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RESUM 
 

En la Química moderna, les interaccions no covalents juguen un paper clau a l’hora de determinar 

com interaccionen diferents molècules, i és de gran importància des del disseny de nous 

materials fins a la comprensió dels mecanismes dels organismes vius. 

Dins aquestes interaccions no covalents, els enllaços d’hidrogen són les més conegudes. En 

ells, un àtom d’hidrogen enllaçat a un àtom electronegatiu interacciona amb la densitat 

electrònica d’un altre àtom. Fa mig segle, es varen identificar unes interaccions equivalents, 

però amb halògens, pel quals se’ls va anomenar “enllaç d’halogen” (halogen bond). A partir 

d’aquí, es varen anar descobrint interaccions similars, però amb la resta d’elements del grup 

“p” de la taula periòdica. Totes aquestes interaccions es varen agrupar dins el que es va 

anomenar σ-holes i π-holes. En els àtoms del grup 14 aquestes interaccions reben el nom de 

“tetrel bond” (i “carbon bond” en el cas concret del carboni). 

En aquest treball s’ha demostrat la presència d’interaccions de tipus carbon bond en sistemes 

biològics, entre lligands amb el grup -CF3 com a donadors de l’enllaç i centres nucleòfils de 

proteïnes com a acceptors. També s’ha analitzat la influència d’incorporar altres interaccions 

no covalents o grups electroatractius, i com influeix això a la fortalesa de dits carbon bonds.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Química Supramolecular 
 

La química és la ciència que s’encarrega de la transformació de la matèria i de les interaccions 

en aquesta. La química molecular està basada en els enllaços covalents entre els àtoms. Des 

de que Friederich Wöhler sintetitzà la urea l’any 18281, la química molecular ha desenvolupat 

un enorme conjunt de mètodes per a la creació d’estructures increïblement complexes, 

mitjançant la formació o ruptura d’enllaços covalents entre diferents àtoms.  

Per altra banda, la química supramolecular és una ciència multidisciplinària que engloba les 

característiques químiques, físiques i biològiques d’espècies més complexes que les molècules 

individuals. Aquestes espècies estan unides gràcies a les interaccions intermoleculars de tipus 

no covalent (vid. infra), i adquireixen unes propietats diferents a les que tenien com a 

molècules individuals. Per tant, la química molecular s’encarrega d’estudiar aquestes unions 

no covalents entre molècules i les estructures supramoleculars que formen. 

Tot i que la química supramolecular és una àrea relativament recent, té els seus orígens a 

finals del segle XIX. L’any 1894, Hermann Emil Fisher va suggerir que les interaccions entre 

enzims i substrats són del tipus “pany i clau”2, segons el qual el reconeixement entre aquests 

dos es deu a que els segons tenen una estructura adequada per encaixar dins el centre actiu 

del primer, originant així els principis fonamentals del reconeixement molecular i la química 

“amfitrió – hoste”. 

A mitjans del segle passat es va començar a sintetitzar elements “amfitrió” per a la formació 

de complexos supramoleculars, quan Charles J. Pedersen va sintetitzar èters corona3. 

Seguidament, altres investigadors com Donald J. Cram4 i Jean-Marie Lehn5 varen començar a 

sintetitzar altres receptors selectius segons la mida o càrrega. Aquests avanços van fer guanyar 

el Premi Nobel de Química l’any 1987 a Pedersen, Cram i Lehn, essent una contribució 

important el desenvolupament de complexos selectius “amfitrió – hoste”. 

La química supramolecular també va fer guanyar l’any passat el Premi Nobel de Química a 

Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart i Bernard L. Feringa, pel “desenvolupament de les 

màquines més petites del món”.6 

 

1.2. Interaccions no covalents 
 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, en la química supramolecular dues o més molècules 

interaccionen entre elles per formar una nova espècie amb característiques pròpies. Aquests 

complexos resultants són estables gràcies a una sèrie d’interaccions de naturalesa no 

covalent, és a dir, que no hi ha compartició neta d’electrons, entre les dues molècules 

originals. A l’hora, aquestes interaccions estan governades per les forces que es donen entre 

les molècules. 
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Aquestes forces intermoleculars poden ser de llarg (electrostàtica, d’inducció, i de dispersió) i 

de curt (intercanvi-repulsió, transferència de càrrega, i penetració de càrrega) abast. 

Les forces electrostàtiques són les més simples, i es donen entre càrregues puntuals (o 

monopols) i distribucions de càrrega (com dipols i quadrupols); també s’anomenen forcen de 

Keesom7, degut al seu descobridor. Les d’inducció, també anomenades de Debye8, són les 

resultants d’una interacció entre una càrrega puntual o una molècula polar amb una altra no 

polar, on el camp elèctric de la primera distorsiona la distribució electrònica de la darrera, i 

varen ser propostes i descrites per Debye, del qual reben el nom.  Les forces de dispersió són 

resultat del moviment aleatori dels electrons dins les molècules i varen ser propostes per 

London9, pel qual també s’anomenen forces de London; la fluctuació d’aquests genera dipols 

i multipols instantanis, els quals n’indueixen a l’hora a les molècules pròximes. Finalment, 

tenim l’efecte hidrofòbic, o l’agregació de molècules no polars entre sí en un medi aquós, per 

minimitzar la superfície exposada al solvent. 

Les forces de Keesom, les de Debye, i les de London formen un conjunt d’interaccions 

anomenat forces de van der Waals. 

A més d’aquestes, també hi ha una sèrie d’interaccions que no es poden classificar fàcilment 

dins les anteriors. Entre aquestes es troben els enllaços d’hidrogen, les interaccions de forat 

σ i forat π (σ-hole i π-hole), i les interaccions catió-π. 

 

1.2.1. Enllaç d’hidrogen. 
Des de donar a l’aigua les seves propietats com el seu elevat punt d’ebullició i la seva capacitat 

com a dissolvent, fins al plegament de les proteïnes i la complementarietat de bases en l’ADN, 

l’enllaç d’hidrogen és una de les forces intermoleculars més importants per a la vida i multitud 

de processos químics. 

Clàssicament se l’ha caracteritzat com una atracció dipol – dipol d’elevada direccionalitat de 

tipus electrostàtic entre un grup X-H (on X correspon a àtoms d’electronegativitat alta, com 

O, N, i F) i el parell d’electrons lliures d’un altre heteroàtom d’elevada electronegativitat.  

Per altra banda, diversos fets han fet replantejar-se la definició d’enllaç d’hidrogen. Tot i que 

Linus Pauling ja va proposar a principis del segle XX que l’enllaç d’hidrogen tenia certa 

naturalesa covalent, no es va poder confirmar fins a finals dels anys 90, quan s’utilitzaren 

tècniques de NMR per transferir informació entre nuclis connectats per enllaços d’hidrogen, 

el qual només és possible si els enllaços d’hidrogen contenen part de caràcter covalent.10 

La geometria també pot ser de diversos tipus. Depenent del nombre d’àtoms acceptors i 

nombre d’hidrògens implicats, podem tenir diferents tipus d’enllaços d’hidrogen. En els de 2 

centres (1) solament tenim un acceptor i un H donador, en els de 3 centres (2) tenim dos 

àtoms acceptors, i en els de 4 centres (3) tenim tres àtoms acceptors. A més, podem tenir 

enllaços d’hidrogen bifurcats (4).11 
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No només la capacitat acceptadora d’electrons de l’àtom donador i la nucleofília de l’acceptor 

afecten a la força de l’enllaç, si no que l’ambient químic d’aquests també modula aquesta 

força. La presència de sistemes π en ambdós sistemes pot fer variar aquests dos paràmetres. 
12 

A més, no només els àtoms típicament més electronegatius (com O, N i F) poden actuar com 

a acceptors, si no que en els darrers 20 anys s’han trobat altres sistemes que poden rebre 

enllaços d’hidrogen, com anells π aromàtics (són d’especial importància les interaccions CH–

π en proteïnes i àcids nucleics) 13, carbens i silens14, hidrurs metàl·lics com BH4
- (on hi ha 

evidències de la formació d’enllaços de dihidrogen BH3
-–H ··· H–O) 15, o fins i tot àtoms 

metàl·lics com l’or, que pot acceptar H d’amines i amides.16 

Tot això va causar que en l’any 2011 la IUPAC proposés una nova definició, segons la qual un 

enllaç d’hidrogen és qualsevol interacció atractiva entre un àtom d’hidrogen d’una molècula 

o fragment molecular X–H on X és més electronegatiu que H, i un àtom o grup d’àtoms de la 

mateixa molècula o d’una molècula diferent, on hi ha evidències de la formació d’un enllaç.17 

Finalment, la importància biològica dels enllaços d’hidrogen es pot veure en la formació de 

complexes “amfitrió-hoste”, en les quals les fortaleses relatives dels enllaços d’hidrogen 

solvent–amfitrió, solvent–hoste i amfitrió–hoste poden determinar la formació o dissociació 

dels complexos.18 

 

1.2.2. σ-holes i π-holes 
Des de fa més de 50 anys, s’ha identificat una interacció entre certes molècules que contenien 

halògens i centres donadors d’electrons19,20. A finals del segle passat, A. C. Legon va proposar 

el terme “chlorine bond” (enllaç de clor) per referir-se a la interacció entre Y ··· ClF (on Y és 

una base de Lewis), per analogia amb l’enllaç d’hidrogen21, i més tard ho va ampliar a “halogen 

bond” (enllaç d’halogen)22. Des de llavors, l’enllaç d’halogen s’ha tornat un tema popular en 

diversos camps, sobretot des del primer simposi internacional sobre l’enllaç d’halogen (ISXB-

1) organitzat a Lecce, Itàlia, el 2014.23 

El 2013, la IUPAC va proposar la definició per la qual l’enllaç d’halogen ocorre quan hi ha 

evidències d’una interacció atractiva neta entre la regió electrofílica associada amb un àtom 

d’halogen en una entitat molecular i una regió nucleofílica en una altra, o la mateixa, entitat 

molecular.24 

 

Il·lustració 1. Representació esquemàtica de l’enllaç d’halogen.25  

D’acord amb aquesta definició, Politzer et al.26–32 varen anomenar a aquestes interaccions “σ-

hole bonds” (enllaços de forat σ). A aquest grup d’interaccions més tard se li varen afegir altres 

que involucraven els àtoms dels grups IV – VI33,34, que poden tenir de 2 a 4 regions de potencial 
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electrostàtic positiu en la continuació d’enllaços covalents de densitats electròniques 

anisòtropes.35 

Un σ-hole, per tant, és tota regió de potencial electrostàtic positiu que pot ser trobat en un 

orbital anti-enllaçant σ* (parcialment) buit, normalment localitzat al llarg del vector d’un 

enllaç covalent.36 Per similitud amb els enllaços d’hidrogen, a aquestes regions de potencial 

positiu se’ls anomena donadors (D), mentre que tota estructura que interaccioni amb aquest 

rep el nom d’acceptor (A), i la interacció es pot escriure com X – D ··· A (on X pot ser qualsevol 

àtom)17,24. La fortalesa d’aquesta interacció depèn tant del caràcter positiu del forat, el qual 

es torna més positiu com més polaritzable és D i com més electroactractiu és X, com del 

caràcter nucleòfil de A34,37. 

 

Il·lustració 2. Potencials electrostàtics de les superfícies de diferents composts que presenten σ-holes. Les zones blaves 
corresponen a potencials positius, i les vermelles a negatius.23 

Per altra banda, certs sistemes π empobrits en electrons poden també interaccionar amb 

anions o parells d’electrons lliures. Tot i que normalment aquestes molècules es comporten 

com a centres bàsics, com per exemple en el cas del benzè, on el núvol electrònic està 

deslocalitzat de igual manera per damunt i per davall el pla de l’anell, i el moment quadrupolar 

és negatiu (Qzz = -8.48 B), si es modifica de manera que l’anell quedi empobrit afegint-li 

substituents captadors d’electrons, com F, el moment quadrupolar por passar a ser positiu 

(Qzz = +9.50 B). A més d’en anells aromàtics, també es troben aquestes zones pobres en 

electrons en orbitals desocupats estil π, com en l’àtom central en SO3 i àtoms similars.32 

 

Il·lustració 3. Moments quadrupolars de diversos anells aromàtics, amb una interacció anió – π representada a la dreta.38 

En aquest cas, apareix una zona de densitat electrònica positiva en l’anell, igual que en el cas 

anterior, al que s’anomena forat π (π-hole), i que es localitza en un orbital antienllaçant π* 

(parcialment) desocupat. 
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Depenent de quin sigui el àtom D, les interaccions de σ-hole i π-hole reben diferents noms. 

Pel grup III, se’ls anomena “triel bond”39–41; pel grup IV, “tetrel bond”42–44; “pnicogen bond” 

correspon a aquelles on un àtom del grup V està involucrat45–47; “chalcogen bond” per a les 

que intervé un àtom del grup VI48,49; a les que hi intervé un àtom del grup VII, se’ls diu “halogen 

bond”22,24,50, com ja s’ha dit; i finalment per a gasos nobles se’ls hi ha donat el nom de 

“aerogen bond”51. 

 

1.3. Complexos estudiats 
 

En aquest treball s’han estudiat dos complexos proteïna – lligand, obtinguts de la base de 

dades del Protein Data Bank (PDB), en els quals en la estructura es troba un grup trifluorometil 

(–CF3) del lligand pròxim a un àtom d’oxigen capaç d’actuar com a acceptor d’interaccions de 

σ-hole (és a dir, és una base de Lewis). 

La primera estructura (3NK8)52, correspon al complex de la tripsina bovina amb 4-

(trifluorometil)-1,5,6,7-tetrahidro-2H-ciclopenta[b]piridin-2-ona (JKZ). La tripsina és una 

proteasa de serina que es troba en diversos vertebrats. La seva funció és rompre els enllaços 

peptídics de les proteïnes pels extrems C-terminals de les lisines i les arginines excepte quan 

estan enllaçats a una prolina. Dos dels fluors del grups trifluorometil estan orientats cap al 

residu catalític Ser195, tal i com es mostra més endavant. Per tant, bloqueja el residu catalític 

i disminueix la seva capacitat de rompre els enllaços peptídics. 

La segona estructura (4JA8)53 és el complex entre la isocitrat deshidrogenasa 2 (IDH2) R140Q 

mutant, relacionada amb certs tumors carcinògens, i el compost AGI-6780 (1K9), que pot 

inhibir dita proteïna i actuar com a agent terapèutic contra càncers. Aquí el grup trifluorometil 

estaria orientat cap a un grup carboxilat de l’Asp312. 

També s’han troba altres estructures, tot i que no s’han inclòs en aquest treball. La 4Z9054 

correspon al complex entre un receptor ionòtrop pentamèric (pentamèric ligand-gated ion 

channel, o pLGIC, en anglès) de la bactèria Erwinia chrysanthemi, l’ELIC, i l’anestèsic general 

isoflurà, en absència de l’agonista 3-bromopropilanima (BrPPA). Tot i que hi ha dos lligands en 

la proteïna, solament un d’ells presenta evidències d’un enllaç tetrel, interaccionant amb la 

Thr273. 

En la 5I9655, trobem un inhibidor de l’isocitrat deshidrogenasa (IDH) dependent del NADP+ 

(s’han trobat mutacions de la IDH en tumors hematològics i sòlids). En aquest inhibidor, un 

dels dos grups -CF3 del lligand participa en la inhibició de l’IDH mutant interaccionant amb un 

aspartat. 

En la 2WM3, el lligand és l’àcid niflúmic, un agent antiinflamatori, interacciona amb la proteïna 

NMRAL1, un sensor redox que respon a canvis en els nivells intracel·lulars de NADPH/NAPD+. 

L’àcid niflúmic interacciona amb la proteïna mitjançant un carbon bond entre el grup -CF3 i 

una tirosina, amb una distància sorprenentment curta (3.16 Å) menor que la suma dels seus 

radis de van der Waals, i una alta linealitat (174.7o). 
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Aquestes dues últimes estructures s’han analitzat en un article encara per publicar (On the 

importance of R-CF3···O tetrel bonding interactions in biological Systems). 

 

2. Antecedents: tetrel bond 
 

Com ja s’ha vist abans, les interaccions no covalents de tipus σ-hole i π-hole poden donar-se 

amb tots els grups d’elements del bloc P, des del grup 13, també anomenats triels, fins al grup 

18, també anomenats gasos nobles o aerògens. 

En concret, ens centrarem en les interaccions que es poden donar entre un element del grup 

14 quan actua com a àcid de Lewis i entitats capaces d’actuar com a donadors d’electrons , les 

quals el 2013 Bauzá et al. les va anomenar enllaços tetrel (tetrel bond).42 Els primers indicis 

d’aquestes interaccions les va trobar Devendra Mani et al. en complexos entre CH3X (on X = -

OH o -F) i centres negatius de molècules amb parells d’electrons lliures, com H2O, H2S i NH3, i 

les va anomenar “carbon bonds”. També va assenyalar la seva possible importància en 

l’estabilització d’intermedi en reaccions SN2 i en sistemes biològics.56  

 

Il·lustració 4. Complex de F- encapsulat en una caixa de Tr8O12R8 estudiat per Bauzá et al., i el MEP de la caixa de SiO12(OH)8.42 

Alguns mesos més tard, Bauzá et al. van identificar interaccions similars en el complex format 

per un anió fluorur encapsulat dins una caixa d’octasilsesquioxà57, en el qual el fluorur 

interacciona amb els vuit àtoms de silici. En el seu posterior estudi computacional Bauzá et al. 

va trobar també interaccions favorables amb àtoms més pesats (Ge, Sn), essent més favorable 

com més pesat era l’àtom tetrel implicat.42 Estudis posteriors han demostrat l’existència 

d’interaccions no covalents per a elements més pesats del grup 14, fins i tot per al plom.58–61 

La importància d’aquesta nova interacció no va tardar en ser estudiada. Tot i que el 

mecanisme de les reaccions SN2 s’havia estudiat des de feia anys62,63, Grabowski va confirmar 

que aquest tipus de reaccions implicaven una interacció de tipus σ-hole (Y ··· Z-X ) entre el 

grup atacant ric en electrons (base de Lewis) i àtoms del grup 14 empobrits en electrons (àcid 

de Lewis); implicant una transferència de càrrega electrònica entre la base i l’àcid, una major 

polarització de l’enllaç Z-X i la seva conseqüent elongació. En casos extrems, la geometria del 

sistema resultava similar a la dels estats de transició de reaccions SN2.64 
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Il·lustració 5. Gràfics moleculars de complexos de F4C ··· NCH (amunt) i dos complexos de SiF4 (avall). Els punts grans 
corresponen a atraccions atribuïdes als àtoms, i els cercles petits a altres punts crítics. Els “bond paths” estan representats, 
amb línies contínues per a enllaços covalents i interaccions fortes intermoleculars, i amb discontínues per interaccions dèbils.64 

Per altra banda, Bauzá et al. varen identificar diversos sistemes biològics que presentaven 

interaccions de tipus “carbon bonding” en grups CH3 entre proteïnes i els seus lligands,65 a 

més de determinar que les interaccions en ArCF3 són de fortalesa i importància equivalents a 

les CH-π.66 S’ha demostrat que la fortalesa d’aquestes interaccions és també comparable amb 

l’enllaç de calcogen (O ··· SC) i amb enllaços d’hidrogen de carboni (O ··· HC).49 

Altres investigacions sobre els enllaços de tetrel inclouen proves computacionals i 

experimentals de l’efecte dels enllaços tetrel influeixen en els paràmetres de RMN en l’estat 

sòlid, permetent utilitzar aquests paràmetres per caracteritzar els enllaços de tetrel en 

estructures supramoleculars.67 Estudis recents suggereixen l’existència de π-holes situats en 

orbitals antienllaçants de tipus π situats sobre àtoms de carboni,44 de forma similar als que es 

troben sobre àtoms de bor (triel bonds)41 o sobre el sofre (chalcogen bonds).68 També s’han 

trobat evidències d’enllaços de tetrel no només amb parells d’electrons, si no amb electrons 

individuals, i.e. amb grups CH3
· i derivats.69 

Finalment, diversos estudis han posat en evidència la capacitat de grup -CF3 per actuar com a 

donadors d’enllaços tetrel. És a dir, els forats σ no ocorrerien solament en la direcció de 

l’enllaç C-X, si no que també es poden aconseguir unit el carboni als tres àtoms molt 

electronegatius  (en aquest cas, de fluor) que l’empobririen de manera homogènia, quedant 

entre mig d’ells un forat de càrrega positiva66,68, arribant a preferir-se enllaços de tetrel davant 

enllaços d’halogen en complexos SiF3X. A més, l’energia d’aquestes interaccions es pot 

augmentar afegint altres interaccions no covalents en la mateixa molècula, e.g. enllaços de 

triel68, enllaços d’hidrogen o altres enllaços de tetrel.69 Per acabar, disposem de la anàlisis feta 
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per Bauzá i Frontera per determinar segons l’angle X-C-Y en complexos XCH3 ··· Y si la 

interacció es tracta d’enllaços de tetrel o enllaços d’hidrogen.65 

 

3. Objectius 
 

En aquest Treball de Fi de Grau ens hem centrat en analitzar la presència d’interaccions no 

covalents tipus enllaç de tetrel en sistemes biològics i la seva importància en el reconeixement 

molecular. En concret, s’han analitzat tres complexos proteïna – lligand en els quals el lligand 

presentava un grup -CF3 capaç d’actuar com a donador d’aquest enllaç, situat a una distància 

i a un angle adequats d’un grup de la proteïna capaç d’actuar com a acceptor (com un àtom 

d’oxigen). 

Donat que els tres complexos s’han obtingut de la base de dades Protein Data Bank (PDB), en 

la optimització de dits complexos s’han fixat tots els àtoms que no corresponen a H, per 

mantenir un model més fidel a la realitat. 

Per altra banda, s’han introduït modificacions estructurals en els lligands per intentar 

incrementar la fortalesa d’aquestes interaccions. Som conscients que dites modificacions 

poden interaccionar de forma negativa amb altres parts de la proteïna no considerades en el 

model simplificat que hem utilitzat, tot i així poden ser útil a l’hora de dissenyar i desenvolupar 

nous fàrmacs, per intentar aconseguir una major selectivitat per a la proteïna objectiu. 

Així, l’estudi d’aquestes interaccions s’ha dut a terme mitjançant tres procediments. El primer 

ha estat l’avaluació del possible forat positiu (σ-hole) que es trobaria en el carboni del grup -

CF3, que seria l’encarregat d’actuar com a centre donador de l’enllaç de cabon bonding. En 

segon lloc s’han analitzat les energies d’interacció entre els lligands donadors i els aminoàcids 

acceptors per comprovar si realment la interacció seria favorable energèticament. Finalment, 

s’ha utilitzat el programa NCI-plot per poder disposar d’una representació visual d’aquestes 

interaccions, ja que hauria d’aparèixer una superfície entre els dos àtoms corresponents a 

aquesta interacció no covalent. 
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4. Estudi teòric 
 

S’ha realitzat l’estudi teòric computacional dels diversos complexos formats per els 

aminoàcids dels centres actius de les proteïnes i els lligands, tant els naturals com diversos 

lligands modificats amb grups funcionals o amb molècules capaces d’actuar com a donadors i 

acceptors d’enllaços d’hidrogen (formamida i àcid fòrmic). 

Tots els lligands presenten un grup –CF3, el qual presenta una zona de potencial positiu entre 

els tres fluors, de manera que pot interaccionar amb els centres nucleòfils dels aminoàcids del 

centre actiu (que presenten grups amb oxígens donadors com alcohols i carboxilats). Aquests 

centres estan situats de manera que puguin presentar una interacció de tipus carbon bonding 

amb el σ-hole dels lligands. En el cas de la primera proteïna (3NK8), es troben a una distància 

de 3.28 Å i un angle de 161o, i en el cas de la segona (4JA8) es troben a 3.42 Å i 165o.  

 

Il·lustració 6. Estructures de la sèrie 1 (3NK8) corresponent a l’aminoàcid, els lligands i els diferents complexos. 

 

Les modificacions realitzades han estat, en el sistema 3NK8, incloure una formamida o un àcid 

fòrmic de manera que pugui interaccionar amb el grup amida de la lactama. En el segon 

sistema, 4JA8, s’ha modificat el lligand en sí, afegint diversos grups electroatractius (CF3, CN i 

NO2) en posició para amb el grup trifluorometil de l’anell aromàtic; a més, s’han inclòs dues 

formamides en posicions que coincideixin amb la dels grups amida d’altres aminoàcids del 

centre actiu. 
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Il·lustració 7. Estructures de la sèrie 2 (4JA8) corresponent a l’aminoàcid, els lligands i diferents complexos. 
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Il·lustració 8. Més estructures de la sèrie 2 (4JA8) corresponent diferents complexos. 
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4.1. Mètodes Computacionals 
 

En primer lloc s’han analitzat optimitzat les estructures dels aminoàcids del centre actiu, dels 

lligands i dels complexos, utilitzant càlculs DFT amb el funcional M06-2x70, amb el programa 

TURBOMOLE versió 7.071, optimitzant solament els hidrògens, mantenint els altres àtoms fixes 

en la posició donada per la PDB. Això s’ha fet per aconseguir simular de manera més exacta 

l’ambient del centre actiu, i poder quantificar millor l’existència de la interacció entre el grup 

–CF3 i l’àtom nucleòfil.  Un pic optimitzats els diferents composts, les funcions d’ona s’han 

obtingut amb el programa Gaussian0972, les superfícies de potencial electrostàtic (MEP en 

anglès) s’han analitzat amb el programa Gaussview, a una isodensitat de 0.001 u.a.  

Finalment, s’han analitzat les superfícies d’interaccions no covalents dels complexos 

mitjançant els càlculs de NCI-plot.73 L’NCI-plot és un programa de visualització basat en la 

densitat electrònica i les seves derivades, el qual permet una eficient identificació i 

visualització d’interaccions no covalents. La informació obtinguda és essencialment 

qualitativa, és a dir, quines zones de la molècula són les que estan interaccionant, el qual 

apareix marcat com una iso-superfície, que va des de vermell (repulsiva) fins a blau (atractiva). 

 

4.2. MEPs 
 

Com s’ha dit anteriorment, el primer que s’ha fet ha estat analitzar els potencials dels σ-hole 

que presenten les molècules que actuaran com a donadors del carbon bond (en el nostre cas, 

els lligands que s’enllacen a les diferents proteïnes) i els centres rics en densitat electrònica 

dels aminoàcids de la proteïna que actuaran com a acceptors de l’enllaç. En ambdós casos, 

s’han representat els mapes de potencial electrostàtic a una iso-superfície de densitat 0.001 

u.a. 

En la taula 1 es recullen els valors d’aquests punts. Cal destacar, en la sèrie 2, l’efecte d’afegir 

espècies electroatractives en posició para, capaces de disminuir la densitat electrònica des de 

-5.0 kcal/mol (2.2, lligand natural) fins a 2.9 kcal/mol (2.5, lligand amb el grup nitro en posició 

para al trifluorometà), tot i que els tres grups afegits (-CF3, -CN i -NO2) desplacen els potencials 

cap a valors més positius.  
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Taula 1. Valors dels MEPs de les diferents estructures utilitzades. La sèrie 1 correspon a aquells obtinguts de la 
estructura 3NK8, i la sèrie 2 a aquells de la estructura 4JA8. En aquest darrer, la única manera d’obtenir un forat 
suficientment positiu és incloure dues formamides per simular els aminoàcids pròxims del centre actiu de la 
proteïna. 

 MEP (Hartrees) 
MEP 
(kcal/mol)  

MEP 
(Hartrees) 

MEP 
(kcal/mol) 

Sèrie 1   Sèrie 2   

1.1 -6,287E-03 -3,9 2.1 -1,112E-01 -69,8 

1.2 9,056E-03 5,7 2.2 -8,016E-03 -5,0 

1.3 6,266E-03 3,9 2.3 2,306E-04 0,1 

1.4 -3,880E-03 -2,4 2.4 -5,387E-04 -0,3 

1.5 2,563E-03 1,6 2.5 4,579E-03 2,9 

   2.6 1,640E-02 10,3 

   2.7 -8,895E-03 -5,6 

   2.8 8,385E-03 5,3 

   2.9 1,879E-02 11,8 

   2.10 1,545E-02 9,7 

   2.11 1,860E-02 11,7 

 

A més, el fet d’afegir les dues amides en posicions que ocuparien diferents aminoàcids en el 

complex real, permetent així generar els enllaços d’hidrogen que hi hauria en aquest, també 

ajuda a que el σ-hole sigui més positiu. Sorprenentment, el fet d’afegir la formamida 1 (2.7) fa 

que aquest valor sigui més negatiu. Això pot ser degut a que la formamida, degut a la seva 

posició, actua principalment com a acceptor de l’enllaç d’hidrogen dels dos H de la urea 

central, el qual faria que la molècula tingui, de forma global, una major densitat de càrrega 

negativa. Donat que la urea es troba conjugada amb l’anell aromàtic que conté el grup -CF3 

estudiat, aquesta densitat electrònica es trobaria distribuïda per tot el sistema π d’aquest, 

disminuint la capacitat del grup -CF3 per a actuar com a donador de carbon bonds. De forma 

anàloga, la formamida 2 (2.6), que actuaria principalment com a donador de H a la urea, faria 

disminuir la densitat electrònica global de la molècula, i el σ-hole resultat és més positiu. Es 

pot veure que, en el cas d’utilitzar les dues formamides (2.8), el forat obtingut ara sí és positiu 

(indicant que en el complex real la interacció sí seria favorable), però no ho és tant com en el 

cas de solament utilitzar la formamida 2. 

Donat els resultats obtinguts, es decideix estudiar el lligand complexat amb les dues 

formamides, afegint els tres grups anteriors electroatractius en la posició para de l’anell amb 

el grup -CF3, per comprovar que l’efecte d’aquests seguiria essent favorable. En aquest cas, el 

que té el segon grup -CF3 segueix essent el que menys ha millorat (2.10), però ara és el del 

grup -CN (2.9) el que dóna un forat més positiu. Això segurament sigui degut a que el grup -

NO2 (2.11) ara no es pot situar de manera coplanar a l’anell, degut a la presència de la 

formamida 1, el qual faria que la capacitat electroatractiva d’aquest grup es vegi 

considerablement reduïda. 
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Il·lustració 9. Mapes de potencial electrostàtic (MEP) de l’aminoàcid (1.1) i els lligands (de 1.2 a 1.5) de la sèrie 1 
(a una densitat de 0.001 u.a.) , amb el valor de potencial del σ-hole dels grups trifluorometà indicats. 
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Il·lustració 10. Mapes de potencial electrostàtic (MEP) de l’aminoàcid (2.1) i els lligands (de 2.2 a 2.8) de la sèrie 
2 (a una densitat de 0.001 u.a.) , amb el valor de potencial del σ-hole dels grups trifluorometà indicats. 
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4.3. Energia d’interacció 
 

Per calcular la interacció entre l’acceptor de l’enllaç (aminoàcid de la proteïna) i el donador de 

l’enllaç (lligand), s’han obtingut les energies de les estructures optimitzades d’ambdós per 

separat, i la del complex format per ells. La diferència entre l’energia del complex i la de la 

suma del donador i l’acceptor ens dóna l’energia d’interacció entre ells. 

Taula 2. Energies (en Hartrees/partícula) dels acceptors (aminoàcids) i donadors (lligands) del carbon bond i del 
complex format entre ells. La diferència entre el darrer i la suma dels dos primers ens permet obtenir l’energia 
d’interacció entre donador i acceptor (donada en Hartrees/partícula i en kcal/mol). 

 
Lligand 
(donador) 

Aminoàcid 
(acceptor) Complex 

Energia 
d’interacció 
(Hartrees) 

Energia 
d’interacció 
(kcal/mol) 

Sèrie 1      

1.6 -7,7730E+02 -3,9888E+02 -1,1762E+03 -2,8087E-03 -1,8 

1.7 -9,6713E+02 -3,9888E+02 -1,3660E+03 1,8724E-02 11,7 

1.9 -9,4725E+02 -3,9888E+02 -1,3461E+03 2,2586E-02 14,2 

Sèrie 2      

2.12 -2,2969E+03 -9,9053E+02 -3,2874E+03 6,7710E-02 42,5 

2.13 -2,3892E+03 -9,9053E+02 -3,3796E+03 6,3728E-02 40,0 

2.14 -2,6340E+03 -9,9053E+02 -3,6245E+03 6,6406E-02 41,7 

2.15 -2,5014E+03 -9,9053E+02 -3,4919E+03 6,4559E-02 40,5 

2.16 -2,4667E+03 -9,9053E+02 -3,4573E+03 -2,2077E-03 -1,4 

2.17 -2,4668E+03 -9,9053E+02 -3,4573E+03 -7,9177E-03 -5,0 

2.18 -2,6367E+03 -9,9053E+02 -3,6272E+03 -6,5983E-03 -4,1 

2.19 -2,7289E+03 -9,9053E+02 -3,7194E+03 -8,3406E-03 -5,2 

2.20 -2,9737E+03 -9,9053E+02 -3,9643E+03 -8,5020E-03 -5,3 

2.21 -2,8412E+03 -9,9053E+02 -3,8317E+03 -8,1824E-03 -5,1 

 

Podem observar que en el cas de la sèrie 1, el complex 1.6 sí dóna una energia d’interacció 

atractiva, el qual implica una interacció favorable entre el lligand i l’aminoàcid de la proteïna. 

Per altra banda, el fet d’incorporar la formamida o l’àcid fòrmic fan augmentar 

considerablement l’energia, arribant fins a quasi 15 kcal/mol. Aquest fet pot ser degut a que 

l’anell rebi més càrrega electrònica degut a una major interacció com a donador d’hidrogen 

per el nitrogen de la lactama que acceptor per el carbonil.  

Cal indicar que, encara que la incorporació de la formamida intenti emular l’ambient del lloc 

d’interacció de la proteïna (concretament, la glicina 219), en aquesta en realitat hi ha moltes 

més interaccions que aquí no s’han pogut tenir en compte. A més d’aquesta formamida que 

interaccionaria amb la lactama, hi ha una altra amida per damunt del carbonil (corresponent 

a la glutamina 192) que també podria establir interaccions d’enllaç d’hidrogen amb el lligand, 

i aquest també està envoltat per diverses molècules d’aigua que podrien actuar com a 

donadors d’enllaços d’hidrogen. 
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Il·lustració 11. Centre de la proteïna 3NK8 que interacciona amb el seu lligand (1.2), obtingut del PDB. 

Tot això faria que el lligand sí pogués establir una interacció no covalent més forta amb la 

serina 195. 

En la sèrie 2 observem, per contra, que el lligand tot sol no seria capaç de formar una 

interacció de carbon bond no covalent amb l’aminoàcid de la proteïna. A més, el fet d’afegir-

li els grups electroatractius en posició para, sí bé sí que ajuden lleugerament a disminuir 

aquesta energia, no serien suficient per poder aconseguir que la interacció resultat sigui 

atractiva. 

Això, no obstant, canvia dràsticament quan incorporem les dues formamides que intenten 

simular les dues possibles posicions de la glutamina 316. Donat que el PBD indica en la 

descripció d’aquesta estructura que hi ha ambdues glutamines interaccionant amb el lligand, 

també es va incloure dit complex. Si s’analitza la figura en 3D, però, s’observa que corresponen 

a possibles conformacions de la proteïna, ja que la zona on interacciona el lligand hi ha 

desordre. 
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Il·lustració 12. Interaccions entre la proteïna 4JA8 i el seu lligand (2.2). Degut al desordre que apareix en aquesta zona, no es 
poden apreciar bé les diferents interaccions no covalents que es donen entre el lligand i els residus dels aminoàcids pròxims. 

Donat que la formamida 2 (2.17) presenta una energia d’interacció major (-5.0  kcal/mol) que 

la formamida 1 (2.16) (-1.4 kcal/mol), a més d’un σ-hole més pobre en electrons (veure apartat 

anterior), la conformació que tindria més probabilitat de ser correcte seria aquella en la que 

la glutamina interaccionaria com a donador de hidrògens amb el carbonil de la urea del lligand. 

En el cas de considerar el lligand amb les dues formamides a l’hora, també s’observa que els 

grups electroatractius tenen certa capacitat de modificar la energia d’interacció, fent-la més 

negativa. Tot i això, aquesta variació segueix essent de poc més de 1 kcal/mol, així que 

solament podria fer-se servir per augmentar la fortalesa de dites interaccions, no per 

aconseguir que la interacció canviï de repulsiva a atractiva. 

 

4.4. NCI-plot 
 

Per acabar, s’han analitzat per NCI plot un complex de cada sèrie que presenti una energia 

d’interacció atractiva, i.e. el 1.6 i el 2.18. Això ens permet observar les possibles interaccions 

no covalents que es donin entre els àtoms (e.g. enllaç d’hidrogen, interaccions hidrofòbiques, 

enllaç d’halogen...) 
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Il·lustració 13. NCI-plot del complex 1.6, corresponent a la proteïna 3NK8. Es pot apreciar una interacció entre l’oxigen i un 
dels fluors del lligand, que segurament correspondria a una repulsió entre els seus núvols electrònics. També apareix una 
interacció de Hbond entre la amina i un dels altres fluors, tot i que aquesta interacció segurament no aparegui en el complex 
proteïna – lligand, degut a que aquesta amina estarà formant part d’un enllaç peptídic. Tot i que sí que apareix una superfície 
d’interacció en el centre del -CF3, aquesta no connecta amb l’alcohol. 

En el primer cas podem observar que la interacció que ens dóna no correspon al carbon bond, 

si no que es donaria entre l’àtom de fluor del lligand i l’oxigen de l’aminoàcid, corresponent a 

una interacció repulsiva entre els dos centres rics en electrons. Tot i així, sí que es pot veure 

una petita interacció entre l’àtom de carboni situat entre els tres fluors i el Cα de l’aminoàcid, 

però en aquest cas segurament seria una interacció de tipus hidrofòbica. El resultat d’energia 

d’interacció favorable és degut, segurament, a l’enllaç d’hidrogen que es forma entre l’amoni 

i un dels fluors, i aquesta interacció amb l’àtom de carboni del grup -CF3. 

 

Il·lustració 14. NCI-plot del complex 2.18. En aquest cas sí que es pot apreciar una interacció evident entre un dels oxígens del 
carboxilat i el centre del grup -CF3. A més, apareixen altres interaccions diferents, corresponent a les interaccions del lligand 
amb les formamides o amb altres parts de l’aminoàcid de la proteïna.  

Per altra banda, en el cas del complex 2.18 sí que podem veure una clara interacció entre un 

dels àtoms de oxigen del carboxilat del lligand i el carboni del grup -CF3 del lligand. A més, 

observem que es formen altres interaccions entre l’aminoàcid i el lligand (hidrofòbiques entre 

els anells aromàtics), i entre el lligand i les formamides. En aquest cas sí que es pot afirmar 
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que existeix una interacció favorable entre el centre nucleòfil de l’aminoàcid (que actuaria 

com a acceptor de carbon bond) i el carboni del centre pobre en electrons que es el -CF3 del 

lligand (que actuaria com a donador). 

 

5. Conclusió 
 

En els darrers anys, la química supramolecular ha vist un creixement en la comprensió de les 

diferents forces que fan interaccionar les molècules entre elles, des de considerar la 

covalència de l’enllaç d’hidrogen fins a les sorprenents interaccions en els complexos de gasos 

nobles. Aquestes noves interaccions s’han agrupat dins el conjunt d’interaccions de σ-hole i 

de π-hole, diferents zones de caràcter positiu que permeten a les molècules interaccionar amb 

altres zones de caràcter negatiu. 

Dins aquestes interaccions, i en el grup 14, trobem les interaccions de tetrel bond. Tot i que 

inicialment només es varen proposar aquestes interaccions per als àtoms més pesats (a partir 

de Si), estudis posteriors varen demostrar la importància que poden arribar a tenir inclús quan 

l’àtom donador correspon al C. 

En aquest treball, s’ha intentat avaluar el paper que poden tenir aquestes interaccions a nivell 

biològic. Tot i que generalment els àtoms de carboni no presenten regions el suficientment 

positives com per poder permetre establir una interacció no covalent d’aquestes 

característiques, hi ha diversos casos en que sí es pot donar. Tot i que es poden donar com a 

pas previ a una reacció de SN2, això pot no ser desitjable a l’hora de dissenyar fàrmacs que 

interactuïn amb diferents centres actius de proteïnes (excepte, pot ser, en el cas de que es 

desitgi inhibir un enzim mitjançant una unió covalent). 

En el nostre cas, s’han estudiat dos sistemes que presenten grups -CF3 (relativament comuns 

en diferents fàrmacs i que no presenten una reactivitat important) units a un anell aromàtic. 

Això permet que el carboni d’aquest grup presenti un potencial electrostàtic positiu degut a 

l’efecte electroatractiu via σ que el sistema aromàtic pugui actuar també via π robant encara 

més densitat electrònica al carboni. A més, el sistema π ha permès modular el potencial del 

forat positiu del -CF3 mitjançant interaccions no covalents amb altres parts de la molècula 

(tant positiva com negativament), i amb l’addició de grups electroatractius en posició para. 

En el cas de la sèrie 1, el potencial d’aquest forat pot arribar a ser negatiu utilitzant un formiat 

com a acceptor d’enllaços d’hidrogen, degut a que la densitat electrònica es concentraria en 

el nitrogen de la lactama, fent la molècula més negativa.  

En la sèrie 2, podem observar que, de forma natural, el forat del lligand no presenta càrrega 

positiva. Tot i que no està massa clar quina és la causa, podria ser degut a la major conjugació 

del sistema aromàtic, i la presència de la urea i del grup -SO2NH-, que faria que el grup pugui 

tenir una major densitat electrònica. L’addició dels diferents grups electroatractius sí que 

causa que el potencial del forat es faci més positiu, arribant a variar quasi 7 kcal/mol (en el cas 
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de l’-NO2). A més, les interaccions no covalents extra, causades per les dues formamides, 

també causen una variació en aquest potencial, i podem veure que segons actuï com a 

donador o acceptor d’hidrògens, el potencial es fa més positiu o més negatiu, respectivament. 

Amb això podem concloure que el fet d’afegir més densitat electrònica a l’anell aromàtic 

debilita les interaccions no covalents de tipus carbon bonds, mentre que si el que fem és 

eliminar aquesta densitat, i fem el forat més positiu, les interaccions es reforcen.  

Això també queda patent si analitzem les energies d’interacció dels diferents composts. Aquí 

podem observar que les interaccions no covalents extra tenen molt més pes que el fet d’afegir 

grups electroatractius. En la sèrie 1, en intentar utilitzar l’àcid fòrmic i la formamida per 

generar interaccions d’enllaç d’hidrogen, observem que la seva capacitat com a acceptors és 

molt més forta que si actuen com a donadors, ja que l’energia augmenta de quasi -2 kcal/mol 

a més de 10. En el cas de la sèrie 2, observem que els grups electroatractius només són 

capaços de fer disminuir l’energia unes poques kcal/mol, quan incorporem les formamides 

l’energia disminueix més de 40 kcal/mol, podent arribar a energies d’interacció negatives (i, 

per tant, favorables). Curiosament, tot i que la formamida 1 solament pot actuar com a 

acceptor de hidrògens, i que fa que el σ-hole del -CF3 es torni més negatiu, podem observar 

que també ajuda a que la interacció sigui més favorable. 

Finalment, podem dir que la presència d’interaccions de tipus carbon bond pot ser confirmada 

en el cas del complex 2.18, ja que es pot apreciar una superfície d’interacció entre l’àtom 

d’oxigen acceptor i el carboni donador, però que aquesta interacció no apareix en el complex 

1.6. Això pot ser degut a diversos factors. El primer seria l’angle, ja que el complex 1.6 presenta 

un angle de 161o en front als 165o del complex 2.18. Així, es podria pensar que l’angle límit 

per poder presentar interaccions de cabon bond es trobaria entre 165 i 161o. Per altra banda, 

l’energia d’interacció en el complex 2.18 (-4.1 kcal/mol) és més favorable que en l’1.6 (-1.6 

kcal/mol). 

Aquests dos fets ens fan arribar a la conclusió de que, efectivament, les interaccions no 

covalents de tipus carbon bond sí poden arribar a ser important en sistemes biològics, però 

que s’han de donar les condicions adequades perquè es formin: un angle el suficientment 

lineal i una energia suficientment atractiva. Tot i que l’objectiu d’aquest treball no era 

quantificar quina és la frontera perquè es puguin donar, amb els casos estudiats podem dir 

que l’angle hauria de ser major a 161o i l’energia menor a -1.6 kcal/mol. Com a evidència 

d’aquestes interaccions també es poden incloure els complexos 5I96 i 2WM3 (ja mencionats 

abans), en els que es veuria encara molt millor la interacció entre el trifluorometil i el centre 

nucleòfil de l’oxigen, i que està pendent de publicar. 

Tot i així, el fet d’haver obtingut evidències de la presència de dites interaccions fa pensar que, 

en el futur, puguin ser utilitzades juntament amb altres interaccions no covalents per 

augmentar l’especificitat de diferents fàrmacs. Donat la inèrcia química del grup -CF3 i la seva 

similitud amb els grups metil i clorur, podria usar-se per aconseguir interaccions addicionals 

entre dues molècules, com fàrmacs i receptors biològics. 

  



Xavier Garcia Llinàs 

 ESTUDI TEÒRIC I CRISTAL·LOGRÀFIC (PDB) D’INTERACCIONS DE TIPUS CARBON BONDING NO 
COVALENT ENTRE ENZIMS I INHIBIDORS 

 

 
25 

6. Agraïments 
 

Primer de tot vull agrair al meu tutor, el Dr. Toni Frontera, haver-me donat la oportunitat 

d’haver pogut treballar amb ell, i haver-me introduït en el món de la ciència. Gràcies a ell 

aquest treball ha estat possible, i també he pogut publicar els meus primers articles. 

En segon lloc vull agrair a la meva família haver-me donat sempre el seu suport, i haver-me 

deixat elegir el meu propi camí. Sense ells, pot ser no hagués estudiat química en primer lloc. 

En especial, vull agrair al meu oncle haver-me mostrat que treballant es pot aconseguir tot el 

que vulguis i, que si t’agrada, cap feina és massa dura. 

Finalment vull agrair tots els professors de la Universitat de les Illes Balears que m’han tingut 

com a alumne, ja que sense ells no hagués estat possible finalitzar la carrera i tots, d’una 

manera o d’altra, han fet que elegís aquest camí. En especial vull agrair al Dr. Ángel Garcia 

Raso haver-me introduït (a mi i a tots) dins el món de la Química Orgànica. I gràcies també a 

tot el grup den Toni (Dr. David Quiñonero i Dr. Toni Bauzá), per haver-me ensenyat a utilitzar 

els programes necessaris per fer aquest treball i haver resolt tots els dubtes que m’han sorgit 

respecte aquests. 

 

7. Referències  
 

1. Wöhler, F. Ueber künstliche Bildung des Harnstoffs. Ann. Phys. 88, 253–256 (1828). 
2. Fischer, E. Einfluss der Configuration auf die Wirkung der Enzyme. Berichte der Dtsch. 

Chem. Gesellschaft 27, 2985–2993 (1894). 
3. Pedersen, C. J. Cyclic Polyethers and Their Complexes with Metal Slats. J. Am. Chem. 

Soc. 89, 7017–7036 (1967). 
4. Cram, D. J. & Cram, J. M. Design of complexes between synthetic hosts and organic 

guests. Acc. Chem. Res. 11, 8–14 (1978). 
5. Lehn, J. M. Cryptates: the chemistry of macropolycyclic inclusion complexes. Acc. 

Chem. Res. 11, 49–57 (1978). 
6. Ramström, O. Scientific Background on the Nobel Prize in Chemistry 2016. Molecular 

Machines. R. Swedish Acad. Sci. 50005, 1–14 (2016). 
7. Keesom, W. H. The second viral coefficient for rigid spherical molecules, whose 

mutual attraction is equivalent to that of a quadruplet placed at their centre. KNAW 
Proc. 18I, 636–646 (1915). 

8. Debye, P. Polar molecules. J. Soc. Chem. Ind. 48, 1036–1037 (1929). 
9. London, F. Zur Theorie und Systematik der Molekularkräfte. Zeitschrift für Phys. 63, 

245–279 (1930). 
10. Cordier, F., Rogowski, M., Grzesiek, S. & Bax, A. Observation of Through-Hydrogen-

Bond 2hJHC′ in a Perdeuterated Protein. J. Magn. Reson. 140, 510–512 (1999). 
11. Taylor, R., Kennard, O. & Versichel, W. Geometry of the nitrogen-hydrogen... oxygen-

carbon (NH... O: C) hydrogen bond. 2. Three-center (bifurcated) and four-center 
(trifurcated) bonds. J. Am. Chem. Soc. 106, 244–248 (1984). 



Xavier Garcia Llinàs 

 ESTUDI TEÒRIC I CRISTAL·LOGRÀFIC (PDB) D’INTERACCIONS DE TIPUS CARBON BONDING NO 
COVALENT ENTRE ENZIMS I INHIBIDORS 

 

 
26 

12. Lenain, P., Mandado, M., Mosquera, R. A. & Bultinck, P. Interplay Between Hydrogen 
Bond Formation and Multicenter π -Electron Delocalization : J. Phys. Chem. A. 112, 
7898–7904 (2008). 

13. Nishio, M., Umezawa, Y., Fantini, J., Weiss, M. S. & Chakrabarti, P. CH-π hydrogen 
bonds in biological macromolecules. Pccp 16, 12648–12683 (2014). 

14. Alkorta, I. & Elguero, J. Carbenes and Silylenes as Hydrogen Bond Acceptors. J. Phys. 
Chem. 100, 19367–19370 (1996). 

15. Crabtree, R. H., Siegbahn, P. E., Eisenstein, O., Rheingold,  a L. & Koetzle, T. F. A new 
intermolecular interaction: unconventional hydrogen bonds with element-hydride 
bonds as proton acceptor. Acc. Chem. Res. 29, 348–354 (1996). 

16. Schmidbaur, H., Raubenheimer, H. G. & Dobrzańska, L. The gold-hydrogen bond, Au-
H, and the hydrogen bond to gold, Au···H-X. Chem. Soc. Rev. 43, 345–80 (2014). 

17. Arunan, E. et al. Definition of the hydrogen bond (IUPAC Recommendations 2011). 
Pure Appl. Chem. 83, 1637–1641 (2011). 

18. Wagner, B. D. Hydrogen bonding of excited states in supramolecular host-guest 
inclusion complexes. Phys Chem Chem Phys 14, 8825–8835 (2012). 

19. Bent, H. A. Structural chemistry of donor-acceptor interactions. Chem. Rev. 68, 587–
648 (1968). 

20. Benesi, H. A. & Hildebrand, J. H. A Spectrophotometric Investigation of the Interaction 
of Iodine With Aromatic Hydrocarbons. J. Am. Chem. Soc. 71, 2703–2707 (1949). 

21. Legon, A. C. ?-Electron ‘donor-acceptor’ complexes B ··· ClF and the existence of the 
‘chlorine bond’. Chem. - A Eur. J. 4, 1890–1897 (1998). 

22. Legon, A. C. Prereactive complexes of dihalogens XY with Lewis bases B in the gas 
phase: A systematic case for the halogen analogue B ··· XY of the hydrogen bond B ··· 
HX. Angew. Chemie - Int. Ed. 38, 2686–2714 (1999). 

23. Wang, H., Wang, W. & Jin, W. J. σ-Hole Bond vs π-Hole Bond: A Comparison Based on 
Halogen Bond. Chem. Rev. 116, 5072–5104 (2016). 

24. Desiraju, G. R. et al. Definition of the halogen bond (IUPAC Recommendations 2013). 
Pure Appl. Chem. 85, 1711–1713 (2013). 

25. Cavallo, G. et al. The halogen bond. Chem. Rev. 116, 2478–2601 (2016). 
26. Clark, T., Hennemann, M., Murray, J. S. & Politzer, P. Halogen bonding: The σ-hole: 

Proceedings of ‘Modeling interactions in biomolecules II’, Prague, September 5th-9th, 
2005. J. Mol. Model. 13, 291–296 (2007). 

27. Politzer, P., Lane, P., Concha, M. C., Ma, Y. & Murray, J. S. An overview of halogen 
bonding. J. Mol. Model. 13, 305–311 (2007). 

28. Murray, J. S., Lane, P., Clark, T. & Politzer, P. σ--hole bonding: Molecules containing 
group VI atoms. J. Mol. Model. 13, 1033–1038 (2007). 

29. Murray, J. S., Lane, P. & Politzer, P. A Predicted New Type of Directional Noncovalent 
Interaction. Int. J. Quantum Chem. 107, 2286–2292 (2007). 

30. Politzer, P., Murray, J. S. & Concha, M. C. σ--Hole Bonding Between Like Atoms; a 
Fallacy of Atomic Charges. J. Mol. Model. 14, 659–665 (2008). 

31. Murray, J. S., Concha, M. C., Lane, P., Hobza, P. & Politzer, P. Blue shifts vs red shifts 
in ??-hole bonding. J. Mol. Model. 14, 699–704 (2008). 

32. Politzer, P., Murray, J. S. & Clark, T. Halogen bonding: an electrostatically-driven highly 
directional noncovalent interaction. Phys. Chem. Chem. Phys. 12, 7748–57 (2010). 

33. Politzer, P., Murray, J. S. & Clark, T. Halogen bonding and other σ-hole interactions: a 



Xavier Garcia Llinàs 

 ESTUDI TEÒRIC I CRISTAL·LOGRÀFIC (PDB) D’INTERACCIONS DE TIPUS CARBON BONDING NO 
COVALENT ENTRE ENZIMS I INHIBIDORS 

 

 
27 

perspective. Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 11178–11189 (2013). 
34. Riley, K. E. et al. Halogen bond tunability I: The effects of aromatic fluorine 

substitution on the strengths of halogen-bonding interactions involving chlorine, 
bromine, and iodine. J. Mol. Model. 17, 3309–3318 (2011). 

35. Guru Row, T. N. & Parthasarathy, R. Directional preferences of nonbonded atomic 
contacts with divalent sulfur in terms of its orbital orientations. 2. S···S interactions 
and nonspherical shape of sulfur in crystals. J. Am. Chem. Soc. 103, 477–479 (1981). 

36. Bauzá, A., Mooibroek, T. J. & Frontera, A. The Bright Future of Unconventional σ/π-
Hole Interactions. ChemPhysChem 16, 2496–2517 (2015). 

37. Murray, J. S., Lane, P., Clark, T., Riley, K. E. & Politzer, P. σ-Holes, π-holes and 
electrostatically-driven interactions. J. Mol. Model. 18, 541–548 (2012). 

38. Giese, M., Albrecht, M. & Rissanen, K. Anion-π interactions with fluoroarenes. Chem. 
Rev. 115, 8867–8895 (2015). 

39. Grabowski, S. J. Boron and other Triel Lewis Acid Centers: From Hypovalency to 
Hypervalency. ChemPhysChem 15, 2985–2993 (2014). 

40. Grabowski, S. J. Triel bonds, π-hole-π-electrons interactions in complexes of boron 
and aluminium trihalides and trihydrides with acetylene and ethylene. Molecules 20, 
11297–11316 (2015). 

41. Bauzá, A., García-Llinás, X. & Frontera, A. Charge-assisted triel bonding interactions in 
solid state chemistry: A combined computational and crystallographic study. Chem. 
Phys. Lett. 666, 73–78 (2016). 

42. Bauzá, A., Mooibroek, T. J. & Frontera, A. Tetrel-bonding interaction: Rediscovered 
supramolecular force? Angew. Chemie - Int. Ed. 52, 12317–12321 (2013). 

43. Liu, M., Li, Q., Li, W., Cheng, J. & McDowell, S. A. C. Comparison of hydrogen, halogen, 
and tetrel bonds in the complexes of HArF with YH 3 X (X = halogen, Y = C and Si). RSC 
Adv. 6, 19136–19143 (2016). 

44. Nziko, V. de P. N. & Scheiner, S. Comparison of π-hole tetrel bonding with σ-hole 
halogen bonds in complexes of XCN (X = F, Cl, Br, I) and NH3. Phys. Chem. Chem. Phys. 
18, 3581–90 (2016). 

45. Scheiner, S. The pnicogen bond: Its relation to hydrogen, halogen, and other 
noncovalent bonds. Acc. Chem. Res. 46, 280–288 (2013). 

46. Sarkar, S., Pavan, M. S. & Guru Row, T. N. Experimental validation of ‘pnicogen 
bonding’ in nitrogen by charge density analysis. Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 2330–4 
(2015). 

47. Alkorta, I., Sánchez-Sanz, G., Elguero, J. & Del Bene, J. Influence of Hydrogen Bonds on 
the P···P Pnicogen Bond. J. Chem. Theory Comput. 8, 2320–2327 (2012). 

48. Wang, W., Ji, B. & Zhang, Y. Chalcogen bond: A sister noncovalent bond to halogen 
bond. J. Phys. Chem. A 113, 8132–8135 (2009). 

49. Scheiner, S. Comparison of CH⋯O, SH⋯O, Chalcogen, and Tetrel Bonds Formed by 
Neutral and Cationic Sulfur-Containing Compounds. J. Phys. Chem. A 119, 9189–9199 
(2015). 

50. Metrangolo, P. & Resnati, G. Halogen bonding: A paradigm in supramolecular 
chemistry. Chem. - A Eur. J. 7, 2511–2519 (2001). 

51. Bauzá, A. & Frontera, A. Aerogen Bonding Interaction: A New Supramolecular Force? 
Angew. Chemie - Int. Ed. 54, 7340–7343 (2015). 

52. Vulpetti, A., Schiering, N. & Dalvit, C. Combined use of computational chemistry, NMR 



Xavier Garcia Llinàs 

 ESTUDI TEÒRIC I CRISTAL·LOGRÀFIC (PDB) D’INTERACCIONS DE TIPUS CARBON BONDING NO 
COVALENT ENTRE ENZIMS I INHIBIDORS 

 

 
28 

screening, and X-ray crystallography for identification and characterization of 
fluorophilic protein environments. Proteins Struct. Funct. Bioinforma. 78, 3281–3291 
(2010). 

53. Lee, W. Y., Chen, K. C., Chen, H. Y. & Chen, C. Y. C. Potential mitochondrial isocitrate 
dehydrogenase R140Q mutant inhibitor from traditional chinese medicine against 
cancers. Biomed Res. Int. 2014, (2014). 

54. Chen, Q. et al. Direct Pore Binding as a Mechanism for Isoflurane Inhibition of the 
Pentameric Ligand-gated Ion Channel ELIC. Sci. Rep. 5, 13833 (2015). 

55. Yen, K. et al. AG-221, a First-in-Class Therapy Targeting Acute Myeloid Leukemia 
Harboring Oncogenic IDH2 Mutations. Cancer Discov. CD-16-1034 (2017). 
doi:10.1158/2159-8290.CD-16-1034 

56. Mani, D. & Arunan, E. The X–C⋯Y (X = O/F, Y = O/S/F/Cl/Br/N/P) ‘carbon bond’ and 
hydrophobic interactions. Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 14377 (2013). 

57. Taylor, P. G. et al. Further studies of fluoride ion entrapment in octasilsesquioxane 
cages; X-ray crystal structure studies and factors that affect their formation. R. Soc. 
Chem. 41, 2048–2059 (2012). 

58. Li, M. et al. Tetrel − Hydride Interaction between XH 3 F ( X = C , Si , Ge , Sn ) and HM. 
(2015). 

59. Mahmoudi, G. et al. On the importance of tetrel bonding interactions in lead( 
<scp>ii</scp> ) complexes with (iso)nicotinohydrazide based ligands and several 
anions. Dalt. Trans. 10708–10716 (2016). doi:10.1039/C6DT01947A 

60. Servati Gargari, M. et al. Design of Lead(II) Metal-Organic Frameworks Based on 
Covalent and Tetrel Bonding. Chem. - A Eur. J. 21, 17951–17958 (2015). 

61. Mahmoudi, G., Bauzá, A. & Frontera, A. Concurrent agostic and tetrel bonding 
interactions in lead(II) complexes with an isonicotinohydrazide based ligand and 
several anions. Dalt. Trans. 45, 4965–4969 (2016). 

62. Mugnai, M., Cardini, G. & Schettino, V. An ab initio molecular dynamics study of the 
S[sub N]2 reaction F[sup −]+CH[sub 3]Cl→CH[sub 3]F+Cl[sup −]. J. Chem. Phys. 118, 
2767 (2003). 

63. Langer, J. et al. The nucleophilic displacement ( S 2 ) reaction F — + CH Cl Ç CH F + Cl 
— induced by resonant electron capture in gas phase clusters. 1001–1005 (2000). 

64. Grabowski, S. J. Tetrel bond-σ-hole bond as a preliminary stage of the SN2 reaction. 
Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 1824–1834 (2014). 

65. Bauzá, A. & Frontera, A. RCH3···O Interactions in Biological Systems: Are They 
Trifurcated H-Bonds or Noncovalent Carbon Bonds? Crystals 6, 26–38 (2016). 

66. Bauza, A., Mooibroek, T. J. & Frontera, A. Non-covalent sp3 carbon bonding with 
ArCF3 is analogous to CH-π interactions. Chem. Commun. (Cambridge, United 
Kingdom) 50, 12626–12629 (2014). 

67. Southern, S. A. & Bryce, D. L. NMR Investigations of Noncovalent Carbon Tetrel Bonds. 
Computational Assessment and Initial Experimental Observation. J. Phys. Chem. A 
119, 11891–11899 (2015). 

68. Liu, M., Li, Q., Li, W. & Cheng, J. Tetrel bonds between PySiX3 and some nitrogenated 
bases: Hybridization, substitution, and cooperativity. J. Mol. Graph. Model. 65, 35–42 
(2016). 

69. Li, Q. et al. A σ-hole interaction with radical species as electron donors: does single-
electron tetrel bonding exist? Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 11617–11625 (2014). 



Xavier Garcia Llinàs 

 ESTUDI TEÒRIC I CRISTAL·LOGRÀFIC (PDB) D’INTERACCIONS DE TIPUS CARBON BONDING NO 
COVALENT ENTRE ENZIMS I INHIBIDORS 

 

 
29 

70. Zhao, Y. & Truhlar, D. G. The M06 suite of density functionals for main group 
thermochemistry, thermochemical kinetics, noncovalent interactions, excited states, 
and transition elements: Two new functionals and systematic testing of four M06-
class functionals and 12 other functionals. Theor. Chem. Acc. 120, 215–241 (2008). 

71. Ahlrichs, R., Bär, M., Häser, M., Horn, H. & Kölmel, C. Electronic structure calculations 
on workstation computers: The program system turbomole. Chem. Phys. Lett. 162, 
165–169 (1989). 

72. Gaussian 09, Revision A.02. 
73. Contreras-García, J. et al. NCIPLOT: A program for plotting noncovalent interaction 

regions. J. Chem. Theory Comput. 7, 625–632 (2011). 
 


