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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) 
Els brassinoesteroides són productes naturals que actuen com a potents reguladors del creixement vegetal. Presenten 
aplicacions prometedores en l’agricultura degut a que, aplicats exògenament, augmenten la qualitat i la quantitat de les 
collites. Ara bé, el seu ús s’ha vist restringit degut a la seva costosa obtenció. Aquest fet ha motivat la recerca de nous 
compostos actius més assequibles.  
En aquest projecte es planteja el disseny i obtenció de nous anàlegs seguint diferents estratègies que impliquen tant l’ús 
de mètodes de modelització molecular com de síntesi orgànica. 
La primera d’aquestes estratègies consisteix en buscar compostos actius en bases de dades de compostos comercials a 
través de processos de Virtual Screening desenvolupats amb mètodes computacionals basats en Camps d’Interacció 
Molecular. Així, es van establir i interpretar models de Relacions Quantitatives Estructura-Activitat (QSAR) emprant 
descriptors independents de l’alineament (GRIND) i, amb col•laboració amb la Universitat de Perugia, aquest criteri de 
cerca es va ampliar amb l’aplicació de descriptors FLAP de nova generació.  
Una altra estratègia es va basar en intentar substituir l’esquelet esteroide dels brassinoesteroides per una estructura 
equivalent, fixant com a cadena lateral el grup (R)-hexahidromandelil. S’han aplicat dos criteris: mètodes computacionals 
basats en models QSAR establerts amb descriptors GRIND i també en la metodologia SHOP (scaffold hopping), i, per 
altra banda, anàlegs proposats racionalment a partir d’un estudi efectuat sobre disruptors endocrins no esteroïdals. Sobre 
les estructures trobades s’hi va unir la cadena lateral comercial esmentada per via sintètica, en la qual s’ha hagut de fer 
un èmfasi especial en grups protectors. En total, 49 estructures es proposen per a ser obtingudes sintèticament. 
També s’ha treballat en l’obtenció un agonista derivat de l’hipotètic antagonista KM-01. 
Totes les molècules candidates, ja siguin comercials o obtingudes sintèticament, estant sent avaluades en el test 
d’inclinació de la làmina d’arròs (RLIT).      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Brassinosteroids are natural products which act as potent plant growth regulators. They possess promising applications in 
agriculture because, when they are applied exogenously, increase the quality and quantity of crops. Nevertheless, their 
use has been restricted due to their cost of obtaining. This has motivated the research of more available new active 
compounds.  
This project is focused on the design and obtaining of new analogues following different strategies that imply the use of 
both molecular modelization methods and organic synthesis as well. 
The first one of these strategies consists on the search of active compounds in commercial compound databases through 
virtual screening procedures developed with computational methods based on Molecular Interaction Fields. Thus, 
Quantitative Structure-Activity Relationships were established and interpreted using alignment-free descriptors (GRIND) 
and, with collaboration with the University of Perugia, this search criterion was extended with the use of new generation 
FLAP descriptors.      

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
Other strategy was based on the replacement of the steroid skeleton of brassinosteroids with an equivalent structure, 
fixing as the side chain the group (R)-hexahydromandelyl. Two criteria have been applied: computational methods based 
on QSAR models established with GRIND descriptors and also with the SHOP methodology (Scaffold Hopping), and, on 
the other hand, rationally proposed analogues through a study made over non-steroidal endocrine disruptors. To the 
proposed structures the commercial side chain described above was linked by synthetic means, putting a special 
emphasis on protecting groups. Finally, 49 structures have been proposed to be obtained synthetically. 
Also, some work has been done on the obtaining of an agonist derived from the hypothetic antagonist KM-01.    
All the candidate molecules, being commercial o synthetically obtained, are being tested on the Rice Lamina Inclination Test (RLIT). 

 
 
 
 
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. 
 
Desenvolupament de nous anàlegs brassinoesteroides mitjançant modelització molecular 
i síntesi 
 
1.Introducció 
 
Els brassinoesteroides (BRs) són productes naturals actuen com a reguladors del 
desenvolupament i del creixement de les plantes.1 Han estat identificades com a substàncies 
idònies per a ser emprades en l’agricultura, doncs augmenten el rendiment i la qualitat de les 
collites, confereixen a la planta resistència contra factors mediambientals adversos, com ara la 
sequera o una alta salinitat del medi, i permeten a la vegada una reducció en l’ús d’herbicides 
i insecticides. La brassinolida (BL) (1) i la castasterona (cs) (2), els BRs naturals més actius, 
van ser aïllats respectivament del pol·len de la colza l’any 1979 i del castanyer japonès l’any 
1982.2,3 
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La principal restricció que presenta l’aplicació agrícola dels BRs és la seva costosa obtenció. 
Tot i que són present en nombroses espècies vegetals, s’hi troben en quantitats molt petites, 



           

 
 

de l’ordre de ppm, amb la qual cosa el seu aïllament de fonts naturals no és viable. Per altra 
banda, la seva obtenció per síntesi no és senzilla, donada la complexitat de la seva estructura. 
 
Aquest fet han motivat la recerca de compostos que presentin una bona relació entre 
l’activitat que ofereixin com a promotors del creixement vegetal i la seva assequibilitat. La 
química computacional ofereix estratègies adequades per assolir aquest objectiu. Les 
 metodologies disponibles es divideixen en dos grups, depenent de la informació de que es 
 disposi sobre el receptor biològic on interaccionin els compostos d’estudi. Si l’estructura 
 tridimensional del receptor és coneguda, es poden aplicar mètodes directes, com ara el 
 mètode de “docking”.4 Per altra banda, si aquesta és desconeguda, cal aplicar mètodes 
 indirectes, que es basen la comparació de l’estructura de diversos anàlegs d’activitats 
 biològiques conegudes. 
 
En el cas dels BRs, l’estructura terciària del seu receptor, el BRI1,5 no és encara coneguda i, 
per tant, es fa necessari aplicar aquests darrers mètodes descrits. Les diferents metodologies 
disponibles han anat encaminades en identificar quines són aquelles parts de la BL (1) 
essencials per desencadenar activitat i quines es poden negligir. En aquest sentit, a la Secció 
d’Esteroides de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) prèviament a la realització d’aquest projecte, 
es van realitzar estudis que van permetre establir relacions estructura-activitat sobre BRs a 
nivell qualitatiu (SAR) i quantitatiu (QSAR).6 La metodologia que va permetre obtenir 
millors resultats va ser la metodologia GRID, basada en el càlcul de Camps d’Interacció 
Molecular (MIFs) de les molècules d’estudi amb diverses sondes.7 Aquests estudis van 
permetre deduir que aquelles parts de la BL (1) més importants per desencadenar activitat, i 
que per tant han de ser preses en consideració el disseny de futurs anàlegs, van ser: l’hidroxil 
3α, l’hidroxil 23R, el carbonil de l’anell B i l’extrem hidrofòbic de la cadena lateral. Durant el 
desenvolupament d’aquests estudis, l’equip va adaptar un test biològic, el Test d’Inclinació de 
la Làmina d’Arròs (RLIT) a varietats autòctones del Delta de l’Ebre.8 
 
Ara bé, els models QSAR establerts amb la metodologia GRID no permeten la realització 
d’una recerca sistemàtica de possibles nous anàlegs actius en bases de dades de compostos 
comercials, donat que es requereix d’una etapa d’alineament de la molècula d’estudi i de la 
molècula que es prengui com a referència, en aquest cas la BL (1), que és una etapa lenta i 
que pot introduir fàcilment predisposicions per part de l’usuari. Aquesta limitació va ser 
superada amb el desenvolupament de descriptors independents de l’alineament,9 en els quals 
no es requereix d’aquesta etapa i, per tant, es poden realitzar “virtual screenings”  sobre bases 
de dades de compostos comercials de forma ràpida i sistemàtica. Els principals descriptors i 
metodologies que han estat desenvolupats són els GRIND,9 SHOP10,11 i FLAP.12,13 
 
En aquest projecte de Tesi Doctoral es planteja la recerca de nous anàlegs del creixement 
vegetal amb activitat equivalent a la dels BRs mitjançant mètodes computacionals basats en 
descriptors independents de l’alineament. En funció de l’estratègia que es plantegi per trobar 
aquests compostos, pot ser necessari realitzar transformacions sintètiques a les molècules 
candidates proposades pels mètodes computacionals. Finalment, els compostos candidats 
seran avaluats en el Test d’Inclinació de la Làmina d’Arròs (RLIT). 
 
2.Descripció metodològica 
 
2.1. Estudi realitzat per obtenir nous compostos comercials actius 
 
En aquesta part de la tesi doctoral es planteja realitzar un procés de “virtual screening” 
mitjançant un model de QSAR sobre una base de dades de compostos comercials. El model 
de QSAR s’efectua prenent en consideració compostos, majoritàriament BRs, sobre els quals 
s’ha avaluat l’activitat en l’equip amb el RLIT, prèviament a la realització d’aquest projecte. 
Els descriptors emprats per descriure matemàticament les molècules són descriptors 



           

 
 

independents de l’alineament (GRIND),9 computats amb el programa ALMOND.14 Aquests 
descriptors tenen en consideració distàncies entre punts dels MIFs calculats amb diferents 
sondes. En aquest estudi es van escollir les sondes DRY (que pren en consideració les zones 
hidrofòbiques de la molècula d’estudi), O (que pren en consideració les zones donadores de 
pont d’hidrogen), N1 (que pren en consideració les zones acceptores de pont d’hidrogen) i 
TIP (que pren en consideració la forma de la molècula). Pel càlcul de les distàncies de cada 
un dels quatre MIFs computats se’n van filtrar 500 punts sota un criteri energia/distància del 
50%. 
 
En la realització d’aquest model de QSAR s’ha tingut en compte que els compostos que 
formessin el “training set” del model tinguessin una distribució homogènia d’activitat 
biològica per tal d’incrementar la capacitat predictiva del model. La resta de compostos es 
van fer servir com a “test set” per avaluar la capacitat de predicció externa del model. 
 
En la realització de l’anàlisi conformacional dels compostos de treball es van prendre com a 
referència les 3 conformacions actives de la BL (1), trobades anteriorment per diferents 
mètodes a l’equip.15,16 Es va realitzar una generació de confòrmers amb un criteri “rule-based” 
que va rendir els 20 confòrmers més diversos per cada molècula. Aleshores, es va escollir 
aquell confòrmer que presentés un índex de similitud de Carbó17 i Hodgkin18 global més alt 
amb cada una de les conformacions actives de la BL (1). Es va veure com els confòrrmers 
escollits no depenien de la conformació activa de la BL (1) presa com a referència en l’anàlisi 
de similitud. 
 
El model de QSAR realitzat va rendir bons valors de predicció interna, que van ser 
incrementats amb l’exclusió de compostos que presentessin fluors o azides en la seva 
estructura. Els millors valors de predictibilitat es van obtenir amb 3 variables latents, rendint 
valors de predicció interna amb un q2 de 0,50 obtingut per “leave-one-out” i de 0,48 per grups 
aleatoris, realitzat amb 5 grups, i rendint valors de predicció externa de SDEP de 0,54. 
 
Així mateix, el model va mostrar aquelles distàncies entre grups funcionals que es van creure 
més importants per explicar l’activitat dels compostos. Les distàncies trobades van reforçar 
les conclusions prèvies existents a la secció i, per altra banda, van introduir la definició de 
nous requisits. Es mostren les distàncies a les que corresponen els coeficients més alts del 
model de QSAR realitzat. S’observa una incidència especial en les distàncies existents entre 
els 2 diols (sondes O-O), i entre la part central hidrofòbica i cadascun dels dos diols (sondes 
DRY-O). Aquest fet és coherent amb la informació prèvia existent en l’equip, en la qual 
s’emfatitzava el paper dels hidroxils en l’activitat. Per altra banda, la necessitat d’un extrem 
hidrofòbic també queda remarcada (sondes TIP-TIP).  Addicionalment, el nou model de 
QSAR realitzat afegeix nova informació, referida a l’amplada de la molècula en la seva part 
central i a paràmetres geomètrics de forma (sondes DRY-DRY, DRY-TIP i TIP-TIP), 
 
 



           

 
 

 
 
El següent pas va consistir en la realització d’un “virtual screening” sobre la base de dades de 
compostos comercials SPECS, consistent en 40000 estructures diferents. Es va predir 
l’activitat de cadascun dels compostos de la base de dades amb el model de QSAR i es van 
escollir aquells compostos amb una activitat predita més alta. Aleshores es va dur a terme la 
realització de varis filtres, amb criteris diferents dels emprats anteriorment, per refinar la 
cerca dels compostos. El primer filtre va consistir en el càlcul d’índexs de similitud de Carbó i 
Hodgkin respecte la BL (1). En un segon pas, es van seleccionar per inspecció visual aquelles 
molècules que van rendir millors resultats en un procés d’alineament flexible efectuat sobre la 
BL (1). Finalment, es van escollir els 26 compostos que presentaven un Volum de 
Superposició Molecular (MVO) més alt amb la BL (1). Actualment l’activitat d’aquests 
compostos està sent avaluada en el RLIT adaptat a l’equip. 
 
Es va realitzar una altra cerca amb una nova família de descriptors anomenats FLAP amb 
col·laboració amb la universitat de Perugia.13 Aquests descriptors es basen en establir 
tetraedres entre quadruplets d’àtoms i en la comparació d’aquests quadruplets, que 
proporcionen una idea farmacofòrica de la molècula, amb una molècula de referència. Amb 
aquest criteri, es va realitzar un “virtual screening” sobre la base de dades SPECS. Els 
resultats van ser refinats a partir de l’aplicació d’uns alineaments moleculars realitzats amb 
escriptors FLAP de nova generació. Es van seleccionar 23 compostos que seran avaluats en 
breu en el RLIT. 
 
2.2. Estudi realitzat per obtenir nous compostos comercials mimètics dels esquelets de la 
BL (1) i de la cs (2) 
 
Els anàlegs brassinoesteroides amb un esquelet androstànic unit a una cadena lateral 
mitjançant un enllaç ester (3) es van plantejar com a estructures de major assequibilitat 
sintètica per assolir compostos actius.19,20 De les moltes cadenes laterals assajades en anteriors 
treballs, la millor va ser el grup (R)-hexahidromandelil (4).21 Aquesta cadena va ser trobada 
per eines computacionals mitjançant la metodologia SHOP.10,11 Va permetre substituir la 
cadena lateral dels BRs, d’estructura complexa, per un sintó disponible comercialment 
d’estructura més senzilla. 
 

Probes: DRY-DRY 
8.8 – 9.2 Å 

Probes: O-O 
8.8 – 9.2 Å 

18.8 – 19.2 Å 

Probes: TIP-TIP
18.4 – 18.8 Å 

Probes: DRY-O 
2.8 – 3.2 Å 

10.4 – 10.8 Å 
12.8 – 13.2 Å 

Probes: DRY-TIP 
13.6 – 14.0 Å 

PLS Coefficients (3 LV)
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A partir d’aquests resultats, es va plantejar aplicar la mateixa estratègia sobre l’esquelet 
androstànic, és a dir, substituir l’esquelet esteroïdal de la BL (1) o de la cs (2) per una altra 
estructura més senzilla i fàcil d’obtenir. 
 
Amb aquest objectiu, es van plantejar tres metodologies diferents. En primer lloc, es va 
realitzar un model QSAR emprant descriptors GRIND fent servir com a “training set” tots els 
brassinoesteroides amb la cadena de la 28-homobrassinolida que havien estat assajats al 
nostre equip. Se’ls hi va reemplaçar la cadena lateral per una funcionalitat 17β-OH. El model 
de QSAR obtingut estava descrit per 2 variables latents i presentava un valor de predicció 
interna de q2 de 0.92 amb 5 grups aleatoris, o de 0.96 pel mètode de “leave-one-out”. Aquest 
model es va aplicar sobre les bases de dades de compostos comercials Specs, Maybridge i 
Chemdiv. Els candidats obtinguts van ser refinats per un filtre realitzat amb la metodologia 
SHOP, prenent com a referència la BL (1) i la cs (2) amb un 17β-OH, i posteriorment per una 
inspecció visual a partir de resultats d’alineament flexible realitzats sobre la BL (1).  
 
Una segona estratègia és anàloga a la emprada anteriorment en l’equip per trobar una 
estructura comercial que mimetitzés la cadena lateral dels BRs.21 Es va realitzar un “virtual 
screening” amb la metodologia SHOP prenent com a referències la BL (1) i la cs (2) amb un 
grup 17β-OH substituint la cadena lateral. Aquesta cerca es va efectuar sobre 5 bases de 
dades de sintons comercials de la qual, prèviament al càlcul efectuat, es van seleccionar els 
compostos que presentaven com a mínim un hidroxil en la seva estructura. 
 
La tercera estratègia va consistir en estudiar les estructures de disruptors endocrins no 
esteroïdals. Aquestes estructures ofereixen una activitat anàloga a la de les hormones sexuals 
17β-estradiol i testosterona. En molts casos, aquestes activitats similars es basen en similituds 
estructurals i farmacofòriques, donades gràcies a que diferents esquelets hidrocarbonats 
orienten determinades funcionalitats en certes posicions idònies en l’espai. Així, prenent com 
a base aquesta idea, es van funcionalitzar pertinentment esquelets de calcones, flavones, 
bifenils, estilbens, fenilindanones, naftalens, entre un total de 15 grups, per intentar 
mimetitzar correctaments els esquelets esteroïdals de la BL (1) i de la cs (2). Les 
funcionalitzacions es van realitzar de forma sistemàtica per tal d’analitzar extensament cada 
un dels nous esquelets proposats. Es van generar en total 530 estructures, que van ser 
analitzades amb la metodolgia SHOP, de la mateixa manera com s’ha descrit en l’apartat 
anterior. De totes les estructures que van resultar candidates, se’n va escollir una calcona per a 
efectuar-ne la síntesi corresponent. 
 
Les tres estratègies realitzades han rendit una sèrie d’esquelets sobre els quals cal unir-hi per 
condensació l’àcid (R)-hexahidromandèlic en l’hidroxil corresponent al 17β-OH de la BL (1) 
o de la cs (2). Com que tant la nova cadena lateral com l’esquelet presenten hidroxils en la 
seva estructura, mimetitzant els hidroxils 2, 3 i 23 de la brassinolida, respectivament, cal dur a 
terme proteccions d’aquests grups perque no interfereixin en l’etapa d’esterificació de la 
cadena amb l’esquelet. S’han assajat els grups protectors metil i benzil, però de moment cap 
d’ells ha mostrat resultats satisfactoris.  



           

 
 

 
El grup benzil va ser aplicat en la síntesi d’un derivat que incorporava una flavona per 
mimetitzar l’esquelet dels BRs. Aquesta síntesi es va desenvolupar de forma paral·lela a la 
realització dels estudis computacionals descrits. Així, si bé la flavona no és una de les millors 
candidates, es va emprar per comprovar si el grup benzil era adient per a la futura síntesi 
d’anàlegs candidats. Les etapes de protecció es van dur a terme correctament. Ara bé, en 
l’etapa d’esterificació, el mètode d’esterificació que millors resultats havia donat a la Secció, 
el mètode d’esterificació de Yamaguchi,22 no es va poder emprar degut a que la flavona 
protegida emprada com a reactiu era insoluble en els dissolvents usuals (toluè, dioxà, 
diclorometà i piridina). Va caldre desenvolupar un nou mètode. Es va assajar l’esterificació de 
Steglich (DCC/DMAP) sota vàries condicions, però l’obtenció del producte desitjat no va 
reeixir. Finalment, es va trobar un mètode que va permetre obtenir l’ester d’interès amb un 
rendiment elevat. Aquest consisteix en obtenir el clorur d’acil de l’àcid carboxílic amb 
diclorur d’oxalil i DMF, i tractar-lo posteriorment amb l’alcohol d’interès i DMAP en THF. 
Finalment, l’etapa de desprotecció amb hidrogen i pal·ladi suportat sobre carbó actiu va donar 
molts problemes i no va permetre obtenir el producte final desitjat. Aquest darrer resultat 
desestima l’ús d’aquests grups protector en la síntesi de nous anàlegs. 
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Per altra banda, el grup metil va ser assajat sobre una de les calcones candidates que va rendir 
l’aplicació de la metodologia SHOP sobre la base de dades dissenyada racionalment. Les dues 
primeres etapes de síntesi es van realitzar satisfactòriament, però la darrera etapa, de 
desprotecció, no va rendir en cap cas el compost amb els 3 hidroxils d’interès desprotegits, tot 
i que es van assajar nombroses condicions emprant reactius de desprotecció típics de grups 
metoxils, com el iodetrimetilsilà o el tribromur de bor. 
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Actualment s’està treballant amb el grup tetrahidropiranil (THP). Els diversos intermedis 
sintètics obtinguts tant amb l’ús del grup benzil com del grup mil, amb algun hidroxil encara 
protegit, s’han avaluat en el RLIT, però cap d’ells ha mostrat activitat. 
 
3.Conclusions 
 
- S’han realitzat dos processos de “Virtual screening” sobre bases de dades de compostos 
comercials. En el primer es va emprar un model de QSAR realitzat emprant descriptors 
GRIND sobre BRs i el segon emprant descriptors FLAP fent servir la BL (1) com a 
referència. Els candidats dels dos processos han estat refinats per varis filtres rendint en total 
49 candidats comercials que actualment estan sent avaluats en el RLIT. 
 
- El model de QSAR realitzat amb descriptors GRIND ha corroborat la informació existent 
sobre els requisits necessaris perque un BR sigui actiu i ha expandit aquesta informació pel 
que fa a termes de forma i mida.  
 
- S’han realitzat processos de screening sobre bases de dades de compostos comercials per 
trobar una estructura anàloga als esquelets de la BL (1) i de la cs (2). Els criteris de cerca han 
estat un model de QSAR realitzat amb descriptors GRIND i l’aplicació de la metodologia 
SHOP. Per altra banda, la metodologia SHOP s’ha aplicat sobre una base de dades de 
compostos dissenyats racionalment. Les molècules candidates seran usades per la síntesi 
d’anàlegs unint-hi el sintó d’àcid (R)-hexahidromandèlic. 
 
- En la síntesi d’anàlegs emprant les molècules candidates trobades en el punt anterior, s’han 
assajat com a grups protectors d’hidroxil els grups metil i benzil sobre un substrat de calcona i 
un de flavona, respectivament. Les etapes de desprotecció final han rendit problemes i han 
desestimat l’ús d’aquests grups protectors en futures síntesis. 
 
- El mètode d’esterificació emprant diclorur d’oxalil i DMF sobre l’àcid carboxílic per rendir 
el clorur d’acil corresponent, i el posterior tractament amb l’alcohol d’interès i DMAP en 
THF, es creu un mètode d’esterificació suau i prou versàtil com per ser usat en la síntesi de 
futurs anàlegs derivats dels BRs androstànics.  
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