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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del 
document, on s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Les hemo-catalases són enzims que protegeixen les cèl·lules dels efectes tòxics del peròxid d'hidrogen: 

2 H2O2 → 2 H2O + O2 
Aquesta reacció té lloc en dues etapes, via l'intermediari Compost I (Cpd I): 

Porf-FeIII + H2O2   →   Porf●+-FeIV=O (Cpd I) +  H2O 
                                         Porf●+-FeIV=O  + H2O2   →   Porf-FeIII +  H2O + O2 
Tanmateix, el Compost I pot seguir una reacció secundària, a través de l'intermediari Compost II: 

Porf●+-FeIV=O (Cpd I) + AH   →   Porf-FeIV-OH (Cpd II) +  A● 

                                                      Porf-FeIV-OH +  AH   →   Porf-FeIII + A● 

 
Hi ha dos tipus d'hemo-catalases: les hemo-b (com la d'Helicobacter pylori, HPC) i les hemo-d catalases (com la 
de Penicillium vitale, PVC). Experimentalment s'observa que les hemo-b catalases formen Cpd II més fàcilment 
que les hemo-d. 
 
La formació del Cpd II consta de dos processos: la reducció del catió radical porfirínic i la protonació del grup 
oxoferril. 
Durant l'estada (31 Agost - 28 Novembre 2006), es va estudiar el procès de transferència electrònica (ET) a la 
porfirina utilitzant una metodologia desenvolupada recentment al grup del Prof. Klein (JACS (2006), v. 128, pp. 
13854-13867). Els resultats mostren que per PVC la reducció és més fàcil que per HPC. 
Posteriorment hem realitzat una sèrie de optimitzacions de geometria CPMD QM/MM al llarg del camí per la 
transferència de protó (PT) de la histidina distal a l'oxoferril. Mentre que per HPC aquesta PT és espontània, per 
PVC l'isòmer hidroxoferrílic és menys estable que el catió imidazoli. 
 



           

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Heme catalases are enzymes that protect the cells against the toxic effects of hydrogen peroxide: 

2 H2O2 → 2 H2O + O2 
The reaction occurs in two steps, via an intermediate named Compound I (Cpd I): 

Porph-FeIII + H2O2   →   Porph●+-FeIV=O (Cpd I) +  H2O 
                                      Porph●+-FeIV=O  + H2O2   →   Porph-FeIII +  H2O + O2 
However, Compound I can follow a side path, involving another intermediate, Compound II (Cpd II): 

Porph●+-FeIV=O (Cpd I) + AH   →   Porph-FeIV-OH (Cpd II) +  A● 

                                                   Porph-FeIV-OH +  AH   →   Porph-FeIII + A● 

 
There are two types of heme catalases: heme-b (e.g. Helicobacter pylori catalase, HPC) and heme-d catalases 
(e.g. Penicillium vitale catalase, PVC). Experimentally, it is observed that heme-b catalases form Cpd II more 
easily than heme-d. 
 
Formation of Cpd II involves two processes: the reduction of the porphyrin cation radical and the protonation of 
the oxoferryl group.  
During the stage (August 31st- November 28th 2006), we studied the electron transfer (ET) to the porphyrin 
using a methodology recently developed in the group of Prof. Klein (JACS (2006), v. 128, pp. 13854-13867) . 
The results show that PVC Porph●+ is easier to reduce than  HPC. 
Afterwards, we have scanned the proton transfer (PT) from the distal histidine residue to the oxoferryl group, 
through a water molecule, using CPMD QM/MM geometry optimizations. We have observed that for HPC this PT 
is barrierless, while for PVC the hydroxoferryl isomer is less stable than the imidazolium cation. 
 
Therefore, the calculations show that in HPC formation of Cpd II is a proton coupled electron transfer (PCET) 
while in PVC is a stepwise process (ET+PT). Moreover, the sum of the energies of the two steps (ET+PT) 
confirms that the overall process (the formation of Cpd II) is easier for HPC (heme-b catalase) than for PVC 
(heme-d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

TRANSFERÈNCIA D'ELECTRÓ I PROTÓ ALS INTERMEDIARIS DE 
REACCIÓ DE LES HEMO-CATALASES 

 
INTRODUCCIÓ 
Les hemo-catalases són enzims presents en gairebé tots els organismes aeròbics que 
protegeixen les cèl·lules dels efectes tòxics del peròxid d'hidrogen, descomposant-lo en aigua i 
oxígen [1, 2]: 

2 H2O2   →  2 H2O + O2 

 
Aquesta reacció “catalàtica” té lloc en dues etapes, via un intermediari anomenat Compost I 
(Cpd I) [1,3]: 
                   Porf-FeIII (enzim natiu) + H2O2   →   Porf•+-FeIV=O (Cpd I) +  H2O                 (1) 
                    Porf•+-FeIV=O (Cpd I) + H2O2   →   Porf-FeIII  (enzim natiu) +  H2O + O2      (2) 
 
Tanmateix, quan les concentracions d'aigua oxigenada són baixes i en presència de donadors 
orgànics d'un sol electró (AH), el Compost I pot seguir una reacció secundària, a través de un 
altre intermediari, el Compost II (Cpd II) [1,3]: 
                       Porf•+-FeIV=O (Cpd I) + AH   →   Porf-FeIV-OH (Cpd II) +  A•     (3) 
                      Porf-FeIV-OH (Cpd II) +  AH   →   Porf-FeIII + A•                                       (4) 
 
Mentre que en el cicle catalític normal (reaccions 1 i 2), el Cpd I es reduït a la forma nativa ens 
una sola etapa amb 2 electrons (procedents de l'aigua oxigenada), en la reacció secundària 
tenen lloc dues reduccions consecutives d'un sol electró: primer es redueix la porfirina catió 
radical (reacció 3) i després l'ió ferril (reacció 4). 
 
De fet, la reducció de la porfirina catió radical pot ser duta a terme no només per un donador 
exògen (H2O2 , AH), sinó també per un residu (Tyr, Trp) de la mateixa proteïna, quan l'enzim 
queda “atrapat” al Cpd I perquè no hi ha cap agent reductor disponible. Aquest procès dóna lloc 
a un nova forma oxidada de l'enzim, anomenada Cpd I*, ja que està dos equivalents d'oxidació 
per sobre de l'enzim natiu, com el Cpd I, però el radical ja no es troba a la porfirina sinó que ha 
“migrat” a un aminoàcid de la proteïna (Tyr, Trp) [4, 5]. 
                Porf•+-FeIV=O (Cpd I)  +  Tyr / Trp   →     Porf-FeIV-OH + Tyr• / Trp•+  (Cpd I*)                 (5) 
 
Dins de les hemo-catalases es poden diferenciar dos grups: les hemo-b catalases (com la 
d'Helicobacter pylori, HPC) i les hemo-d catalases (com la de Penicillium vitale, PVC). Una de 
les diferències entre aquests dos tipus de catalases és que les hemo-b catalases formen Cpd II 
o Cpd I* més fàcilment que no pas les hemo-d catalases [6, 7, 8]. 
 
La formació del Cpd II o Cpd I* consta de dos processos: la reducció del catió radical porfirínic i 
la protonació del grup oxoferril. Així, per tal d'estudiar experimentalment la formació d'aquests 
intermediaris, es poden utilitzar tècniques com l'espectroscopia ultraviolat-visible (UV-vis), la 
ressonància d'espín electrònic (EPR) i la difracció de rajos X (RX). 
 
Els espectres UV-vis i EPR ens donen informació sobre l'estat d'oxidació. La reducció del catió 
radical en la porfirina pot ser observada fàcilment degut al canvi de color de la mostra de verd 
(Cpd I) a vermell (Cpd II o I*); aquest canvi de color queda reflectit en la modificació de la 
posició i intensitat de les bandes de l'espectre UV-vis [1]. Mitjançant l'espectroscopia EPR no 
només podem veure la desaparació de la senyal corresponent a la porfirina catió radical, sinó 
que també l'aparició d'una nova senyal deguda a la formació de l'aminoàcid radical present en 
el Cpd I* [9, 10].  
 



           

 

A més, també resulten d'utilitat les dades estructurals provinents de la difracció de rajos X. 
Mentre que un enllaç oxoferril (doble, Fe=O) està caracteritzat per una distància Fe-O al voltant 
de 1.7 Å, en protonar-se la distància Fe-O s'allarga fins 1.8-1.9 Å, ja que l'enllaç hidroxoferril 
(Fe-OH) és un enllaç senzill [11-24]. 
 
Així, en un estudi previ realitzat en el nostre grup [25], combinant dades estructurals de 
difracció de rajos X i espectroscòpiques amb càlculs híbrids de mecànica quàntica/mecànica 
molecular (QM/MM), vam trobar que l'oxidació de l'enzim amb un subtrat anàleg al peròxid 
d'hidrogen, l'àcid peracètic (PAA), donava lloc a intermediaris diferents per HPC (una hemo-b 
catalasa) i PVC (hemo-d). Per PVC, l'intermediari observat experimentalment contenia un 
enllaç oxoferril i el radical estava majoritàriament a la porfirina, és a dir, era el Cpd I canònic. En 
canvi, per HPC, l'intermediari era el Cpd I*, amb un enllaç hidroxoferril i sense radical a la 
porfirina. Per tant, sembla que la migració del radical de la porfirina a un aminoàcid va 
acompanyada de la protonació del grup oxoferril. 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIUS 
L'objectiu del present treball és racionalitzar perquè les hemo-b catalases (HPC) formen  Cpd II 
o I* més fàcilment que les hemo-d catalases (PVC). Per això hem d'estudiar els dos processos 
involucrats en la formació del Cpd II (o I*): la reducció de la porfirina catió radical (transferència 
electrònica, ET) i la protonació del grup oxoferril (transferència de protó, PT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
METODOLOGIA 
a) Càlcul de potencials de reducció 
Durant l'estada realitzada en el grup del Professor Klein (31 d'agost-28 de novembre del 2006) 
vam estudiar la transferència electrònica a la porfirina utilitzant una metodologia desenvolupada 
recentment en aquell grup [26]. Aquest mètode permet calcular el potencial redox i l'energia de 
reorganització de la ET a partir de la diferència en l'energia electrostàtica clàssica entre les 
formes oxidada (Cpd I) i reduïda (Cpd II) de l'enzim. Aquest càlcul requereix explorar 
eficientment les fluctuacions de la proteïna, per la qual cosa cal dur a terme simulacions de 
dinàmica molecular clàssica prou llargues.  
 
Abans de començar les simulacions, vam parametritzar el grup hemo en els dos estats 
d'oxidació: Porf +-FeIV=O (Cpd I, estat oxidat = O) i Porf-FeIV=O (Cpd II o I*, estat reduït = R). 
En el cas de la estat reduït s'ha considerat la forma oxoferrílica per tal que les interaccions 
enllaçants i de Lennard-Jones no variïn entre els dos estats d'oxidació, de manera que l'única 
contribució a la diferència d'energia provindrà de les interaccions electrostàtiques.  
 
Pels paràmetres d'enllaç i de Van der Waals es van utilitzar els valors existents en la 
bibliografia [27, 28]. Donat que en la literatura no hi ha disponibles càrregues puntuals per la 
porfirina oxidada i reduïda, es va procedir al seu càlcul. 
 
Per això es van realitzar optimitzacions de geometria del centre actiu de les dues catalases 
(HPC i PVC) en els 2 estats (oxidat i reduït) utilitzant la implementació QM/MM [29] del 
programa CPMD [30], com s'havia fet en estudis previs [13, 25, 31, 32]. A continuació es va 
retallar models més petits del centre actiu per tal de calcular les càrregues ESP [33] en fase 
gas mitjançant el programa GAUSSIAN [34]. Aquests models contenen tots els residus que 
poden participar en el procès de ET: a més de la porfirina hem d'incloure la Tyr i l'Arg 
proximals, que s'ha demostrat que són essencials per descriure correctament les propietats 
estructurals i electròniques del cofactor [31], i la His distal (connectada mitjançant ponts 
d'hidrogen amb el grup oxoferril de la porfirina, a través d'una molècula d'aigua), ja que el 
nostre estudi previ mostrava que el radical de la porfirina podia deslocalitzar-se per aquest 
residu en PVC [25]. Cal destacar que aquesta His s'ha considerat protonada, ja que el pH de 
treball és similar al pKa d'aquesta His [35] i és la donadora de protó més probable en el procès 
de PT que segueix a la ET. Per últim es va fer servir el mòdul ANTECHAMBER del programa 
AMBER [36] per tal d'ajustar les càrregues RESP [37]. 
 
Utilitzant aquests paràmetres s'han corregut 20 ns de dinàmica molecular clàssica a 300 K per 
cadascuna de les 2 catalases en els dos estats d'oxidació (en total, 80 ns). Per això s'ha 
utilitzat el camp de forces AMBER [36] amb el programa NAMD [38]. Amb aquestes trajectòries 
s'ha calculat el potencial de ionització (IP) per la forma reduïda o l'afinitat electrònica (EA) per la 
forma oxidada, com la diferència en l'energia electrostàtica clàssica entre els dos estats 
d'oxidació per aquella configuració donada. A partir de les fluctuacions d'aquesta diferència 
energètica “vertical” es pot obtenir l'energia lliure del procès d'oxidació (pel procès de reducció 
és el mateix valor però canviat de signe) i l'energia de reorganització [26]. 
 
Posteriorment hem fet càlculs puntuals CPMD QM/MM [29, 30] del IP i l'EA sobre les 
geometries optimitzades amb aquesta metodologia a 0 K pels dos estats d'oxidació i les dues 
proteïnes. Per una banda, això ens permet comprovar que la tendència observada en el càlcul 
clàssic coincideix amb la d'un càlcul acurat d'estructura electrònica, malgrat la diferència de 
temperatura i d'exploració de les fluctuacions tèrmiques. Per l'altra, ens dóna la contribució a la 
barrera del procès de ET (l'energia de reorganització) només del residus del centre actiu. 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

b) Càlcul del perfil energètic de la transferència de protó 
En aquest estudi de la protonació de l'oxoferril, es considera que la His distal és la més 
probable donadora de protons al grup Fe=O. Per una banda, donat que el pH de treball és 
similar al pKa d'aquesta His, és raonable pensar que aquest residu pot estar protonat (catió 
imidazoli). A més, en el centre actiu hi ha una molècula d'aigua que connecta mitjançant ponts 
d'hidrogen ambdós residus, facilitant el bescanvi de protó entre ells. 
 
Durant l'estada realitzada en el grup del Professor Klein (31 d'agost-28 de novembre del 2006) 
vam començar a estudiar el procès de PT comparant l'estabilitat relativa dels dos possibles 
isòmers de protó (catió imidazoli + oxoferril, o bé imidazole + hidroxoferril), tant per la forma 
oxidada com per la forma reduïda. Per això es van dur a terme optimitzacions de geometria 
CPMD QM/MM [29-30]. 
 
A continuació es van fer una sèrie de testos per tal de trobar una bona coordenada de reacció 
per descriure la transferència de protó de la His a a l'oxoferril. Aquests assajos van consistir en 
càlculs CPMD QM/MM d'optimització de geometria de configuracions en què es forçava la 
transferència de protó de la His a la molècula d'aigua (que forma ponts d'hidrogen amb la His i 
l'oxoferril), o bé la transferència de protó de l'aigua a l'oxoferril. A més, vam fer alguna simulació 
de dinàmica molecular de primers principis CPMD QM/MM per tal de comprovar la mobilitat de 
la molècula d'aigua distal. 
 
Posteriorment, fent servir la coordenada de reacció que vam triar, hem fet una  sèrie de 
optimitzacions de geometria CPMD QM/MM al llarg del camí per la transferència de protó (PT) 
de la histidina distal a l'oxoferril, per tal d'obtenir el perfil d'energia potencial de la PT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

RESULTATS 
a) Càlcul de potencials de reducció 
Els resultats preliminars mostren que l'energia lliure de reducció és més negativa per PVC 
(hemo-d) que per HPC (hemo-b), és a dir, que la reducció de la porfirina catió radical és més 
fàcil per PVC que per HPC. També podem veure que les fluctuacions del IP i l'AE segueixen 
una distribució gaussiana, de manera que l'aproximació de la resposta lineal de la teoria de 
Marcus és vàlida [39, 40]. 
 
A més l'energia de reorganització que hem obtingut similar per totes dues proteïnes i està dins 
del rang típic de les hemoproteïnes involucrades en transferència d'electrons (0.5-1.2 eV) [41]. 
El fet que la teoria de Marcus sigui aplicable en aquest cas ens permet descomposar aquesta 
barrera per la ET en contribucions individuals per comprovar que la major contribució prové del 
solvent i no pas del cofactor [26, 42]. 
 
 
b) Càlcul del perfil energètic de la transferència de protó 
Les energies relatives dels dos possibles isòmers de protó (catió imidazoli+oxoferril o 
imidazole+hidroxoferril) mostren que per l'estat oxidat, és molt més estable un grup oxoferril 
(amb el protó a la His) que hidroxoferril, per ambdues proteïnes. En canvi per la forma reduïda 
els resultats són diferents segons el tipus de grup hemo (b per HPC i d per PVC). Per HPC la 
forma més estable és l'hidroxoferril [13] (de fet l'isòmer amb la His protonada i l'oxoferril 
desprotonat no és un mínim estable i colapsa a l'altre isòmer durant l'optimització de 
geometria). En canvi per PVC l'isòmer oxoferrílic és més estable que l'hidroxoferrílic. Per tant la 
modificació del grup hemo afecta el pKa del grup oxoferril. 
 
A partir dels testos realitzats amb aquests isòmers, vam decidir fer servir com a coordena-da de 
reacció per estudiar la transferència de protó la suma de dues diferències de distàncies (Q=(d1-
d2)+(d3-d4)), on (d1-d2) descriu la PT de la His a la molècula d'aigua distal, i (d3-d4) la PT de 
l'aigua a l'oxoferril, ja que aquestes distàncies corresponen als enllaços covalents/ponts 
d'hidrogen HisNε-H1, H1-Oaigua, Oaigua-H2, H2-OFe. 
 
El perfil d'energia potencial que hem obtingut posteriorment utilitzant aquesta coordenada de 
reacció mostra que per HPC la PT és espontània, mentre que per PVC té una barrera 
significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

CONCLUSIONS 
Els resultats obtinguts mostren que per HPC la transferència de protó i electró involucrades en 
la formació del Cpd II o I* són concertades (PCET) , mentre que a PVC són etapes separades 
(ET+PT). És a dir, a HPC, un cop la porfirina s'ha reduït, la protonació de l'oxoferril no té 
pràcticament barrera, mentre que a PVC la reducció de la porfirina no implica necessàriament 
la protonació de l'oxoferril, donat que la PT té una barrera important. 
A més, la suma de les energies de les dues etapes (ET+PT) confirma que el procès global (la 
formació del Cpd II) és més fàcil per HPC (hemo-b) que per PVC (hemo-d). 
 
 
PERSPECTIVES 
a) Càlcul de potencials de reducció 
Malgrat que els càlculs de dinàmica molecular clàssica mostren que la reducció de PVC és més 
fàcil que per HPC (és a dir, la diferència de potencials de reducció és positiva) voldríem millorar 
el valor absolut d'aquesta diferència. Per això realitzaríem càlculs CPMD QM/MM del IP i l'EA 
sobre diferents captures de la simulació clàssica [26, 43, 44]. 
 
b) Càlcul del perfil energètic de la transferència de protó 
El perfil d'energia potencial obtingut mostra que la protonació de l'oxoferril és més fàcil per HPC 
que per PVC. Ara bé, voldríem comprovar com és d'important la contribució entròpica a la 
barrera de la PT i a la diferència d'energia entre els dos isòmers de protó. En el cas de que fos 
significativa, voldríem calcular el perfil d'energia lliure, utilitzant el métode d'exploració 
d'esdeveniments rars anomenat Blue Moon [45]. 
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