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ENZIMS I SUCRES: DE LA CATÀLISI A L'ENGINYERIA ENZIMÀTICA
MEMÒRIA LLEGIDA PER L’ACADÈMIC ELECTE
Dr. ANTONI PLANAS I SAUTER
A l'acte de la seva recepció del dia 2 de juny de 2022

Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssimes senyores i senyors acadèmics,
Senyores i senyors:
Per començar, els vull expressar el meu agraïment a tots per acceptar-me com a
membre d’aquesta il·lustre i docta institució, i, molt especialment, al doctor Miquel
Gassiot per proposar la meva candidatura i pel suport i el mestratge que he rebut d’ell.
Així mateix, esmento amb orgull i gratitud els meus mestres; en particular, el doctor
Joan Juli Bonet —el meu director de tesi a l’Institut Químic de Sarrià en els meus
inicis com a químic orgànic—, el doctor Jack Kirsch, de la Universitat de Califòrnia,
a Berkeley —que em va acollir com a postdoctorand i amb qui em vaig formar en
enzimologia— i el doctor Manuel Martín Lomas, de l’Instituto de Química Orgánica
General del CSIC a Madrid i després al CICbioMAGUNE, a Sant Sebastià —pel seu
lideratge en la comunitat espanyola d’hidrats de carboni i pel suport que he rebut
d’ell al llarg de tots aquests anys.

1. INTRODUCCIÓ
Aquesta memòria tracta dels enzims, de l’enginyeria enzimàtica i de l’ús que tenen
en biocatàlisi. La biocatàlisi és un dels elements centrals en la transformació dels procediments de producció de productes químics cap a tecnologies sostenibles des dels
punts de vista energètic i mediambiental, en què la biotecnologia i la bioenginyeria
contribueixen al concepte actual d’economia circular. Els enzims són les biomolècules gràcies a les quals les transformacions químiques en els organismes vius són
eficients i ordenades. Un cop acabat el doctorat en química orgànica, em vaig interessar per la catàlisi enzimàtica, intrigat per la pregunta que m’ha acompanyat durant
tota la meva carrera científica: «com s’ho fan els enzims per ser tan eficients?». I, de
retruc, «com pot haver generat l’evolució natural unes estructures aparentment tan
complexes, proteïnes amb funció catalítica, per realitzar transformacions químiques
d’una manera senzilla i eficient en els organismes vius?». Això em va portar a fer un
postdoctorat a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, per iniciar-me en el camp de
l’enzimologia i el que en aquell moment estava començant, l’enginyeria de proteïnes.
59
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Aquesta memòria parla també de sucres, els hidrats de carboni com a biomolècules centrals a la natura. Enzims i sucres es combinen en el que ha estat el principal
tema de recerca des que vaig tornar del postdoctorat, i és l’enzimologia dels enzims
actius sobre els hidrats de carboni. D’una banda, el coneixement fonamental sobre
la catàlisi enzimàtica i, de l’altra, una visió aplicada per a l’ús d’enzims en biocatàlisi, ja que he desenvolupat bona part d’aquest camí a l’Institut Químic de Sarrià, una
institució privada docent i de recerca, que té el seu focus en la ciència aplicada per
contribuir al desenvolupament tecnològic i social, i que té una relació important amb
l’àmbit industrial. I aquest és el repte d’un científic en l’actual món de la tecnociència:
saber trobar l’espai reflexiu del coneixement científic i, al mateix temps, respondre
a la urgència de les aplicacions tecnològiques.
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2. ENZIMS I CATÀLISI ENZIMÀTICA
Els enzims són els catalitzadors de les reaccions químiques en els organismes vius.
Com a catalitzadors acceleren la velocitat de reacció i, alhora, són altament específics
pels seus substrats i per la reacció que catalitzen. El primer enzim, descobert per
Anselme Payen i Jean-François Persoz el 1833, l’obtingueren en aïllar una substància
d’una solució de malta que convertia el midó en sucres i l’anomenaren diastasa (‘que
separa’) [1]. Al segle XVIII i principis del XIX ja es coneixia la degradació de la carn
per secrecions estomacals i la degradació del midó a sucres per mitjà d’extractes de
plantes i per la saliva, però s’atribueix a Anselme Payen el mèrit de ser el primer
a aïllar un enzim, que segurament corresponia a una mescla d’enzims amilolítics,
principalment  i -amilasa. Posteriorment, Louis Pasteur va atribuir la fermentació
de sucre a alcohol a una força vital continguda a les cèl·lules de llevat i l’anomenà
ferment, pensant que només funcionava en els organismes vius, de manera que la
fermentació correlacionava amb la vida i no amb la mort o la putrefacció de les cèl·
lules. El 1877, Wilheim Kühne va introduir el terme enzim, que prové del grec (‘en
el llevat’) [2]. Finalment, el 1897, Eduard Buchner observà que el sucre fermentava
amb un extracte de llevat fins i tot en absència de cap organisme viu, i anomenà
zimasa l’enzim que fermenta la sacarosa [3], contribució per la qual se li atorgà el
Premi Nobel de Química el 1907. D’aquí deriva la nomenclatura dels enzims, amb
el sufix -asa afegit al nom de la substància que transforma (substrat) o el tipus de
reacció que realitza.
A finals del segle XIX, el terme enzim s’utilitzava per a referir-se a substàncies
no vives i el terme ferment, a l’activitat química produïda pels organismes vius. És
a principis del segle XX que l’activitat enzimàtica s’associà amb proteïnes. Fou una
època apassionant de contradiccions i descobriments objecte de diversos premis
Nobel de Química1 que culminà amb la constatació que els enzims són proteïnes,
1 Premis Nobel de Química atorgats per contribucions específiques en l’àmbit dels enzims (catàlisi) i les
proteïnes (estructura i funció):
— Nobel 1902, Hermann Emil Fischer «in recognition of the extraordinary services he has rendered by his
work on sugar and purine syntheses» (encara que no específicament pel seu model de «clau i pany»
en catàlisi enzimàtica).
— Nobel 1907, Edward Buchner (1960-1917) «for his biochemical researches and his discovery of cellfree fermentation».
— Nobel 1929, Arthur Harden (1860-1940) i Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin (1865-1940) «for
their investigations on the fermentation of sugar and fermentative enzymes».
— Nobel 1946, James Batcheller Sumner «for his discovery that enzymes can be crystallized». John Howard
Northrop i Wendell Meredith Stanley «for their preparation of enzymes and virus proteins in a pure form».
— Nobel 1958, Frederick Sanger «for his work on the structure of proteins, especially that of insulin».
— Nobel 1962, Max Ferdinand Perutz i John Cowdery Kendrew «for their studies of the structures of
globular proteins».
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després que, el 1926, James B. Sumner [4] aïllés i cristal·litzés la ureasa en forma pura
i que, el 1930, John H. Northrop [5] fes el mateix amb la pepsina, la tripsina i la quimotripsina. Tots dos científics foren guardonats amb el Nobel de Química, juntament
amb Wendell M. Stanley, el 1946.
L’enzimologia consisteix en l’estudi dels mecanismes, la cinètica i l’estructura molecular dels enzims per a desxifrar la relació entre estructura i funció. El 1913, Leonor
Michaelis i Maud L. Menten van proposar un model cinètic consistent en dues etapes,
una primera d’unió reversible de l’enzim i el substrat (al centre actiu de l’enzim),
seguida d’una altra de transformació química a productes [6]. En aquell moment es
considerava que l’enzim i el substrat eren perfectament complementaris per a conduir
al complex enzim-substrat (anomenat complex de Michaelis), atès el model de «clau i
pany» proposat per Emil Fischer el 1894 [6]. Si bé aquest model explica l’especificitat
enzimàtica, no dona compte de les possibles raons de l’eficiència catalítica. El 1948,
Linus Pauling proposà que l’enzim havia d’estabilitzar l’estat de transició, i, per tant, la
complementarietat enzim-substrat s’hauria de donar a l’estat de transició i no pas entre
les estructures de l’enzim i el substrat lliures [7] (figura 1a). El 1958, Daniel Koshland
combinà aquests conceptes i elaborà el model de l’«encaix induït» [8] segons el qual
l’enzim i el substrat no encaixen perfectament, de manera que la unió provoca (indueix) un canvi de conformació del substrat i/o de l’enzim per acoblar-se de forma que
l’estructura del complex s’apropi a la geometria de l’estat de transició de la reacció.
Aquest concepte inicialment abstracte es va anar elaborant experimentalment mitjançant
estudis cinètics (sobretot d’inhibició amb inhibidors anàlegs a l’estat de transició) i la
resolució de les primeres estructures cristal·logràfiques de complexos enzim-lligand.
Els anys 1958-1960, John Kendrew resolgué l’estructura de la mioglobina i Max
Perutz la de l’hemoglobina (ambdós guardonats amb el Premi Nobel de Química el
1962), primeres estructures cristal·logràfiques de proteïnes a resolució atòmica. El
1965, David D. Phillips resolgué la primera estructura cristal·logràfica d’un enzim,
el lisozim (figura 1b) [9], com a enzim lliure i en complex amb lligands, i aportà la


— Nobel 1972, Christian B. Anfinsen «for his work on ribonuclease, especially concerning the connection
between the amino acid sequence and the biologically active conformation». Stanford Moore i William
H. Stein «for their contribution to the understanding of the connection between chemical structure and
catalytic activity of the active centre of the ribonuclease molecule».
— Nobel 1993, «for contributions to the developments of methods within DNA-based chemistry». Kary
B. Mullis «for his invention of the polymerase chain reaction (PCR) method». Michael Smith «for his
fundamental contributions to the establishment of oligonucleotide-based, site-directed mutagenesis
and its development for protein studies».
— Nobel 2018, Frances H. Arnold «for the directed evolution of enzymes». George P. Smith i Sir Gregory
P. Winter «for the phage display of peptides and antibodies». Manllevat de: https://www.nobelprize.org/.
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primera evidència estructural de les interaccions enzim-substrat, encaix induït
amb distorsió del lligand i mecanisme enzimàtic. Tot aquest coneixement acumulat amb estudis estructurals i dels mecanismes de reacció en un nombre creixent
d’enzims portà a la formulació dels principis de la catàlisi enzimàtica que William
P. Jencks va desenvolupar d’una manera excel·lent en un extens article l’any 1975
i que, personalment, considero un text de referència en el camp [10]. Partint de la
idea que «l’energia d’unió intrínseca que resulta de les interaccions no covalents d’un
substrat específic amb el centre actiu de l’enzim és considerablement més gran del
que es creu en general, desenvolupa el concepte segons el qual una part d’aquesta energia d’unió pot ser utilitzada per a proveir la força motriu per a la catàlisi,
de manera que l’energia d’unió observada representa només el romanent després
d’aquesta utilització». Tot seguit discuteix els mecanismes pels quals l’energia lliure
d’unió pot ser usada per a disminuir l’energia lliure d’activació i portar a l’acceleració de la velocitat de reacció. Jencks l’anomenà efecte Circe per referir-se a «l’ús
de forces d’atracció fortes per a atrapar un substrat a un lloc on experimenta una
transformació extraordinària de forma i estructura».2

Fig. 1. A) Comparació de la coordenada de reacció entre una reacció no catalitzada (SP)
i catalitzada enzimàticament (E+S  E·S  E·P  E+P). B) Estructura cristal·logràfica
del lisozim a 2Å de resolució resolta per Phillips el 1965 [9].

L’activitat d’alguns enzims ve modulada per la unió d’altres molècules a llocs de
la proteïna diferents del centre actiu, fet que es coneix com a regulació al·lostèrica
i que és un mecanisme biològicament rellevant en la regulació metabòlica. Els dos
models clàssics per a explicar aquest fenomen també es van proposar en aquesta
2 Efecte Circe en referència a la deessa Circe de l’Odissea d’Homer, que va atraure els seus companys
a un vaixell i els va convertir en porcs.

63

8

època: el model concertat (MWC) de Jaques Monod, Jeffries Wyman i Jean-Pierre
Changeux, el 1965, i el model seqüencial (KNF), de Daniel Koshland, George Nemethy i David Filmer, el 1966.
Fins aleshores —anys 1970—, uns pocs enzims es podien aïllar en una quantitat suficient de les seves fonts naturals per a aplicacions pràctiques i per a ús industrial. Dos
exemples rellevants de l’època en relació amb la biocatàlisi industrial són l’aplicació
de la glucosa isomerasa per a la producció de xarop de blat de moro ric en fructosa
(edulcorant per a begudes) i la de la penicil·lina acilasa per a la producció d’àcid
6-aminopenicilínic, precursor d’antibiòtics semisintètics. La revolució biotecnològica
dels anys 1970 i 1980, gràcies al naixement de l’enginyeria genètica o revolució de
l’ADN, va permetre la clonació i l’expressió recombinant d’enzims de qualsevol organisme en hostes microbians, de manera que es van poder produir nous enzims a
gran escala i —com es veurà després— modificar-los per a millorar-los o adaptar-los
a noves funcions mitjançant l’enginyeria de proteïnes.
La insulina humana va ser la primera proteïna produïda per enginyeria genètica,
el 1978. El gen de la insulina humana es va inserir (clonar) en un plasmidi (vector
d’expressió) per a produir la proteïna en el bacteri Eschericchia coli. Posada al mercat per la farmacèutica Elli Lilly, el 1982, representà un avenç notable en el tractament de la diabetis, ja que se superaven els problemes d’al·lèrgies que implicaven
les insulines aïllades de porc que s’estaven emprant fins aquell moment. El 1979 es
va expressar la penicil·lina acilasa (possiblement, el primer enzim produït mitjançant tecnologia d’ADN recombinant), a la qual seguiren moltes altres proteïnes amb
la possibilitat de proveir un nombre creixent d’enzims per a estudis enzimològics i
aplicacions industrials.
A més de la capacitat de produir proteïnes recombinants a gran escala, el fet de
poder modificar l’estructura d’una proteïna d’una manera precisa manipulant el gen
que la codifica obre les portes a l’enginyeria de proteïnes. Fou singular la invenció
de la mutagènesi dirigida per oligonucleòtid o mutagènesi dirigida a lloc específic
per Michael Smith el 1978 [11]. Emprant un oligonucleòtid sintètic que és complementari a una zona de la seqüència original del gen que codifica per la proteïna i
que conté la mutació desitjada, és a dir, on s’han substituït unes bases de l’ADN per
unes altres que codifiquin per a un aminoàcid diferent, la seva extensió amb una
ADN-polimerasa permet l’obtenció de còpies del gen que conté la mutació d’interès.
El mètode original no seleccionava la seqüència del mutant respecte a la seqüència
original, de manera que l’eficiència de mutagènesi no podia superar el 50 %. Poc
després es van desenvolupar variants basades en el mateix concepte, però que incorporaven un mètode de selecció de la cadena mutada, del qual destaca el mètode
que Thomas A. Kunkel va presentar el 1985 en què, emprant un DNA motlle marcat
per la reacció de mutagènesi, es podia eliminar la cadena parental in vivo amb el
resultat d’una alta eficiència de mutagènesi [12]. Va ser un mètode àmpliament uti64
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litzat en el naixement de l’enginyeria de proteïnes a finals dels anys 1980 i principis
de 1990 i el mètode amb el qual em vaig iniciar en el camp. El 1985, Kary Mullis va
inventar la PCR (polymerase chain reaction), que permet produir un nombre elevat
de còpies d’un fragment d’ADN a partir d’una molècula motlle [13]. Michael Smith
i Kary Mullis van rebre el Premi Nobel de Química el 1993 per les contribucions al
desenvolupament de mètodes basats en la química de l’ADN. Els mètodes de PCR
trobaren les seves primeres aplicacions en biologia molecular i en diagnòstic, però
aviat també van ser el fonament de nous mètodes de mutagènesi que han culminat
en les metodologies actuals, amb noms comercials com QuikChange®.
La mutagènesi dirigida permet estudiar directament la funció dels residus catalítics d’un enzim i dels que defineixen l’especificitat pel substrat (en substituir-los
per uns altres i avaluar-ne les conseqüències), així com modificar algunes propietats
d’interès per a les seves aplicacions en biocatàlisi. Si bé és una tecnologia central en
enzimologia per a investigar els mecanismes i les propietats enzimàtiques, també ha
posat de manifest que el nostre coneixement sobre les relacions estructura-funció és
encara limitat, ja que les conseqüències de mutacions puntuals sovint són impredictibles. El disseny racional de noves funcions requereix un llarg camí de prova i ajust
que aporta un coneixement creixent bàsic sobre la catàlisi enzimàtica, però és un
camí lent a l’hora de desenvolupar propietats noves o millorades per a aplicacions
industrials. Per això, ja a principis de la dècada de 1990, es va fer la transició cap
a mètodes més aleatoris que donen lloc al que avui anomenem evolució dirigida
d’enzims i que tractaré més endavant.
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3. ENZIMS ACTIUS SOBRE CARBOHIDRATS
Els hidrats de carboni (també anomenats carbohidrats, sacàrids o glúcids) —en
la forma d’oligosacàrids, polisacàrids i glicoconjugats (com ara glicoproteïnes, glicolípids o metabòlits glicosilats, en què el prefix glico- indica molècules que tenen
una part amb estructura d’hidrat de carboni o glicosídica)— són biomolècules clau
en tots els organismes vius. Tenen diversos papers en una gran varietat de funcions
biològiques: com a components estructurals de les parets cel·lulars (com la cel·lulosa
en les cèl·lules vegetals), com a reserves d’energia metabòlica (el glucogen en animals o el midó en vegetals) o com a mediadors de les interaccions cèl·lula-cèl·lula
(com els grups sanguinis ABO i els antígens). En aquest últim cas, són components
centrals en molts processos de reconeixement molecular mediats per la seva interacció específica amb proteïnes i receptors, com són l’adhesió cel·lular, la senyalització,
les interaccions hoste-patogen, la progressió del càncer o la resposta immunitària.
Els monosacàrids s’uneixen entre si per mitjà d’enllaços glicosídics per a formar els
oligo- i polisacàrids (glicans) i glicoconjugats. La química dels hidrats de carboni s’inicia amb Emil Fischer a finals del segle XIX, amb l’elucidació de l’estructura d’alguns
sucres simples, i tant la química com la bioquímica dels glicans es desenvolupen
durant el segle XX fins que, el 1988, s’atribueix a Raymond Dwek (Universitat d’Oxford) el terme glicobiologia com la disciplina que integra la química, la bioquímica
i la biologia molecular i cel·lular dels glicans.
Els enzims que actuen sobre els hidrats de carboni s’anomenen col·lectivament
CAZymes (de l’anglès carbohydrate active enzymes) i s’agrupen en famílies segons el
tipus de reacció que catalitzen. Com es mostra a la figura 2, la formació i la ruptura
d’enllaços glicosídics és cabdal en la bioquímica dels carbohidrats: glicosiltransferases
en la biosíntesi i glicosidases (o hidrolases glicosídiques) en la degradació. Altres
famílies com esterases o sulfotransferases s’encarreguen de la decoració de la cadena sacarídica, mentre que enzims amb activitats auxiliars (oxidoreductases i liases)
complementen el ventall d’activitats enzimàtiques que generen l’enorme diversitat
d’estructures glicosídiques a la natura.
Des del punt de vista químic, la formació d’enllaços glicosídics entre monosacàrids
és extremament complexa atesa la reactivitat similar dels seus grups funcionals (majoritàriament, hidroxils). Els mètodes de síntesi orgànica requereixen llargs itineraris
sintètics, amb etapes de protecció, activació i desprotecció per a assolir la regio- i
estereoselectivitat en la formació dels enllaços que interessa en cada molècula de
glican. Tanmateix, la degradació específica de determinats enllaços glicosídics en
glicans complexos no és assolible per mitjà de mètodes químics convencionals. Per
això la glicoquímica fa un ús preferent dels enzims, i la biocatàlisi és un camp de
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recerca i d’aplicacions molt actiu en l’àmbit dels hidrats de carboni. A manera d’exemple, cal constatar que una de les famílies d’enzims més emprades industrialment són
les glicosidases, en la degradació de biomassa vegetal (cel·lulases i hemicel·lulases),
en el processament de cereals i d’aliments (amilases, glucanases i pectinases), en
la formulació de detergents i preparats tèxtils (cel·lulases), etc. Juntament amb les
glicosiltransferases, són unes eines de recerca centrals en glicobiologia per a sintetitzar i modificar glicans a fi de desxifrar les seves funcions biològiques i dianes
terapèutiques en el tractament de disfuncions del metabolisme d’hidrats de carboni.

Fig. 2. Famílies d’enzims actius sobre carbohidrats (CAZymes). Al centre, enllaç glicosídic
entre unitats de monosacàrids (glucoses, en aquest exemple) que en mostra la formació
(biosíntesi) i la hidròlisi (degradació), així com modificacions de la cadena (decoració).
La fletxa en vermell assenyala les glicosintases (glicosidases redissenyades com a enzims
sintètics). Es mostren les estructures tridimensionals d’alguns enzims de cada família que
s’han estudiat en el nostre grup de recerca els darrers trenta anys.
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4. SOBRE EL MECANISME DE LES GLICOSIDASES
I LES GLICOSILTRANSFERASES
Les glicosidases (o hidrolases glicosídiques) segueixen dos tipus de mecanismes
segons el curs estereoquímic de l’enllaç glicosídic que hidrolitzen: amb inversió o
amb retenció de la configuració del carboni anomèric.3 També, segons la localització de l’enllaç glicosídic per escindir, s’anomenen exoglicosidases —si eliminen un
monosacàrid (o d’un en un) des d’un dels extrems de la cadena de glican— o endoglicosidases —si hidrolitzen enllaços glicosídics interns de la cadena, ja sigui d’una
manera aleatòria o processiva. A la dècada de 1990 es van investigar i establir els
mecanismes d’aquesta família d’enzims; en aquest sentit, el nostre grup va contribuir
a l’elucidació a nivell molecular del mecanisme i l’especificitat d’endoglicosidases.
Tant les glicosidases amb inversió com amb retenció de configuració operen mitjançant un mecanisme de catàlisi àcid-base general. En el centre actiu de l’enzim,
dos residus aminoàcid (amb grups àcid carboxílic en la seva cadena lateral —típicament, glutamats o aspartats) actuen com a residus catalítics ja que participen en
el mecanisme d’hidròlisi de l’enllaç glicosídic. En les que operen amb inversió de
configuració, aquests residus estan separats per a permetre la unió simultània del
substrat i una molècula d’aigua, la qual ataca al carboni anomèric amb assistència
dels residus catalítics (àcid i base), i dona lloc al producte d’hidròlisi en una sola
etapa d’inversió de configuració (figura 3a).
En el cas d’enzims que operen amb retenció de configuració, els dos residus catalítics que participen en el mecanisme estan més a prop i no permeten la unió simultània
del substrat i la molècula d’aigua nucleofílica en la posició per a la hidròlisi. El 1953,
Daniel Koshland (Universitat de Califòrnia, Berkeley) va proposar un mecanisme de
desplaçament doble mitjançant la formació d’un intermedi glicosil-enzim que imaginava de naturalesa covalent [14]. Però les estructures cristal·logràfiques del lisozim
de Phillips el 1965 suggerien i es van interpretar com un mecanisme de reacció a
través d’un intermedi oxocarbocatiònic estabilitzat pels residus carboxilat del centre
actiu. Estudis d’efectes isotòpics cinètics i estudis de relacions lineals d’energia lliure (com l’anàlisi de Hammett) demostraren que l’estat de transició era de naturalesa
oxocarbocatiònica, però la naturalesa de l’intermedi de reacció era elusiva. La introducció d’anàlegs a substrat (particularment, 2-desoxi-2-fluoro glicòsids) per Steve G.
Withers, a principis del 1990, va permetre a diversos grups de cristal·lògrafs atrapar
l’intermedi de reacció i es va fer evident (encara que va costar uns quants anys a

3 Carboni anomèric: carboni carbonílic (aldehídic o cetònic) en la forma oberta d’un monosacàrid que
esdevé una funció hemiacetal, o hemicetal, en la forma cíclica predominant en dissolució aquosa.
L’hidroxil enllaçat al carboni anomèric pot adoptar dues conformacions,  o , que, en formar un
enllaç glicosídic, definirà la seva estereoquímica.
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ser acceptat àmpliament per la comunitat científica) que aquesta família d’enzims
operava per mitjà d’un mecanisme de desplaçament doble a través d’un intermedi
covalent glicosil-enzim en què un dels residus catalítics actua d’àcid/base i l’altre,
de nucleòfil. Aquest mecanisme es detalla a la figura 3b. L’any 2000 es va atrapar
també l’intermedi del lisozim, fet que va comportar que els llibres de text de bioquímica general anessin canviant gradualment el mecanisme clàssic del lisozim de
Phillips pel mecanisme amb intermedi covalent.

Fig. 3. Mecanisme catalític de les glicosidases que actuen amb inversió (A) o amb retenció
(B) de la configuració del carboni anomèric.

Després d’identificar en el nostre grup que la família de les 1,3-1,4--glucanases
(enzims àmpliament utilitzats en la indústria cervesera i de pinsos per a la degradació dels -glucans d’ordi a fi de facilitar la filtració de la cervesa i la digestibilitat
dels pinsos a base d’ordi) operava amb retenció de configuració, vam introduir el
concepte rescat químic —aplicat a glicosidases— per a dilucidar el paper funcional
dels residus catalítics, és a dir, quin és l’àcid/base general i quin és el nucleòfil. El
terme rescat químic fou inventat per Jack F. Kirsch el 1989 a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, temps en què jo feia el postdoctorat en el seu grup. En aquell cas,
Toney i Kirsch estaven estudiant el mecanisme de les transaminases i van veure que
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la mutació d’una lisina essencial del centre actiu de l’enzim per una alanina (que
és un aminoàcid més petit i que no té el grup amino a la cadena lateral que actua
de base en la lisina original) donava lloc a un enzim inactiu; tanmateix, l’addició de
bases exògenes amb diferent basicitat recuperava (rescatava) l’activitat de l’enzim
ja que es podien unir a la cavitat deixada pel residu mutat i aportar un substitut del
grup funcional catalític [15]. Aquesta metodologia va permetre aplicar els mètodes de
química orgànica física (com l’anàlisi de Brønstead) per a avaluar la catàlisi enzimàtica
i, en particular, els mecanismes de les catàlisis àcid/base general i covalent. En el cas
de les glicosidases amb retenció de configuració, uns pocs grups estudiàvem l’efecte de
nucleòfils exògens (com l’azida) sobre mutants inactius. Amb la 1,3-1,4--glucanasa,
vam demostrar, el 1998, que l’azida rescatava els mutants inactius dels dos residus
catalítics (els dos glutamats substituïts individualment per alanina) i que l’estereoquímica de la glicosil azida resultant informava de la funció dels residus catalítics
originals: quin actuava d’àcid/base general i quin, de nucleòfil, en el mecanisme de
reacció de l’enzim original (figura 4a) [16]. Tanmateix, per primera vegada vam poder atrapar un mimètic de l’intermedi covalent glicosil-enzim sense cap modificació
en el substrat, emprant formiat com a nucleòfil exogen sobre un mutant en el qual
s’havia eliminat el nucleòfil de l’enzim. Es va detectar un -glicosil formiat com a
intermedi amb una vida mitjana suficient abans de la seva hidròlisi per a ser identificat mitjançant RMN, i que correspon a un anàleg de l’intermedi covalent amb el
carboxilat de l’enzim original (figura 4b) [17]. Tots aquests estudis mecanístics, cap
a finals dels noranta, van consolidar el coneixement sobre el funcionament a nivell
molecular de les glicosidases, la qual cosa va donar peu a la posterior enginyeria
tant del mecanisme com de l’especificitat per a noves aplicacions en biocatàlisi, tal
com es desenvoluparà a l’apartat següent.
A la dècada del 2000, el focus va girar cap al mecanisme enzimàtic de les glicosiltransferases, els enzims sintètics per excel·lència a la natura per a formar enllaços
glicosídics. Aquests utilitzen donadors glicosídics activats, principalment com a sucres
nucleòtids, i s’anomenen glicosiltransferases de tipus Leloir en honor a Luís Federico
Leloir, que, el 1950, va descobrir els sucres nucleòtids i fou guardonat, el 1970, amb
el Premi Nobel de Química. Les glicosiltransferases també operen amb inversió o
amb retenció de configuració, on el sucre nucleòtid amb configuració  dona lloc
a la formació del nou enllaç glicosídic amb configuració  (inversió) o  (retenció).
Per analogia amb les glicosidases, es van proposar mecanismes enzimàtics similars,
però el mecanisme de les glicosiltransferases amb retenció de configuració ha estat
(i, de fet, encara no està inequívocament resolt) motiu de molta controvèrsia. Quan,
el 2001, es va resoldre l’estructura cristal·logràfica de la primera glicosiltransferasa
amb retenció de configuració (LgtC de Neiseria meningitidis, per Steve G. Withers
i Nathalie C. Strynadka, de la Universitat de British Columbia, Vancouver), no es va
trobar cap residu carboxílic que pogués actuar de forma anàloga al residu nucleòfil
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Fig. 4. A) Rescat químic per azida de mutants inactius d’una glicosidasa amb retenció
de configuració amb un substrat activat. El mutant en el residu àcid/base dona lloc a la
-glicosil azida, mentre que el mutant en el nucleòfil origina l’-glicosil azida. B) Rescat
químic amb formiat en què es detecta un -glicosil formiat com a mimètic de l’intermedi
covalent glicosil-enzim.

en glicosidases per a donar lloc a un intermedi covalent glicosil-enzim, i tots els intents
d’atrapar un possible intermedi van fracassar. Això va portar a la proposta (en aquell
moment, poc ortodoxa) d’un mecanisme de desplaçament simple en una sola etapa
concertada en què l’acceptor ataca el carboni anomèric per la mateixa cara per on es
trenca l’enllaç amb el grup sortint (nucleòsid fosfat) per a conduir al nou enllaç glicosídic amb la mateixa configuració (retenció) que la del sucre-nucleòtid donador,
mecanisme anomenat d’atac frontal (figura 5). Tanmateix, nosaltres vam observar
que una família de glicosiltransferases —GT6 en la classificació establerta en la base
de dades CAZY—4 sí que disposava d’un residu carboxilat en la seva estructura
cristal·logràfica que podia estar adequadament col·locat per a actuar de nucleòfil i
seguir un mecanisme de desplaçament doble anàleg al de les glicosidases a través
d’un intermedi covalent glicosil-enzim. El 2006, després d’aplicar l’estratègia de rescat químic a l’3-galactosiltransferasa (per primera vegada a una glicosiltransferasa)
a mutants del presumpte residu nucleòfil, vam observar la formació de l’adducte
4 CAZY (carbohydrate active enzymes data base), www.cazy.org, és un repositori de totes les seqüències d’enzims actius sobre carbohidrats classificats en famílies amb base a homologies de seqüències
d’aminoàcids.
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-galactosil azida, resultat plenament consistent amb un mecanisme de desplaçament
doble a través d’un intermedi covalent [18]. Mònica Palcic (Carlsberg Laboratory,
Copenhagen), que treballava amb les glicosiltransferases dels grups sanguinis A i
B que pertanyen a la mateixa família GT6, també estava a la recerca d’un possible
intermedi covalent i el 2011 va aconseguir atrapar un intermedi covalent en mutar
el residu glutamat candidat a nucleòfil per una cisteïna més reactiva. Totes dues
evidències, per bé que són coherents amb un mecanisme de desplaçament doble a
través d’un intermedi covalent glicosil-enzim, no eren inequívoques per a descartar
l’altre mecanisme proposat.

Fig. 5. Mecanisme de l’3-galactosiltransferasa, enzim de la família GT6 que presenta un
residu glutamat al centre actiu. a) Mecanisme de desplaçament doble amb formació d’un
intermedi covalent glicosil-enzim. b) Mecanisme de desplaçament simple d’atac frontal.

La col·laboració amb Carme Rovira (Parc Científic de Barcelona), química computacional amb qui vam començar a treballar a finals de la dècada del 2000, va
permetre combinar càlculs teòrics de química quàntica i resultats experimentals tant
estructurals com cinètics en l’estudi mecanístic d’enzims actius sobre carbohidrats.
El nostre grup la va atraure cap aquestes famílies d’enzims i cap al món dels carbohidrats; en primer lloc, vam abordar aspectes teòrics del mecanisme de les glicosidases. En simular computacionalment el mecanisme de la 1,3-1,4--glucanasa es
va observar la distorsió de l’anell de sucre durant el curs de la reacció, fet coherent
amb les estructures distorsionades que s’estaven observant en altres glicosidases per
cristal·lografia de raigs X. L’anell de sucre que aporta l’enllaç glicosídic per hidrolitzar
adopta una conformació en el complex de Michaelis que s’assembla estructuralment
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i electrònica (o està en el camí d’assemblar-se) a l’estat de transició de la reacció.
Fou significatiu l’estudi de tot l’espai conformacional que pot adoptar un anell de
glucosa lliure mitjançant mètodes de metadinàmica ab initio (després estès a altres
monosacàrids) i la comparació amb les estructures experimentals observades en
nombroses estructures cristal·logràfiques de complexos enzim-lligand. El 2007 vam
concloure que l’enzim reconeix una conformació distorsionada del substrat lliure
que és relativament estable (un mínim local d’energia) i que, al mateix temps, és la
millor preparada per a la catàlisi en termes d’allargament de distàncies d’enllaç i distribució de càrregues [19]. Això vol dir que l’enzim no distorsiona a la seva voluntat
el substrat cap a la conformació reactiva, sinó que l’enzim ja té una estructura que
selecciona la conformació distorsionada adequada del substrat que ja existeix per si
mateixa en el substrat lliure, és a dir, que selecciona una conformació preactivada
per a la catàlisi. Podem interpretar això com a resultat de l’evolució natural, que
l’enzim ha adquirit una conformació del seu centre actiu que li permet gastar menys
energia d’unió per a portar el substrat a l’estat de transició, el qual és l’estructura que
estabilitza preferentment: «els factors que governen les distorsions en els complexos enzim-substrat venen principalment dictats per les propietats intrínseques dels
sucres». Ja des dels treballs de Phillips amb el lizosim a finals de la dècada de 1960,
però principalment per les diverses estructures cristal·logràfiques resoltes per Gideon
J. Davies (Universitat de York) i d’altres durant les dècades de 1990 i 2000, s’estava
observant que aquestes distorsions de l’anell de sucre dels substrats eren generals.
La combinació de les observacions estructurals cristal·logràfiques i els càlculs teòrics
dels mecanismes de reacció van permetre racionalitzar els itineraris conformacionals
utilitzats per les diferents famílies de glicosidases [20], fet que ha permès el disseny
acurat de potents inhibidors de glicosidases.
Quant al mecanisme de les glicosiltransferases que actuen amb retenció de configuració, el 2013 vam revaluar amb Carme Rovira el possible mecanisme de l’3galactosiltransferasa per mitjà de mètodes computacionals. En aquest cas, un mecanisme de desplaçament doble a través d’un intermedi covalent glicosil-enzim era
energèticament favorable, resultat coherent amb les nostres propostes anteriors basades
en els experiments de rescat químic. Malgrat això, altres estudis computacionals que
havia dut a terme Laura Masgrau (Universitat Autònoma de Barcelona) el mateix any
suggerien que tots dos mecanismes, desplaçament doble i atac frontal a través d’un
intermedi oxocarbocatiònic de vida curta, eren energèticament similars. Sembla que
el detall del mecanisme de les glicosiltransferases amb retenció de configuració és
un cas de química subtil. Si per a la majoria d’aquests enzims que no disposen d’un
potencial residu nucleòfil al centre actiu el mecanisme més plausible és el d’atac
frontal en una etapa, per a la família GT6 que sí que disposa d’un residu nucleofílic
ben posicionat al centre actiu —com és el cas de l’estudiada 3-galactosiltransferasa
i les glicosiltransferases dels grups sanguinis— aquest residu pot estabilitzar el des-
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envolupament de càrrega durant el trencament i la formació de l’enllaç glicosídic i
està a mig camí d’una estabilització electroestàtica i d’un col·lapse covalent, o una
transició reversible entre tots dos.
Les glicosiltransferases també són les responsables de la síntesi de glicoconjugats (glicolípids, glicoproteïnes i nombrosos metabòlits glicosilats) on afegeixen un
monosacàrid a la molècula en qüestió (aglicona) que després pot ser elongada per
l’acció de diverses glicosiltransferases (en el cas de glicolípids i metabòlits glicosilats)
o transfereixen el glican preformat a l’aglicona (en el cas de glicoproteïnes) per a
generar els glicans conjugats. En trobem un exemple en la biosíntesi de glicolípids.
Les membranes cel·lulars de tots els organismes estan formades per una bicapa lipídica (de fosfolípids) en què hi ha inserides altres biomolècules com ara proteïnes
i colesterol i en què la superfície està decorada per estructures d’hidrats de carboni
ancorades a la membrana en forma de glicolípids i glicoproteïnes (figura 6a). Un fet
singular dels glicolípids de membrana és que els animals contenen exclusivament glicoesfingolípids (que deriven d’acil-esfingosines o ceramides), mentre que les plantes,
les algues i molts bacteris, a més, contenen glicoglicerolípids (derivats del glicerol)
(figura 6b). Els micoplasmes, la família de bacteris que no tenen paret cel·lular i en
què la membrana és l’únic embolcall que els dona forma i consistència cel·lular, són
particularment rics en glicoglicerolípids de membrana. Atès que molts micoplasmes
són patògens humans (com ara Mycoplasma pneumoniae, causant de la pneumònia
atípica, i Mycoplasma genitalium, causant d’infeccions genitals), vam establir la hipòtesi que les glicosiltransferases responsables de la biosíntesi d’aquests glicoglicerolípids, absents a les cèl·lules humanes, podrien ser noves dianes terapèutiques contra
infeccions per micoplasmes. El 2011, treballant amb Mycoplasma genitalium vam
identificar, expressar i caracteritzar la glicolípid-sintasa GT-MG517, que sintetitza els
seus glicolípids de membrana per addició seqüencial d’una o dues unitats de glucosa sobre un diacilglicerol (figura 6d) [21]. Mecanísticament és una glicosiltransferasa
que actua amb inversió de configuració, associada a la membrana i regulada per la
concentració de lípids aniònics de membrana, i és essencial per a la viabilitat del
microorganisme. D’un primer cribratge d’inhibidors potencials, vam validar aquesta
glicolípid-sintasa com a diana antimicrobiana, resultat que obre les portes al disseny
de nous antibiòtics específics contra micoplasmes.
En conclusió, el coneixement del mecanisme catalític de glicosidases i glicosiltransferases és força detallat i és un element essencial per al desenvolupament d’inhibidors com a fàrmacs per al tractament de disfuncions del metabolisme dels hidrats de
carboni i de malalties en les quals participen. D’altra banda, ha permès avançar cap
a noves fites mitjançant l’enginyeria enzimàtica per a cercar noves funcions i aplicacions en biocatàlisi d’aquestes famílies d’enzims —en particular, de les glicosidases.
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Fig. 6. Glicolípids de membrana. A) Representació esquemàtica de l’estructura d’una
membrana cel·lular formada per una bicapa lipídica. B) Estructures genèriques de dues
famílies de glicolípids que difereixen en l’aglicona lipídica, diacilglicerol o acil-esfingosina.
C) Model estructural per modelització molecular de la glicolípid sintasa de Mycoplasma
genitalium GT-MG517. D) Reacció catalitzada per GT-MG517 per a formar
mono- i di-glucosildiacilglicerols [21].
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5. ENGINYERIA DE LES GLICOSIDASES:
DE LES HIDROLASES A LES SINTASES
Per bé que són hidrolases, les glicosidases poden funcionar en sentit contrari
i catalitzar la formació d’enllaços glicosídics entre un donador i un acceptor per a
produir oligosacàrids i glicoconjugats. Aconseguir aquesta síntesi enzimàtica eficient
ha estat i és un objectiu molt rellevant, ateses les limitacions de la síntesi química
convencional per a assolir la regio- i estereoselectivitat necessària en química d’hidrats de carboni. Segons el mecanisme hidrolític de les glicosidases amb retenció de
configuració presentat anteriorment, un acceptor diferent de l’aigua pot interceptar
l’intermedi glicosil-enzim i originar la formació d’un nou enllaç glicosídic (figura 7).
Això requereix unes condicions que afavoreixin la reversió de la reacció, les quals
han estat àmpliament assajades des dels anys 1980. La primera estratègia fou l’aproximació termodinàmica emprant concentracions altes dels dos substrats per a invertir
el procés amb base a la microreversibilitat de la reacció, però amb resultats limitats
a la síntesi de disacàrids simples i que donen lloc a mescles de regioisòmers. És més
eficient l’aproximació cinètica utilitzant un donador glicosídic reactiu per a generar
una concentració elevada de l’intermedi glicosil-enzim que pugui ser interceptat per
un acceptor; és a dir, una reacció de transglicosilació. Tanmateix, els rendiments en
general són baixos atesa la inherent activitat hidrolítica de l’enzim en medi aquós,
en què el producte de reacció és a la vegada substrat per a l’activitat hidrolasa. S’han
descrit i assajat nombroses estratègies adreçades a reduir aquesta activitat hidrolítica,
com l’ús de cosolvents orgànics per a disminuir l’activitat de l’aigua, reaccions de
transferència de fase solubilitzant l’enzim a la fase orgànica en micel·les inverses o
l’ús d’enzims immobilitzats. Excepte en casos singulars, els rendiments en producte
no superen el 40 %, fet que en limita l’ús com a estratègia general.

Fig. 7. Transglicosilació catalitzada per glicosidases amb retenció de configuració.
L’intermedi glicosil-enzim pot reaccionar amb un acceptor per a formar un nou enllaç
glicosídic (producte de transglicosilació).
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El 1998 es va produir un canvi de paradigma amb la invenció de les glicosintases
mitjançant l’enginyeria del mecanisme de reacció. Com podem eliminar l’activitat
hidrolítica però al mateix temps promoure la transglicosilació? Steve G. Withers, treballant amb exoglicosidases, i el nostre grup, amb endoglicosidases, vam descriure
que la mutació del residu carboxilat nucleòfil (glutamat o aspartat) per un residu no
nucleofílic més petit (com l’alanina) dona lloc a un enzim hidrolíticament inactiu i que,
en emprar un glicòsid activat amb configuració anomèrica oposada a la del substrat
natural de l’enzim (un fluorur de glicosil amb configuració  per a una -glicosidasa),
aquest era capaç d’actuar com a donador en una reacció de transglicosilació, ja que
mimetitza l’intermedi de reacció. I el producte format no és hidrolitzat per l’enzim
perquè el mutant és hidrolíticament inactiu, de manera que el producte s’acumula
i esdevé estable, i s’assoleixen així rendiments quasi quantitatius (figura 8) [22][23].
Aquests primers resultats obren una dècada en què la tecnologia es desenvolupa ràpidament per a nosaltres i per a altres grups de recerca. Vam estudiar el mecanisme
de la nova reacció glicosintasa en el nostre enzim model, la 1,3-1,4--glucanasa, i es
demostrà la modulació del pKa del residu catalític que fa d’àcid en l’enzim salvatge
(glicosidasa) i que ara actua com a base en la reacció glicosintasa. Tanmateix, l’estudi
cinètic detallat de les possibles reaccions en competència amb la reacció volguda de
condensació entre el donador i l’acceptor (com són la hidròlisi del donador fluorur
de glicosil i l’autocondensació i polimerització del donador) va permetre establir
dos modes d’operació i les condicions de treball per a un ús eficient de la tecnologia glicosintasa amb rendiments elevats per a la síntesi enzimàtica d’oligosacàrids i
polisacàrids, respectivament [24].

Fig. 8. Glicosintasa, hidrolasa glicosídica inactiva per mutació del seu residu nucleòfil
(glutamat per alanina, marcat en vermell) amb un fluorur de glicosil com a donador
glicosídic amb configuració anomèrica oposada a la del substrat natural. El producte de
transglicosilació és estable ja que l’enzim és hidrolíticament inactiu.

Així, en l’anomenat mode 1, o de condensació per a catalitzar la formació d’un únic
enllaç glicosídic amb formació d’un sol producte (oligosacàrid), un excés d’acceptor
o —millor— l’ús d’un donador temporalment protegit per a evitar l’autocondensació
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i la polimerització és l’estratègia adequada per a assegurar bons rendiments en el
producte. Fou especialment fructífera la col·laboració amb Hugues Driguez (CERMAV, Grenoble), especialista en química sintètica d’hidrats de carboni i que havia
desenvolupat els tioglicòsids com a inhibidors de glicosidases a la dècada de 1990.
L’ús de dues glicosintases en tàndem va permetre la síntesi en una sola etapa d’un
hexasacàrid per condensació seqüencial de tres disacàrids amb una regio- i estereoselectivitat perfecta gràcies a les distintes especificitats de les dues glicosintases [25], i es
demostraren les virtuts de les glicosintases per a la síntesi d’oligosacàrids complexos.
Treballant en la caracterització dels enzims implicats en la biosíntesi i modificació dels polisacàrids de la paret cel·lular vegetal, es requerien un seguit d’oligosacàrids complexos derivats del xiloglucà que tinguessin diferents seqüències de
monosacàrids i ramificacions definides per a estudiar l’especificitat de les xiloglucà
endotransglicosilases. La paret cel·lular vegetal està formada per una complexa xarxa de polisacàrids entrecreuats (cel·lulosa, xiloglucans, xilans, -glucans, pectines,
etc.) que s’han d’acoblar i modificar d’una manera adequada durant el creixement
cel·lular de forma que permeti la incorporació de nou material a la paret i, al mateix temps, que aquesta no perdi l’estructura que li confereix resistència mecànica.
Les fibres de cel·lulosa estan entrelligades per xiloglucà —un polisacàrid ramificat
consistent en una cadena lineal de glucoses unides i ramificades per cadenes curtes que contenen xiloses, galactoses i fucoses. Les xiloglucà endotransglicosilases
catalitzen la ruptura i la unió de nou d’aquestes cadenes de xiloglucà per a reestructurar la xarxa cel·lulosa-xiloglucà i incorporar nous fragments d’oligosacàrids
per a l’expansió de la paret cel·lular. Per a sintetitzar oligosacàrids definits —tant
idèntics a fragments de l’estructura de xiloglucans com artificials—, el 2006, amb
Hugues Driguez vam aplicar la tecnologia glicosintasa per a produir una llibreria
d’oligosacàrids de xiloglucà que vam emprar en la caracterització de l’especificitat
d’aquesta família d’enzims. Es va desenvolupar una estratègia seqüencial de protecció i condensació de fragments amb glicosintases (figura 9) per a obtenir una
bateria de substrats específics [26] amb vista a estudis enzimològics [27]. Al llarg
dels últims anys, el nombre de glicosintases ha anat creixent per a utilitzar-les en
la síntesi quimioenzimàtica d’oligosacàrids i glicoconjugats i ens ha permès establir
diverses col·laboracions amb altres grups a fi d’expandir el repertori de glicosintases
a altres famílies de glicosidases (John van der Oost (Universitat de Wageningen),
Eva Norberg (Universitat de Lund), Régis Fauré (INSA-Toulouse), entre d’altres).
Com s’ha mencionat anteriorment, les glicosintases també poden operar en mode
2, polimerització del donador glicosídic en absència d’un acceptor. A la dècada de
1990, el grup de Shiro Kobayashi (Universitat de Kyoto) havia sintetitzat els primers
polisacàrids artificials (cel·lulosa, xilà, quitina i híbrids entre ells) fent servir glicosidases salvatges, seguint l’aproximació cinètica de transglicosilació amb donadors
glicosídics activats i cosolvents orgànics. Els pesos moleculars dels polisacàrids eren
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Fig. 9. Síntesi enzimàtica d’una llibreria d’oligosacàrids de xiloglucà. A) Estructura dels
oligosacàrids de xiloglucà. B) Estratègia sintètica en què el donador glicosídic (fragment
de xiloglucà) es protegeix temporalment amb un grup lactosil mitjançant una glicosintasa
(GS-1), seguit de la seva activació com a fluorur de glicosil per a condensar-se amb un
acceptor (un altre fragment de xiloglucà) mitjançant una glicosintasa (GS-2). Finalment,
el grup protector temporal s’elimina per acció d’una glicosidasa (GH-1)

baixos, en comparació amb els seus homòlegs naturals, i van servir per a estudis
detallats de les estructures cristal·lines per difracció de raigs X. Però el rendiment
en productes era relativament baix, ja que els enzims eren hidrolases. El 2004 vam
aplicar la tecnologia glicosintasa per a produir el primer polisacàrid artificial amb seqüència alternada de glucoses unides per enllaços -1,4 i -1,3, perfectament regular
i cristal·lí, que es va caracteritzar mitjançant cristal·lografia de raigs X en col·laboració
amb Vincent Bulone (KTH, Estocolm) [28]. Veient que la tecnologia glicosintasa podia esdevenir una metodologia interessant per a la síntesi enzimàtica de polisacàrids
artificials, més recentment hem anat treballant noves idees i és un tema obert a nous
desenvolupaments, abordant dos reptes de la química de polisacàrids: a) el control
del grau de polimerització i de la seqüència tant dels monosacàrids constituents com
dels enllaços interglicosídics i b) la funcionalització de polisacàrids en posicions definides o amb patrons específics i definits.
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La natura exerceix un control exquisit de la seqüència de monosacàrids en la cadena polimèrica dels polisacàrids gràcies a l’extens ventall de glicosiltransferases que
es caracteritzen per una especificitat estricta tant per les unitats de monosacàrids
que s’incorporen com pels enllaços glicosídics que es formen. Tanmateix, l’ús de
glicosiltransferases com a biocatalitzadors per a la síntesi in vitro es veu limitat pel
fet que aquests enzims sovint són difícils d’aïllar i poc estables; a més, requereixen
sucres nucleòtids com a substrats que són cars i difícils de preparar, per la qual cosa
de moment no és una estratègia escalable a la síntesi de polisacàrids. Per això l’estratègia glicosintasa, que en el fons empra mutants de glicosidases que són enzims
fàcils d’aïllar i produir a gran escala i que requereixen substrats més simples com a
donadors glicosídics, ofereix un gran potencial per a la síntesi de polisacàrids artificials, ja siguin anàlegs als naturals o estructures noves per a aplicacions diverses
—fonamentalment, com a biomaterials.
Després d’estendre la polimerització catalitzada per la glicosintasa derivada de
la 1,3-1,4--glucanasa a diferents donadors glicosídics (de di- a tetrasacàrids), vam
obtenir una família de  -glucans amb enllaços mixtos  -1,4 i  -1,3 amb seqüències
definides i regulars, si bé el grau de polimerització no superava els 10 kDa (aproximadament 70 unitat de glucosa). Això és degut al compromís entre dos processos
que succeeixen simultàniament durant la reacció: la velocitat d’elongació de la cadena per acció de la glicosintasa i la velocitat de precipitació dels polímers formats,
que, en esdevenir insolubles en el medi aquós, deixen de ser substrats per a l’enzim
que roman soluble i s’atura la polimerització. Hem seguit dues estratègies per a superar aquesta limitació. D’una banda, cercar una variant glicosintasa més eficient i
amb una constant catalítica més gran (per evolució dirigida, de la qual parlaré més
endavant) que permeti l’elongació més ràpida de la cadena del polímer i així s’assoleixi la sobresaturació abans que precipiti per insolubilitat. El mutant a serina, en
comptes d’alanina substituint el residu nucleòfil de l’enzim, va resultar més actiu (més
ràpid) com a glicosintasa, i en polimeritzar el fluorur d’un tetrasacàrid com a donador s’observa que el grau de polimerització és proporcional a la quantitat d’enzim,
de manera que s’assoleix un pes molecular de 30 kDa, un increment en un factor
de tres respecte al cas anterior (figura 10a) [29]. L’altra estratègia ha estat augmentar
la solubilitat del producte en el medi de reacció. Molts enzims hidrolítics de polisacàrids naturals presenten en la seva estructura el que s’anomena domini d’unió
de carbohidrats, un domini proteic que s’associa a la cadena de polisacàrid per a
solubilitzar-lo i fer-lo accessible al domini catalític de l’enzim perquè es produeixi la
hidròlisi. En el nostre cas i inspirats en aquesta arquitectura modular de glicosidases
que degraden polisacàrids insolubles, la fusió d’un domini d’unió de carbohidrats a
la glicosintasa va donar lloc a una proteïna quimèrica en què la cadena de polímer
naixent pot ser unida pel domini d’unió de carbohidrats que evita temporalment
la seva associació amb altres cadenes i manté el polímer en dissolució durant més
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temps abans de precipitar (figura 10b). Així es va aconseguir un increment de fins
a un 25 % en el pes molecular dels polímers formats respecte al mateix sistema en
absència del domini d’unió de carbohidrats [30].

Fig. 10. Síntesi enzimàtica de polisacàrids mitjançant la tecnologia glicosintasa.
A) -glucans amb enllaços mixtos -1,3 i -1,4 amb estructura regular per polimerització
catalitzada per la glicosintasa derivada de la 1,3-1,4--glucanasa. Imatge: morfologia
dels polisacàrids insolubles formats que s’autoacoblen en forma d’esferulites.
B) Proteïna de fusió de la glicosintasa amb un domini d’unió de carbohidrats (CBM).

Un altre aspecte fonamental de la química de polisacàrids és la funcionalització
de la cadena del polímer per a modificar-ne les propietats fisicoquímiques. La modificació química de polisacàrids es remunta al segle XIX, com és el cas dels derivats
de la cel·lulosa —primerament, la nitrocel·lulosa i els seus productes (Perkesine,
Cel·luloide), que han estat a l’origen dels films fotogràfics, i que després es van
substituir per l’acetat de cel·lulosa i altres esters de cel·lulosa. Amb el desenvolupament de la química dels derivats del petroli durant la primera meitat del segle XX,
els polímers sintètics assoleixen el protagonisme per les nombroses aplicacions i els
baixos costos de producció que tenen. Tanmateix, la preocupació mediambiental i
de sostenibilitat fa que en els últims trenta anys revifi l’interès dels polisacàrids com
a fonts de nous materials biocompatibles i biodegradables. La química de polisacàrids
és complexa perquè s’enfronta als problemes d’heterogeneïtat i reproductibilitat. La
funcionalització per modificació química d’un polisacàrid és essencialment aleatòria,
de manera que es pot controlar el grau de substitució, però no les posicions de les
modificacions al llarg de l’estructura repetitiva del polímer. La síntesi enzimàtica de
polisacàrids pot aportar una perspectiva diferent.
El 2016, en col·laboració amb Kevin J. Edgar, químic de polisacàrids a Virginia
Tech, EUA, vam assajar una primera prova de concepte aplicant la tecnologia glicosintasa. La idea era utilitzar un donador glicosídic convenientment funcionalitzat que
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pogués ser acceptat per l’enzim per a catalitzar la seva polimerització i així donar
lloc a un polímer en què la funcionalització, ja present en el donador, estaria regularment introduïda al polisacàrid en posicions definides i seria susceptible d’experimentar una modificació química posterior. Emprant un disacàrid de cel·lulosa amb
un grup azido substituint un dels hidroxils del sucre (6'-azido-6'-desoxicel·lobiosa)
i activat com a fluorur de glicosil per a la reacció glicosintasa amb un mutant d’una
cel·lulasa fúngica, es va obtenir 6'-azido-cel·lulosa (figura 11), en què la funció azida
quedava en posicions alternants i perfectament repetitives a la seqüència del polisacàrid [31]. Aquests grups azido reactius es poden reduir a amina o funcionalitzar
directament per a introduir molècules bioactives amb un patró de substitució regular
i definit, com poden ser pèptids bioactius, lípids o altres funcionalitzacions per a
generar nous biomaterials. Aquest experiment obre les portes a emprar l’enginyeria
de proteïnes per a redissenyar glicosintases perquè acceptin diferents substitucions
en els donadors glicosídics (que poden ser oligosacàrids de longitud diferent i amb
grups funcionals diversos) per a la seva polimerització enzimàtica amb l’objectiu de
generar polisacàrids amb estructura i patrons de substitució definits.

Fig. 11. Síntesi enzimàtica de polisacàrids funcionalitzats amb estructura regular i repetitiva.
A) Reacció glicosintasa sobre un donador glicosídic funcionalitzat amb un grup azida per
a donar lloc a un polisacàrid insoluble (esferulites) regularment funcionalitzat que es pot
modificar per a derivatitzar-lo amb molècules bioactives. B) Síntesi de 6'-azidocel·lulosa per
la glicosintasa E197A derivada d’una cel·lulasa i posterior derivatització mitjançant química
del clic o reducció a 6'-aminocel·lulosa.
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Un altre exemple més recent és la síntesi enzimàtica de quitosans, polisacàrids
que provenen de la desacetilació parcial de la quitina. Possiblement, la quitina és el
segon polisacàrid més abundant a la natura després de la cel·lulosa i està formada
per cadenes llargues d’N-acetilglucosamina unides per enllaços glicosídics -1,4. És
el component estructural principal de l’exoesquelet dels artròpodes, dels crustacis i
dels insectes i un component de la paret cel·lular dels fongs. La quitina i els quitosans tenen activitats immunomoduladores en animals i plantes, i els seus productes
de degradació de baix pes molecular presenten aplicacions potencials sobretot en
agricultura i en medicina. Un cop més, la despolimerització i la desacetilació de la
quitina per mitjà de mètodes químics dona lloc a productes heterogenis i amb patrons de desacetilació aleatoris, fet que limita el ple desenvolupament de les seves
potencials aplicacions. Partint de quitooligosacàrids de pes molecular baix (de quatre
o cinc unitats monomèriques) produïts per fermentació, el nostre objectiu és l’ús de
desacetilases de quitina específiques per a generar quitooligosacàrids parcialment
desacetilats en posicions específiques i, després, polimeritzar-los per a obtenir polímers definits i regulars emprant la tecnologia glicosintasa; en aquest cas, per enginyeria de quitinases, que són les glicosidases naturals que hidrolitzen la quinina.
A diferència de les glicosidases que tenen un residu nucleòfil catalític al centre
actiu i operen a través d’un intermedi glicosil-enzim covalent, les quitinases i altres
famílies de glicosidases que actuen sobre N-acetil-hexosamines no tenen aquest
residu nucleòfil i operen mitjançant un mecanisme assistit per substrat. El grup
acetil (2-acetamido) del substrat actua com a nucleòfil intern i forma un intermedi
oxazolina (que seria l’equivalent a l’intermedi covalent anterior), el qual és atacat
per una molècula d’aigua per donar lloc al producte d’hidròlisi (figura 12a). Per
convertir aquest tipus d’enzims en glicosintases no es pot seguir la mateixa estratègia. En aquest cas, la idea és mutar un dels residus auxiliars del centre actiu per a
reduir (o, idealment, eliminar) la hidròlisi i, al mateix temps, subministrar un derivat
d’oxazolina com a donador glicosídic activat (figura 12b). Igual que en el cas de les
glicosintases convencionals, el derivat d’oxazolina mimetitza l’intermedi de reacció
i ara pot tenir lloc la transglicosilació entre el donador i un acceptor per a formar
un nou enllaç glicosídic. Aquest concepte fou assajat amb èxit en la família de les
endo--acetilglucosaminidases per Lai-Xi Wang (Universitat de Maryland), el 2008,
per a la síntesi enzimàtica de glicoproteïnes, i elegantment aplicat a la glicosidació
d’anticossos a glicoformes específiques per a aplicacions terapèutiques [32]. Tanmateix, aquesta estratègia ha estat poc estudiada en el cas de les quitinases.
Abans de la invenció de la tecnologia glicosintasa, Shiro Kobayashi ja va emprar el
1996 el derivat oxazolina de la quitobiosa com a donador glicosídic activat amb una
quitinasa salvatge seguint una estratègia de transglicosilació per control cinètic, i obtingué la primera quitina artificial de baix pes molecular. La posterior incorporació de la
tecnologia glicosintasa es va assajar en dues quitinases mitjançant la mutació del residu
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assistent per Shin-Ichiro Shoda (Universitat de Tohoku al Japó), el 2002, i Sylvain
Cottaz (CERMAV, Grenoble), el 2012. Malgrat que s’obtingueren polímers de quitina, la complexa mescla de productes indicava que aquesta mutació puntual no era
suficient per a eliminar l’activitat de l’enzim salvatge original i la mescla de reacció
era intractable per a aïllar productes definits. El 2019 vam tornar a avaluar aquest
comportament amb l’objectiu de redissenyar una glicosintasa eficient per a estudis de
polimerització posteriors. Després d’estudiar una col·lecció de quitinases de diferents
organismes, modificades com a glicosintases, vam seleccionar un enzim interessant
(la quitinasa ChiD de Serratia proteomaculans) que va servir de punt de partida per
a aplicar un disseny racional d’enginyeria de proteïnes. Així, un triple mutant en el
centre actiu va donar lloc a una nova glicosintasa amb un bon rendiment d’oligòmers
amb un perfil més definit [33].

Fig. 12. N-acetilhexosaminidases amb retenció de configuració. A) Hidrolases glicosídiques
que actuen mitjançant un mecanisme assistit per substrat a través de la formació d’un
intermedi oxazolina/oxazoloni. B) Glicosintases derivades d’aquesta família d’enzims per
mutació del residu assistent i emprant un derivat oxazolina com a donador glicosídic.
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Paral·lelament, hem aprofundit en la caracterització i l’enginyeria de desacetilases de quitina que permet obtenir quitooligosacàrids específicament desacetilats en
posicions seleccionades segons el model que anomenem de truncament de subsetis
(subsite capping model) [34] i del qual parlaré a l’apartat següent. D’aquesta manera,
i tornant a l’objectiu de produir polímers definits i regulars de pes molecular baix,
aquests oligosacàrids parcialment desacetilats en posicions específiques, un cop activats com a derivats d’oxazolina, es podran polimeritzar mitjançant la reacció glicosintasa per a accedir als desitjats polímers de quitina amb patrons de desacetilació
definits i regulars (figura 13). Per bé que és preliminar, la primera prova de concepte ha resultat reeixida el 2021 [33] i obre el camí a continuar explorant l’estratègia.

Fig. 13. Estratègia per a la síntesi enzimàtica de polímers de quitina amb patrons
de desacetilació regulars i definits. Quitooligosacàrids de pes molecular baix produïts
per una factoria cel·lular (bacteri modificat genèticament amb una quitina sintasa) que es
desacetilen en posicions específiques mitjançant una desacetilasa de quitina (CDA, amb
l’especificitat desitjada), seguit d’activació com a derivat oxazolina per a ser polimeritzat
amb una glicosintasa (GS) derivada d’una quitinasa.
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6. EVOLUCIÓ DIRIGIDA D’ENZIMS: DIVERSITAT I SELECCIÓ
Per a modificar les propietats d’un enzim i introduir-hi noves funcionalitats per
a fer-lo servir en biocatàlisi, el disseny racional basat en el coneixement de les relacions estructura-funció ha generat avenços notables, si bé a expenses de llargs
cicles d’assaig i error per a assolir les propietats desitjades. Els mètodes de mutagènesi dirigida permeten avaluar el rol funcional de determinats residus aminoàcid,
però també s’observa que l’efecte de les mutacions moltes vegades és impredictible.
L’enginyeria racional d’enzims sovint ha estat infructuosa tant per aquesta impredictibilitat com pels efectes sinèrgics entre residus aminoàcid on s’han d’acumular
diverses mutacions a diferents llocs de la proteïna per a assolir noves funcionalitats.
Per això, ja durant la dècada de 1990 s’incorporen aproximacions més aleatòries que
donen lloc a l’evolució dirigida d’enzims. Des del punt de vista de la biocatàlisi, les
propietats enzimàtiques a millorar o crear de nou inclouen, entre d’altres, l’estabilitat en els medis de reacció emprats en el procés, els perfils de pH i de temperatura
per a adaptar-los a les condicions d’operació, i l’especificitat pel substrat —tant la
regio- i l’estereoselectivitat— com l’especificitat per acceptar nous substrats no naturals. L’objectiu és poder crear un biocatalitzador a mida per a la biotransformació
volguda, particularment, sobre substrats diferents dels naturals per a aplicacions com
a biocatalitzadors eficients en síntesi enzimàtica.
L’evolució natural es basa en la selecció d’aquelles variants que s’adapten millor.
Des de la publicació, el 1859, del llibre Sobre l’origen de les espècies, de Charles Darwin;
el descobriment, el 1866, de les regles de l’herència genètica per Gregor Mendel (que
van passar desapercebudes al seu temps i es van redescobrir trenta anys després), i el
desenvolupament de la biologia molecular durant el segle XX, els conceptes d’evolució
per selecció natural són centrals en totes les branques de la biologia. La generació de
diversitat és essencialment aleatòria (mutacions i recombinacions genètiques), en què
els individus o grups que presenten un avantatge respecte als altres es reprodueixen
més ràpidament i dilueixen els menys adaptats al llarg de diverses generacions. Per
tant, se seleccionen els que s’adapten millor al seu entorn.
La idea de l’evolució dirigida d’enzims al laboratori es basa a copiar aquest concepte operatiu a la natura, però d’una manera més ràpida i focalitzada, i en què ara
l’objecte d’evolució és l’enzim particular i no l’organisme (individu) de forma global.
Els dos pilars metodològics de l’evolució dirigida d’enzims són els mètodes de biologia molecular per a crear diversitat (llibreries de mutants) i els mètodes de selecció
o cribratge per a aïllar les variants més reeixides respecte a la propietat que es busca
(figura 14).
Els mètodes in vitro per a generar llibreries de gens mutants (crear diversitat en
la seqüència del gen codificant per a la proteïna d’interès) es basen en tecnologies
de biologia molecular que copien els dos principals mecanismes d’evolució natural
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Fig. 14. Evolució dirigida d’enzims. Generació de llibreries partint d’un o diversos gens
parentals. 1) Generació de mutants per mutagènesi aleatòria (epPCR) o per recombinació
(DNA shuffling). 2) Clonació dels gens mutants en un vector d’expressió. 3) Transformació
del microorganisme hoste amb la llibreria de plasmidis que conté els gens mutants.
4) Creixement del microorganisme transformat en plaques de Petri. Selecció per fenotip
(propietat enzimàtica desitjada). 5) Transferència de les colònies de microorganisme a
microplaques i assaig d’activitat. 6) Selecció del positiu «guanyador», del qual s’extreu l’ADN
del gen guanyador que es pot sotmetre a una nova ronda d’evolució (generació següent).

en la generació de diversitat: mutacions puntuals en la seqüència d’un gen per errors en la seva còpia durant la replicació cel·lular i la recombinació de gens durant
el procés de reproducció sexual. Així, els anomenats mètodes no recombinants per
a generar llibreries de mutants es basen en error-prone PCR, en què l’ús d’una ADNpolimerasa en condicions de baixa fidelitat de còpia permet amplificar la seqüència
d’ADN del gen d’interès (crear noves còpies) introduint errors aleatoris (mutacions)
a la seqüència durant una reacció en cadena de la polimerasa (PCR). Aquesta variant
de la PCR amb la finalitat de generar llibreries de mutants va ser descrita primer
per David Goeddel (Genentech, Califòrnia) el 1989 [35]. Altres mètodes no recombinants rellevants es basen en mutagènesi de saturació en posicions seleccionades
a la seqüència del gen amb la finalitat de generar llibreries focalitzades, en lloc de
completament aleatòries, com és el cas de l’error-prone PCR. Pel que fa als mètodes
recombinants que busquen aconseguir combinacions de mutacions beneficioses i
que mimetitzen la recombinació homòloga natural, el mètode original és el DNA
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shuffling inventat per Pim Stemmer (Affymax Research Institute, Palo Alto) el 1994
[36]). Error-prone PCR i DNA shuffling són les dues metodologies fonamentals que
donen lloc al ràpid desenvolupament de l’evolució dirigida, amb l’aparició d’una gran
diversitat de mètodes per a generar llibreries de mutants. Cal considerar la mida i la
representativitat de les llibreries. L’espai de seqüència, entès com la representació de
totes les possibles seqüències d’una proteïna, és immens i inabastable. Per exemple,
una proteïna petita com el lisozim de 14,4 kDa està formada per 129 aminoàcids.
L’espai de seqüència on cada aminoàcid pot ser substituït pels altres dinou aminoàcids proteogènics és de 19129, que correspon a 1,1 · 10230 variants. Per tant, la mida
de les llibreries de mutants que experimentalment es poden assolir està molt lluny
d’aquests valors i depèn de la posterior capacitat de selecció, per la qual cosa la
representativitat de les llibreries és un aspecte important en el disseny i la selecció
dels mètodes per a generar llibreries aleatòries, ja sigui sobre tota la seqüència o
focalitzades en zones concretes de la seqüència.
Un cop generada una llibreria de mutants, aquesta s’ha d’analitzar per a identificar
i extreure el mutant o mutants amb les noves propietats volgudes. La llibreria de gens
mutants preparada per mitjà dels mètodes anteriors s’introdueix en un organisme
hoste (per transformació o transfecció) per a generar una llibreria de cèl·lules on
cadascuna d’elles expressa una variant de la proteïna i que és sotmesa a un procés
de selecció o de cribratge. Els mètodes de selecció es basen en la supervivència
de l’organisme lligada al fenotip associat a la proteïna mutada; és a dir, només són
viables en unes condicions específiques les cèl·lules que expressen la variant o variants de la proteïna amb les propietats que interessa. Aquests mètodes permeten
seleccionar llibreries de mutants de mida gran, ja que s’eliminen directament les
variants ineficients i només s’aïllen els positius. Però en pocs casos es pot dissenyar
una estratègia que vinculi el fenotip buscat amb la supervivència de l’organisme. En
el cas de l’evolució dirigida d’enzims, són més generals i habituals els mètodes de
cribratge, en què el fenotip buscat no condiciona la supervivència de l’hoste i s’han
d’analitzar un per un els mutants de la llibreria per a identificar els positius per a la
nova propietat que interessa, ja sigui l’especificitat per un substrat, l’estabilitat en
unes condicions específiques, etc. Per tant, es requereixen mètodes de cribratge d’alta
capacitat (HTS, high thoughput screening) per a dissenyar un assaig específic per la
propietat buscada que sigui ràpid i sensible i sovint automatitzable en plataformes
robòtiques per a avaluar la llibreria de mutants —típicament, entre 103 i 108 variants,
segons la capacitat del mètode. El disseny i la implementació del mètode adequat
de cribratge és, sens dubte, l’etapa crítica i necessària per a abordar un programa
d’evolució dirigida d’un enzim. S’han desenvolupat i constantment es desenvolupen
mètodes de cribratge molt diversos, basats en assaigs enzimàtics en microplaques,
en assaigs immunoquímics, en separació de cèl·lules per fluorescència associada a
l’activitat, en mètodes de microfluídica, etc.
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Actualment, l’evolució dirigida és una estratègia ben consolidada i àmpliament
utilitzada no només en l’àmbit acadèmic sinó també en la indústria, on està ben introduïda en el camp de la biocatàlisi. Pel que fa al desenvolupament i les aplicacions
de l’evolució dirigida d’enzims, els pioners en aquest terreny han estat: Frances H.
Arnold (CalTech, Califòrnia) —guardonada amb el Premi Nobel de Química el 2018
[37]—, que primer va treballar en l’evolució de l’estabilitat d’enzims en medis orgànics
i després en l’evolució cap a noves transformacions enzimàtiques en un ampli ventall
de reaccions que no es troben a la natura i que són rellevants en química orgànica
sintètica; Manfred Reetz (Max Planck Institut, Mülheim) [38], amb el desenvolupament de la mutagènesi de saturació iterativa —possiblement, una de les estratègies
més eficients i emprades en l’evolució de l’estereoespecificitat enzimàtica per a aplicacions en biocatàlisi—, i molts altres que hi han contribuït o hi contribueixen amb
mètodes i aplicacions nous.
L’evolució dirigida també té un impacte important en l’àmbit dels enzims actius
sobre carbohidrats, des de l’optimització de glicosidases per a la degradació eficient
de biomassa vegetal per a aplicacions en les indústries de biocombustibles i biorefineries, fins a noves especificitats de transglicosilases i glicosiltransferases per a la síntesi
regioselectiva de glicans i glicoconjugats amb aplicacions terapèutiques, però encara
amb molt de camí per recórrer atès el desenvolupament actual de la glicobiologia amb
el descobriment de nous enzims, de noves estructures de glicans i de noves funcions
biològiques, a més de noves aplicacions tant en biomedicina com en biomaterials.
Reprenent la tecnologia glicosintasa, presentada a l’apartat anterior, la modificació
d’un enzim hidrolític (glicosidasa) a sintètic (glicosintasa) ha estat fruit d’un disseny
racional basat en el coneixement del mecanisme catalític. Tanmateix, ara el potencial
de les aplicacions de la tecnologia és saber redissenyar l’especificitat de l’enzim per
a assolir la síntesi de nous glicans i glicoconjugats, incorporar sucres modificats i funcionalitzats, a més de distintes regioespecificitats i una major eficiència catalítica. Un
cop més, el repte és dissenyar mètodes de cribratge adients i eficients per a avaluar
les llibreries de mutants. La selecció d’activitat enzimàtica per a la síntesi d’enllaços
glicosídics és particularment difícil ja que no s’allibera cap grup cromofòric fàcilment
detectable, a diferència del que succeeix amb l’activitat glicosidasa emprant substrats
cromogènics. El 2001, Steve Withers reportà un primer exemple d’evolució dirigida
d’una glicosintasa, en què l’estratègia de cribratge de la llibreria de mutants era un
assaig enzimàtic acoblat mitjançant l’ús d’un acceptor glicosídic fluorogènic que es
condensava amb el donador (fluorur de glicosil) en la reacció glicosintasa i un segon
enzim que alliberava el fluoròfor només a partir del producte de la glicosintasa [39].
Un altra estratègia és la implementació d’un immunoassaig per a detectar específicament el producte de la reacció glicosintasa. En tots aquests casos, s’ha de dissenyar un
assaig específic per a cada glicosintasa, ja que el cribratge es basa en la detecció del
producte particular de cada enzim. El 2008, Yuval Shoham (Technion-Israel Institute
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of Technology), amb l’objectiu de trobar un mètode de cribratge universal, descrigué
un assaig basat en el canvi de pH durant la reacció glicosintasa a causa de l’alliberació de fluorur d’hidrogen quan reacciona el donador fluorur de glicosil i que es pot
visualitzar amb un indicador de pH. Si bé és un mètode general, la detecció de canvis
de pH és poc sensible i difícil d’implementar en assaigs sobre extractes cel·lulars degut a l’efecte tamponador de la mateixa matriu. El 2014, vam poder desenvolupar un
nou mètode universal i sensible per a la detecció d’activitat glicosintasa independent
de l’especificitat de l’enzim. Aquest mètode es basa a incorporar un sensor químic de
fluorur (un sililèter fluorogènic) per a detectar mutants positius per fluorescència a
causa de l’alliberació de l’ió fluorur, que és un subproducte de tota reacció glicosintasa que empra fluorurs de glicosil com a donadors (figura 15) [40]. Aquest mètode
l’utilitzem d’una manera reeixida en l’evolució de noves glicosintases.

Fig. 15. Assaig universal d’activitat glicosintasa per detecció de l’ió fluorur alliberat
mitjançant un sensor químic de ió fluorur (sililèter fluorogènic, MUTBS: metilumbel·liferil
terc-butildimetilsilil èter) amb alliberament de metilumbel·liferona fluorescent.

Un altre exemple recent de desenvolupament d’un assaig HTS al nostre laboratori
té a veure amb l’evolució dirigida de desacetilases de quitina. Aquests enzims catalitzen la desacetilació de la quitina i quitooligosacàrids en una o diverses posicions
de la cadena de l’oligòmer d’N-acetilglucosamines segons les seves especificitats.
El 2014 vam caracteritzar i resoldre l’estructura tridimensional dels primers complexos enzim-substrat en aquesta família d’enzims mitjançant cristal·lografia de raigs X
en col·laboració amb Marcelo Guerin (CSIC-Universitat del País Basc, Bilbao) [34].
Gràcies a aquestes estructures vam observar que la família CE4 —família 4 de les
esterases de carbohidrats en la classificació d’enzims actius sobre carbohidrats— té
un seguit de loops que difereixen pel que fa a la seqüència, la mida, l’orientació i la
flexibilitat, que formen la cavitat d’unió de substrats i aparentment són els responsa-
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bles de definir les diverses especificitats per substrat, els residus de la cadena que es
desacetilen i el polisacàrid sobre el qual actuen. La família CE4 inclou diverses desacetilases de polisacàrids estructurals, com la quitina de les parets cel·lulars de fongs,
el peptidoglicà de les parets de bacteris, la poli-N-acetilglucosamina dels biofilms
bacterians o els acetilxilans de les parets cel·lulars vegetals. Per a les desacetilases
de quitina vam proposar l’anomenat subsite capping model, segons el qual el patró
de desacetilació està governat per aquests loops diferents que donen forma al centre
actiu i, selectivament, bloquegen l’accés del substrat per a definir les posicions que
han de ser desacetilades per cada enzim particular (figures 16a i 16b). En els últims
anys s’han descobert noves desacetilases de diversos organismes (fongs, bacteris i
insectes) amb diferents patrons de desacetilació, amb la qual cosa s’amplia el ventall
d’enzims que tenen aplicacions en biocatàlisi per a produir quitooligosacàrids parcialment desacetilats i amb seqüències definides que mostren diferents bioactivitats
com a immunoestimulants, antimicrobians o altres aplicacions possibles. Tanmateix,
no tots els patrons de desacetilació estan representats en els enzims naturals. Per a
dissenyar noves especificitats estem emprant l’evolució dirigida, de manera que la
disponibilitat de mètodes de cribratge és novament un element clau.

Fig. 16. A) Estructura tridimensional de la desacetilasa de quitina de Vibrio cholerae en
la qual es mostren els sis loops que formen el lloc d’unió i defineixen l’especificitat per
substrat (subsite capping model). B) Distintes especificitats de desacetilases de quitina
amb quitooligosacàrids com a substrats. C) Assaig d’alta capacitat (HTS) pel cribratge de
llibreries de desacetilases de quitina.
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Un cop preparada la llibreria de gens, l’assaig es basa en la fusió de l’enzim que
cal evolucionar amb un domini d’unió de quitina per a capturar l’enzim expressat
present en l’extracte cel·lular després de lisar les cèl·lules amb micropartícules magnètiques recobertes de quitina. Les proteïnes de fusió s’uneixen a les micropartícules
gràcies al domini d’unió a la quitina, fet que permet eliminar tots els altres components cel·lulars que podrien interferir en l’assaig d’activitat que segueix. Aquest assaig consisteix en l’addició del substrat (quitooligosacàrid) i la detecció de l’activitat
enzimàtica per fluorescència emprant un reactiu que reacciona amb els grups amino
que es formen quan el substrat és desacetilat (per exemple, la fluorescamina) i que
genera un senyal de fluorescència (figura 16c) [41]. Amb aquest assaig, automatitzat
en una plataforma robòtica, s’ha fet evolucionar la desacetilasa de quitina del bacteri
Vibrio cholerae, que desacetila preferentment un substrat curt (quitobiosa) a una variant que ara és activa amb substrats més grans (quitopentaosa) i manté el patró de
desacetilació de l’enzim original. Com s’ha comentat anteriorment (figura 13), amb
aquests nous quitooligosacàrids parcialment desacetilats en posicions específiques
estem aplicant la tecnologia glicosintasa per a accedir a polímers amb patrons de
desacetilació regulars i definits en la seqüència.
L’evolució dirigida d’enzims actius sobre hidrats de carboni és un camp emergent amb moltes aplicacions potencials en biotecnologia industrial i biomedicina.
La possibilitat de redissenyar aquests enzims amb noves especificitats ens permetrà
accedir a un nombre creixent de glicans modificats (en el cas d’enzims sintètics com
glicosiltransferases i glicosintases) o processar selectivament glicans i glicoconjugats
naturals o artificials (amb glicosidases i esterases) per a obtenir nous productes bioactius i biomaterials, i noves aplicacions.
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7.

EPÍLEG

En aquesta memòria d’ingrés a l’Acadèmia he volgut exposar primer un breu resum històric dels conceptes clau de la catàlisi enzimàtica, des del descobriment dels
enzims a finals del segle XIX fins a la seva caracterització estructural, cinètica i mecanística que es va desenvolupar durant el segle XX, junt amb els elements centrals de
la revolució de l’ADN que donen pas a l’enginyeria de proteïnes durant la dècada del
1980 i que avui dia ha portat a l’evolució dirigida d’enzims. Aprofundint en el cas dels
enzims actius sobre carbohidrats, he relatat algunes de les contribucions del meu grup
de recerca en el context dels mecanismes, l’estructura i les funcions de glicosidases,
glicosiltransferases i esterases de carbohidrats, així com aplicacions en biocatàlisi que
s’han anat desenvolupant en els últims trenta anys. Si bé en aquesta memòria m’he
centrat en la visió d’aquestes famílies d’enzims com a biocatalitzadors per a la síntesi
enzimàtica de glicans i glicoconjugats, altres recerques del grup tenen una visió més
biomèdica i avaluen glicosiltransferases i esterases de carbohidrats com a dianes terapèutiques en malalties infeccioses.
La catàlisi enzimàtica i la seva aplicació en biocatàlisi és central en el canvi de
mètodes productius industrials de productes químics i materials cap a tecnologies
més sostenibles i mediambientalment amigables que a poc a poc van substituint procediments convencionals de síntesi química. El repte és saber modificar els enzims
naturals, ben adaptats als seus substrats naturals, perquè acceptin els nous substrats
que volem transformar en productes, per a convertir-los en biocatalitzadors a mida
per a la transformació que es vol. L’enginyeria enzimàtica és, per tant, un camp de
recerca i aplicació en biotecnologia industrial plenament actual i en desenvolupament constant. Totes les transformacions químiques en els organismes vius estan
catalitzades per enzims, per la qual cosa, des d’una perspectiva més fonamental,
l’enginyeria de proteïnes també és una metodologia que ens permet descobrir i desvelar els mecanismes de l’evolució natural que han portat a l’exquisida eficiència i
especificitat dels enzims en els organismes vius.
Per acabar, voldria citar una frase que Emil Fischer va llegir fa 120 anys en el seu
discurs de recepció del Premi Nobel el 1902, i que anticipa el que ara és l’enginyeria
enzimàtica: «Per tant, preveig el dia en què la química fisiològica no només farà un
ús extensiu dels enzims naturals com a agents, sinó que també prepararà ferments
sintètics per als seus propòsits».
Finalment, no puc deixar d’agrair a la llarga llista de col·legues i estudiants —amb
els quals he recorregut aquest apassionant camí de recerca científica— la seva inspiració, dedicació, companyonia i amistat; especialment, aquells amb qui he compartit
la recerca científica no només com una professió sinó també com un estil de vida.
I dedico aquesta memòria a la meva família en agraïment pel seu suport i acompanyament, i molt especialment a la meva dona Remei qui ha sabut donar-me la
"reflexió" i la "inspiració" per viure la recerca i compartir aquest camí.
Moltes gràcies per la seva atenció.
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RESUM
Els enzims són els catalitzadors de les reaccions químiques en els organismes vius,
caracteritzats per la seva eficiència catalítica i especificitat per les reaccions que catalitzen, pels substrats que reconeixen i per l’estereoespecificitat de la seva conversió
a productes. A principis del segle XX s’identifica que els enzims són proteïnes i es
desenvolupen els conceptes de la catàlisi enzimàtica en què l’element central són les
interaccions no covalents fruit de la unió del substrat al centre actiu de l’enzim que
estabilitza l’estat de transició de la reacció, i aporta la força motriu per a accelerar la
velocitat de reacció. Però, a més de la funció que fan com a catalitzadors naturals,
són eines per a catalitzar transformacions artificials i esdevenen biocatalitzadors per
a la creació de productes químics i materials en la transició cap a la química verda amb tecnologies sostenibles des dels punts de vista energètic i mediambiental.
L’enzimologia estudia els mecanismes, la cinètica i l’estructura molecular dels enzims per a desxifrar la relació entre estructura i funció. I amb el desenvolupament
de les eines de biologia molecular de l’ADN sorgeix l’enginyeria enzimàtica, amb
la finalitat de modificar enzims naturals per a convertir-los en catalitzadors a mida
per a les transformacions químiques que interessa. Aquesta enginyeria es realitza
amb dues estratègies complementàries: el disseny racional basat en el coneixement
de l’estructura i propietats de l’enzim i l’evolució dirigida —en què l’aproximació
és més aleatòria—, basada a generar diversitat i seleccionar la variant que funciona
per a l’aplicació que es vol.
En aquesta memòria es presenten els conceptes clau de la catàlisi enzimàtica i
l’enginyeria de proteïnes i, particularment, dels enzims actius sobre els hidrats de
carboni. Aquests enzims són els responsables de la biosíntesi, la degradació i la modificació d’oligosacàrids, polisacàrids i glicoconjugats, biomolècules centrals a la
natura i, a més, molècules amb moltes aplicacions pràctiques. En aquesta memòria
es relaten algunes contribucions a l’enzimologia i l’enginyeria enzimàtica d’aquestes
famílies d’enzims actius sobre carbohidrats, sobre el mecanisme de glicosidases i
glicosiltransferases, de l’enginyeria d’hidrolases a sintases i sobre l’evolució dirigida
de glicosintases i esterases i algunes aplicacions rellevants en biocatàlisi per a la producció de glicans i glicoconjugats.
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RESUMEN
Los enzimas son los catalizadores de las reacciones químicas en los organismos
vivos, caracterizados por su eficiencia catalítica y especificidad por las reacciones
que catalizan, por los sustratos que reconocen y por la estereoespecificidad de su
conversión a productos. A principios del siglo XX se identifica que los enzimas son
proteínas y se desarrollan los conceptos de la catálisis enzimática, donde el elemento central son las interacciones no covalentes fruto de la unión del sustrato al centro
activo del enzima que estabiliza el estado de transición de la reacción, aportando la
fuerza motriz para acelerar la velocidad de reacción. Pero, además de su función
como catalizadores naturales, son herramientas para catalizar transformaciones artificiales convirtiéndose en biocatalizadores para la producción de productos químicos y materiales en la transición hacia la química verde con tecnologías sostenibles
desde los puntos de vista energético y medioambiental. La enzimología estudia los
mecanismos, cinética y estructura molecular de los enzimas para descifrar la relación entre estructura y función. Y, con el desarrollo de las herramientas de biología
molecular del ADN, nace la ingeniería enzimática con el fin de modificar enzimas
naturales para convertirlos en catalizadores a medida para las transformaciones químicas deseadas. Esta ingeniería se realiza mediante dos estrategias complementarias:
el diseño racional basado en el conocimiento de la estructura y propiedades del
enzima y la evolución dirigida —donde la aproximación es más aleatoria—, basada
en la generación de diversidad y en la selección de la variante que funciona para
la aplicación deseada.
En esta memoria se presentan los conceptos clave de la catálisis enzimática y la
ingeniería de proteínas y, particularmente, de los enzimas activos sobre los hidratos
de carbono. Estos enzimas son los responsables de la biosíntesis, degradación y modificación de oligosacáridos, polisacáridos y glicoconjugados, biomoléculas centrales
en la naturaleza y además moléculas con muchas aplicaciones prácticas. Se relatan en
esta memoria algunas contribuciones a la enzimología e ingeniería enzimática de estas
familias de enzimas activas sobre carbohidratos, sobre el mecanismo de glicosidasas y
glicosiltransferasas, de la ingeniería de hidrolasas a sintasas y sobre la evolución dirigida de glicosintasas y esterasas y algunas aplicaciones relevantes en biocatálisis para
la producción de glicanos y glicoconjugados.
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ABSTRACT
Enzymes are the catalysts for chemical reactions in living organisms, characterized by their catalytic efficiency and specificity for the reactions they catalyze, the
substrates they recognize and the stereospecificity of their conversion to products.
At the beginning of the twentieth century enzymes are identified as proteins and
the concepts of enzymatic catalysis are developed. The central element is the noncovalent interactions resulting from binding of the substrate to the active center of
the enzyme that stabilizes the transition state of the reaction, providing the driving
force for catalysis by accelerating the reaction rate. But in addition to their function
as natural catalysts, they are tools for catalyzing artificial transformations, becoming
biocatalysts for the production of chemicals and materials in the transition to green
chemistry with energy and environmentally sustainable technologies. Enzymology
studies the mechanisms, kinetics, and molecular structures of enzymes to decipher
structure and function relationships. And with the advent of DNA molecular biology
tools, enzyme engineering was born with the aim of modifying natural enzymes to
turn them into bespoke catalysts for the desired chemical transformations. This engineering is carried out by two complementary strategies: rational design based on
knowledge of the structure and properties of the enzyme and directed evolution,
where the approach is more random, based on generating diversity and selecting
the variant that works for the desired application.
This report presents the key concepts of enzymatic catalysis and protein engineering, and particularly of enzymes active on carbohydrates. These enzymes are
responsible for the biosynthesis, degradation and modification of oligosaccharides,
polysaccharides and glycoconjugates, biomolecules central to nature and also molecules with many practical applications. This account reports some contributions
to enzymology and enzyme engineering of these families of carbohydrate-active
enzymes, on the mechanism of glycosidases and glycosyltransferases, on the engineering of hydrolases to synthases and on the directed evolution of glycosynthases
and esterases and some relevant applications in biocatalysis for the production of
glycans and glycoconjugates.

99

45

DISCURS DE RESPOSTA
PER L’ACADÈMIC NUMERARI
EXCM. SR. DR. ERNEST GIRALT I LLEDÓ
La química és la ciència que estudia les transformacions d’unes substàncies en
unes altres. La catàlisi és el fenomen que fa possible que les reaccions químiques
s’accelerin dues, vint, cent mil… vegades. Quan al laboratori posem en contacte dins
un reactor dues substàncies, A i B —que, segons les regles de la química, haurien de
reaccionar per a donar una substància nova C—, sovint la reacció comença, però es
produeix molt lentament (potser al cap d’un any o d’un segle, la transformació dels
compostos no ha avançat ni un 1 %). Per contra, si hi afegim un bri del catalitzador
adequat, la reacció es dispara i, en pocs segons o minuts, és completa. Els catalitzadors són els que donen alegria a la química.
La cèl·lula viva és en certa manera un gran reactor químic o, encara millor, una
factoria complexa amb centenars de reactors químics. Dins de cadascun d’aquests
reactors tenen lloc un gran nombre de reaccions químiques a unes velocitats frenètiques. Els responsables d’aquestes grans velocitats de transformació són els enzims:
els catalitzadors naturals. Des de fa moltes dècades, l’estructura dels enzims no té
misteri. Sabem que són proteïnes i en coneixem el detall de l’estructura tridimensional.
Això ha estat possible gràcies als estudis de cristal·lografia de raigs X, de ressonància
magnètica nuclear i, més recentment, de criomicroscòpia electrònica.
Entendre els mecanismes d’actuació dels enzims, però, és tota una altra qüestió.
De fet, conèixer amb detall la manera com interacciona un enzim amb les substàncies
reactives i, sobretot, entendre per què aquestes interaccions tenen com a resultat una
acceleració espectacular de la transformació química és encara avui dia, en molts
casos, més a prop del misteri que del coneixement científic.
El doctor Antoni Planas es defineix a si mateix com a «enzimòleg i enginyer de
proteïnes en el món de la glicobiologia». Ha dedicat tota la seva carrera científica
a estudiar els enzims encarregats de catalitzar la transformació de les molècules
dels glúcids, és a dir, els hidrats de carboni. Ha estat pioner, a escala internacional,
en els estudis mecanístics de les dues famílies més importants en aquest camp de
recerca: les glicosidases i les glicosiltransferases.
Format a l’Institut Químic de Sarrià (IQS), és llicencià en química al mateix IQS, el
1981, i en bioquímica, a la Universitat Autònoma de Barcelona, el 1987. Posteriorment,
va dur a terme una tesi doctoral a l’IQS en el camp de la fotoquímica d’esteroides
sota la direcció del professor Juan-Julio Bonet i en col·laboració amb l’Institut Max
Planck d’Alemanya. El 1988 marxà cap als Estats Units d’Amèrica com a investigador
postdoctoral. Allà, a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, hi descobrí el món de
la catàlisi enzimàtica. S’incorporà al grup de recerca del professor Jack Kirsch. No
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treballava encara amb carbohidrats, sinó amb l’aspartat-aminotransferasa, que és un
enzim important en el metabolisme dels aminoàcids. Se submergí a fons en els mètodes més avançats a l’època per als estudis mecanístics: stop-flow, efectes isotòpics,
etc., i això li permeté fer les seves primeres contribucions rellevants en estudis mecanístics d’enzims. Un aspecte molt important de cara al futur és que just aleshores
s’estaven iniciant, en determinats laboratoris de recerca, els estudis de mutagènesi
dirigida, la qual ha estat una eina primordial en enzimologia, ja que permet preparar
versions modificades d’enzims amb una gran precisió i canviar de manera totalment
selectiva un aminoàcid per un altre. Aquest tipus de metodologia possibilita validar
o rebutjar experimentalment moltes hipòtesis mecanístiques. En la seva estada als
Estats Units d’Amèrica, el doctor Planas també va poder familiaritzar-se amb la mutagènesi dirigida i aplicar-la per a obtenir una variant de l’aspartat-aminotransferasa,
abans esmentada, en què s’havia substituït un residu de lisina del centre catalític
per un altre de cisteïna. Aquest canvi, que implicava el canvi d’un nucleòfil de tipus
amina a un altre de tipus tiol, va provocar modificacions molt substancials en el
comportament catalític de l’enzim.
Ja en tornar a Barcelona, el 1990, s’incorporà a la Universitat Autònoma de Barcelona i, tres anys més tard, tornà a l’IQS primer com a professor titular i, des del
2002, com a catedràtic. Aquí inicià el seu propi laboratori de recerca i, ara sí, centrà
tots els esforços en l’estudi dels enzims encarregats de catalitzar les transformacions
dels carbohidrats. Les contribucions al llarg d’aquests darrers vint anys del grup de
recerca dirigit pel doctor Planas al món de la glicoquímica han estat nombroses i extraordinàriament rellevants. Han coincidit en el temps amb la caiguda dels llibres de
text del principal paradigma de la hidròlisi catalítica de l’enllaç glicosídic: l’existència
d’un intermediari carbocatiònic. Al seu laboratori, van saber llegir immediatament la
importància d’aquesta nova visió de les reaccions enzimàtiques, aprofundir-hi i, el
que encara és més important, utilitzar-la per a transformar d’una manera controlada
aquest processos enzimàtics. Entre els seus resultats més espectaculars, destaca la
transformació d’un enzim hidrolític, una beta-glicosidasa, que esdevé un bon catalitzador per a la reacció contrària; és a dir, obtenint una beta-glicosintasa. Des del
punt de vista teòric, destaquen els seus estudis computacionals, en col·laboració
amb la doctora Carme Rovira, del Departament de Química Inorgànica i Orgànica
de la Universitat de Barcelona, que han permès establir amb un gran detall el paisatge conformacional de nombroses reaccions catalitzades per glicosidases. Des d’un
punt de vista més aplicat, m’agradaria esmentar els seus treballs recents en el camp
de la química mèdica. D’una banda, amb la identificació de la transtiretina com a
proteïna diana per al desenvolupament de fàrmacs contra la malaltia d’Alzheimer.
De l’altra, i encara més important, desvetllant la importància de les peptidoglicà
des-N-acetilases per al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques contra
infeccions bacterianes.
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Des del punt de vista institucional, Antoni Planas va ser el principal impulsor
de la construcció de l’edifici de bioenginyeria de l’IQS, el 2007, i de la creació del
Departament de Bioenginyeria. Ell mateix va ser el primer cap d’aquest nou Departament i ho va continuar sent durant més de deu anys.
Antoni Planas ha estat professor visitant a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley
(1992), a la Universitat d’Antioquia de Colòmbia (1997 i 2006) i a l’Institut Nacional de Ciències Aplicades (INSA) de Tolosa de Llenguadoc (2005). Més recentment
(2017-2018), ha gaudit d’un any de permís sabàtic a la Universitat de Connecticut,
als Estats Units d’Amèrica.
Antoni Planas va ser president de l’European Carbohydrate Organization i actualment és president del Grup Especialitzat en Hidrats de Carboni de la Real Sociedad
Española de Química. És, també, membre de la Junta de Govern de la Division of
Chemistry in Life Sciences de l’European Chemical Society (EuChemS). Ha rebut diferents premis i distincions, entre els quals destaca l’«Emil Fischer Award 2013» que
li va concedir l’European Carbohydrate Organization «en reconeixement dels seus
èxits destacats en les glicociències».
No tinc cap dubte que la incorporació del doctor Planas a la nostra Reial Acadèmia
donarà uns resultats molt rellevants. Ens permetrà obrir el nostre camp d’activitats i
debats a un àmbit tan important des dels punts de vista científic i industrial com el
de l’enginyeria de proteïnes, en general, i el de biocatalitzadors, en particular.
Antoni, és per a mi un gran plaer donar-te la benvinguda en aquesta antiga Acadèmia. Espero que en gaudeixis!

103

