientació, en canvi a l’altra subunitat 

aquest marxa de l’interior de la proteïna i no es torna a posicionar al centre 

actiu durant la resta de la dinàmica molecular. Per altra banda, una vegada la 

proteïna incorpora les dues mutacions proposades per Schallmey et al. aquesta 

manté l’epòxid més proper i més fortament unit al centre actiu de la proteïna. El 

fenomen que té lloc a la dinàmica molecular de la ronda 3, ajuda a defensar 

aquesta idea, ja que quan l’epòxid abandona el centre actiu, al cap de 7 ns hi 

torna a accedir, demostrant així  tenir prou afinitat per el centre actiu. Tot això 

indica que les mutacions que tenen lloc a les primeres rondes de mutació, 

estan estretament relacionades amb millorar l’afinitat de l’epòxid als centres 

actius de la proteïna, i per tant suggereixen que les mutacions contribueixen a 

millorar la KM per l’epòxid 
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Pel que fa a les següents rondes d’evolució dirigida (9, 17 i 18), aquestes 

semblen tenir un efecte immediat en l’acomodació del cianur a la zona propera 

al centre actiu encarregada de interaccionar amb els ions Cl- i CN-. Aquest fet  

s’observa molt bé a partir de la ronda 9, en la qual s’incorporen mutacions molt 

importants pel binding del cianur, que són la variació en la posició 86, la qual 

passa de ser una fenilalanina a un triptòfan, facilitant així interaccions de pont 

d’hidrògen amb l’oxigen de l’epòxid [FIGURA] i mantenint-lo en la posició 

requerida per a la catàlisi, així com bloquejar la sortida del cianur una vegada 

l’epòxid ha marxat del centre catalític. També s’incorporen mutacions properes 

al residu Y187, en particular S189, fent així que aquesta tirosina es posicioni 

d’una manera més òptima per a interaccionar amb el cianur i mantenir-lo així en 

una posició catalíticament competent. 

 

Finalment, a les rondes 17 i 18, hi ha un gran volum de mutacions, la qual cosa 

fa difícil l’anàlisi detallat de l’efecte de cadascuna d’elles, però cal remarcar la 

mutació a la posició 205 la qual passa de ser una valina a una tirosina. Gràcies 

a aquesta mutació, la nova tirosina pot interaccionar amb el cianur gràcies al 

seu grup OH terminal, de manera similar a com ho fa la Y187. Si s’analitza la 

posició d’aquests dos residus al llarg de la simulació de dinàmica molecular, es 

veu com estan perfectament posicionats per interaccionar a la vegada amb el 

cianur i també l’epòxid, ja que també interaccionen amb l’oxigen d’aquest 

mentre es dóna lloc la reacció de cianòlisi. L’anàlisi d’aquestes últimes variants 

indica que a les últimes rondes d’evolució dirigida la KM per l’ió cianur es 

millora.  

 

 

6. Conclusions 
 

The main conclusions obtained in this project can be summarized as follows: 

 

 

→ Molecular Dynamics (MD) simulations for the natural and evolved 

halohydrin dehalogenase enzymes in the apo state have revealed that 

the enhanced catalytic activity of the enzymes along the evolutionary 

process is not related to an improvement of the value kcat, as the active 

site of the enzymes maintain the same active site pre-organization. 

 

 

→ Molecular Dynamics (MD) simulations in the presence of epoxide and 

cyanide ligands have indicated that in the first rounds of evolution (up to 

round 9) there is a progressive improvement of the binding affinity of the 

enzyme for the new epoxide substrate. The last rounds of DE improve 

the binding of the cyanide. 
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→ Mutations proposed in the Schallmey et al. paper demonstrate an 

improvement in the affinity of the enzyme towards the new epoxide 

substrate, which has a positive effect on the catalytic activity of the 

enzyme for the nucleophilic attack of the cyanolisis. The MD simulations 

indicate that the main role of these mutations is to enhance the epoxide 

binding, and thus the Michaelis Menten constant (KM). 

 

 

→ The MD simulations have also shown the importance of the mutations 

F86W and V205Y, which have no direct effect on the catalytic center of 

the halohydrin dehalogenase, but they force both cyanide and epoxide to 

be accommodated in the enzyme active site for the cyanolisis reaction. 

 

 

→ Rosetta turns out to be an ideal program for generating the mutants 

for each directed evolution round for which no X-ray structure was 

available, making possible their evaluation via molecular dynamics 

simulations in the presence or absence of ligands. 

 

→ All the information acquired in this MD-based project is of extreme 

relevance for the improvement of computational protocols, like for 

instance the inside-out, for the synthesis of drugs at low cost. 

 

 

 

7. Ètica i Sostenibilitat 

 

Aquests mètodes d’estudi computacionals no creen cap residu químic de manera 

directa, tampoc un enorme quantitat de deixalles com passa en els laboratoris, ja que 

no s’utilitza material de laboratori. Per altra banda, el consum d’electricitat per a la 

realització dels càlculs no es elevat, ja que una sola GPU del tipus Tesla 2090, com les 

utilitzades en el clúster MinoTauro del BSC, tenen una potència aproximada de 225W, 

per tant no tenen un consum excessiu. Per altra banda, aquestes gràfiques estàn 

composades de512 nuclis de computació, dels quals se n’utilitzen 12 per a cada 

dinàmica molecular, això ens ve a dir que es poden realitzar 42 dinàmiques de manera 

simultània només utilitzant aquests 225W. 

 

En definitiva, aquests tipus d’anàlisis són molt respectuosos amb el medi ambient, i 

permeten reduir els residus que es generen en laboratoris. 
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