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Resum 

El càncer és una malaltia mundialment coneguda que avui dia afecta a una part important de 

la població, fet pel qual està a l’ordre del dia en les investigacions biomèdiques. La família de 

receptors tirosin quinasa ErbB és altament estudiada en teràpia contra el càncer, degut a la 

seva implicació en vies de proliferació i diferenciació cel·lular. El factor de creixement 

epidèrmic (EGF) és un lligand d’aquesta família que s’uneix al seu receptor EGFR provocant 

que dimeritzi i conseqüentment s’autofosforil·li, fent que s’activi la via de senyalització. 

 

La teràpia dirigida contra el càncer consisteix en guiar un fàrmac cap a les cèl·lules tumorals 

per via de determinades proteïnes (generalment receptors) que estiguin implicats en el procés 

tumoral. En aquest projecte es vol dirigir aquest atac cal al receptor del factor de creixement 

epidèrmic (EGFR), el qual està implicat en el procés de proliferació cel·lular descontrolada que 

caracteritza la malaltia, i bloquejar-lo amb un derivat del seu propi lligand EGF.  

 

Per aconseguir convertir aquest lligand en un agent bloquejant cal fer-li un seguit de 

modificacions als residus que el componen, amb la intenció d’aconseguir mantenir l’afinitat 

natural d’aquest pèptid al seu receptor però evitant que provoqui la dimerització, per eludir 

l’activació de la via de creixement cel·lular. 

 

Aquest treball de final de grau es centra en estudiar la interacció natural que hi ha entre el 

lligand EGF i el seu receptor EGFR, tot comparant-lo amb el model truncat (EGFt) realitzat per 

Panosa et al. l’any 2013. Gràcies a la dinàmica molecular es generen les trajectòries d’ambdós 

models, el natural i el truncat, i s’analitzen mitjançant Amber16. Finalment, es fa docking de 

proteïnes amb ClusPro 2.0 per preveure quina interacció hi haurà entre els lligand modificats 

(EGFm) i el receptor.  
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Resumen 

El cáncer es una enfermedad mundialmente conocida que hoy en día afecta a una parte 

importante de la población, hecho la hace estar en el orden del día en las investigaciones 

biomédicas. La familia de receptores tirosin quinasa ErbB esta muy estudiada en terapia contra 

el cáncer, debido a su implicación en las vías de proliferación y diferenciación celular. El factor 

de crecimiento epidérmico (EGF) es un ligando de dicha familia que se une a su receptor EGFR 

provocando que este dimerice i consecuentemente se autofosforile, haciendo que se active la 

vía de señalización. 

 

La terapia dirigida contra el cáncer consiste en guiar un fármaco hacia las células tumorales 

mediante determinadas proteínas (generalmente receptores) que estén implicados en el 

proceso tumoral. En este proyecto se quiere dirigir este ataque hacia el receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR), el cual esta implicado en el proceso de proliferación celular 

descontrolada que caracteriza la enfermedad, i bloquearlo con un derivado de su propio 

ligando EGF. 

 

Para conseguir convertir este ligando en un agente bloqueador es necesario hacer un 

conjunto de modificaciones a los residuos que lo componen, con la intención de conseguir 

mantener la afinidad natural de este péptido a su receptor pero evitando que provoque 

dimerización, para eludir la activación de la vía de crecimiento celular.  

 

Este trabajo de final de grado se centra en estudiar la interacción natural existente entre el 

ligando EGF i su receptor EGFR, comparándolo con el modelo truncado (EGFt) realizado por 

Panosa et al. el año 2013. Gracias a la dinámica molecular se generan trayectorias de ambos 

modelos, el natural y el truncado, y se analizan mediante Amber16. Finalmente, se hace 

docking de proteínas con ClusPro 2.0 para prever que interacción habrá ente los ligandos 

modificados (EGFm) i el receptor. 
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Abstract 

Cancer is a worldwide known disease that affects a big part of the population, reason why it’s 

being studied nowadays in biomedical research. The tyrosine kinase receptors family ErbB is 

highly studied in cancer therapy, due to its implication in cell proliferation and differentiation 

pathways. The epidermal growth factor (EGF) is a ligand of this family that binds to its receptor 

EGFR causing a dimerization and consequently autophosphorylation, driving to the activation 

of the signaling path. 

 

Targeted cancer therapy it’s about guiding a drug to the tumoral cells through determined 

proteins (usually receptors) involved in the tumoral process. The idea of this project is to 

address the attack to the epidermal growth factor receptor (EGFR), which is involved in the 

uncontrolled massive cell proliferation characteristic of this disease, and lock it with a derivative 

of its own EGF ligand. 

 

To convert this ligand into a blocker agent is necessary to do some modifications to the 

residues that composes it, with the intention of maintain the natural affinity of this peptide to 

its receptor but avoiding that this causes dimerization, eluding the activation of the cell growth 

pathway.  

 

This final degree work is focused in the study of the natural interaction between the EGF ligand 

and its EGFR receptor, comparing it with the truncated model (EGFt) done by Panosa et al. in 

2013. By molecular dynamics the trajectories of both models are generated and after analyzed 

by Amber16. Finally, docking of proteins is done by ClusPro 2.0 to foresee the interaction that 

would be between the modified ligands (EGFm) and the receptor. 
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1. Introducció 

1.1. El cáncer 

Visió global 

Des de fa uns anys el càncer ha agafat molta importància en les investigacions biomèdiques, 

tant a nivell de cerca de tractaments com de les seves causes, degut a la seva elevada 

incidència i mortalitat en la societat. Només l’any 2018 es van estimar 18’1 milions de casos 

nous i 9’6 milions de defuncions a causa d’aquesta malaltia segons les tendències dels últims 

anys (Figura 1) (Ferlay et al., 2018). A més a més, el National Cancer Institute (NIH), basant-se 

en dades del 2013 al 2015, estima que un 38’4% de la població rebrà un diagnòstic de càncer 

en algun moment de les seves vides.  

 
Figura 1. Estimació de la proporció, per regió i continent, de nous casos i morts per càncer l’any 
2018. El pastís és proporcional al nombre de casos totals i cada tall mostra la proporció de casos o morts 
respecte aquest total. Imatge extreta de l’article Ferlay et al., 2018. 

El càncer és una malaltia genètica causada en la seva totalitat o en part per variacions en la 

seqüència d’ADN que l’allunyen de la normal (National Human Genome Research Institute). 

Entre el 5 i el 10% dels casos venen donats per defectes genètics preexistents, mentre que 

l’altre 90 o 95% s’ha demostrat que venen causats per factors ambientals i l’estil de vida, com 

ara la dieta, el tabaquisme, l’exposició solar, el consum d’alcohol, els ambients contaminats, 

etc. que afecten als gens i els muten (Anand et al., 2008). 

Les cèl·lules cancerígenes, a diferència de les cèl·lules sanes, i gràcies a les mutacions 

preexistents o adquirides, presenten molts mecanismes per escapar del control i regulació 
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habitual i, d’aquesta manera, proliferar i tornar-se invasives1. En ‘The Hallmarks of Cancer’, 

publicat l’any 2000 i revisat l’any 2011, s’expliquen detalladament les característiques del 

càncer que confereixen a les cèl·lules cancerígenes la capacitat de sobreviure, proliferar-se i 

disseminar-se, ajudant així a ordenar les complexitats de les malalties neoplàsiques (Figura 2) 

(Hanahan & Weinberg, 2000; Hanahan & Weinberg, 2011). 

 
 

Tractaments actuals 

Durant els últims cinquanta anys s’han fet grans avenços en els tractaments contra el càncer. 

Els més usats i disponibles actualment són la cirurgia, la quimioteràpia i la radioteràpia, els 

quals es combinen depenent del tipus de càncer per tal d’augmentar la seva eficàcia (Arruebo 

et al., 2011).  

La quimioteràpia ha resultat un dels tractaments més efectius quan es combina amb altres 

tractaments i bàsicament funciona amb citostàtics2 i citotòxics3 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279427/). Malgrat que aquest tractament sigui 

efectiu té les seves limitacions, com per exemple el funcionament dels citotòxics. Aquestes 

substàncies ataquen aquelles cèl·lules que proliferen ràpidament, cosa que no només fan les 

 
1 Capacitat de colonitzar teixits i òrgans sans, podent arribar a estendre’s per tot el cos. 

2 Substància que para o alenteix el creixement cel·lular sense provocar la seva mort. 

3 Substància que provoca toxicitat cel·lular i, habitualment, la mort d’aquestes.  

Figura 2. The Hallmarks of 
Cancer. 
Es mostren, subratllades en 
verd, totes les 
característiques del càncer 
descrites per Hanahan i 
Weinberg al 2000  i, en 
vermell, les completades al 
2011. Imatge extreta de 
Hanahan & Weinberg, 2011. 
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cèl·lules cancerígenes, sinó moltes de les cèl·lules mare del nostre cos. Per aquesta raó hi ha 

els efectes secundaris i seqüeles a llarg termini que, tant pacients com metges i 

investigadors, intenten alleujar i eliminar (Nurgali, Jagoe, & Abalo, 2018). D’altra banda, els 

citostàtics no provoquen la mort cel·lular, sinó que simplement aturen o alenteixen el seu 

creixement, evitant així la proliferació. La supervivència de les cèl·lules tumorals porta a la 

possibilitat de que generin resistències per escapar a aquest atac, fent-lo menys efectiu 

(Alberts et al., 2002; Padma, 2015). 

 

Tractaments dirigits 

Tot i tenir tractaments força efectius, la seva baixa especificitat per cèl·lules canceroses fa que 

es segueixin buscant altres vies per tractar la malaltia. La teràpia dirigida està agafant molta 

importància degut a que es focalitza l’atac i evita la toxicitat sobre les cèl·lules sanes. El 

funcionament d’aquesta teràpia consta en el direccionament de fàrmacs contra determinades 

proteïnes o gens que promouen la proliferació de les cèl·lules cancerígenes. El 

desenvolupament d’aquests fàrmacs es centra en que han de bloquejar la proliferació cel·lular 

(funció citostàtica) però també en que han d’induir apoptosi o autofàgia per tal de destruir-les 

(funció citotòxica) (Padma, 2015).  

En molts càncers humans s’ha vist que les cèl·lules somàtiques tenen les vies de senyalització 

cel·lular mutades. Aquestes proteïnes receptores o citoplasmàtiques que estan implicades en 

les vies de senyalització sovint es troben sobreexpressades en cèl·lules tumorals humanes, fet 

pel qual són molt estudiades com a dianes d’aquest tipus de teràpia dirigida. Les més 

comunes són els receptors de la família del factor de creixement epidèrmic (EGFR; ErbB1; 

ErbB2), els receptors d’insulina i de factors de creixement insulin-like (IGF), o el receptor 2 del 

factor de creixement del fibroblast (FGFR-2), entre molts altres (Yan, Rosen, & Arteaga, 2011).   

 

1.2. Receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR) 

El receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR) pertany a la família ErbB dels receptors 

tirosina quinasa (RTK), la qual consisteix en quatre membres: EGFR (ErbB1/HER1), ErbB2 

(HER2), ErbB3 (HER3) i ErbB4 (HER4) (Mehrabi et al., 2017). Aquests RTK són proteïnes 

transmembrana, receptors de tipus 1, que juguen un rol molt important en processos com el 

creixement, la proliferació, la diferenciació, la motilitat i el metabolisme cel·lular. Generalment, 

són activats mitjançant la unió del seu lligand i posterior dimerització del complexes (Figura 

3A) (Hubbard & Miller, 2007). 
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L’EGFR està format per 1186 aminoàcids i està estabilitzat per 18 ponts disulfur (Ogiso et al., 

2002). Té un domini extracel·lular destinat a la unió amb el lligand, un domini transmembrana 

per ancorar-se a la cèl·lula i un domini quinasa intracel·lular (Normanno et al., 2006; Mehrabi 

et al., 2017). El domini extracel·lular consta de 622 aminoàcids i es subdivideix en quatre 

dominis (Taula 1, figura 3B), els quals intervenen de diferents maneres en la interacció amb el 

lligand (Mitchell, Luwor, & Burgess, 2018). 

 

 

 

     
 

 

 

 

L’EGFR té set lligands diferents, que ordenats de major a menor afinitat amb el receptor són 

l’EGF, el TGFa, l’HB-EGF, el BTC, l’EPR, l’EPG i l’AR. El fet de que cadascun tingui una afinitat 

diferent amb el receptor permetent donar senyals diferents a la cèl·lula (Sanders et al., 2013).  

Domini extracel·lular Aminoàcids Funció 

Subdomini I (L1) 1 al 165 Interacció amb EGF. 

Subdomini II (S1) 166 al 309 Braç de dimerització. 

Dona estabilitat a la proteïna (ric en cisteïnes). 

Subdomini III (L2) 310 al 479 Interacció amb EGF. 

Subdomini IV (S2) 480 al 622 Dona estabilitat a la proteïna (ric en cisteïnes). 

A B 
Figura 3. Representació dels dominis extracel·lulars d’un dímer d’EGFR-EGF 2:2 (A) i del domini 
extracel·lular d’un monòmer d’EGFR (B) a partir de l’estructura PDB 1IVO. (A) Els lligands EGF 
(negre i blau) interaccionant amb EGFR (verd i vermell) mentre els braços de dimerització dels receptors 
interaccionen entre ells (cercle negre). (B) S’identifiquen els diferents subdominis amb colors: subdomini 
L1 (vermell), S1 (blau), L2 (verd) i S2 (lila) (Estructura de Ogiso et al., 2002).  

Taula 1. Funcions i aminoàcids corresponents a cada subdomini del domini extracel·lular 
(Mitchell, Luwor, & Burgess, 2018; Burgess, Bellot, Ullrich, Schlessinger, & Givolltt, 1988). 
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En el cas dels lligands hEGF i TGFa el procés d’activació del receptor EGFR i de la via de 

senyalització s’inicia gràcies a la unió d’aquest amb el subdomini I (L1) mitjançant interaccions 

majoritàriament hidrofòbiques, fet que provoca un canvi conformacional al receptor que 

deixarà exposat el braç de dimerització del subdomini II (S1). Gràcies a aquest canvi 

d’arranjament el lligand podrà interaccionar també amb el domini III (L2) ajudant a estabilitzar 

la nova estructura ‘activa’ (Bajaj, Waterfield, Schlessinger, Taylor, & Blundell, 1987). El braç de 

dimerització és fonamental, ja que permet que interaccionin dos complexos EGFR-EGF de 

manera 2:2 (Figura 3A), com van demostrar Ogiso et al. l'any 2002 pel lligand EGF i Garrett et 

al. l'any 1998 per TGFa. La proximitat dels dominis quinasa intracel·lulars d’EGFR permet que 

s’autofosforil·lin, generant una cascada d’activacions (Mitchell et al., 2018) que porta a la 

cèl·lula a dividir-se o diferenciar-se, depenent de l’afinitat d’aquesta unió lligand-receptor 

(Normanno et al., 2006; Freed et al., 2017). 

Un cop activat, el receptor es recicla o s’elimina. Els processos d’internalització, ubiquitinació4 

i degradació lisosomal del complex receptor-lligand col·laboren en la regulació transitòria 

d’EGFR (Levkowitz et al., 1999).  

Depenent del lligand que s’hagi unit a EGFR aquesta internalització es donarà de diferents 

maneres o no es donarà. Quan és l’EGF qui s’uneix al receptor, causa una barreja equitativa 

d’internalització i degradació (Henriksen, Grandal, Knudsen, van Deurs, & Grøvdal, 2013). La 

internalització permet reciclar la proteïna, i el seu transport fins l’interior del nucli permet fer 

una regulació gènica, fosforilació de tirosines d’algunes proteïnes diana i interaccions 

proteïna-proteïna que ajuden a la reparació de l’ADN (Dittmann et al., 2005; Mills, 2012; 

Brand, Iida, Li, & Wheeler, 2011). 

 

1.3. Factor de creixement epidèrmic (EGF) 

L’EGF humà (hEGF) és un polipèptid de cadena simple format per 53 aminoàcids, d’entre els 

quals sis són cisteïnes que formen tres ponts disulfur, fent-lo molt estable (Figura 4). Té la 

funció de regular la proliferació i diferenciació cel·lular en unir-se amb gran afinitat al seu 

receptor EGFR (Ogiso et al., 2002) i serà objecte d’estudi en aquest treball.  

 
4 Consisteix en l’addició covalent i reversible d’una o varies proteïnes d’ubiqüitina que permet fer una 

regulació post-traduccional que augmenta l’espectre de funcions i diversitat de les proteïnes a qui se’ls 

hi afegeix, alhora que permet fer un marcatge per a degradació de dites proteïnes (Peña-Rangel, & 

Riesgo-Escovar, 2012) 
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Estudis previs de mutagènesi dirigida per estudiar la importància de certs residus de l’EGF en 

l’activitat del receptor, han mostrat que la mutació G12Q augmenta en un 500% l’activitat 

proliferativa alhora que H16D ho fa en un 400%, Y13W en un 200% i L15A la fa disminuir 

dràsticament (Mullenbach et al., 1998) com també ho fan, fins a menys d’un 5% d’activitat, les 

mutacions I23T i L26G (Engler et al., 1988). També s’ha demostrat que la supressió o canvi de 

posició del residu Leu47 redueix molt aquesta activitat (Panosa et al., 2013; Mehrabi et al., 

2017), alhora que l’abolició dels 6 aminoàcids finals del hEGF només redueix l’activitat un 15%, 

ja que Leu47 no s’elimina (Hollenberg & Gregory, 1980). 

 
Figura 4. Representació del lligand EGF amb tres ponts disulfur. El lligand s’ha representat a partir 
de les coordenades de l’estructura d’unió amb el receptor de la cristal·lització 1IVO (Ogiso et al., 2002). 

Panosa et al. l'any 2013 van dissenyar un agent de teràpia dirigida amb l’objectiu de bloquejar 

el receptor EGFR i fer-lo servir com a tractament contra el càncer, tal com es va fer per primer 

cop amb el tamoxifè als anys 70 (Yan et al., 2011). Per fer-ho van generar una versió truncada 

del lligand hEGF (EGFt) tallant els 8 aminoàcids de la cua C-terminal, entre els quals es troba 

el residu altament conservat Leu47 (Nice et al., 2002; Mehrabi et al., 2017). Aquest truncat el 

van generar basant-se en el compost PCI (Potato Carboxypeptidase Inhibitor), amb la intenció 

de que actués com antagonista de lligand natural tenint la bona afinitat del EGF però les 

propietats antitumorlas del PCI (Blanco-Aparicio et al., 1998). En els experiments in vitro l’EGFt 

mostra 48 vegades menor afinitat pel receptor que hEGF, ja que les Kd dels compostos són 

d’aproximadament 60x10-9 M i 1’3x10-9 M, respectivament. Aquest fet no és cap sorpresa ja 

que la Leu47 es considera un dels 3 punts de contacte essencials amb el receptor. Per aquesta 

raó, segurament, EGFt no permet la dimerització del receptor, cosa que hEGF sí que fa, i això 

el fa bon candidat per ser un antagonista potent (Ferguson et al., 2003). L’EGFt resulta ser 

capaç de provocar internalització del receptor en un 21%, mentre que hEGF ho fa en un 50% 

(Panosa et al., 2013).  

Per totes aquestes raons es creia que el EGFt seria bon antagonista de l’hEGF, però en els 

experiments in vivo es veu que cal molta quantitat del truncat per tal de poder aconseguir el 

mateix efecte que hEGF, degut a la diferència d’afinitats ja mencionada. Per això, el grup on 
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s’ha realitzat aquest treball proposa fer un seguit de lligands modificats (EGFm) basats en 

hEGF que tinguin un efecte similar als del EGFt però sent més competitius i que desplacin 

l’hEGF. El disseny racional dels mutants amb eines computacionals ens dona la possibilitat de 

valorar aquells aminoàcids que permetin la interacció amb el receptor però no la dimerització 

d’aquest, generant un efecte citostàtic.  

Un cop trobat el millor EGFm, es vol generar citotoxicitat a la cèl·lula amb la intenció de 

destruir-la, mitjançant l’addició d’un agent quimioterapèutic unit al lligand. En el moment de 

reciclar el receptor i el lligand, aquest agent citotòxic entrarà a l’interior del citoplasma i del 

nucli, actuant com un cavall de Troya. 

Concretament, el següent treball s’engloba en el disseny de nous lligands del EGFR modificats 

basats en el hEGF. 
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2. Objectives 

The general project to which this work belongs has many objectives and this final degree work 

has to be focused on the first one, which is the design of a modified ligand based on hEGF 

with similar effects as EGFt but more competitive, being able to displace the natural ligand. 

Specifically, the established objectives have been: 

- Study the interaction between the natural ligand (hEGF) and the receptor (EGFR) through 

molecular dynamics. 

- Study the interaction between the truncated ligand EGFt and the receptor through 

molecular dynamics and compare it with the EGFR-hEGF interaction. 

- Define a method that allow the analysis of the interaction affinity between ligand and 

receptor to predict how good would be the interaction with the EGFR of the modified 

ligands that will be design. 
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3. Metodologia 

L’estudi de la interacció natural entre hEGF i EGFR i de les diferències entre els lligands hEGF 

i EGFt en la interacció i afinitat amb el receptor es fa mitjançant l’estudi in silico el qual s’ha 

basat en l’ús d’Amber16 per les simulacions de dinàmica molecular, el ClusPro pel docking de 

proteïnes i el VMD o PyMOL per la representació i visualització de les estructures. 

 

3.1. Dinàmica molecular 

La dinàmica molecular és un mètode d’estudi computacional que ha permès entendre la 

relació de l’estructura amb la funció, ja que són simulacions molt semblants al seu 

funcionament biològic (Hospital, Goñi, Orozco, & Gelpí, 2015). Dona la possibilitat de 

visualitzar i entendre, detalladament, diferents estructures moleculars (Lindahl, 2008) que es 

troben sota gran varietat de condicions (Case et al., 2005).  

L’Amber Molecular Dynamics Package (Amber16) és un programa de simulació biomolecular 

creat l’any 1970 i s’ha fet servir en aquest projecte per generar la trajectòria de l’estructura 

cristal·logràfica dimèrica del receptor EGFR unit al seu lligand EGF (PDB ID 1IVO, Ogiso et al., 

2002) alhora que per generar la de l’estructura cristal·logràfica monomèrica inactiva d’EGFR-

EGF (PDB ID 1NQL Ferguson et al., 2003), les quals tenen una resolució de 3,3Å i 2,8Å, 

respectivament. 

La trajectòria del model EGFR-EGFt s’ha aconseguit a partir de l’estructura cristal·logràfica 

1IVO, la qual s’ha modelat per afegir els primers residus que manquen en els receptors i s’han 

eliminat els 8 darrers aminoàcids del lligand.  

Per tal d’aconseguir aquestes trajectòries el programa necessita la informació topològica d’on 

es troben localitzats els àtoms i com s’enllacen entre ells alhora que el forcefield que cal aplicar 

al sistema, que correspon als paràmetres de força i llargada d’enllaç, repulsió, angles, entre 

d’altres (Hospital et al., 2015).  

 

Preparació del sistema 

- Comprovar que la molècula està completa, que no hi falten fragments, ja que Amber els 

entén com la separació entre dues proteïnes diferents.  

- Verificar que no hi ha aminoàcids de la molècula que tenen conformacions diferents, és a 

dir, que la occupancy dels àtoms de cada residus és només una. Si Amber detecta que un 

mateix àtom pot estar en dues posicions diferents alhora donarà error, ja que requereix 

d’un únic punt de partida per fer la simulació del seu moviment.  
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- Revisar que els ponts disulfur estiguin ben representats en l’arxiu pdb, marcant les 

cisteïnes amb CYX si hi ha pont i amb CYS si no hi ha. Cal especificar-ho per tal de que, 

en passos posteriors, es pugui concretar que hi ha un pont disulfur entre els residus CYX 

(CYS desprotonades). 

- Comprovar l’estat de protonació de la proteïna i protonar-la adequadament tenint en 

compte els pKa de cada residu. Per conèixer els pKa de cada residu s’utilitza el servidor 

PropKa de PDBank (http://nbcr-222.ucsd.edu/pdb2pqr_2.0.0/). Els pKa de cada residu 

s’hauran de comprovar i, especialment, per aquells residus que tinguin valors molt 

propers a 7 s’haurà de prendre la decisió de protonar-los o no, sempre tenint en compte 

si fan interacció o enllaç amb algun element del seu voltant i si es troben a la superfície o 

en el punt principal d’interacció.  

- Eliminar les aigües que surten en l’arxiu .pqr donat pel servidor PropKa. 

Arribats a aquest punt, mitjançant el mòdul tleap d’Amber16 i partint de l’arxiu final .pqr, 

s’obtenen els arxius de topologia i coordenades utilitzant el forcefield ff99SBildn, alhora que 

es concretarà entre quins àtoms de les cisteïnes es troben els ponts disulfur. Finalment, la 

molècula s’emmarca en una caixa, la qual omplim d’aigües, i compensem la càrrega per a que 

quedi neutre, ja sigui afegint Na+ o Cl-. 

Un cop acabat aquest procés, el tleap guarda dos arxius: el .prmtop que indica la informació 

topogràfica i els paràmetres, alhora que l’arxiu .inpcrd que conté les coordenades que Amber 

farà servir.  

 

Simulació de la trajectòria del sistema 

Per començar la simulació cal fer un seguit de minimitzacions d’energia, heatings i equilibrats 

amb Amber. 

La minimització d’energia es fa del solvent i, seguidament, del sistema conjunt, per partir d’una 

conformació estable. Els heatings es fan en 6 passos de 50Kelvin cadascun, ja que es vol 

escalfar progressivament i no de cop fins als 300K. Els equilibrats es fan per posicionar 

correctament els àtoms dins la caixa generada, a una pressió i temperatura constants, i es fa 

en tres passos. 

Finalment, en la dinàmica s’estableix el time step. En aquest treball s’han congelat els 

hidrogens (tenen un moviment de vibració més ràpid) per tal de que el time step sigui de 2 

femtosegons i reduir el nombre de càlculs. Es realitzaran 10 dinàmiques de 100 nanosegons 

cadascuna, aconseguint així 1µsegon en cada trajectòria. 
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Anàlisi dels resultats 

Quan ja s’ha obtingut el fitxer de la trajectòria es pot extreure la informació necessària per 

poder fer l’anàlisi gràcies al mòdul ptraj d’Amber16. 

Ptraj s’utilitzarà per fer el càlcul de la distància entre àtoms concrets i del RMSD5. El càlcul de 

distància ens permetrà veure si la interacció entre residus claus del receptor i lligand es veu 

alterada en el model EGFt respecte l’oringinal hEGF. D’altra banda, el càlcul de RMSD servirà 

per valorar si al llarg de la simulació l’estructura de la proteïna varia respecte la inicial. 

Per fer dits càlculs són necessaris els fitxers .prmtop i la trajectòria, alhora que un fitxer text 

generat per nosaltres, on s’especifiquen quins àtoms ha de tenir en compte el mòdul ptraj per 

calcular els RMSD desitjats alhora que entre quins àtoms de quins residus es volen obtenir les 

distàncies. 

Un cop executat el programa, es generen fitxers .log que es poden obrir amb Excel per veure 

els resultats de cada distància o cada RMSD calculat per tots els frames que hi ha a la simulació. 

Amb això ja es pot fer el tractament de les dades, fent els respectius gràfics o taules per poder 

extreure la màxima informació. 

 

3.2. Docking 

Per preveure com els lligands modificats (EGFm) que generem interaccionaran amb el seu 

receptor s’ha provat de fer docking, que és una de les aplicacions que té la dinàmica molecular 

i que serveix per al disseny de fàrmacs. Concretament, el docking és un mètode que permet 

entendre com un lligand s’uneix al seu receptor, fet que ajuda a entendre el seu funcionament, 

que és la clau per realitzar el disseny dels fàrmacs (Hospital et al., 2015). Es fa una predicció 

del tipus predominant d’unió que tindrà el lligand amb una estructura proteica coneguda, en 

aquest cas el receptor EGFR.  

Per validar si aquest programa ens serà útil per valorar l’afinitat dels EGFm amb el receptor 

es decideix fer el docking dels lligands hEGF i EGFt. Per fer-ho es fa servir el programa 

online de protein-protein docking: ClusPro 2.0 (https://cluspro.org/login.php).  

Aquest programa permet pujar l’estructura tridimensional, en format PDB, del receptor i 

lligand, els quals intentarà preveure com interaccionen segons quin tipus d’energia 

predomini en la interacció. Els modes per defecte són: Balanced, Hydrophobic-favoured, 

Electrostatic-favoured i VanDerWaals+Electrostatic, però també es pot utilitzar el mode 

Others, el qual té en compte els tipus d’interaccions que presenten una forma i 

 
5 Root-mean-square deviation: és la distància mitja entre els àtoms d’una proteïna o molècula. 
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complementarietat electrostàtica molt menys perfecte que en els altres casos (Kozakov et al., 

2013).  

D’altre banda, per tal d’evitar que el programa intenti generar la interacció del lligand amb el 

receptor en zones on sabem que no hi interacciona, es genera una màscara (mask) amb 

PyMOL. Bàsicament, aquesta mask consisteix en generar una estructura tridimensional, en 

format PDB, amb tots aquells residus del receptor que sabem que no interaccionen amb el 

lligand per tal de que es sobreposi a l’estructura del receptor i només deixi lliure per 

interaccionar les zones desitjades. Això ajuda a afinar el docking per tenir un resultat més bo. 

 

Clustering 

Com el programa ClusPro només permet usar una única estructura tridimensional, tant del 

receptor com del lligand, cal aconseguir les conformacions més representatives de cada 

trajectòria. Per fer-ho es fan clústers, és a dir, s’agrupen les conformacions més repetides 

durant la dinàmica i es classifiquen en diferents grups o clústers. D’aquesta manera, el clúster 

0 serà la conformació més habitual del receptor o del lligand.  
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4. Ètica i sostenibilitat 

L’execució d’aquest treball s’ha dut a terme tenint en compte aspectes ètics i sostenibles, amb 

la intenció de realitzar la revisió bibliogràfica i l’anàlisi computacional del projecte amb les 

mínimes repercussions possibles sobre el medi ambient.  

En el cas de la revisió bibliogràfica, la cerca i l’anàlisi de treballs no ha comportat cap cost 

econòmic ni residu ambiental, gràcies al fet de que els articles seleccionats s’han extret de 

portals gratuïts i no s’han imprès. Aquest fet és important per la sostenibilitat, un tema 

d’elevada importància avui dia més que mai, i que s’ha de tenir en compte en cada acció que 

es fa tant en l’àmbit professional científic com en el personal. 

El respecte pel medi i els seus habitants és indispensable, per això l’educació i conscienciació 

en l’ aspecte ètic és totalment necessari durant el llarg de tota formació. Aquest projecte el 

qual té com a base l’estudi de Panosa et al. del 2013 proposa l’experiment computacional, fet 

que ajuda a estalviar recursos i evita generar la gran quantitat de residus, generalment plàstics, 

que sol produir-se en els experiments al laboratori alhora que evita l’experimentació animal. 

Tot i així, Panosa et al. si que van fer ús d’animals però sempre seguint els criteris d’ètica per 

reduir al màxim el patiment d’aquests i tots els residus generats al laboratori van ser ben 

reciclats o dipositats en els contenidors adients.  
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5. Resultats i discussió 

Com ja s’ha dit, l’estudi de la interacció entre el receptor EGFR i el lligand EGF ens ajuda a 

conèixer millor el funcionament del pèptid, fent més fàcil trobar un pèptid bloquejador de la 

via però suficientment afí com per competir amb el natural. Per fer-ho, es fan els següents 

anàlisis de resultats. 

 

Anàlisi de les trajectòries 

1. Càlcul del RMSD 

El càlcul del root-mean-square deviation serveix per saber com l’estructura proteica varia al 

llarg de la trajectòria, agafant de referència l’estructura cristal·logràfica original 1IVO (Ogiso et 

al., 2002), que correspon a la del frame 0, i té una resolució 3’3Å. Cal tenir en compte la 

resolució de l’estructura, ja que un RMSD de valor semblant no indicarà una diferència 

significativa respecte l’estructura original, sinó el moviment natural d’aquesta.  

 

  

 

El factor de creixement epidèrmic humà (hEGF) consta d’una regió flexible i una regió rígida. 

Els residus que van de la Tyr13 a la Met21 i de l’Ala30 a la Leu47 formen la regió rígida, ja que 

contenen dos ponts disulfur (Cys14-Cys31 i Cys33-Cys42) alhora que els aminoàcids altament 

conservats Gly18 i Gly39. La regió flexible està formada pels residus del segment N-terminal 

que van de l’Asn1 a la Gly12 i d’Ile23 a la Lys28 i pels residus del segment C-terminal que van 

de la Lys48 a l’Arg53 (Lu et al., 2001). Sabent això i analitzant la Figura 5, es veu que l’estabilitat 

de RMSD del backbone EGFR-hEGF és molt més elevada que la del EGFR-EGFt, diferència que 

pot estar donada per la diferència d’afinitat d’EGFt per EGFR degut a la manca de la regió 

flexible C-terminal de 8 residus definida per Lu et al., entre els quals es troba el residu Leu47, 
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Figura 5. RMSD del backbone al llarg de la trajectòria. El model EGFR-hEGF, representat en 
blau, mostra un valor de RMSD constant al llarg de la trajectòria, excepte en els últims 350 frames. 
El model EGFR-EGFt, representat en taronja, mostra un augment progressiu del RMSD al llarg de 
la trajectòria, essent més evident en els últims 300 frames. 
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el qual és un dels punts essencials d’unió amb el domini III del receptor EGFR (Mehrabi et al., 

2017; Panosa et al., 2013; Ogiso et al., 2002; Hollenberg & Gregory, 1980). Els pics que es 

veuen en els 350-300 frames finals corresponen a desajustos en el moment final de la dinàmica 

i no al moviment natural del complex (el sistema es surt de la “caixa” o espai virtual en el que 

s’està movent).  

Per analitzar quins aminoàcids són els que varien la seva posició durant la trajectòria i poder 

definir què causa la diferència entre els RMSD dels backbones, es calcula el RMSD de 

determinats aminoàcids per als dos models. S’escullen aquells residus dels quals tenim 

informació bibliogràfica d’estudis, tant de mutagènesis dirigida com estructurals, que ens han 

semblat interessants i útils. Els residus Pro7, Gly12, Leu15, His16, Ile23, Leu26, Tyr29 i Arg41 

no presenten diferències importants si comparem les trajectòries del model EGFR-hEGF amb 

el EGFR-EGFt, ja que la posició es manté en ambdós models. D’altra banda, els residus Tyr13 

(Figura 6) i Tyr37 (Figura 7) canvien el patró respecte el model EGFR-hEGF.  

 
 

 

 
 

 

Aquestes variacions poden ser les causants de la baixa afinitat del lligand truncat respecte el 

natural, ja que aquesta conformació del residu Tyr37 adoptada en el model truncat el pot estar 
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Figura 6. RMSD del residu Tyr13 al llarg de la trajectòria del model EGFR-hEGF i EGFR-EGFt. 
El model EGFR-hEGF, representat en taronja, mostra un valor de RMSD canviant, de doble 
conformació, al llarg de la trajectòria. El model EGFR-EGFt, representat en blau, mostra un canvi 
inicial i després no torna més a aquella conformació. 
 
 

Figura 7. RMSD del residu Tyr37 al llarg de la trajectòria del model EGFR-hEGF i EGFR-EGFt. 
El model EGFR-hEGF, representat en taronja, mostra un valor de RMSD estable al llarg de la 
trajectòria. El model EGFR-EGFt, representat en blau, mostra una doble conformació. 
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allunyant dels altres, fent que no pugui interaccionar de manera òptima. Alhora, el residu Tyr13 

no retorna a la primera conformació que hi ha en el model EGFR-hEGF provoca una 

modificació en la interacció existent, un aromatical stacking (Figura 9). 

 

En el model EGFR-EGFt es veu afeblida la interacció del lligand amb el domini III del receptor, 

ja que la zona rígida C-terminal eliminada contacta amb aquest domini. La manca 

d’estabilització i rigidesa causa un canvi de posició dels altres aminoàcids, fent que algunes 

interaccions estabilitzants es vegin compromeses, com les comentades.  

Per a poder generar els lligands modificats cal tenir en compte totes aquestes interaccions 

decisives, ja que no es vol disminuir l’afinitat. D’altre banda, algun canvi significatiu s’ha de 

realitzar per a evitar la dimerització dels receptors. El que es proposa és debilitar la interacció 

del lligand amb el domini I del receptor i enfortir la del domini III. Això es planteja així perquè 

les interaccions amb el domini I són hidrofòbiques i corresponen a la zona flexible del lligand, 

per tant, poden desestabilitzar fàcilment amb un residu polar sense afectar molt a l’afinitat amb 

el receptor. Aquestes modificacions es volen fer tenint en compte els estudis de mutació 

dirigida del lligand hEGF, per tal de canviar aquells residus que s’hagin confirmat que fan 

augmentar l’activitat en el domini III i disminuir-la en el domini I. 

 

 

2. Càlcul de distàncies 

Per tal de veure com varia la posició del lligand respecte el receptor al llarg de la dinàmica 

molecular, es mira la distància entre alguns àtoms dels residus que sembla que interaccionen 

d’alguna manera amb EGFR alhora que es tenen en compte les interaccions observades a 

l’estudi Ogiso et al., fet l'any 2002. Això es repeteix amb el model EGFt, per tal de veure les 

diferències en la interacció i trobar una explicació a per què l’afinitat d’aquest segon és menor 

a l’afinitat de l’original. 

En les figures 8 i 9 es representen dos aromatical stacking, que es mantenen en el model EGFR-

EGF. Aquest tipus d’interacció dona estabilitat a l’estructura i, per tant, per a la generació dels 

mutants seria interessant no modificar-ho. Un bon canvi seria Tyr13 per Phe , ja que s’elimina 

l’OH que pot estar interferint en la interacció hidrofòbica que es manté entre aquests dos 

residus i, alhora, es manté l’anell aromàtic que fa l’aromatical stacking. D’altra banda, un canvi 

realitzat per TMullenbach et al., l'any 1998 va ser H16D, el qual augmenta l’activitat degut a 

que dona lloc a un pont salí addicional, donant més robustesa al lligand per poder 

interaccionar amb el domini III del receptor. 
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Una altre distància interessant a valorar és entre la Leu15 del lligand hEGF amb la Val350 del 

receptor, els quals interaccionen hidrofòbicament. En el model EGFR-hEGF es veu com hi ha 

una doble conformació (Figura 10A), cosa que demostra que és una interacció flexible. Quan 

s’analitza el model EGFR-EGFt es veu el contrari (Figura 10B), una interacció rígida. 
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Figura 8. Interacció entre Tyr37 i His16 del 
lligand hEGF.  
Aromatical stacking dins del lligand (blau). Es 
representen les cadenes laterals dels residus 
d’interès i, indicats en verd, els àtoms entre els 
que s’ha calculat la distància. El receptor es veu 
en vermell. PDB 1IVO (Ogiso et al., 2002). 
 
 

Figura 9. Interacció entre Tyr13 del lligand 
hEGF i Phe357 del receptor.  
Aromatical stacking entre el receptor EGFR 
(vermell) i el lligand (blau). Es representen les 
cadenes laterals dels residus d’interès i, indicats 
en verd, els àtoms entre els que s’ha calculat la 
distància. PDB 1IVO (Ogiso et al., 2002). 
 
 

Figura 10. Distància entre Leu15 dels lligands amb Val350 del receptor EGFR. (A) El model 
EGFR-hEGF mostra dos distàncies diferents clarament marcades. (B) El model EGFR-EGFt mostra 
una única distància que es manté. 
 
 

B 

A 
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Això pot estar degut a que l’estructura del pèptid s’ha vist modificada per la supressió dels 8 

aminoàcids finals corresponents a la regió C-terminal flexible establerta per Lu et al. (2001). El 

fet d’eliminar aquesta zona mòbil, especialment el residu Leu47, pot fer que tot el pèptid passi 

a ser menys mòbil, sobretot en la regió rígida a la que pertany Leu15, i que generi un canvi en 

la interacció amb el receptor i una conseqüent modificació del comportament de la resta de 

residus. 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Al llarg de la dinàmica EGFR-hEGF la única distància que sembla no mantenir-se és entre 

l’Arg45 del lligand amb la Ser418 del receptor (Figura 11), ja que canvia de 4’44Å a 8’62Å. 

Això també succeeix en el model EGFR-EGFt, fet curiós degut a que Arg45 és l’aminoàcid final 

Figura 11. Interacció entre Arg45 del lligand 
hEGF i Ser418 del receptor EGFR.  
El receptor es veu en vermell i el lligand en blau. 
Es representen les cadenes laterals dels residus 
d’interès i, indicat en verd, els àtoms entre els 
que s’ha calculat la distància. PDB 1IVO (Ogiso et 
al., 2002). 
 
 

Figura 13. Interacció entre His16 del lligand 
hEGF i Gln384 del receptor EGFR.  
Es representen les cadenes laterals dels residus 
d’interès i, indicat en verd, els àtoms entre els 
que s’ha calculat la distància. En color blau 
apareix el lligand i en vermell el receptor. PDB 
1IVO (Ogiso et al., 2002). 
 
 

Figura 14. Interacció entre Met21 del lligand 
hEGF i Leu13, Tyr44 i Leu69 del receptor 
EGFR.  
Es representen les cadenes laterals dels residus 
d’interès i, indicat en verd, els àtoms entre els 
que s’ha calculat la distància, units per la línia 
discontinua. En color blau apareix el lligand i en 
vermell el receptor. PDB 1IVO (Ogiso et al., 
2002). 
 

Figura 12. Interacció entre Asn32 del lligand 
hEGF i Gln16 del receptor EGFR.  
Es representen les cadenes laterals dels residus 
d’interès, els quals formen un pont d’hidrogen. 
Indicats en verd estan els àtoms entre els que s’ha 
calculat la distància, en color blau el lligand i en 
vermell el receptor. PDB 1IVO (Ogiso et al., 2002). 
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del lligand EGFt i seria lògic que fos més mòbil, alhora que la interacció important i propera 

de Leu47 ha estat eliminada. Altres distàncies calculades han estat el pont d’hidrogen entre 

l’Asn32 del lligand amb la Gln16 del receptor (Figura 12), entre la His16 i la Gln384 (Figura 

13), entre l’Arg45 i la Gln384 o entre la Met21 del lligand amb altres residus propers del 

receptor (Figura 14). Tots aquests residus del lligand formen part de la regió rígida i les seves 

interaccions amb EGFR són importants (Ogiso et al., 2002) i es veu una variació considerable 

de la distància en el model EGFR-EGFt respecte el model EGFR-hEGF, fet que fa variar l’afinitat. 

 

Al model EGFR-EGFt es veu que el residu Met21 de la regió rígida agafa dues conformacions 

i no es manté la distància amb els residus del domini I del receptor (Figura 15B), mentre que 

en el model EGFR-hEGF la interacció i proximitat entre residus és més fixe (Figura 15A). Aquest 

fet pot ser degut a que la Leucina 47 ha estat eliminada i això afecta a l’estabilitat del pèptid 

en unió amb el receptor, alterant les altres interaccions. 
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Figura 15. Distància entre Met21 del lligand amb Leu14, Tyr45 i Leu69 del receptor EGFR. 
(A) El model EGFR-hEGF mostra una distància continuada, més o menys estable al llarg de la 
trajectòria. (B) El model EGFR-EGFt mostra dues conformacions clares. 
 
 

B 
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3. Docking 

Per comprovar que l’algoritme de càlcul del programa ClusPro 2.0 ens és útil per valorar si els 

EGFm són afins al seu receptor, es fa docking amb el model natural EGFR-hEGF i el model 

truncat EGFR-EGFt. Això ens permetrà veure si el programa ens confirma allò que ja sabem, 

que el complex EGFR - EGF natural és més afí que el complex EGFR-EGF truncat.  

Fent servir una màscara (Figura 16), com ja s’ha explicat en la metodologia, es cobreixen les 

zones on no es vol que es doni la interacció. 

 
 

 

Per fer el docking es fan servir els dos clústers més poblats de cada lligand (c0 i c1), ja que es 

veu que els segon clúster més poblat del model truncat té una conformació més similar a la 

del lligand hEGF en interacció amb el receptor de l’estructura cristal·logràfica. Alhora, es 

considera que fer servir només un dels clústers no seria lògic, degut a que la conformació més 

poblada no té perquè ser aquella idònia per a la interacció amb l’EGFR. Tot i així, els resultats 

obtinguts en el docking no són els esperats, més aviat contraris a l’esperat, reflectint que el 

lligand EGFt és més afí a EGFR que el lligand natural hEGF.  

Per saber si una interacció és bona o no, el programa ClusPro proporciona un nombre de 

membres. Quants més membres té una conformació, més habitual és i, per tant, es considera 

millor. Com es pot veure a la Taula 2, els membres del docking realitzat amb hEGF són, 

majoritàriament, pitjors que els de EGFt.   

Figura 16. Màscara generada pel docking. En negre estan representats els lligands hEGF, en verd 
la zona d’interacció no emmascarada i en vermell tots aquells residus que tenen la màscara 
sobreposada per evitar la interacció.  
 
 



 
27 

 

Taula 2. Resum dels resultats de docking. Es mostren els resultats de docking del model EGFR-hEGF i EGFR-EGFt. La columna Cluster dona informació de quin 
clúster s’ha fet servir per fer el docking (c0, c1) i entre parèntesis quant poblat és aquest clúster. Les columnes Balanced, Electrostatic-favored, Hydrophobic-favored, 
VdW-Elec i Others Mode mostren el resultat, en membres, del docking en cada mode diferent. La columna Posició informa de si el lligand es troba ben col·locat 
respecte la posició natural trobada en l’estructura cristal·logràfica 1IVO (Ogiso et al., 2002). Finalment, la columna Model indica quines estructures donades pel 
programa ClusPro s’han tingut en compte per fer la taula i l’anàlisi de resultats.  
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Aquests resultats ens porten a pensar que el mètode de predicció d’aquest programa no 

reflecteix el que sabem, ja que no dona una bona predicció de com el lligand i el receptor 

interaccionen. Per aquesta raó es proposa fer ús d’un altre programa de docking més sofisticat 

o, alternativament, fer ús de la dinàmica molecular, que dona una predicció molt més acurada 

perquè té en compte molts paràmetres diferents, però alhora és un mètode lent, que 

requereix de més temps de càlcul i permetrà fer menys quantitat de lligands modificats per 

provar la seva afinitat.  

 
 
Totes les trajectòries han estat realitzades per quadruplicat, fet que permetrà fer una conclusió 

més sòlida quan s’analitzin els resultats de totes elles de la mateixa manera que s’ha fet en 

aquests presentats. Per manca de temps no ha estat possible fer-ho en aquest mateix treball 

però es té en compte per fer-ho en el que queda de projecte.  
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6. Conclusion 

The results of this study provide a better understanding of the interaction between hEGF and 

its receptor EGFR. These results are summarized in the following conclusions: 

- The compared RMSD of EGFR-hEGF and EGFR-EGFt backbone show that the lack of 

the last eight residues in the truncated ligand worsen the interaction with its receptor. 

- The structural differences between hEGF and EGFt cause the variation of distance 

between residues, like Tyr13, Tyr37 or Met21, fact that modifies the occurring 

interactions. 

- Considering the interaction between EGFR-hEGF, an approach to design the different 

EGFm can be to improve the interaction with domain III of EGFR while worsening the 

interaction with domain I. 

- Docking technique is not revealing what it is confirmed in experimental studies, so it’s 

necessary to search for other methods to predict the interaction among proteins. 
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