
           

 

 
 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, INEFC i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 

1.- Dades bàsiques i resums 
 

Nom de la convocatòria 
 
BP 

 
Llegenda per a les convocatòries: 

BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior  

BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya  

BP Convocatòria d'ajuts post doctorals dins del programa Beatriu de Pinós 

CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 
Ajuts de mobilitat de personal investigador. 

INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 
aplicades a l'esport 

PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  

 
Exploring unfrequent events with accelerated molecular dynamics simulations: from photochemistry to drug 
design. 
 
Explorant fenòmens poc freqüents amb simulacions de dinàmica molecular accelerada: des de la fotoquímica 
fins al disseny de fàrmacs. 
 

Dades de l'investigador o beneficiari 

Nom 
Juan Manuel 

Cognoms 
Ortiz Sánchez 

Correu electrònic 
ortiz.juanmanuel.1982@gmail.com 

Dades del centre d’origen  

Prof. J. Andrew McCammon Group 
Department of Chemistry and Biochemistry, University of California, San Diego, 9500 Gilman Drive, La Jolla, 
California, 92093-0365, United States 

Número d’expedient  
2009 BP-A 00126 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 

 
Molecular dynamics,  Car-Parrinello, Computer aided drug design, Protein-ligand interactions, Conical 
Intersections. 

 

Dinàmiques Moleculars, Car-Parrinello, Disseny de fàrmacs per ordinador, Interaccions proteïna-lligand, 
Interseccions Còniques. 

 

Data de presentació de la justificació  
15/08/2012 
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Juan Manuel Ortiz Sánchez 



           

 
 
 

 

 

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) 

 
La meva incorporació al grup de recerca del Prof. McCammon (University of California San Diego) en qualitat d’investigador 
post doctoral amb una beca Beatriu de Pinós, va tenir lloc el passat 1 de desembre de 2010; on vaig dur a terme les meves 
tasques de recerca fins al darrer 1 d’abril de 2012. El Prof. McCammon és un referent mundial en l’aplicació de simulacions 
de dinàmica molecular (MD) en sistemes biològics d’interès humà. La contribució més important del Prof. McCammon en la 
simulació de sistemes biològics és el desenvolupament del mètode de dinàmiques moleculars accelerades (AMD). Les 
simulacions MD convencionals, les quals estan limitades a l’escala de temps del nanosegon (~10-9s), no son adients per 
l’estudi de sistemes biològics rellevants a escales de temps mes llargues (μs, ms...). AMD permet explorar fenòmens 
moleculars poc freqüents però que son clau per l’enteniment de molts sistemes biològics; fenòmens que no podrien ser 
observats d’un altre manera. Durant la meva estada a la “University of California San Diego”, vaig treballar en diferent 
aplicacions de les simulacions AMD, incloent fotoquímica i disseny de fàrmacs per ordinador. Concretament, primer vaig 
desenvolupar amb èxit una combinació dels mètodes AMD i simulacions Car-Parrinello per millorar l’exploració de camins 
de desactivació (interseccions còniques) en reaccions químiques fotoactivades. En segon lloc, vaig aplicar tècniques 
estadístiques (Replica Exchange) amb AMD en la descripció d’interaccions proteïna-lligand. Finalment, vaig dur a terme un 
estudi de disseny de fàrmacs per ordinador en la proteïna-G Rho (involucrada en el desenvolupament de càncer humà) 
combinant anàlisis estructurals i simulacions AMD. Els projectes en els quals he participat han estat publicats (o estan 
encara en procés de revisió) en diferents revistes científiques, i han estat presentats en diferents congressos internacionals. 
La memòria inclosa a continuació conté més detalls de cada projecte esmentat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

 
I joined Prof. McCammon’s group at University of California San Diego as a post doctoral researcher with a Beatriu de Pinós 
fellowship last December 1st 2010, where I conducted my research until April 1st 2012. Prof. McCammon’s group is a 
wordwide referent in the field of applied molecular dynamics (MD) simulations in biological systems of human health 
relevance. The most important contribution of Prof. McCammon to the simulation of biological systems is the development of 
the Accelerated Molecular Dynamics (AMD) method. Conventional MD simulations, which are limited to the nanosecond 
(~10-9s) time scale, are usually not suited to study relevant biological phenomena at larger time-scales (μs, ms...). AMD 
allows the sampling of unfrequent or rare events that are key for the understanding of the system under study, but that could 
not be observed otherwise.  During my post doctoral stay at University of California San Diego, I have worked on several 
applications of the AMD methods, ranging from photochemistry to computer aided drug design. Concretely, I f irst developed 
a successful approach combining AMD and Carr-Parinello dynamics to enhance the search of deactivation paths (conical 
intersections) in photoactivated chemical reactions. Secondly, I applied the statistical techniques Replica Exchange with 
AMD in the accurate description of protein-ligand interactions. Finally, I performed a structure-based drug design study on 
the G-protein Rho (involed in human cancer growth) combining structural analysis and AMD simulations. The projects I have 
been involed on have been succesfully published (or are still in process of peer revision) in different scientific journals, and 
have been presented as poster or invited lectures in several scientific congresses. Please reffer to the full report for more 
details on each major project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



           

 
 

 
 
 

 
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. 
 
NOTA: La brevetat d’aquesta memòria es deguda al fet que els projectes científics presentats han estat 
publicats amb èxit (o estan en procés de revisió) en diferents revistes científiques. A continuació es presenta 
nomes un resum essencial de cada projecte. El lector interessat pot trobar mes detalls en els fitxers adjunts. 
 
 
Des de el seu desenvolupament als anys 50,1 les simulacions de dinàmica molecular (molecular dynamics en 
anglès) han representat un gran avenç en l’estudi de sistemes d’interès biològic, on la presència de milers 
d’àtoms fa que un tractament purament quàntic sigui totalment inviable. Degut a les limitacions tècniques dels 
ordinadors actuals, les simulacions de dinàmica molecular només permeten estudiar fenòmens químics en 
l’escala de temps del nanosegons (~10-9 s). Tot i que el nanosegon és una escala de temps suficientment 
elevada com per observar molts fenòmens d’interès biològic, altres fenòmens de major rellevància transcorren 
en escales de temps superiors al nanosegon; com per exemple els moviments col·lectius de gran nombre 
d’àtoms (com el desplegament d’una α-hèlix) o processos reactius amb barreres d’energia lliure superiors als 
20 kJ·mol-1. En aquests casos, una simulació basada en dinàmica molecular per assolir escales de temps de 
microsegons (per exemple) esdevé computacionalment inviable. 
 
En el camp de les metodologies desenvolupades per superar la limitació de l’escala del nanosegon, s’ha de 
destacar el mètode de les dinàmiques accelerades (accelerated molecular mechanics en anglès), 
desenvolupat pel Prof. McCammon.2 La idea general d’aquest mètode consisteix en augmentar l’energia 
potencial del sistema sempre que aquest es trobi per sota d’un valor d’energia fixat. D’aquesta forma, s’evita 
que el sistema quedi atrapat en conformacions de molt baixa energia potencial i pugui explorar regions de la 
superfície d’energia potencial que d’altra forma no accediria amb una simulació de dinàmica molecular 
convencional. A més a més, el formulisme matemàtic del propi mètode garanteix que la modificació inclosa en 
el potencial total del sistema no produeixi un biaix en el mesurament de les observables del sistema (energia, 
temperatura, pressió...). El mètode de les dinàmiques accelerades (AMD a partir d’ara) suposa per tant una 
tècnica per millorar l’exploració de conformacions poc freqüents en sistemes biològics i a més a més obtenir 
mesuraments acurats de les diferents observables del sistema. 
 
La temàtica de la meva recerca com a investigador post doctoral Beatriu de Pinós a la University of California 
San Diego dels darrers dos anys va girar entorn en desenvolupar noves aplicacions de les simulacions AMD. 
Concretament, la memòria de treball presentada a continuació està dividida en les tres línies de recerca 
principals en les quals vaig participar durant la meva estada al grup del Prof. McCammon: a) Estudi de camins 
de foto-desactivació en reaccions químiques en estat excitat, b) Predicció d’energies d’interacció proteïna-
lligand, c) Disseny de fàrmacs per ordinador. 
 
a) Exploració de les propietats fotofísiques de sistemes moleculars mitjançant dinàmiques ab initio 
accelerades. 
 
Els estats electrònics excitats de sistemes moleculars tenen un paper molt important en moltes reaccions 
fotoactivades d’interès químic i biològic, com per exemple la reparació de DNA afectat per la irradiació UV. Els 
sistemes moleculars excitats eventualment retornen al estat electrònic fonamental mitjançant emissió de 
radiació. Aquesta radiació pot ser detectada experimentalment, obtenint així dades sobre el mecanisme de la 
reacció. Tot així, alguns processos de relaxació al estat electrònic fonamental tenen lloc sense emissió de 
radiació, fent difícil una estimació experimental del fenomen. En aquests casos, les prediccions teòriques 
suposen un gran complement pels experiments, obtenint resultats i conclusions que no es podrien obtenir 
d’una altra forma. 
 
En el present treball, vaig realitzar simulacions ab initio accelerades en estats electrònics excitats, per tal de 
millorar la cerca de camins de desactivació no radiatius (també coneguts com interseccions còniques) en 
diferents sistemes moleculars de proba. Es a primera vegada que ambdues tècniques teòriques, simulacions 
ab intio i simulacions accelerades, es combinen per l’estudi de fenòmens fotoquímics. Els nostres resultats 
van mostrar que las simulacions ab initio accelerades permeten explorar les regions del espai de 
configuracions rellevants a la transició a traves de les interseccions còniques, i a mes a mes obtenir 
estimacions quantitatives de la variació d’energia lliure del procés. Les barreres energètiques típiques dels 
processos de transició a traves d’una intersecció cònica son massa altes com per ser superades mitjançant 
simulacions de dinàmica molecular o ab initio convencionals. La incorporació de la tècnica AMD ens permet 
superar aquesta limitació i estudiar fenòmens de transició d’estats electrònics no radiatius amb un cost 
computacional mes baix en comparació amb altres mètodes existents. A mes a mes, la combinació de 
simulacions ab initio i AMD no requereix la definició d’una coordenada de reacció prèvia, fent la exploració del 
sistema química un procés mes automàtic, ràpid i directe. 
 
 
 

 



           

 
 

 
 
 

 
El present projecte va ser enviat per publicació i acceptat a la revista Journal of Chemical Theory and 
Computation,3 actualment la revista científica amb l’índex d’impacte mes elevat en el camp de la química 
teòrica i computacional. A mes a mes, aquest projecte es va presentar en forma de comunicació oral al passat 
American Chemical Society Meeting 2012 (27/03/2012), a la ciutat de San Diego. El lector interessat pot 
trobar mes detalls d’aquest projecte en l’arxiu “Ortiz_Sanchez_2012_JCTC.pdf”, corresponent a l’article 
científic. 
 
b) Predicció d’energies d’interacció proteïna-lligand mitjançant sistemes models i dinàmiques 
accelerades.  
 
Una de les vessants mes importants de la biologia computacional, i al mateix temps una de les mes 
complicades d’estudiar, es l’estimació d’energies interacció proteïna-lligand. Comprendre en detall els 
mecanismes d’interacció entre aquestes dues entitats i, a mes a mes, poder predir el cost energètic d’aquests 
processos, pot contribuir a entendre millor com els fàrmacs actuen sobre els enzims del cos humà, per 
exemple, o com les proteïnes autoregulen les seves funcions biològiques combinant-se amb i inhibidors o 
reguladors. La dificultat de determinar l’energia d’interacció proteïna-lligand rau en el considerable nombre 
d’àtoms involucrats en el procés, i per tant l’alt nombre d’interaccions electrostàtiques i de Van der Waals a 
tenir en compte. Per aquest motiu, en els darrers anys han adquirit molta importància sistemes moleculars 
petits però que imiten els processos d’interacció proteïna-lligand. Aquests sistemes models es coneixen com 
sistemes Amfitrió-Hoste (Host-Guest, H-G, del angles). 
 
En el present treball, vaig aplicar l’ús de tècniques estadístiques de determinació d’energies lliures 
d’interacció amb la tècnica AMD en diversos sistemes H-G models. Concretament, vaig fer servir el mètode 
de la integració termodinàmica, que permet obtenir prediccions d’energia lliure d’interacció mitjançant la 
definició d’un camí “afisic” de reacció, però que connecta els dos estats (reactius i productes) d’interès. Els 
nostres resultats van indicar que l’ús del mètode de la integració termodinàmica amb simulacions de dinàmica 
molecular convencional comporta una convergència molt lenta dels resultats, fent que el mètode no sigui 
massa eficient des d’un punt de vista computacional. En canvi, l’ús de tècniques accelerades, com el mètode 
AMD, no nomes comporten una convergència mes rapida dels resultats numèrics dels càlculs, si no que a 
mes a mes permeten observar detalls mecanístics rellevants al procés d’interacció H-G que no podien ser 
observats amb mètodes convencionals. Concretament, el mètode AMD va permetre observar que els 
fenòmens d’hidratació i deshidratació del amfitrió abans i després de la seva interacciona amb el hoste, son 
claus en la determinació correcte de les energies d’interacció. La capacitat d’exploració del mètode AMD 
permet explorar una col·lecció de configuracions de molècules d’aigua molt amplia, fet que comporta una 
determinació numèrica de les energies lliures d’interaccio mes acurades.  
 
El present projecte va ser dividit en una comunicació curta4 (centrant-se en aspectes tècniques del mètode 
teòric utilitzat) i en un article,5 enviats a publicació a la revista Journal of Chemical Theory and Computation. 
En el moment d’escriure aquestes línies, ambos manuscrits estan encara pendents d’acceptació per 
publicació. El lector interessat pot trobar mes detalls d’aquest projecte en els arxius 
“Ortiz_Sanchez_2012_JCTC_communication_Under_Revision.pdf”/“Ortiz_Sanche_2012_JTCT_manuscript_
Under_Revision.pdf”, corresponents als manuscrits enviats per publicació. A mes a mes, aquest projecte es 
va presentar en forma de presentació oral convidada al passat X Girona Seminar (03/07/2012), a la ciutat de 
Girona. 
 
Finalment, el coneixement adquirit en el càlcul d’energies lliures d’interacció proteïna-lligand en aquest 
projecte es van posar a proba en la competició SAMPL3. L’objectiu del SAMPL3 es predir l’energia lliure 
d’interacció d’un sistema H-G pel qual es coneix el valor experimental de la energia lliure d’interacció, amb 
l’objectiu de posar a proba les diferents estratègies teòriques en aquest camp. La meva participació en el 
SAMPL3 va resultar en una predicció que es desviava del valor experimental en 1.7 kcal/mol, esdevenint el 
cinquè millor resultat dels 43 totals presentats.6 Aquest segon projecte va ser publicat a la revista Journal of 
Computer-Aided Molecular Design, i esta inclòs en aquesta memòria en l’arxiu 
“Ortiz_Sanchez_2012_J_Comput_Aided_Mol_Des.pdf”.                                                                              
 
c) Estudi de disseny de fàrmacs per ordinador en la proteïna-G Rho. 
 
La família de proteïnes Rho, un subconjunt de la superfamília de les GTPaes, son interruptors 
conformacionals biològics que controlen un gran nombre de processos cel·lulars en organismes eucariòtics, 
com per exemple creixement i proliferació cel·lular. Actualment s’ha descobert que alguns membres de la 
família Rho no controlen correctament les seves funcions biològiques, fet que comporta un creixement 
descontrolat de les cèl·lules, i, en alguns casos, pot esdevenir en càncer. Per aquest motiu, aquestes 
proteïnes han esdevingut un sistema molt atractiu per l’estudi de disseny de fàrmacs. Tot i així, el disseny 
d’un compost orgànic que pugui interaccionar satisfactòriament amb la proteïna, i arribar a inhibir-la, depèn 
molt de l’estructura de la pròpia proteïna. Cercar punt d’interacció proteïna-lligand es clau en aquests estudis, 
i sovint ni tant sols mesures experimentals poden aportar una imatge clara dels punts d’ancorament. En 
aquests sentit, les simulacions de dinàmica molecular suposen un molt bon complement. 



           

 
 

 
 
 

 
En el present treball, vaig realitzar una combinació d’anàlisis d’estructures cristal·logràfiques i simulacions de 
dinàmica molecular accelerada, per localitzar els punts d’interacció mes favorables en la proteïna Rho, que 
puguin inhibir l’activitat descontrolada de Rho. Els nostres resultats van indicar que, si be l’anàlisi de mes de 
100 estructures cristal·logràfiques de la proteïna Rho van aportar un mapa molt complert dels punts 
d’interacció, les simulacions de dinàmica molecular accelerada van mostrar punts d’interacció encara mes 
favorables, i que no havien estat capturats per cap estructura cristal·logràfica. Un cop llistats i ordenats els 
punts d’interacció localitzats per ordre d’interacció mas favorable, vam confrontar aquests punts amb llibreries 
virtuals de compostos orgànics, per tal d’identificar possibles candidats a ser inhibidors de Rho. Els nostres 
estudis van identificar 5 compostos que van ser enviats als nostres col·laboradors experimentals a la 
Univeristy of California San Diego. D’aquests 5 compostos, 4 van presentar veritable inhibició de la proteïna 
Rho en una sèrie d’experiments independents, validant així la precisió de l’estratègia teòrica usada en aquest 
treball. Actualment, aquests 4 compostos estan seguint els processos experimentals de verificació i 
modificació química per poder ser usats en assajos amb animals i, en un eventual futur, en assajos clínics. 
 
El present projecte va ser enviat per publicació i acceptat a la revista PloS ONE,7 una de les revistes open 
access mes importants en el camp de la biologia. A mes a mes, aquest projecte es va presentar en forma de 
presentació oral convidada al passat X Girona Seminar (03/07/2012), a la ciutat de Girona. El lector interessat 
pot trobar mes detalls d’aquest projecte en l’arxiu “Ortiz_Sanchez_2012_PLoS_ONE.pdf”, corresponent a 
l’article científic. 
 
Com a nota final d’aquesta memòria científica, totes les publicacions científiques derivades de la meva estada 
post doctoral a la universitat de San Diego, contenen un agraïment explícit al programa de beques post 
doctorals Beatriu de Pinós de la Generalitat de Catalunya, sense el qual aquesta estada tant important en la 
meva carrera científica no hagués estat possible. 
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