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Excel ' lentíssim Senyor President,

Molt  l l ' lustres Senyores i  Senyors Académics,

Senyores i  SenYors,

si  sempre és agradable presentar un nou académic, no puc menys que

manifestar que, en aquest cas, em resuita especialment grat i f icant,  no sols pel fet

de tenir '  I 'ocasió de presentar a un brr" i l lant hcrme de ciéncia, s inó també, a un

excel ' lent company I  un gran amlc.

El Dr.  Ramon Pouplana va néixer a Barcelona, f i l l  d 'un metge pediatra. A l ' igual

que al tres membres ben coneguts de la seva famíl ta,  com el Dr.  Carles Pouplana,

invest igador del Laborator i  Municipal  de Barcelona, que juntament amb el

microbióleg Ramón Turró, varen ésser els pr imers fabr icants de penici l l ina per a

ús farmacéut ic a tot  España, es va l l icenciar en Farmácia, I 'any 1967, amb ur l

destacat exoedient académic.

Els pr imers passos en el  seu taranná professional van tenir  l loc en Ia industr ia

farmacéut ica, pr imerament com a técnic dels laborator is NESSA iALDO UNION i

f inalment com a Director técnic dels laborator is BASILEOS. Va ser al ld l  on vaig

conéixer al  Dr.  Pouplana, quan l i  vaig passar ia torxa de la direcciÓ técnica

d'aquel l  laborator i ,  on jo ho havia estat f ins a l lavors. Durant el  temps que vam

conviure, per posar-lo al corrent de la complexa estructura del laboratori, vaig

tenlr  I 'ocasió de poder apreciar que em trobava davant d'un home

d'extraordináries qual i tats professionals i  c ientí f iques.

Pocs anys més tard, fundávem, conjuntarnent,  la societat DOCINFARMA,

emoresa consultora de la industr ia farmacéut ica que, ben aviat,  va assol i r  un

rapid desenvclupament,  havent assessorat c ientí f ica i  documentalment f ins a la

vora d'un centenar de laborator is farmacéut ics de tot  Espanya. Dissortadament

I 'aturada produida en la industr ia farmacéut ica espanyola pel govern de la UCD,

en posar fre a I 'enregistrament de nous productes, va fer aconsel lable que

l 'empresa canviés la seva act iv i tat ,  c. ledicant-se des de l lavors a I 'edició de l l ibres
cientí f ics especial i tzats en el  camp farmacéut ic.  En aquesta época el  Dr.
Pouplana va part ic ipar com a coautor i  coeditor c ientí f ic en dues importants obres
editor ials:  "Terapia analgésica, ant i inf lamator ia y ant i rreumática,,  de la col . lecció
..DOCINFARMA NOVEDADES TERAPÉUTICAS' ' ,  obra en ooS VoIUmS on
s'analitzaven les propietats fisicoquÍrniques i farmacológiques de nombrosos
AINES (com el Naproxén, l ' lbuprofén o Diclofenac) la major ia l lavors encara no
comercialitzats a I'estat espanyol, i I 'obre enciclopédica en set volums.
"Farmaco log ia  i re rapéut ica" ,  que es  va  ed i ta r  en t re  1976 i1gB0,  ampl ia
recopilació de tots els fái'macs existents en el mei'cat en aquells any-s.

En aquesta época va ser,  a més, quan el  Dr.  pouplana es va anar incorporant
en el  nostre Departament de Fisicoquímica de la Facultat  de Farmácia de la
Universi tat  de Barcelona, pr imerament per desenvolupar la seva tesi  doctoral ,
que va presentar el  4 de novembre de 1983 amb el  t í tol .  "Estudio por Difusión de
la luz de la morfología de la lg G humana y su interacción con la ant i- lgG', ,  la qual
va mereixer la qual i f icació d'excel. lent "cum laude" i ,  posterrorment.  ocuoant
diferents nivells de professorat fins guanyar per concurs-oposició la plaqa de
professor Ti tular de Fisicoquímica, I 'agost de 1gg7.

La seva formació es va completar en diversos cursos en l 'ámbit  de la Biologia
Molecular i ,  sobre tot ,  d ' informática dalt  nivel l ,  ambdues coses base de la seva
especial i tzació cientí f ica.

La seva docéncia, s 'ha dut a terme, sobre tot ,  en les assignatures de f ís ica i
f is icoquímica a la l l icenciatura de farmácia, pero sense obl idar la seva important
contr ibució en els estudis que es duien a terme en I 'Escola d'ópt ica Oftálmica i

Acúst ica Audiométr ica, impart int  c lasses sobre les propietats f is icoquÍmiques i
l 'adaptació de lents de contacte i  en diversos cursos de postgrau d' informática i
de contactologia que s'han anat desenvolupant a la Facultat  de Farmácia de
Barcelona.

Perd la faceta més destacada del Dr.  pouplana és la seva act iv i tat
tnvest igadora, centrada, inic ialment en la determinació de I 'estructura de
rnacromolécules biolÓgiques i ,  poster iorment,  en els estucl is de relació estructura-



activitat de fármacs mitjanqant métodes computacionals, tal i com ens exposará

en la seva conferéncia,

La seva recerca está avalada per la consecució de 5 projectes d'investigació i 2

d'infraestructura, finanEats pel "Ministerio de Educación y Cultura" i el "Fondo de

Investigaciones Sanitarias".

Els resultats s'han plasmat en la direcció de 9 tesines de llicenciatura i de

quatre tesis doctorals, en al voltant de 30 ponéncies i comunicacions en

congressos científics i, sobretot, en ia publicació de més de 50 "papei's" en

revistes d'alt nivell científic, en la seva major part, referents a l'estudi, per

modelització molecular, de I'activitat d'antiinflamatoris no esterordals inhibidors de

la ciclo-oxigenassa.

Finalitzaré aquesta breu presentació, parlant d'un altre aspecte de la

personal i tat  del  Dr.  Ramon Pouplana: la seva vessant humaníst ica. Així ,  us

comentaré que, per completar la seva formació, va cursar, sense els estudls de

filosofia (L'antiga carcera de Filosofia i l letres). Aquests estudis els va realitzar,

segons paraules seves, per tenir  una visió general  de tot  el  saber.  Segons el l ,  la

carrera de farmácia cobreix, en més o menys profunditat totes les branques de

les ciéncies, i  e ls de f i losof ia,  en aquel la época, representaven una bona visió

general  de les humanitats

Aquesta vessant humanist ica l 'ha ref lect i t  en publ icacions tals com "La

personal idad psicopát ica del actor ' ' ,  "El  placer ierapéut ico de la r isa" o "La

medicina rural ,  una ciencia desamparada".

Senyores i senyors, agraeixo, per acabar, la deferéncia que ha tingut amb la

rneva persona, ia iunta de i'Academia cje Farmácia cje Caiaiunya en encarregar-

me la presentació del nou academic; i  a tots vostes, la paciéncia d'haver-me

escoltat  amb atenció.

Disseny computacional de fármacs: del genoma humá afs
algoritmes genomics.

Discurs l legit en I 'acte de recepció de l.Academic
Corresponent

l l . lustre Dr. Ramón pouplana Soté,
celebi-at ei día 2g de mai-g de 20A4.



Excel' lentíssim Senyor President,

Molt l l ' lustres Senyores i Senyors Académics,

Senyores I SenYors,

Estimats amics,

Voldr ia agrair  l 'acte de generosi tat  dels meus arnics, l l ' lustres Senyora i

senyors Académics, Dra. Alsina, Dr.  Val ls,  i  Dr.  salazar,  al  fer d 'avaladors pel

meu ingrés com a membre corresponent de la Reial  Académia de Farmácia de

CatalunYa.

En aquest solemne moment mantinc un recOrd breu perÓ iniens, envers totes

aquel les persones que tant v ivament han col ' laborat a la meva formaciÓ

humana, académica i  professlonal.  Uns per la seva transmissió genét ica i

afectiva (besavis, avis, pares, fil ls i familiars) i altres per la seva amistat

personal incondicional (amics, companys i  tertul ians).  En especial  voldr ia

manifestar la meva grat i tud al  Dr.  Oriol  Val ls,  el  qual he t ingut la sort  de tenir

com a codirecior cie ia meva Tesi Dociorai, soci cierttííic i coi iaboiarior-docent,

al llarg de tota la meva projecció professional, docent i part de la científica

Semore he rebut d 'el l  e l  raonat consel l  del  germá gran, tal  vegada no sempre

I 'he seguit ,  peró si  I 'he escoltat  amb serenitat .  El  meu agraiment també es fa

extenslu a la resta de professors, professores i personal del Departament de

Fisicoquímica per la seva col laboració i  atenció a la meva formació docent i

invest igadora.

El tema del meu discurs d' ingrés, s i  els he d'ésser franc, no podia d'ésser d'

al t re que una breu revisió histor ica del disseny computacional de fármacs, una

lÍnia cl ' invest igació de nous fármacs introdul 'da en la Facultat  de Farmácia de

Barcelona pels vol ts dels anys vui tanta pel Dr Francesc l l las conjuntament amb

aquest ponent de la memoria.

Disseny computacionar de fármacs: det genoma humá ars argori tmes
genÓm¡cs .

El temps present i et temps passaf esfan presenfs en er temps futur i er
temps futur contingut en el tempspassaf.

T.S. Etiot
Breu revisió histór ica.

En ers inic is der segre XX ra major ia de fármacs eren substáncies diverses
d'origen natural i les seves propietats terapéutiques eren descoDertes de manera
casual.  La recerca de nous fármacs tal  com l ,assumim avui és un esforg col .rect iu
i  interdiscipr inar i  d 'arrerada base industr iar que compta amb un segre d,histór ia.
És va inic iar quan ra quÍmica va assorir  er grau de maduresa suf ic ient per tar que
els seus pr incipis i  métodes foren apl icables en la resolució de problemes forans
a la seva propia discipl ina i  alhora la farmacologia va esdevenir  una discipl ina
científica per si mateixa.

La bioquímica ha constituil sempre un pírar en la recerca de fármacs per mort
diverses vies. Ers conceptes dominants introdurts per ia bioquÍmica tars com
enzii'ns i i 'eceptoi's s'han constitui"t pei- via de |empii-isme en noves dianes pers
fármacs com exemple cal recordar que la descripció i caracterització en 1g33 de
la carboanhidrassa va ésser prosseguit  de manera fortui la pel descobriment de la
sulfani lamida que inhíbia aquest enzim i  aportava efectes diürét ics.

Més endavant la caracterització farmacologica de receptors en quasi tots els
organs, inclds er cerveir ,  va proporcionar ers fonaments per a un gran nombre de
fármacs: B-broqueixadors, B-agonistes, benzodiacepines, ant icossos
monoc lona ls . . . .  e tc .

A mit jans del segre XX er desen'oiupament de nous fármacs impricava ra
síntesi  i  poster ior assaig farmacologic de mirers de compostos orgánics
potencialment act ius. Aquest procediment resultava poc rentable i  poc reeixi t
donat ers ingredients d'aIzar impricats en aquesta recerca. per aquesta raó



s' intentá opt¡mitzar la metodologia recorrent a l 'ús de correlacions empír iques

entre activitat i propietats fisicoquímiques dels substituents, en una série de

molécules d'estructura básica simi lar '

Als inicis dels anys trenta els coneixements envers I'extensió i les velocitats

dels processos químics es relacionaven amb les propietats de les molécules

(forma, mida, electrdniques.... ) a la recerca d'una correlació entre proptetats i

reactivitat.

Acceptada de forma generalitzada la teoria de I'acció farmacolÓgica com una

resposta biologica a la interacció entre una part específica (locus actiu) del

receptor macromolecular i una molécula activadora (ll igand) capaq de formar un

complex lligand-receptor, segons I'esquema segÜent:

Hammett i raft varen incorporar parámetres experimentals per evaluar

respectivament les interaccions electroniques (o) i estériques (E.). curiosament,

mesures similars es practicaven en el món biológic per tal de quantificar la
poténcia i toxicitat dels fármacs, perd sense connectar les propietats biológiques
amb les f ís iques.

En 1950, Hansch i  col- laboradors (1,2) varen incorporar un parámetre

hidrofóbic, log P, basat en el logaritme dels coeficients oe repartiment
octanol/aigua experimentals, a I'equació de correlació lineal entre energia lliure i
reactivitat de Hammett i Taft, per tal de relacionar I'activitat biológica amb les
propietats fisicoquímiques de les molecules. La nova formulació per corretacionar
quantitativament estructura i activitat (aSAR) assumeix que la velocitat d'una
resposta biolÓgica pot expressar-se com el producte de tres factors relacionats
amb la concentració del compost actiu (c.), la probabilitat de travessar les
barreres biolÓgiques fins el lloc de I'acció per part del compost (pr) i la reactivitat
del mateix (K,). La probabilitat P, está relacionada amb log p en termes d,una
funció exponencial  gaussiana.

L'energia l l iure (12) és la propietat termodinámica més importani,  ja que
def ineix si  un determinat procés, reacció quÍmica o la unió d'un l l ioand a un
receptor, és factible o no.

Dues són les funcions gue expressen I 'energia l l iure: A o funció de Helmholtz,
vál ida per a un sisterna en el  que es mantinguin constants el  nombre de
part ícules n, el  volum V i  la temperatura T i  G o funció de Gibbs apropiada per

sistemes a n, T i  pressió P constants, condicions en les oue s'acostumen a dur a
terme ia majoria d'experiments.

Ara bé, si  considerem una serie de compostos d'estructura simi lar que tan sols
divergeixen en eis grrtps reactius subsiiiuits a diferents posicions, cat pensar que

¡es diferéncies en les seves corresponents activitats seran rnot;-acies pels petits

canvis provocats en els termes: electronic, hidrofobic i estéric al introduir els

$rups substituents, mentre els canvis conformacionals seran constants oer tota la
série.

L + R  )  L R

K1

)  Resposta biolÓgica

K2

L i R es refereixen al ll igand i al receptor, i K1 i K, són les constants de velocitat

de les etaoes determinants de la resposta.

En conclusió I'activitat (A") d'un compost "n" en una sdrie de N compostos

diferents testats biolÓgicament enfront del mateix receptor es pot igualar amb

I 'energia l l iure de formació del complex l l igand-receptor (AGLn)'

Si es considera que les cinétiques de les interaccions electroniques,

hidrofóbiques i estériques entre lligand i receptor, i els canvis conformacionals del

receptor generats en la uniÓ sÓn de pr imer ordre i  di ferenciables, podem

expressar I'activitat An com:

An =.\G¡p = AGn"t" * AGnn'otot + AGn"tt + Acn"onr + k

On k és una constant i els termes AG,, es refereixen a les contribucions:

electrónica, hidrofóbica, estérica i conformacional aportades en I'increment

d'energia l l iure total  del  procés



AixÍ,  I 'equació per expressar els increments de I 'act iv i tat  biologica per una série

de compostos relacionats estructuralment, és:

A A n = ¿ o + b n + c E " + k

on a, b,  c i  k són constants, o és el  parámetre eiectrÓnic de Hammett del

subst i tuent propi del  grup i  de la posició que ocupa en la molécula, n és el

parámetre l ipofí l ic de Hansch propi de cada subst i tuent i  de la posició,  i  E'  és el

parámetre estéric de Taft o bé altres relacionats amb el volum del substituent

(Stertmol,  retract ivrtat  molar) tambe d ortgen emprnc, propis del subst i tuent

apl icat.  Tots aquests parámetres eren determinats experimentalment i  recopi lats

en laules.

La relació entre les propietats f is icoquímiques i  l 'act iv i tat  bioldgica és una

expressió matemática derivada mit janqant tecniques estadíst iques de

mult i regressió l ineal (MLR) o no-l ineal (MNLR). Els parámetres que descriuen les

propietats f is icoquímiques són considerades var iables independents i  ies

activitats bioiogiques com a variables dependents. Utilitzant xarxes neuronals

art i f ic ials es poden derivar superf íc ies pol inomiques complexes per representar

els efectes relacionats. Usualment una fracció de les dades és ut i l i tzada per

generar una relació matemática correcta i la resta es reserva per testifrcar la

capacitat  de predicció de I 'equació calculada. El conjunt de técniques ut i l i tzades

per derivar les relacions funcionals entre les dades s'anomenen quimiométr iques.

Peró també en Ia década dels 1950 sorgeix la primera computadora

automática universal (UNIVAC) i en 1958 Jack Kilby construeix el primer

circuit integrat per la Texas lnstruments. En 1953 Metropolis aporlá el

métode de simulació Monte Carlo de posterior utilització per resoldre

estructures químiques de macromolécules a partir de combinacions

esco/lides a I'atzar i determinar /es seyes energies per seleccionar les més

favorables d'acard amb la llei de distribució de Boltzman.

A mitjans del 1965 Pople i cols, publiquen al Journal Physícal Chemistry

/es bases per calcular funcions d'ona en estructures aromátiques per

métodes semi-empírics. Der primer hamittoniá cNDo, váren evorucionar en
la comprexitat a MNDa iAMl, i s'iniciá una marxa trepidant per assorir
noves fites en I'anomenada química computacional-

En els models generats per ordinador I 'estabi l i tat  de la molécula i  la dels seus
comprexos es correraciona amb |energia totar o amb ers canvrs d,energia del
srstema. I  ef  métode més precís per calcular l ,energia d,una molécula ens la
proporc¡ona la mecanica quántica mitjanqant la resoiució de l,equació de
schrodinger Hy: Ey, ra quar proporciona tant 'energia E, de ra morécura per a
un conJunt de posicions dels nucl is atómics, com la funció d,ona associada v. a
partir cie ia quai es pocien caicuiar ioies ies propietais eiectroniques cjei sistema.
Els métodes ab ini t io (3) resoren mii lor aquesta equació, pero estan r imitats a
molécures de no més 50 átoms donat er gran nombre d' integrars que tenen que
calcular per la seva resorució. Ers métodes semiempír ics (4) rncorporen dades
experimentals que permeten parametritzar la interacció electrónica i poden
ignorar el  cálcul  de certes integrals reduint així  el  temps de cálcul .

Molécular Orbitat-eSAR (M O-QSAR)
Propietats derivades de I'estructura.

Abans de cercar noves morécures act ives car estabrir  qurnes propretats
biologiques haurien de tenir  i  com estan relacionades aquestes propietats amb
l'estructura molecular. La relació estructura-activitat és necessárra per determinar
les propietats indispensables i poder construir molecules noves amb aquestes
propietats.  La pr imera fase consisteix en determinar aquel les prop¡etats d,una
molécula que deriven de la seva estructura. En la segona fase es construirá un
model a part i r  de les propietats reiacionades I  necessáries.

La prrnrera fase és essencial pel disseny de noves molécules per ordinador. Els
pr lmers intents d'aportar les propietats de les molécules basades en I 'estructura
foren compl imentats tan sols per compostos que varien les seves propietats
d'una forma directa a part i r  de la seva estructura, perqué aquestes reracions
esdevenen no rrnears ni  intui t ives en tant es compriquen les morécures
mode lades .

l lt 0



Cammarata (1970) (5) va considerar convenient expressar l 'equaciÓ de Hansch

en termes d'una suma de contr ibucions electrdniques, dessolvatacions i

estériques generades tan sols pels átoms del ll igand i del receptor que

interaccionen, util itzant parámetres de la química quántica derivats dels cálculs

d'orbi tals moleculars (MO).

Aquesta interrelació entre I'aproximació empírica de Hansch i la utii itzaciÓ dels

métodes quántics en la recerca de correlacions estructura-activitat ha permés

donar un raonament f ís ic en I 'anál is i  de QSAR.

El MO-QSAR análisi permet l 'ús de descriptors electrónics estructurals i altres

mesures estructurals moleculars obtingudes pels cálculs quimicoquántics ¡

invest igar les interaccions bioquímiques a nivel l  submolecular.  Tanmateix,

podem trobar un al t  grau de simi l i tud entre els parámetres f is icoquímics i  químic-

quántics. Els parámetres MO són més acurats perqué permeten relacionar els

diferents tipus de forces intermoleculars implicades en els processos bioquÍmics

a quant i tats mecano-quánt iques. Tots aquel ls factors que contr ibueixen a la

resposta biológica global,  com el t ransport ,  la unió i  el  metabol isme, poden

expressar-se satisfactdriament amb termes de I'estructura electronica i molecular

de l  l l i gand.

Si bé el  t ransport  biologic es pot expressar adequadament en termes de

coeficients de repartiment, també és possible descriure el transport cel'lular en

termes de mecano-quánt ica ut i l i tzant l 'equació de Schródinger.  Lewis ( '1989) va

comprovar que la combinació de la superdeslocal i tzació SE (una ponderaciÓ

energét ica de la densitat  electronica de I 'orbi tal)  i  la cárrega neta total  donen una

bona mesura del log P en sistemes aromatics i neteroaromátics.

Les forces intermoleculars implicades en les interaccions lligand-receptor

poden classi f icar-se com ioniques, ió-dipol,  dipol-dipol  i  de van der Waals o

forces de dispersió. El  conjunt del  procés de la unió és una combinació de dos o

més d'aquests t ipus básics i  amb di ferents graus d' intensi tat  entre d'el ls,  per tant,

els métodes fulO descriuen mil lor aquesta relat iv i tat  en la interacció que els

parámetres relacionats a grups químics en la seva totalitat.

Tot i les simplificacions del cálcul i I ' increment de poténcra ders ordinadors
morts probremes d'interés biorogic són inabordabres pers métodes quántics i
requereixen un moder matemátic més simpre que proporcioni |energia potencial
del sistema per qualsevol configuració dels nuclis atomics. Aquesta aproximació
I'aporten els métodes empírics de la mecánica molecular.

En ra década ders vuitanta sorgeixen programes amb camps de forces per
definir els sistemes bioldgics (AMBER, GROMOS, Discover, entre d,altres).
sustentats en res ileis de ra mecánica crássica (6) permeten carcurar |energia
potenc¡al del sistema per qualsevol configuració dels nuc¡s atómics, i possibiliten
determinar el  comportament estát ic i  d inámic de macromorécures, (proteines i
ácids nucleics), són molt útils per la recerca dels mecanismes oe reconeixement
fármac-receptor i per estudiar ers canvis conformacionars provocats per ra
formació del complex. Els métodes de dinámica molecular (7) estudien el  s istema
considerant cada átom com una partícura amb un moviment determinat per res
forces que en elra provoquen ra resta d'átoms der seu entorn d,acord amb res ileis
de Newton. Donades ra posició i ra verocitat de ra partícu ra, aixícom ra magnitud i
direcciÓ de la forqa que actua sobre ella en un instant determinat és possible
calcular res noves posicions i verocitats per un temps posterior integrant res
equacions cie moviment de ra mecánica crássica per un intervar mort breu de
I 'ordre de 0,5 x10-1s s.  Er cárcur de res noves posicions i  veroci tats en ers temps
successius const i tueixen una trajectór ia dinámica. Er conjunt oe conf iguracions
obtingudes s'assumeix que constitueix una representació correcta de la func¡ó de
disti"ibució compieta' Avui dia s'inclouen ies inoidcuies cie ciissolvent i coniraions
en els cálculs per tar de moderar res morécures en dissorució de ra forma més
real ista possible. I  encara es pot considerar que aquest moder és part  d,un model
de dimensions inf ini tes i  car fer cópies der moder periódicament a r-espai i  en
totes direccions per tal de garantir que cada átom está rodejat d,átoms vei.ns en
condicions rears. Morts processos reilevants en Farmacologia com ra difusió del
fármac fins ar receptor i ra formació der comprex iligand-receptor requereixen oer
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la seva simulació un temps de cálcul  excessiu peró donada I 'evolució dels

recursos computacionals actuals molts d'aquests processos són avui una realitat.

3.-  El  dissenv molecular assist i t  per ordinador (CAMD).

En 1974 Robert Langridge utilitza els gráfics per computadora per tal de

visualitzar estructures químiques en 3D i Vim Cert amb Robert Kahn

desenvolupen el primer protocol d'interconnexió per xarxa de

computadores (TCP|

El disseny molecular assist i t  per ordinador (CAMD) (8) sorgeix per ajudar els

métodes expe; ' imentals tradicionals en Fai ' rnacologia, fcn ús dcls calculs de la

química teórica i dels gráfics generats per ordinador. La descripció del sistema

biologic mit janEant aquestes técniques requereix la formulació d'un model f ís ic

complex i  la real i tzació computacional en un ordinador apl icant els métodes de la

mecánica quánt ica i  de la mecánica molecular.  AixÍ  la informació obt inguda

permetrá determinar i visualitzar estructures i propietats de les molecules, inclos

el seu comoortament dinámic.

Els programes de química computacional (9) permeten als científics generar i

presentar les dades moleculars incloent les geometr ies ( longituds d'enl lag, angles

d'enl laq, angles de torsió),  energies (calors de forrnació, energies d'act ivació),

propietats electróniques (moments, cárregues, potencial  de ioni tzació, af ini tat

electronica),  propietats espectroscópiques (nodes vibracionals,  sal ts químics) i

propietats extensives (volum, árees superf ic ials,  di fusio).

La seva f inal i tat  és el  disseny de noves molécules amb base a I 'adquisic ió de

noves propietats que milloren la seva unió al receptor i potencien la seva activitat

( 1 0 )

Aquestes metodologies intenten racionalitzar la relació entre I'activitat d'un

determinat fármac mesurada experimentalment i  les característ iques estructurals

que es deriven dels experiments amb I 'ordinador.  Sobre la base de I 'estructura

d'una molécula donada es pot predir  l 'act iv i tat  biologica de nous fármacs amb

estructura simi lar i  ta l  vegada dissenyar nous t ipus de fármacs amb f inal i tats
prees tab le r tes  (11) .

La determinació computacional de I 'energia l l iure resulta molt  compl icada per
als sistemes que presenten una gran quant i tat  de mínims separats per barreres
energetiques baixes. AixÓ és així degut a la dificultat de mosrre¡ar totes les
conf iguracions que contr ibueixen signi f icat ivament a I 'energia l l iure. Malgrat tot  la
majoria dels sistemes d'interés químic, bioquímic i farmacologic es troben dins
d'aquest grup.

S'han descri t  f ins tres algor i tmes di ferents per calcular el  canvi d 'energia l l iure
( 1 3 ) :

a) pertor-bació de I'energia iiiui-e (FEp),

b) integració termodinámica (Tt)  i

c)  creixement tent (SG).

Tots el ls es basen en mutar el  s istema des d'un estat in ic ial  (X) def ini t  per un
hamil toniá (H¡) f ins a un de f inar (y)def ini t  per un artre hamirtoniá (Hy),  mit janqant
un seguit  d 'estats rntermit jos en els que el  s istema es def ineix per una
combinació l ineal dels dos hamil tonians:

H, = (1- f )  H" + )"  Hv
No cal dir que aquest procés és totarment artificiar, pero donat que |energia

l l iure té naturalesa de funció d'estat la seva variació depén només dels estats
inic ial  i  f inal  i  no del camí seguit .  per tan, l 'entalpia l l iure equivalent está
relacionada amb la di ferencia de hamil tonians i  amb la temperatura i  és calcula
un valor mig del conjunt sobre I'estai de referéncia X al ilarg der procés de
transformació mit jangant les simulacions de DM en condicions de p iT constants.

AG = Gv - Gx = -RT In <e'H/Rr> A
Aquests métodes reprodueixen els resultats experimentals de forma molt

notable i aporten un bon poder de predicció en les interaccions lligand-receptor
per s¡stemes de molécules pet i tes.
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5.- Modelització del recePtor'

En el cas que el receptor sigui una protei'na, el coneixement de la seqÜéncia

primária no aporta suficlent informació per definir la seva forma en 3-D. Peró les

técniques cristal.lográfiques de ratjos-X ens permeten determinar les estructures

tridimensionals i la Ressonáncia Magnética Nuclear (RMN) que detecta els átoms

de la proteina o d'ácid rrucleic proper, combinades amb la construcció de models

teórics per ordinador que permetin definir estructures tridimensionals de la

proteina en dissolució. Si es desconeixen les dades de l'estructura per ratjos-X

es pot modelitzar el receptor en base a consideracions purament teoriques

mitjanqant la técnica de minimització de I'energia que permet calcular una

disposició dels áioms en I 'espai que doni l loc a la mínima repulsiÓ entre el ls,

ut i l i tzant els métodes de la mecánica quánt ica ide la mecánica molecular.

Hi ha dues vies d'aproximació en la recerca de llocs d'uniÓ pel ll igand. En el

primer es coneix I'estructura de la protei'na, peró es desconeix el lloc d'unió. En el

segon es busca un locus alternatiu al reconegut per tal de cercar una nova diana

en la mateixa protei'na. En aquest cas I'investigador extreu informació a partir

dels canvis al'lostérics en l'estructura de la protelna que no bloquegen

necessáriament el ll igand en el locus peró si poden alterar el procés d'execució

de les funcions naturals.

Abans d'apl icar técniques evolucionistes al  CAMD, cal  fer dos consideracions:

pr imera, quines són les propietats que desitgem mantenir  i  segona, com estan

relacionades a I'estructura molecular. La relació estructura-activitat és básica per

conéixer ies propieiais necessáries icorrst¡ 'u ir  nroiécuies amb aqi- iestes

propietats (14,15).  El  desenvolupament de fármacs és complexa pel fet  que és un

sistema bimolecular compost de receptor biologic i l l igand (fármac o proteina).

La major ia de sistemes CAMD (16,17) cerquen predir  les propietats dels

l l igands que operen en el  receptor o del propi receptor,  pero usualment no dels

dos. Aquel ls sistemes que depenen de I 'estructura biológica del receptor resulten

extremadament di f íc i ls de resoldre. La malor ia de receptors estan f ixats a la

membrana i  aixó fa molt  di f íc i l  de determinar la seva estructura tr id imensional per

NMR o cr istal  lograf ia per rat jos-X. Tan sols un pocs mi lers de receptors es

troben en les bases de dades d.e prote'r'nes, ila majoria d'aquestes estructures
s'han determinat en medi aquós o orgánic,  la quar cosa dona una informació
parcialment incorrecta. En el cas de materials complicats, els receptors poden
canviar la conformació quan s'uneixen al  l l igand, segons un procés anomenat
f ixació indul 'da. s i  aquest és el  t ipus de mecanisme de la unió del l l igand al
receptor, aleshores I'estructura tridimensional del receptor ll iure pot resultar poc
rellevant. L'estructura tridimensional pot realitzar-se amb el receptor i l i igand
ancorat, peró aixó sempre incorpora més complexitat al procés.

Per extreure les propietats de l'estructura molecular les técniques més
acurades són les QSAR, que permeten determinar propietats de regions
específiques perÓ no sÓn tan correctes per descriure les propietats globals de la
molécula' Els models amb substituents encara resulten més incorrectes si
s'util itzen en una base molecular diferent. Si certes regions funcionals del ll igand
resulten significatives en el procés de la unió, cal valorar-les quantitativament oer
técniques QSAR i relacionar-les amb l'activitat de la molécula per tal de construir
I'anomenat farmacófor (18) (conjunt d'interaccions necessáries del ll igand per
mantenir  la unió amb el  receptor) o I 'anomenat mapa del receptor (1g) (conjunt
de regions d'ancoratge del suposat receptor que poden fer viable la unió amb el
ll igand) i totes aquestes propietats són útils per caracteritzar el global de la
molécula. Els models de farmacofor combinen certes avantatges de les técniques
QSAR amb la finalitat d'identificar substituents activants. La incorporació del
model 3D al QSAR (3D-OSAR) ha permes calcutar millor les propietats de les
molécules i descriui-e millor ies supei'fícies d'inieracció. Al incrernenia¡--se ia
potencia de les computadores s'ha permés augmentar el nombre de dades
puntuals a calcular i  d ibuixar les propietats en superf íc ies o camps 3D relacionats
amb funcions complexes per tal de descriure mes acuradament les propietats
macroscÓpiques del l l igand mit janEant el  métode COMFA (anál is i  comparat iu dels
camps moleculars) de Marshal l  i  Cramer (20).
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Més de deu anys aDans de| canvi de mi| . |enni,  e|  sector farmacéut ic apostá per

u n a f e r m a i n v e s t i g a c l ó e n g e n Ó m i c a p e r t a | d ' i n c r e m e n t a r e | s u b m i n i s t r a m e n t d e

noves dianes teraPéutiques'

Er or imer d.octubre de 1g90 es va inic iar er pro¡ecte Genoma Humá (HGP)'  i

S e g o n s e l p | a i n i c i a | | a s e q Ü é n c i a c o m p | e t a d e | , A D N d e | g e n o m a h u m á e s p o d i a

u | t i m a r a | a f i d e | 2 0 0 5 , p e r Ó | a r e a | i t a t e n s h a s o r p r é s i e l 2 6 d e j u n y d e | 2 0 0 0 '

craig Venter de celera Genomics i Francis cotlins responsable del projecte

p ú b | i c H G P , v a r e n f e r u n a c o m u n i c a c i Ó c o n j u n t a p e r n o t i f i c a r I a f i n a | i t z a c i Ó d e l a

seqüdncia completa de l'ADl'l del gencma humá

L a i d e n t i f i c a c i Ó g e n é t i c a p r o p o r c i o n a u n n o u p a r a d i g m a p e r e n t e n d r e I e s

malalties humanes al nivell més fonamental: es a partir d'un coneixement del

control genétic de les funcions cel lulars que es constltuirá el subidentificador

c o n c e p t u a | d e | e s f u t u r e s e s t r a t é g i e s p e r | a p r e v e n c i Ó i t r a c t a m e n t d e | e s

malalties. cal recordar que pels anys vuitanta es va identificar el gen responsable

de la fibrosi quistica després de 9 anys de recerca científica, mentres als inicis

d e l 2 0 0 0 e | g e n r e s p o n s a b i e d e l a m a | a l t i a d e P a r k i n s o n , V a s e r i d e n t i f t c a t e n

menys de tres setmanes. Aquest sal t  quant i tat iu,  tan manifest en la capacitat

c i e n t í f i c a p e r a s s o c i a r u n g e n e s p e c í f i c a U n a m a I a I t i a . e s p o t a t r i b u i r a

l,extraordinari progrés experimentat en les árees de seqüenciacrÓ de gens t

técniques informátiques.

7.- Proteómica.

La Proteómica rmp[ca la ideniificacio i quantificació de I'expressiÓ genética a

nivell de protei'nes. Paral'lelament permet identificar les protei'nes collaterals i les

fonamentals en els complexos mult iproteics. Aquesta técnica també possibi l i ta el

seguiment de canvis en els nivells d'expresstÓ proteica en funció dels temps

corresoonents a l,excitacró selectiva d'un procés blológic i tal vegada perfilant una

connexió proteica cel . lu lai '  permet descrture una proteÓmica funcional

La Proteómica ofereix una al ternat iva per complementar les tecnologies

genomiques a f i  i  efecte d' ident i f icar i  val idar les dianes proteiques, i  descr iure els

canvis d'expressions proteiques desencadenades sota la inf luéncia de la malal t ia

o en el tractament terapéutic. La indústria farmacéutica ha mostrat un interés

especial en la proteómica per la seva capacitat de possibilitar la descoberta i

desenvolupament de nous fármacs caps de sér ie.

El repte de la Proteómica (21) és enorme perqué més del 75% de les protei'nes

previstes en els organismes mult icel ' lu lars no tenen una funció cel ' lu lar coneguda

i, per tant, está capacrtada per proporcionar grans descobertes terapéutiques

donat que moltes d'aquestes protei 'nes inclouen nous enzims, def inint  molécules

significatives i camins que constitueixen noves dianes terapér-rtiqrres

Un exemple recent d'aquestes aplicacions el tenim en la identificació d'una

protei 'na HMG-'1, un potencial  mediador de l 'efecte letai  de les endotoxines. En el

ratoli (22), Wang i cols, varen detectar canvis en I'alliberament de HMG-1 pels

macrdfags com a resultat del tractament amb endotoxines, mentres I'expr"essió

de HMG-1 pel mRNA no quedava afectada pel tractament, la qual cosa indicava

que I 'a l l iberament de la proterna no está necessáriament regulat pel  gen. Aquests

autors van comprovar que la HMG-1 és tóxica per el la mateixa i  per tan els

anticossos anti-HMG-1 prevenen de I'efecte letal, suggerint que la HGM-1 era

una possible diana terapéutica. Aquesta recerca corrobora la necessária

complementar ietat entre els métodes genét ics i  els proteómics.

La Proteómica no s 'ha desenvolupat com una metodologia sistemática perqué

les protei'nes presenten més variables fisicoquímiques que afecten el seu entorn,

separació i  ident i f icació que I 'ADN, i  perqué les var iacions conformacionals son

molt  extenses.

Actualment les bases de dades genomiques i  proteómiques estan plenes de

seqüéncies, pero, com extreure informació d'aquestes dades i tal vegada definir

nous receptors-diana amb capacitat  per interfer i r  amb nous i  vel ls fármacs? (23).

Són molts els fronts oberts per tal  de determinar les estructures d'aquestes

proteines; pero aquesta feina és un projecte extens i car. Els métodes

computacionals no poden preveure la funció d'una protelna, I 'estructura o la

capacitat  per desenvolupar fármacs a part i r  de la seva seqüéncia d'aminoácids.

Tot aixó requereix obtenir  determinades quant i tats de mi lers de protei 'nes
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purif¡caáes. S'estan realitzant grans esforqos en una amplia varietat de fronts per

tal dé clonar, expressar, purificar i determinar I'estructura de moltes d'aquestes

protei'nes, peró aquest esforg resultará un procés difícil i car en la seqüenciació

complerta de I'ADN.
.per descobrir i monitoritzar la influencia d'una proteina en un procés relacionat

amb una malaltia, és ímportant catalogar a on, quan i en quina extensió una

protei'na és manifesta significativament en el desenvolupament de la malaltia. La

técnica del microxip d'ADN permet registrar I'abundáncia relativa del m-ARN en

una cél.lula, i donat que el m-ARN i les concentracions de protei'na estan

correlacionades, aportar la informació básica per aquesta relació protet'na-diana

amb una malaltia específica (24-26).
- 

Tot i aixd, inclds el cas més idíl.l ic de tenir una protei'na purificable, de fácil

concentració, bon plegament i estabilitat total, tant per RMN com per

cristal.lització, no podrem garantir la possibilitat de determinar I'estructura unida a

un l l igand o que I 'estructura presentará l locs d'unió al  l l igand plenament def ini ts.

. eue cal fer, si volem utilitzar I'estructura d'una proteTna per una selecció virtual

de possibles fármacs i no coneixem les cavitats i fissures que són importants pel

seu funcionament i  en conseqüéncia els possibles l locs d'uniÓ amb el  l l igand?

8.- Bioinformática.

Una de les intencions dels cientí f ics genómics i  protedmics és trasl ladar els

problemes de I 'entorn experimental  al  computacional ( in si l ico),  de manera que

els ban'.,is en la fisiologia i farmacologia cel'lular es puguin predir t.lti l itzant

métodes computacionals. No obstant aixÓ, donat que eS desconeixen les

fuhcions del 75o/o de protei'nes, estem molt lluny d'adquirir aquesta fita. Per

mil lorar aouesta real i tat  la bioinformática té que completar la nominaciÓ del

proteóma i generar bases de dades recopilant i organitzant tota la informaciÓ
'experimentalcercada per la genomica i  la proteomica (27-29) '

9.-  Val idació de noves dianes.

El genoma humá compta, aproximadament,  amb 32.000 gens i  cada teix i t
expressa entre ',|5-000 i 20.000 d'aquests gens en diferents quantitats. En un
teixit alterat els nivells d'expressió dels gens difereixen dels observats en el teixit
normal, certs gens es sobreexpressen i altres minven la seva preséncia inclós
nous gens poden posar-se de manifest. La localltzació d'aquesta expressió
diferencial és una de les fases experimentals básiques per tal d'identificar una
potencial i significativa diana molecular per la recerca del nou fármac. Les
técniques d'hibridació i inmunohistoquímica permeten localitzar in situ aquest
tipus de dianes moleculars i proporcionar una valuosa informació envers la funció
del gen.

Fins ara uns quants mi lers de dianes moleculars s 'han clonat i  són assumides

com a possibles dianes per la recerca de nous fármacs. Aquestes dianes
inclouen més de 750 receptors acoplats a protei 'nes G (GpcR), uns.1o0

associats a canals iónics, més de 60 receptors nuclears, 50 citoquines i,

aproximadament, 2c protei'nes de transport. Avui, cada setmana, sorgeix una
nova terápia pel tractament d'una malaltia reconeguda, com a resultat d'aquesta
proliferació experimental de noves dianes moleculars i bioquímiques. El gran

volum d'informació genética produida ha provocat un canvi d'emfasis en la

seqüenciació de I'ADN a la determinació de noves dianes i oferir millors

oportunitats en la recerca de nous fármacs. si fins ara, tan sols comptávem amb
pocs milers de dianes, peró la selecció i validació de la diana més correcta,

constitui'a de per si. I 'etapa més crítica en el procés de recerca de nous fármacs,

avui amb tants milers de noves possibilitats aquesta fase esdevindrá, encara,

molt  més crí t ica.

Un exemple d'aquest nou paradigma de la selecció de dianes el  pot const i tuir

I 'aparel lament del receptor GPR-14 amb el  conegut l l igand urotensin l l ,  (30),  un

neurol l igand de máxima potencia com a vasoconstr ictor.  Així ,  el  s istema GPR-

14lurotensin ll, constitueix una diana terapéutica molt atractiva pel tractament de

malal t ies tant relacionades amb la vasoconstr icció com l 'h ipertensió, angina de

pit i obstruccló de coronáries, entre d'altres.
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En els darrers anys, noves tecnologies com els microxips genét ics han

possibi l i tat  mi l lorar la local i tzaciÓ dels gens en teix i ts al terats patologicament i

avaluar les di feréncies en I 'expressiÓ genét ica en sistemes normals, al terats o

man ipulats farmacolÓgicament'

9.1.-  Nous métodes basats en l 'homologia

Aquets mdtodes consideran que en la majoria de casos les bases de dades

genómiques i proteomiques contenen tota la informació necessária per localitzar

eis llocs d'unió en la seqüéncia o estructura de la protei'na, i per tan sols es

requereix observar al  l l igand natural  i  I 'a l ineament seqüencial  (31,32).

El métode lcM desenvolupat per Rubert Abagyan, de scripps Research

lnstitute utilitza diferents alineaments, prediccions i algoritmes d'optimitzaciÓ per

tal d'aplicar la máxima: "el procés evolutiu reforga el fet que els aminoácids en el

locus d'unió es mantenen al  l larg de I 'evolució i  en mult i tud d'espécies" '  Quan al

comparar les diferents seqüdncies s'identifiquen certs blocs permanents, aquests

són indicadors de constituir un locus actiu o d'uniÓ per aquella protei'na.

Un exemple d'aquest fenomen és la tr íada serina-hist idina-aspárt ic que

corresoon ai iocus cataiitic de ies serin-proteasses'

per altra part, si I 'estructura de la proteina a estudiar és desconeguda resulta

més di f Íc i l  l 'a l ineament amb estructures conegudes. En aquest cas cal  fer un

rnodel de I'estructura de la proteina a partir d'una proteina d'estructura

reconeguda ut i l i tzant utr  métode computacional per "ensemblar- les",  de tal

manera que la cadena d'aminoácids de la proteina problema al  fer el  recorregut

at l larg de la cadena pol ipeptídica d'una homdloga d'estructura coneguda, sigui

capaq de cercar fragments similars. Aquest model d'estructura permet determinar

el  locus d'unió amb el  l l igand.

El component Augmented Homology Model ing de la base de dades ProMax

de Structural Bioinformatics (www.stmbix.com) genera un model d'estructura

d'una proteina a part i r  de l 'estructura cr istal ' l ina coneguda d'un al tre memDre de

la famíl ia de protetnes. Al tres bases també generen models de proteina per

homologia.

Base de
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Structure

FSSP

ProMax

Funció de

la proteina

Cavitats de

la protei'na

Seqüéncia i

estructura de

la protei'na

Estructura

de la proter'na

Estructura

de la protei'na

Complexes

l l igand-

protei'na

Referéncia

www.biochem. ucl .ac.uk/bsm/cath new

Sotriffer,C., ll Farmaco, 57, 243-251, 20Oz

www. ncbi. n lm. n ih. gov/entrezTstructure. html

wwrv2. eb i. ac.u kTdali/fssp/fssp. html

www. strubix. comiPromOSP.html

rel ibase.ccdc.camac. ukRELIBASE

un altre problema en la modelització per homologia arranca del fet que dues
proteines amb la mateixa funció no són necessáriament homólogues
seqüencialment. Hi ha moltes protei'nes que conserven I'estructura 3D encara
que la seqüéncia experimenta una certa evolució. La base de dades FSSp
classifica les protei'nes, segons l'alineament estructura-estructura i conté les

estructures de totes les proteines properes a les contingudes en el protein

Databank (PDB). Donat que el nombre d'estructures de protei'nes va en augment,
la capacitat  de determinar el  locus d'unió per homologia o model i tzació mit janEant
la simi l i tud també mil lora. L '  efect iv i tat  del  métode té certs l ímits quan es cerquen
l locs d'unió secundaris que no es mantenen conservats en totes les estructures.
PerÓ hi ha altres métodes de modelització més o menvs sofisticats per resoldre-

ho .
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9.2.- Métodes basats en la sofvatació.

Una via per cercar i identificar cavitats sobre la superfície de la protei'na

consisteix en recobrir-la amb unes esferes tipus, eliminar I'excés i després

determinar a on es mantenen les més $r?ns co¡ssntracions d'aquestes esferes.

Segons I'algoritme utilitzat aquestes esferes r€Dresenten formes geométriques o

molécules d'aigua virtuals.

El métode desenvolupat per Patrick Braqy i Peter Stouten a Dupont

Pharmaceuticals (PASS) (33), estableix un conjunt de boles que cobreixen en

monocapa la superfície de la protelna de mq¡s¡¿ oue cada esfera está en

contacte amb tres únics átoms de la proteina. Les esferes més superficials i, per

tant, les més accessibles al solvent són eli¡¡¡¿des i les més soterrades es

comptabilitzen comptant el nombre d'átoms de la proteina, inclosos en 8 A per

cada esfera individual i les esferes que presenten un valor de contacte inferior al

ll indar també s'eliminen. Posteriorment s'incorpera una segona capa d'esferes i

es procedeix a una selecció similar i aixó es repeteix fins que no és viable la

incorporació de més esferes al sistema. En les cavitats plenes d'esferes
s'assignen com a punts act ius dei locus (ASPs¡ o sia l locs potencials d'unió pels

átoms del ll igand, a certs grups reactius soterrqls en les regions plenes d'esferes.
A cada ASP se li assigna una ponderació e¡ funció del nombre d'esferes
properes i al seu ocultament.

Aquest métode ha permés ident i f icar el  locu5 d'unió al  ¡ igand en 29 de les 32
protei'nes amb estructura per raigs-X assajades pels autors de I'algoritme.
MOLCAD, SitelD i  al t res programes simi lars,  també possibi l i ten la recerca
automática dels lccus C'unió mitjangant una rnodet¡rzació oer homoloqia.
9.3.-  Métodes basats en una xarxa.

Aquests métodes introdueixen la proteina ert una xarxa virtual 3D i decideixen
quins punts de la xarxa es corresponen amb átoms de la protei .na i  quins al tres
estan disponibles. Després mitjanqant un grq¡ esborrany es van esborrant els
punts l l iures i  aproximantse a la proteina f ins a trobar un átom. Segons la mida
de I'esborrany, ens podem moure per I' interior de la proteina fins que arribará un
moment en el  qual I 'esborrany no pot adaptar_5s a una part icular cavi tat  i  caldrá

segu¡r esborrant per la regió externa de ra mateixa. Aquesta cavitat pot
considerar-se un potencial lloc d'unió. En general, hi ha moltes cavitats en una
proteiha i morts probabres llocs d'unió i possiblement varis ilocs actius.

El programa Ligsite desenvolupat per Manfred Hendlich a la universitat de
Marburg (Alemanya) també introdueix ra protei'na en una xarxa, en ra quar ers
vertexs que coincideixen amb átoms de la proteina són elimlnats, i la resta de
vértex es valoren en base a ra seva profunditat d'enterrament en una superfície
depressionária, la qual es registra en totes les direccions cardinals, a la recerca
d'árees integrades per átoms de la proteina i els vértexs propers amb un alt índex
de profunditat per tal d'estabrir res possibres cav¡tats d,unió.

En aftres programes es combinen la informació estructural de la xarxa i la
solvataciÓ per construir un cluster que relaciona els átoms de la protei'na i la seva
exposiciÓ al solvent, distáncia al centre, lipofília, hidrofília, etc per tat d'ideniificar
computacionalment els residus hidrofobics exposats i poder identificar els grups
que poden visualitzar aquesis residus en la superfície proteica.
9.4.- Pseudoreceptors.

En certs casos l'única informació experimental és la certesa que determinats
lligands interaccionen amb una protei'na desconeguda. En aquest cas es pot
construir  un model de locus d'unió, valorant i  descartant aquel les regions de la
proteiha que presenten átoms no constitutius d'una cavitat propia per la unió.
Diferents programes cerquen aquests anomenats pseudoreceptors en base a
tres consideracions prévies:

-  tots els tests d'unió dels l l igands es real i tzen en un locus comú de la oroter 'na.
- l 'activitat biofdgica és propor"qonal a !'aflnitat ll igand-pr-ote)na.
- tots els l l igands s'uneixen en una conformació de baixa energia, pero no

necessáriament la de mÍnima energra.
En el  métode GERM (Moder de receptor generat genét icament) (34) per E.

walters de Finch university of Health scrences de chicago es modelitzen els
lligands en fa conformació de baixa-energia i es superposen per tal d'identificar
qurns grups funcionals i estructurals són importants per la unió a la proteina
(exemple un anel l  aromátic en la mateixa posició) i  poder construir  una caoa

1 . 1
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envolvent de 45-60 átoms entorn dels ll igands superposats per tal de valorar i

c lassi f icar- los en funció de la seva natura química (exemple un átom del

pseudoreceptor donador de H per establ i r  un pont d'hidrogen estará si tuat proper

d'un átom acceptor d'H del ll igand). Donat que els átoms es situen a l'atzar

poden ocupar diferents posicions i, així, es van creant diferents capes envolvents.

Els átoms d'aquestes capes constitueixen un "gen" constituit pel tipus d'átom

impl icat (al i fát ic,  H, carboni l ,  hidroxi l ,  etc.)  i  la seva posició en I 'espai.  Cada capa

té el seu corresponen gen. I cada un d'aquests gens s'util itza mitjanqant un

algoritme genétic en el qual es formen parelles de gens progenitors (inicials) per

n l - r tan i r  in to rncnr ¡ iq  i  mr  r tac innc  Par  aa¡1a  n^r  |  ñan nrpa t  oq  r ¡a la ra  la  car ¡a

capacitat  d 'unió als grups react ius dels l l igands, si  mi l lora la capacitat  d 'unió

envers als gens progenitors es mantenen les modificacions del nou gen i

s 'el imina el  gen inic ial  d ' infer ior capacitat  per tal  d 'evi tar gens dupl icats en

l'algoritme. El programa segueix en la recerca de nous gens fins que aquests no

superin els tests de mi l lora. A la f i  d 'aquest procés s 'obté un pseudoreceptor amb

la mi l lor capacitat  d 'unió als l l igands estudiats i  es const i tuirá com a una eina

vál ida per cercar nous l l igands de mil lor af ini tat  pel  pseudoreceptor.

Capa d'átoms entorn del l l igand interaccionant amb una proteTna

v
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Encara que si  tenim I 'estructura d'una protel 'na diana amb una varietat de
l l igands units,  aquest és el  punt de part ida ideal per a una recerca més racional
de nous l l igands mit janqant les técniques de model i tzació molecular.
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Programes per model i tzar l locs d'unió

T ipus Programa Referéncia

www. strubix.com/dPh/OSP.html

www.triPos.com

www. d ela n et. comi-b rad ygpi p ass/

www.triPos.com

www.accelrys.com

Hendl ich, M.,  J.  Mol.  GraPhics,15,

359-363,1 997

wwr,v. ch em com p. com/f eatu relsitef i

nd .h tml

www.accel rys.com/cerius2/recept

or-ms.html

www.flnchcms.edu/b iochemANalte

rs/ger.html

www.escl.vabiotech. com/hasl/

Chen,  H. ,  J .  Chem.  In f .  ComPut

Sci. ,38, 243-250,1998

www. b iog raf . ch/softwa re. h tm I
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1 0.-  Quim ioinformática.

A pr incipis dels 1990, la industr ia farmacéut ica va cercar una ampl iació de Ja
seva col'lecció de compostos en les bases de dades amb el proposit d'aprofondir

en la selecció d'alt crivatge (HTS) en front de les noves dianes moleculars.

Per altre part les noves técniques de síntesi combinatória (35) han proporcionat

un gran nombre de compostos que són rápidament seleccionats i col.leccionats

per tal de generar noves molécules cap de série a partir d'una correcta selecció

dels compostos. Els const i tuents d'una col ' lecció tenen que ser el  més diversos

possible. Tanmateix, aquestes comparacions són complicades pel fet que

qualsevol mesura de la diversitat química depén dels parámetres considerats.

Certes característiques moleculars han estat considerades les condicions

básiques per pr imar com molécules candidates per a construir  una base de

dades de nous fármacs: un pes molecular < 500, un nombre l imitat  d 'acceptació

de ponts d'H (<10) ide donació d'H (<5) i  un coef ic ient hidrofóbic o clogp <5.

Les bases de dades estan constituldes per les molécules que aporten les

caracterÍstiques més favorables i procuren reunir la máxima diversitat estructural

dins d'aquests l ímits.

Aquestes bases de dades poden donar resposta a la incertesa de quínes

característ iques moleculars són més importants per interaccionar amb una

determinada diana. D'aquesta manera les propietats moleculars comunes dels

compostos que interaccionen amb una determínada protei'na poden ésser

ut i l i tzades per enriquir  i  ampl iar les bases de dades amb molécules més pet i tes

que aporten aquestes prcpietats i  alxí  es pcden construir  les ancn:cnades

l l ibrer ies básiques.

11 . -  E l  p resent .

L'extens impacte que ha produit  la seqüenciació del genoma humá ha afeclal

totes les árees de Ia recerca de fármacs i els més grans estímuls per la indústria

farmaceut ica en el  nou mil ' lenni es centraran en l 'área de la selecció de noves

dianes pels fármacs i  en la val idació de les mateixes.
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El creixement exponencial  de noves i  atract ives dianes moleculars amb

possibi l ¡ tat  de generar una potencial  nova terápia const i tueix el  nucl i  de la recerca

de nous fármacs. Per aixo s 'han elaborat nous métodes automátics per tal

d'obtenir una síntesi rápida de compostos i d'avaluació biológica'

Amb tanta informactó contrastada será possible adaptar Ia variabilitat individual

a la terápia i garantir la seva eftcácia'

11.1.-  Generar nous caps de sér ie a part i r  de les propietats de I 'estructura'

Els métodes existents per construir models predictius no estan capacitats per

modelar interacc|ons estér iques acuradament,  en especial  quan aquestes

inte¡.accions impliquen gi-ans i'egions de la superfície molecular.

Diferents técniques computacionals s'han desenvolupat amb la fi de cercar

noves molécules actives. PerÓ aquests métodes complexos combinen la recerca

d,un nou espai,  amb la di f icul tat  d ' incorporar nous coneixements de disseny'

correlacions d'estructura-propietat no sempre lineals i coneixements de química

d'alt nivell i de biologia. Determinats métodes incorporen l'ús de la intel ligéncia

artificial mitjangant xarxes neuronals, per tal d'incorporar les propietats ADME

(absorció, distribució, metabolisme i excreció) com a variables i descriptors per a

filtrar i refinar el conjunt de les dades de QSAR'

Les successrves aplicacions de tecnologies QSAR en la recerca de noves

drogues s'ha incrementat en els darrers anys. c ientí f ics computacionals I

experimentals incorporen els métodes QSAR a les seves propies eines per tal de

complementar els métodes computacionals.  Tanmateix,  roman vigent el  repte de

mil lorar la seva efect iv i tat ,  disminuint el  sorol l '  mentre es redueix el  r isc de

sobrevalorar un excés de variables.

Tant les técniques estrictament computacionals com les basades en equacions

QSAR i el raonament, sÓn difícils d'rnterpretar, perÓ han permés la realitzaciÓ de

millores en els métodes capacitats per desenvolupar noves estructures.

11.2.-  Generar nous caps de sér ie per "encaixat" molecular (docking) '

La técnica de Molecular Docking (encaixat molecular) té com a f inal i tat  predir

el  mode i  I 'af in i tat  d 'unió entre dues molécules, generalment entre una proteina-

receptor i  un l l igand pet i t .  com un inhibidor o un fármac És aquesta'  una técnica

molt util itzada en el disseny de fármacs per la seva rapioesa en generar
hipotétics modes d'unió iavaluar-ne la seva qualitat.

Pel cas de lligand i receptor, considerals com a molécules rígides, es mantenen
3 graus de traslació i 3 de rotació i en general no és fácil trobar el mode correcte
d'unió.

Els algoritmes de docking automátics són molt més sistemátics i fan una
exploració nlolt més completa de l'espai.

Els programes de docking es poden dividir en dues parts ben diferenciades:
generació d'un model iavaluació del mateix en base a criteris energétics.

A.ctualment molts prograrnes de docking poden ti-actai- la ii ibei.iat
conformacional del ll igand, incloent la flexibilitat conformacionaldel ll igand a nlvell
de torsions, perÓ incloure graus de llibertat al receptor és encara un objectiu a
llarg termini malgrat I'existéncia de métodes que I'inctouen implícitament.

Si es vol explorar sistemáticament la unió d'un lligand al centre actiu d'una
protei'na, la quantitat d'orientacions a considerar és enorme i fa que per cada
l l igand el  temps de cálcul  s igui  considerable, impossibi l i tant el  cr ivat d 'una qran
quant i tat  de l l igands, tal  icom seria desit jabte.

Per avaluar quan bona és la interacció entre lligand i receptor per a cada
estructura generada, els programes es basen en una classificació química, de
contacte o energética. Aquestes classificacions són independents i es poclen
combinar entre el les, per obtenir  nous ránquings d' interaccions.

El métode de selecció virtual de lligands (vLs) (36) basat en un encarxar
flexible de gran intensitat, és una tecnologia emergent per cercar racionalment
nous cap de série, basada en I'estructura del receptor.

La rápida acumulació d'estructures 3D d'alta resolució, accelerada per la
iniciativa proteóm¡ca estructural i les millores de les tecnologies de I'encaixat
holecular i avaluació, han fet del VLS una atractiva alternativa als métodes
tradicionals per la recerca de nous caps de série.

El VLS pot generar virtualment una infinitat de molécules tipus fármac amb
diversitat química sense sintetitzar ni assajar experimentalment cada una de les
rnolécules seleccionades. En general, un col.lectiu de I'ordre de 200.000 a
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1.000.000 de molécules es poden crivar mitjanqant la lectura d'una gran llibreria

de compostos, pero no garanteix resultats experimentalment viables; si be, l 'alt

cost dels assaigs experimentals massius i la seva complexitat tecnológica,

justifiquen I'alternativa teórica. L'experiment virtual pot ésser dissenyat per ¿

seleccionar un determinat locus d'unió o un receptor específic.

Es poden identificar nous compostos, fins i tot sense conéixer I'estructura

cristal'l ina del receptor i partint de models teórics. Mes de 30 nous antagonistes

de I'a-receptor humá de l'ácid retinóic, confirmats experimentalment, foren

descoberts amb el crivat virtual d'ACD (Available Chemicals Directory) amb ICM

mitjanqant un model elaborat a partir de I'estructura d'unió de I'agonista a

I'a-receptor humá de l'ácid retinóic (37).

Normalment, els algoritmes per edificar-lligands pretenen dissenyar un lligand

ideal directament en el lloc actiu. Peró en la práctica un simple lligand previst no

te cap interés per un químic perqué significa una moli baixa capacitat de

predicció (falsos positius i falsos negatius), absorció, distribució, metabolisme,

excreció i toxicitat inesperades, reaccions creuades, accessibilitat química, etc.

En general, el químic pot sintetitzar per combinatória un petit grup de compostos

amb tanta facilitat com ho faria per un simple compost. Així, la feina del químic és

confrontar amb aquesta unió, una selecció de bones estructures químiques per a

una determinada diana o una famíl ia de dianes, així  com la seleccíó de [a mi l lor

cadena per I 'ancoratge d'una def inida estructura química.
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11.3.-  Generar nous caps de sér ie per algor i tme genét ic

Els algor i tmes genétrcs (AGs) (38) pretenen imitar la capacitai  de I 'evolució

natural  per produir  objectes més funcionals.  L 'evolució natural  orodueix

- ) L

Etapes dels métodes d-encaixat f lexible iVLS.
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organismes. Els algoritmes genétics produeixen conjunts de parámetres,

programes, dissenys moleculars i moltes altres estructures. Els algoritmes

genétics usualment resolen els problemes mitjanqant (39):

1) Generar a l'alzar una població d'individus com a potencials solucions.

2) Per cada nova generació es seleccionen repetitivament diferents individus

progenitors a I'atzar amb una orientació selectiva dels millors individus i, aplicant

els operadors propis de la transmissió, obtenir la producció de nous fil ls.

Els operadors de la transmissió inclouen: Creuaments de fragments de dos

pares diferents per l 'obtenció d'un nou fil l. Mutacions que modifiquen, a I'atzar,

certes Darts d'un pare per obtenir un nou fil l. Reproducció individual d'un pare

mitjanqant la simple cópia en urr fii l cje la nova gei-reració.

3)Així es continua el procés fins cercar una solució acceptable.

Així, com els gens reals, els algoritmes genétics manipulen l'anomenat material

genétic, peró, a diferéncia de I'ADN, aquest material util itza altres símbols per

definir les tires de carácters. En els humans, el material genétic és ADN i

s'expressa en termes dels seus parells de bases. Una seqüencia de tres

nucleotids constitueix un codon, el qual codifica un aminoácid especific en una

proteina. Per analogia, I'equivalent computacional de les parelles de bases i del

codon, és reemplagat amb sÍmbols o números que poden representar qualsevol

unitat estructural. Per exemple, un investigador pot desitjar alterar I'estructura

molecular d 'una pet i ta molécula i  podria ut i l i tzar símbols per representar els

átoms o grups funcionals de potencials molécules. Així N podria indicar un átom

de nitrogen mentre el símbol [Carb] podria indicar un grup carboxílic. A la vegada

per possibi l i tar una computació molt  més rápida, s 'empren grans unitats,  i  e ls

átoms són reemplagats per grups funcionals que incorporen tota la complexitat

estructural de la molécula sencera.

Quan els AGs s'empren en les computadores, el material genétic util itzat és

diferent pels diferents investigadors i les diferents companyies (40) Una

companyia pot util itzar números per indicar grups substituents, aixÍ les mutacions

poden intercanviar grups substituents, per altra banda, pot util itzar lletres per

indicar propietats moleculars locals,  així ,  amb la l letra P es pot representar una

regió parcialment positiva i amb la N representar una de parcialment negativa.

Diferents técniques AG utilitzen diferents métodes per convertir les dades en

material Eenétic pero totes tenen que aportar operacions per a obtenir, a la fi, un

material consistent. El AG causa mutacions, creuaments o ambdues operacions.

La mutació és el  canvi de símbols genét ics individuals al 'aIzar.  Per exemple la

tira HGTZREU podria ésser canviada pel AG substituent la R per una Q i la nova

molécula podria ésser mesurada mitjanqant les funcions d'ajustament. El

creuament és una operació análoga a la reproducció sexual, peró aquesta versió

és molt més burda. El AG al'alzar fragmenta la tira de dos individus diferents en

dues parts. La meitat de la tira és intercanviada per a originar els dos fil ls, cada

un amb la meitat de la tlra de cada pare. Aleshores els pares i els fil ls són

avaluats per la funció d'ajustament. Els pares i fi l ls generats successivament són

posteriorment manipulats pel AG. A més dels AG compten amb programes

genét ics qu'operen les dades en un tercerformat,  ien grafs genét ics basats en la

teoria dels grafs. Els grafs moleculars estan compostos per grups d'átoms - els

vértexs- que estan relacionats per enllagos i són coneguts com a nervis. Globus i

coi'iabo¡'adoi's (28,29) de i'Adminisi¡'ació Nacionai d'Ae¡'onáuiica i de i'Espai

d'EEUU han contrastat aquest sistema en front d 'un grup de compostos

coneguts, que inclouen el colesterol, la morfina i el diazepam. Mitjangant les

equacions própies per un bon ajust les dades foren contrastades per a

determinar el millor i més ben adaptat membre del grup testat i poder establir que

les solucions aportades pels algoritmes genétics constitueixen una molt bona

funció d'ajustament teoric aportada per la lógica del comportament natural.

Aquesta funció d'ajustament necessita d'una bona consisténcia computacional,

donat que en els passos inicials generen molécules a I'alzar sense cap sentit

químic racional. La primera etapa, tanmateix, és per a interpretar la representació

genét ica de les molécules dins la prÓpia estructura molecular,  s imi lar al  que

succeeix amb la formació de les proteines a partir dels codis aportats pels ADN i

ARN. En general ,  es construeixen les molécules is 'apl iquen les funcions

d'ajustament.  Per cada fármac descobert ,  la funció d'ajustament és aquel la que

est ima mil lor les capacitats d'ancoratge dels l l igands i  un receptor,  i  permet
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establ i r  un ordre d'ajustament de les di ferents funcions pel grup de molécules, de

forma que els compostos amb ancoratges pobres al receptor sÓn eliminats, i la

resta són modrficats genéticament d'acord amb els algoritmes previstos en els

programes.

Algoritmes gendtics

Pares abcdefg uvwxyz

Programes genétics

,(X
Al

,a--/

/"tt'

uvwxdefg

Gráfics genétics

Pares

Punt

d'encreuament

F i l l s

Les funcions d'ajustament són extremadament complexes i  requereixen molt

temps de cálcul  de potents computadores per resoldre- les. Aquestes funcions

necessáriament han de construir  noves molécules i  també calcular les propietats

básiques determinades en la pr imera etapa, corn a fonamentals en l 'extracció

d' informació a part i r  de I 'estructura molecular.  Desorés, es determinen els efectes

produits quan la molécula, amb propietats afegides, és ancorada dins del

receptor.  Aquesta fase és la més.complexa donat que requereix trebal lar en 3D i

les formes d'ancoratge del ll igand dins del receptor són moltes i ben diferents.

Alguns dels programes més recents permeten incorporar flexibilitat i incloure

molécules d'aigua entre l l igand i  receptor,  per simular l 'unió amb més real isme

(40). Lamentablement aquestes extensions del programa requereixen utilitzar

computadores més potents i el conjunt del procés está limitat per la velocitat de la

funció d'ajust.

La bondat dels algoritmes genétics és la seva capacitat per modelar i

interpretar les propietats necessáries pel bon ajust, i a ia vegada, estan

capacitats per resoldre noves estructures i determinar quines serveixen a un

específic proposit. Ells permeten descobrir nous fármacs a partir de I'atzar de

forma quasi tan accidental com en la natura (27-29). Els AG mostren un nou

potencial per descobrir estructures desconegudes que en general mai serien

considerades pels investigadors. Aquest avantatge pot incrementar la capacitat

de noves descobei"tes, infiuint d¡'ásiicanreni en ei cieserrvoiupameni. cie nous

fármacs per les properes décades.

Conclusions.

Una extensa análisi realitzada el 1996 per a identificar les dianes terapéutiques

més corrents en medicina, va establ i r  un nombre total  de 500 molécules diana

diferents de les quals el  45% corresponen a receptors de membrana cel ' lu lar i  un

2BoA a enzims.

En I'actualitat, els nous fármacs resulten del diáleg entre quimics

computacionals,  cr istal ' lógrafs,  bioinformátics, genet istes, bioquímics,

farmacólegs, etcétera.. . . . i  aquest diáleg se centra en els mecanismes bíoquimics

de I'acció terapéutica, fonamentats en una interpretació de l'estructura i funciÓ

biologiques que donen l loc a la creació de noves estructures químiques. La

biologia molecular ha inf luenciat profundament en la recerca de fármacs, en

permetre relacionar el concepte d'informació genética amb termes concrets de

bioquímica i  de química. De moment,  aquesta inf luéncia, está reduida a la

AKX
Punt de abcdefg

creuament

Fills abcYz

uvwxyz

C
./
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c¡onació ¡express¡ó dels gens que codifiquen proteines d'ut¡litat terap¿utica. fal

vegada, la principal previsió de la biologia molecular en la recerca de fármacs, va B¡bl¡ooraf¡a.
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