
 
 Raport stiintific si tehnic in extenso 
 
 
 

Prinicipalul obiectiv al proiectului POLYGRAPH este obtinerea unor materiale de tip 
biopolimer-graphena pentru fabricarea scaffold-urilor cu valoare comerciala. Obiectivul 
proiectului se realizeaza prin dezvoltarea unui protocol de modelare moleculara la multiscala, 
care combina o secventa de calcule de mecanica si dinamica moleculara (scala atomica) cu o 
secventa de calcule la mezoscala, pentru proiectarea si evaluarea performantelor materialelor 
de tip biopolimer-graphena. Etapa I a activitatii de cercetare efectuata in cadrul proiectului 
POLYGRAPH a avut in vedere ”Design-ul molecular asistat de computer (CAMD) al 

materialelor compozite biopolimer-grafena” activitate la care au participat Universitatea 

Politehnica din Bucuresti si Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi. Activitatea de cercetare 
desfasurata la Universitatea Politehnica din Bucuresti a fost focusata in scopul: 
 
Activitate I.1  
Construirii si echilibrarii volumelor computationale pentru materialele de tip polimer-grafena 
(exp. chitosan-grafena, colagen, grafena simpla cat si functionalizata) cel putin 10 sisteme 
diferite. 
Grad de realizare: integral 

Construirea volumelor computationale pentru materialele de tip polimer-grafena (exp. 

chitosan-grafena, colagen, grafena simpla cat si functionalizata 
Activitatea ştiinţifică a fost orientată în două direcţii şi anume: pe de o parte selectarea 
instrumentelor şi a parametrilor computaţionali optimi (algoritmul de minimizare, câmpul de 
forţe, ansamblul termodinamic, timpul de calcul) şi pe de altă parte implementarea propriu-
zisă a modelelor computaţionale pentru materialele mai sus specificate care să reflecte cât mai 
exact proprietăţile materialului real. Materialele studiate au fost Chitosanul, materialul 
compozit Chitosan-Grafena si materialul compozit Chitosan-Oxid de Graphene. Pentru 
fiecare material au fost implementate modele computationale cu diferite compozitii (100:0, 
96:4, 93:7, 85:15 raport de masa), in total 7 modele computationale. Un alt material studiat a 
fost Colagenul si compozitele acestuia Colagen-Grafena si Colagen-Oxid de Grafena cu 
diferite compozitii (100:0, 96:4, 93:7, 85:15 raport de masa) .  
Modelele caracteristice moleculei de grafenă, oxid de grafena si monomerul chitosanului si 
lantul de chitosan a fost construit cu ajutorul software-ului Material Studio 5.5 achizitionat in 
cadrul proiectului POLYGRAPH. Modelul moleculei de colagen utilizat pentru rularea 
procedurilor de modelare moleculară este 1CAG.pdb şi se prezintă sub formă de triplu helix 
cu o lungime de aproximativ 8,4 nm. Structurile atomice ale acestora sunt prezentate in Fig. 1. 
Structurile au fost echilibrate din punct de vedere energetic folosind campul de forte 
COMPASS (Sun si colaboratorii), algoritmul de calcul Conjugate gradient-Fletcher-Reeves 
iar criteriul de convergenta a fost 10 kcal/mol/A .  Folosind structurile mai sus construite şi 
echilibrate au fost generate modele computaţionale cubice, amorfe cu condiţii de limită 
periodice pentru materialele mai sus mentionate. Implementarea a fost realizată folosind 
instrumentul Amorphous Cell. Implementarea modelelor computaţionale presupune umplerea 
unui volum computational cu segmente ale lanţurilor de chitosan sau triplu helixul de colagen 
şi grafena sau oxid de garfena dupa caz. Compozitia modelelor a fost variata prin modifcarea 
numarului de unitati de grafena prezente in modelulu computational, 0, 1, 2 sau 4. Modelele 
computationale contin intre 8000 si 10000 de atomi iar dimensiuneda acestora a variat intre 
50 si 52 A. 
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Numar de atomi: 565 
 

Figura 1. Modele atomice caracteristice Grafenei (A), Oxidului de grafena (B), Chitosanului 
(C) si Colagenului (D). 
 

Echilibrarea volumelor computationale pentru materialele de tip polimer-grafena (exp. 

chitosan-grafena, colagen, grafena simpla cat si functionalizata 
In scopul echilibrarii volumelor computationale au fost testate numeroase metode 

propuse in literatura, metoda cu factori de scalare, metoda termica, folosirea moleculelor mici 
sau implementarea la densitati mult mai mici decat cea caracteristica materialului real (Tocci si 
colaboratorii, Ionita si colaboratorii). Datorita complexitatii modelelor echilibrarea s-a putut 
realiza numai folosind un protocol complex de echilibrare, care să permită pe de o parte 
compresia modelelor de la o densitate foarte mică 0.01 g/cm3 (densitatea modelelor după 
implementare) la densitatea materialului real aproximativ 1 g/cm3 şi pe de altă parte să asigure 
optimizarea geometriei modelelor prin redistribuirea lanturilor polimerice sau unitatilor de 
grafena sau oxid de grafena si nu in ultimul rand respectarea criteriilor de convergenta a 



energie. Protocolul de  echilibrare aplicat este alcătuit din mai multe trepte şi anume: combină 
procedura propusă de Hofmann şi colaboratorii  care constă într-o serie de calcule de mecanică 
(MM) şi dinamică moleculară (MD) în care forţele de legătură (covalentă, unghi, etc.) şi de 
nelegătură (Coulomb şi Van der Waals) sunt diminuate în scopul obţinerii unei redistribuiri a 
lanţurilor polimerice în interiorul modelelor computaţionale cu calcule de MD la presiuni 
ridicate care permit compresia modelelor şi obtinerea densităţii materialului real si calcule de 
MD la diferite temperaturii intre 300, 450, 600 si 750 K care sa asigure o mai buna mobilitate 
atomilor si o mai usoare distribuire a acestora in pozitii fezabile din punct de vedere energetic. 
Mai exact s-a efectuat o secvenţe de de simulări de MD fiecare fiind caracterizat de factori de 
scalare diferiţi de la 0.001 la 1. Fiecare simulare de MD a fost precedată de minimizarea 
energiei sistemului folosind algoritmul Steepest Descent şi Cojugate Gradient/Fletcher-Reeves. 
Simulări de dinamică moleculară au fost executate folosind ansamblul termodinamic NVT 
(număr constant de atomi, volum constant şi temperatură constantă) la o tempertură de 300 K 
pentru 300 picosecunde (ps) cu un pas de 1 femtosecundă (fs). Temperatura o fost menţinută 
constantă prin folosirea termostatului Berendsen. Pentru ajustarea densităţii modelelor 
computaţionale au fost efectuate calcule de MD folosind ansamblul termodinamic NPT (număr 
constant de atomi, presiune constantă şi tempartură constantă) la o temperatură de 300 K, şi o 
presiune de 0.5 GPa, pentru aproximativ 5-5.2 ps, cu un pas de 1 fs. Presiunea o fost menţinută 
constantă prin folosirea barostatului Berendsen. Calculele MD-NPT realizează compresia 
modelelor şi atingerea densităţii materialului real. După compresie modelele necesită un nou 
proces de echilibrare, deoarece acestea pierd echilibrul energetic în urma compresiei. 
Reechilibrarea a fost realizata prin repetarea secvenţei de calcule de mecanică şi dinamică 
moleculară propusă de Hofmann şi colaboratorii combinata cu metoda termica descrise mai sus 
si pe larg in lucrarea [2].  

Toate calculele de dinamică şi mecanică moleculară efectuate în scopul echilibrării 
modelelor computaţionale au fost executate folosind câmpul de forţe COMPASS şi PCFF [3-
4]. Ambele sunt câmpuri de forţe de ultimă generaţie cu parametrizare ab initio caracteristică 
pentru materialele studiate de noi. Principalele caracteristici ale modelelor computationale 
dupa echilibrare sunt prezentate in Tabelul 1. 

 
Tabel 1. Principalele proprietati ale sistemelor computationale caracteristice pentru 

materialele,  Chitosan, Chitosan-Grafena, Chitosan-Oxid de Graphene, Colagen, Colagen-
Grafena, Colagen-Oxid de Grafena 
 

 Modelul computational Compozitia 
modelului 
(procent de 

masa) 

Nr. de 
atomi in 
model 

Dimensiune 
modelului 

computational 
(Å) 

Derivata 
de energie 

a 
sistemului 

 

Densitate 
g/cm3 

1 Chitosan 100 8808 52.15 0.000987 0.76 
2 Chitosan / Grafena 96/4 9031 51.68 0.000897 0.80 

3 Chitosan / Grafena 93/7 9254 50.99 0.000965 0.87 

4 Chitosan / Grafena 85/15 9700 50.95 0.00077 0.94 

5 Chitosan / Oxid de grafena 96/4 9119 50.57 0.00814 0.82 
6 Chitosan / Oxid de grafena 93/7 9430 46.34 0.000937 1.19 

7 Chitosan / Oxid de grafena 85/15 10052 50.56 0.000909 1 
8 Colagen 100 9040 51.26 0.000756 1.05 
9 Colagen/Grafena 96/4 9263 50.89 0.000823 1.09 



10 Colagen/Grafena 93/7 9486 50.17 0.000896 1.13 

11 Colagen/Grafena 85/15 9932 49.69 0.000739 1.22 

12 Colagen/ Oxid de Grafena 96/4 9351 50.08 0.000868 1.10 

13 Colagen/ Oxid de Grafena 85/15 10284 49.72 0.000812 1.25 

* Densitatea materialelor compozite a fost calculata considerând următoarele valori ale densităţilor 
materialelor (valori ale materialelor reale):  ρChitosan=0.76 g/cm

3
, ρGrafena=2.2 g/cm

3
, ρOxid de Grafena=2.4 

g/cm
3ρColagen=1.05 g/cm

3 
. 

 
Calitatea modelelor computaţionale şi deci implicit şi a protocolului de echilibrare a 

fost testată prin verificarea cu atenţie a derivatei de energie si a energiei totale a sistemelor. 
Derivata de energie a fiecărui sistem a atins o valoare de maxim 0.0009 kcal·mol–1Å–1 în 
timpul procesului de minimizare (Tabelul 1, coloana 6), prin urmare sistemele au atins starea 
de convergenţă. În timpul calculelor de MD temperatura dar şi alţi parametri precum; energia 
cinetică, energia de nelegătură Van der Waals, energia de nelegătură Coulomb de asemena 
prezintă valori stabile, după fiecare etapă a procedurii de echilibrare (vezi Fig. 2 A si B). Pe 
de altă parte densitatea modelelor computaţionale a fost comparată cu cea a materialului real 
iar valorile acestora sunt raportate in Tab. 1. O concordanţă excelentă a fost gasită între 
valorile densităţilor materialelor reale şi cele ale modelelor computaţionale după aplicarea 
mecanismului de echilibrare. Prin urmare avand in vedere ca toate criterile sunt indeplinite am 
cocluzionat ca modelele sunt suficient echilibrate atat din punct de vedere energetic dar si in 
ce priveste geometria materialului.   
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Figura 2. Energia totala (A) şi temperatura (B) versus timpul de simulare pentru modelul 
computaţional Colagen-Grafena 96/4 (m/m), ultimul pas MD. 
 

 

 

 

 

 



Activitate I.2 
Analizarea modelelor computationale in privinta parametrilor de solubilitate, dinamica 
matricei polimere, proprietatile mecanice (modulul de elasticitate, ratia Poisson si izotropia 
materialului). 
Grad de realizare: integral 

 

Analizarea matricei polimer in privinta proprietatile mecanice (modulul de elasticitate, 

ratia Poisson si izotropia materialului) si dinamica matricei polimere. 
Modelele computationale au fost investigate din punct de vedere al proprietatilor 

mecanice folosind modulul Forcite Plus - Elastic Properties Analysis al software-ului de 
modelare moleculara Materials Studio 5.5.  Acesta foloseste o abordare statica propusa initial 
de Theodoru si colaboratorii, 1986 , care necesita ca input un set de coordonate ale unei 
configuratii perfect echilibrate. In cazul de fata acestea au reperezentata modelele 
computationale mai sus implementate si perfect echilibrate. Calcule de dinamica moleculara 
au fost folosita pentru a genera traiectorile caracteristice materialelor mai sus mentionate si a 
fost executata folosind ansamblul termodinamic NVT (numar constant de atomi, volum 
constant si temperatura constanta) la o tempertura de 300 K pentru 1 nanosecunda (ns) cu un 
pas de 1 femtosecunda (fs). Au fost retinute 4 configurati diferite (o configuratie la fiecare 
250000 fs). Temperatura o fost menţinută constantă prin folosirea termostatului Berendsen. 
Pentru fiecare configuratie sau efectuat teste virtuale de tractiune pe trei directii 
perpendiculare si a fost calculata matricea de elasticitate si de aici modulul lui Young si ratia 
Poisson pentru cele trei directii. In Tabelul 2 sunt raportate modulelor lui Young pentru cele 
trei directii perpenticulare ale modelelor cubice caracteristice  materialele considerate in 
aceasta lucrare. Valorile prezentate in Tabelul 2 au fost obtinute prin calcularea mediei a trei 
valori ale modulelor lui Young obtinute pentru trei configuratii diferite ale aceluiasi material. 
Dupa cum se poate observa din valorile raportate in Tabelul 2, modulele elastice depind de 
cantitatea si natura agentului de ranforsare, grafena sau oxid de grafena dar si de natura 
biopolimerului: o crestere a valorilor modulelor lui Young a fost observata cu adaosul si 
cresterea cantitatii de grafena sau oxid e grafena. O crestere a modulelor elastice pentru 
Chitosan cu pana la 140% a fost observata pentru adaosul de 15% Grafena si cu pana la 224% 
cu adaosul de 15% Oxid de grafena . In cazul colagenului a fost observata o crestere a 
moduleleor de elasticitate cu pana la 178% cu adaosul de 15% Grafena si cu pana la 203 % cu 
adaosul de 15% Oxid de grafena. 

 
Tabel 2. Valorile modului de elasticitate pentru Chitosan, Colagen si materialele 

compozite ale acestora cu Grafena si Oxid de garfena cu diferite compozitii. Sunt raportate 
modulele de elasticitate calculate in cele trei directii perpendiculare (x, y, z) ale modelului 
computational 

 
 Modelul computational Compozit

ia 
modelulu
i (procent 
de masa) 

Modulul de 
elasticitate 
directia x 

[GPa] 

Modulul de 
elasticitate 
directia y 

[GPa] 

Modulul de 
elasticitate 
directia z 

[GPa] 
 

Modulul de 
elasticitate 

mediu 
[GPa] 

1 Chitosan 100 8.24 8.37 9.04 8.55 

2 Chitosan / Grafena 96/4 8.20 9.71 9.58 9.16 

3 Chitosan / Grafena 93/7 9.65 11.17 12.59 11.14 

4 Chitosan / Grafena 85/15 10.32 13.85 12.96 12.37 



5 Chitosan / Oxid de grafena 96/4 10.44 9.18 9.09 9.57 

6 Chitosan / Oxid de grafena 93/7 15.54 16.00 16.10 15.88 

7 Chitosan / Oxid de grafena 85/15 18.72 18.92 19.84 19.18 

8 Colagen 100 4.56 4.89 5.25 4.90 

9 Colagen/Grafena 96/4 6.65 6.89 7.47 7.00 

10 Colagen/Grafena 93/7 7.28 6.62 6.98 6.96 

11 Colagen/Grafena 85/15 8.69 9.21 8.37 8.75 

12 Colagen/ Oxid de Grafena 96/4 9.56 6.23 10.21 8.66 

13 Colagen/ Oxid de Grafena 85/15 10.63 12.95 6.32 9.96 

 

Diferentele intre eficienta de ranforsare a celor doi agenti, Grafena si Oxid de Grafena se 
datoreaza energiei de interactie dintre acestea  si lanturile de biopolimer. Astfel Oxidul de 
Grafena care prezita pe suprafata numeroase grupari de tip hidroxil, carboxil si epoxi 
formeaza mai usor ineractii de tip electrostatic sau covalent cu polimerul astfel se realizeaza o 
mai buna adeziune intre agentul de ranforsare si matricea polimera si prin urmare se 
realizeaza o mai bun distribuire a stersului. Trenduri similare au fost observate si in alte studii 
care au demonstrat ca eficienta ranforsarii depinde de taria legaturilor dintre polimer si 
agentul de ranforsare precum si de uniformitatea dispersie agentului de ranforsare in matricea 
polimera (Ionita si colaboratorii). O alta caracteristica a modelelor computationale care a fost 
determinata alaturi de modulele de elasticitate, folosind matricea de elasticitate a fost ratia 
Poisson.  
 

Tabel 3. Valorile ratiei Poisson pentru Chitosan, Colagen si materialele compozite ale 
acestora cu Grafena si Oxid de garfena cu diferite compozitii.  
 

 Modelul computational Compozitia 
modelului (procent 

de masa) 

Ratia 
Poisson 

1 Chitosan 100 0.185 
2 Chitosan / Grafena 96/4 0.205 

3 Chitosan / Grafena 93/7 0.240 

4 Chitosan / Grafena 85/15 0.290 

5 Chitosan / Oxid de grafena 96/4 0.251 
6 Chitosan / Oxid de grafena 93/7 0.225 

7 Chitosan / Oxid de grafena 85/15 0.255 
8 Colagen 100 0.195 
9 Colagen/Grafena 96/4 0.201 

10 Colagen/Grafena 93/7 0.220 

11 Colagen/Grafena 85/15 0.296 

12 Colagen/ Oxid de Grafena 96/4 0.257 



13 Colagen/ Oxid de Grafena 85/15 0.301 

 
In ce priveste izotropia materialului in urma calculelor de dinamica moleculara a fost observat 
ca atat Grafena cat si Oxidul de grafena sunt uniform si intamplator dispersate in matricea 
polimera (ambele colagen si chitosan) atunci cand raportul  de masa biopolimer/agent de 
ranforsare este 96/4 sau 93/7 cu cresterea cantitatii de agent de ranforsare se poate observa o 
aglomerare a acestuia in matrice polimera (Fig. 3 C). Pe de alta parte considerand valorile 
modulelor de elasticitate obtinute  pentru cele trei directii perpendiculare (Tabel 2) ale 
modulelor de elasticitate se poate spune ca materialele compozite au un comportament 
anizotrop care se accentueaza  mai ales cand cantitatea de agent de ranforsare adaugat 
matricei polimer este ridicata. 
 
 

 

 
 
 
Modelul atomic Chitosan-Oxid de 
Grafena 96/4 (raport de masa) 

 

 
 
 
Modelul atomic Chitosan-Oxid de 
Grafena 93/7 (raport de masa) 

 

 
 
 
Modelul atomic  Chitosan-
Grafena 85/5 (raport de masa) 

Figura 3. Morfologiile caracteristice diferitelor materiale compozite de tip biopolimer-agent 
de ranforsar 
 



Analizarea modelelor computationale in privinta parametrilor de solubilitate 

 
O alta caractersritica importanta a materialului si care influenteaza performantele 

finale ale acestuia este morfologia. Metoda care va fi folosita in scopul determinarii 
morfologiei este dinamica disiparii particulelor, o binecunoscuta metoda computatională de 
modelare moleculara la mezoscala  care permite predictia proprietatilor morfologice ale 
materialelor (Ionita si colaboratorii, 2012). Simularile la mezoscala folosesc ca date de input 
parametri ce sunt determinati la nivel atomic. Unul dintre acesti este parametrul de solubilitate 
care au fost determinati pentru fiecare specie caracteristica sistemelor computationale folosind 
modulul Synthya al software-ului de modelare moleculara Materials Studio 5.5.  Parametri de 
solubilitate caracteristici celor patru specii chimice sunt raportati in Tabelul 4.  

 
Tabelul 5. Parametrii de solubilitate caracteristici speciilor chimice ale sistemelor 

computationale 
 

 Modelul computational Parametrul 

Van Krevelen 
 ((J/cm3))-0.5 

Volum molar 

(cm3/mol) 

1 Chitosan 29,9 115 
2 Colagen 27.8 111 

3 Grafena 26 109 

4 Oxid de Grafena 26.7 109 

 
 
Folosind parametri de solubilitate Van Krevelan au fost derivati parametri Flory-Huggins (χ), 
utilizand ecuatia 2 iar valorile sunt prezentate in tabelul 5. 
 

RT

V jiref )( δδ
χ

−
=       (1) 

unde, Vref este volumul molar al monomerului (grauntelui), R este constanta universala a 
gazului (8.3145 J/mol*K) si T este temperatura. In continuare parametrii Flory-Huggins au 
fost transformati in parametri de repulsie (aij). Parametri de repulsie descriu fortele 
conservative care apar intre perechi de graunti si au fost calculate folosind relatia Groot and 
Warren, ecuatia 3. 
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Tabelul 6. Parametrii de input folositi pentru implementarea modelelor moleculare 

mezoscalice 

 

Model computational Vref χ aij 
Chitosan-grafena 112 0.17 25.57 
Chitosan-oxid grafena 112 0.14 25.46 
Colagen-grafena 110 0.17 25.56 
Colagen-oxid grafena 110 0.14 25.46 

 

 



Activitatea I.3. Implementarea modelelor computaţionale de tip biopolimer-grafene şi 

proteină morfogenetică osoasă 2 (BMP) (sau altă proteină similară) ce urmează a fi 

analizate. Realizarea de teste preliminare pentru identificarea parametrilor optimi ce pot fi 

utilizaţi pentru optimizarea modelelor in vacuum şi in mediu de solvent explicit. Echilibrarea 

sistemelor. Investigarea caracteristicilor energetice şi conformaţionale corespunzătoare 

sistemelor optimizate şi echilibrate. 

Grad de realizare: integral 
 
Implementarea modelelor computationale  

Alegerea/construirea modelelor moleculare 
Modelul moleculei de grafenă a fost construit cu ajutorul software-ului HyperChem. 
Diametrul inelului hexagonal de carbon şi al foii de grafenă a fost de 2,8Å şi repectiv 38,52Å. 
Pentru investigarea comportamentului proteinei morfogenetice osoase 2 (BMP – bone 
morphogenetic proteins) la nivel de singură moleculă a fost utilizată o structură moleculară 
depozitată în RCSB Brookhaven Protein Data Bank. Modelul ales este codificat 3BMP.pdb şi 
reprezintă proteina morfogenetică osoasă umană care induce formarea şi regenerare oaselor, şi 
joacă un rol important în primele faze ale dezvoltării embrionare la vertebrate şi nevertebrate 
(Scheufler ş.a., 1999). Modelul 3BMP.pdb are o rezoluţie foarte bună de 2,7 Å şi a fost 
obţinut prin difracţie cu raze X (factor R de 0.242). 
Modelul moleculei de colagen utilizat pentru rularea procedurilor de modelare moleculară 
este 1CAG.pdb şi se prezintă sub formă de triplu helix cu o lungime de aproximativ 8,4 nm. 
Această structură atomică a fost aleasă în baza rezoluţiei foarte bune de 1,9 Å a modelului. 
Fiecare lanţ peptidic are 29 resturi de aminoacizi unitatea repetitivă fiind prolină – 
hidroxiprolină – glicină. 
Cele două structuri atomice ale proteinelor analizate prezintă o stabilitate foarte bună: toate 
resturile de aminoacizi din structura proteinelor sunt localizate în regiunile permise ale 
diagramei Ramachandran iar valoarea G este 0,19 în cazul BMP şi -0,06 în cazul colagenului.  
 
Pregătirea modelelor moleculare 
În scopul pregătirii pentru rularea procedurilor de mecanică şi dinamică moleculară, modelele 
proteice au fost întâi rafinate prin eliminarea tuturor compuşilor de natură neproteică. Au fost 
îndepărtate toate moleculele de apă şi compuşii chimici folosiţi pentru stabilizarea 
moleculelor proteice în vederea pregătirii pentru etapa de cristalizare: (4S)-2-metil-2,4-
pentandiol în cazul BMP şi şase molecule de acid acetic în cazul colagenului.  

 
Optimizarea modelelor  
Pentru simularea comportamentului moleculelor menţionate s-a apelat la modelare moleculară 
care reprezintă un ansamblu de metode teoretice şi tehnici computaţionale folosite pentru 
imitarea comportamentului moleculelor. Această abordare se mai numeşte in silico şi se 
bazează pe modele teoretice şi formalisme bine definite. Tehnicile specifice modelării 
moleculare sunt utilizate pentru a furniza rezultate noi într-un mod tot mai similar celui 
utilizat în cazul experimentelor, adăugând însă informaţii valoroase la nivel atomic. 

Simulările de mecanică moleculară pentru minimizarea energiei potenţiale a sistemelor 
atomice, etapele de dinamică moleculară şi analiza ulterioară a rezultatelor obţinute au fost 
efectuate cu ajutorul software-urilor specifice Hyperchem 8.0 (Hyperchem®, Hypercube, 
Canada), Visual Molecular Dynamics (VMD) şi Gromacs (version 4.5.5.) utilizând un 
computer prevăzut cu processor Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 1.86 GHz. 
 În cazul utilizării software-ului Hyperchem 8.0, energia potenţială şi proprietăţile 
fizice ale sistemelor moleculare au fost descrise folosind ecuaţiile mecanicii clasice prin 
realizarea de simulări cu ajutorul force field-ului AMBER 3 (Assisted Model Building and 



Energy Refinement). Acest force field a fost dezvoltat special pentru realizarea de simulări în 
scopul investigării comportamnetului proteinelor şi acizilor nucleici.  
 În cazul utilizării software-ului Gromacs care rulează în mediul de operare Linux s-a 
folosit force field-ul Gromos96 43a1 în condiţii de paralelizare. 

Mecanica moleculară utilizată în primele etape de optimizare geometrică foloseşte 
legile mecanicii clasice şi consideră fiecare atom ce intră în structura moleculelor prin 
intermediul coordonatelor spaţiale x, y şi z, precum şi forţe de interacţiune ce se stabilesc între 
aceştia. În cazul acestei metode mişcarea browniană este ignorată. Principalul obiectiv al 
mecanicii moleculare este de a identifica energia potenţială minimă a sistemului considerat, 
pentru a obţine o structură geometrică optimă.  

Algoritmii de minimizare care deservesc mecanica moleculară reprezintă proceduri de 
minimizare a energiei potenţiale. În urma rulării unor proceduri în baza acestor algoritmi se 
obţin valori de minim local ale energiei potenţiale (Holtje, 2008). Pentru a elimina 
interacţiunile de nelegătură de natură repulsivă precum şi eventualele distorsiuni geometrice 
ce introduc perturbaţii în ecuaţia force-fieldului, energia potenţială a moleculelor a fost 
minimizată în vacuum prin aplicarea următorilor algoritmi în serie: 
- algoritmul Steepest Descent - a fost utilizat pentru detectarea rapidă dar aproximativă a unei 
configuraţii caracterizată printr-o valoare de minim energetic local; 
- algoritmul  Polack Ribiere - este un algoritm derivativ şi a utilizat ca structură de start 
modelul pre-minimizat prin algoritmul  Steepest Descent. Algoritmul Polack Ribiere a permis 
obţinerea unei structuri mai rafinate şi cu o valoare a energiei potenţiale mult inferioară 
modelului iniţial. Minimizarea s-a considerat încheiată la obţinerea unui gradient al energiei 
potenţiale de 10-4 kcal·Å-1·mol-1. 

În cazul utilizării software-ului Gromacs, minimizarea energetică a fost realizată 
folosind algoritmii Steepest Descent şi limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno. 
 Moleculele au fost ulterior amplasate în centrul unui vase/celule de reacţie de formă 
paralelipipedică. Dimensiunea vaselor de reacţie a variat în funcţie de dimensiunea 
moleculelor de analizat. Spre exemplu, în cazul moleculei de BMP s-a utilizat un vas având 
dimensiunile 79.12 Å x 79.25 Å x 82.25 Å, suficient de mare pentru a permite efectuarea unor 
teste de tracţiune în vederea elongării proteinei prin tehnica dinamică moleculară ghidată 
(Steered Molecular Dynamics, SMD). Vasul de reacţie a fost ulterior umplut cu molecule de 
apă single point charge (SPC) (solvent explicit). Dimensiunea finală a sistemului BMP 
solvatat a fost de 49.033 atomi, incluzând 15.992 molecule de apă. Utilizarea solventului 
explicit s-a făcut în scopul modelării interacţiunilor dintre proteine sau grafenă şi moleculele 
de apă. Mogilner, Ruderman şi Grigera (2002) au arătat că moleculele de apă joacă un rol 
esenţial în menţinerea formei (“împachetării”) native a proteinei datorită implicării în 
realizarea de legături de hidrogen. 
 În scopul pregătirii pentru etapele ulterioare de dinamică moleculară, sistemele 
solvatate au fost ulterior optimizat folosind aceeaşi secvenţă de algoritmi ca şi în cazul 
minimizării realizate în vacuum. În fiecare caz, optimizarea geometriei a fost finalizată la 
atingerea unui gradient de energie de 10-4 kcal·Å-1·mol-1. 

După rafinare şi optimizarea în vid a geometriei BMP s-a obţinut o energie potenţială 
de –5.33·103±16,53 kJ/mol. După solvatare, sistemul obţinut a fost din nou minimizat din 
punct de vedere energetic pentru a elimina forţele puternice şi distorsiunile introduse de 
structura moleculelor de apă, până la atingerea unei valori a energiei potenţiale de -8,98·105 ± 
39,03 kJ/mol. 

În cazul moleculei de colagen, energia potenţială după minimizarea energetică initială 
in vacuum a fost de 4,54·102±4,71 kJ/mol, iar după minimizarea energetică în mediu apos a 
fost de –2,47·104 ± 62,73 kJ/mol.  



În ceea ce priveşte grafena, valoarea energiei potenţiale estimtă în vid a fost de            
-1,04·103 ± 13.97 kJ/mol. După solvatare şi optimizare genometrică valoare energiei 
potenţiale a scăzut la -2,36·104 ± 65,72 kJ/mol. 
 
Echilibrarea sistemelor şi analiza structurilor moleculare echilibrate 
Ansamblurile moleculare optimizate au fost ulterior echilibrate pentru 1000 ps în vederea 
uniformizării temperaturii şi a eliminării oscilaţiilor energetice. 

Dinamica moleculară, folosită în această ultimă etapă, este o tehnică de simulare 
moleculară ce descrie dinamica şi interacţiunile din sistemul analizat, luând în calcul şi 
parametri precum temperatura, presiunea şi interacţiunea cu solvenţii. Este permisă astfel 
corelarea structurii unei molecule cu funcţia sa biologică. De asemenea, dinamica moleculară 
permite identificarea celui mai stabil izomer, asociat minimului global al energiei potenţiale, 
ce reprezintă minimul local cu valoarea cea mai scăzută. O foarte importantă caracteristică a 
simulărilor de dinamică moleculară este că descrie mişcarea individuală a particulelor ca o 
funcţie de timp. Acest tip de simulări generează configuraţii succesive ale sistemului 
integrând legile de mişcare ale lui Newton. 

Problema mişcării întregului sistem se simplifică dacă luăm în considerare mişcarea 
fiecărui atom. Datorită rulării preliminare a unor etape de mecanică moleculară (minimizare 
energetică/optimizare de geometrie) înainte de începerea simulărilor de dinamică moleculară 
se cunosc, pentru fiecare atom, condiţiile iniţiale, precum coordonatele carteziene, energiile şi 
setul iniţial de viteze. Asupra sistemului acţionează astfel o forţă într-un interval de timp 
foarte scurt (10-15 s), pentru a putea simula mişcarea sistemului.  

Modelele echilibrate au fost ulterior caracterizate din punct de vedere energetic. În 
tabelul 1 sunt prezentate contribuţiile energetice la valoarea energiei totale a sitemelor BMP, 
colagen şi grafenă solvatate.  
 
Tabelul 1. Caracteristicile energetice ale sistemelor moleculare de BMP, colagen şi grafenă solvatate 
şi echilibrate 

Enegie BMP Colagen Grafenă 
Energie totală, kJ/mol -503215,69 -12574,43 -18122,41 
Energie potenţială, kJ/mol -692430,19 -19517,44 -22066,83 
Energie cinetică, kJ/mol 189214,48 6943,01 3944,42 

 
Andocarea şi rafinarea modelelor pentru obţinerea complexelor biopolimer-grafene 
Molecula de colagen echilibrată a fost folosită ca receptor pentru grafenă în procedura de 
andocare. Pentru interfaţarea corespunzătoare a celor două molecule echilibrate la 37oC, s-au 
folosit alternativ algoritmele de calcul GRAMM-X (Tovchigrechko şi Vakser, 2006) şi 
PatchDock (Schneidman-Duhovny ş.a., 2005) care realizează andocarea pe baza principiului 
complementarităţii suprafeţelor. Procedura de andocare furnizează aşadar mai multe variante 
de complexe biopolimer-grafenă ierarhizate în baza complementarităţii moleculare. În scopul 
identificării ansamblului molecular ideal, cele 100 de variante obţinute sunt evaluate printr-o 
funcţie de punctaj, care consideră atât forma geometrică a moleculelor cât şi energia atomică 
de contact, iar ulterior soluţiile redundante sunt eliminate în baza valorilor calculate pentru 
abaterea medie pătratică. 

Soluţiile generate prin andocarea “rigidă” a celor două molecule cu PatchDock au fost 
ulterior rafinate cu ajutorul soft-ului specific FireDock folosind serverul cu acelasi nume. 
Rafinarea a constat în rearanjarea catenelor laterale localizate la interfaţa dintre cele două 
molecule şi în ajustarea orientării relative a colagenului şi grafenei în cadrul complexului. În 
final, modelele rafinate au fost clasificate în principal pe baza energiei de interacţiune dintre 
cele două molecule, ţinându-se cont şi de termenii energetici van der Waals atractivi şi 



repulsivi (Andrusier ş.a., 2007). În scopul investigării particularităţilor de interacţiune dintre 
cele două molecule au fost alese modelele computaţionale rezultate ca fiind optime în urma 
andocării cu cele două soft-uri menţionate.  

Modelul complexului biopolimer-grafenă (Figura 1) a fost ulterior optimizat folosind 
aceeaşi secvenţă de algoritmi, încălzite până la temperatura de 37oC şi în final au fost 
echilibrate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelul 3D al complexului colagen-grafenă rezultat în urma andocării moleculare 
 

 
Actvitatea I.4. Testarea influenţei temperaturii asupra caracteristicilor energetice şi 

conformaţionale ale structurilor moleculare. Traiectoriile structurilor echilibrate vor fi 

analizate pentru a obţine descriptori structurali precum: suprafaţa accesibilă soventului, 

diagramele Ramachandran, legături de hidrogen intramoleculare, legături de hidrogen între 

proteină şi solvent, etc., care permit o evaluare cuprinzătoare a caracteristicilor 

conformaţionale.  

Grad de realizare: integral 

 

Etapele simulărilor 
Pentru înţelegerea detaliilor la nivel atomic referitoare la comportamentul moleculelor de 
colagen, BMP şi grafenă, sistemele solvatate au fost încălzite treptat până la 25°C şi 37°C 
prin cuplare la o baie de apă externă. Temperatura dorită a fost obţinută prin cuplarea 
individuală a fiecărei categorii de molecule din sistem la termostatul Berensen timp de 100 ps. 
Ulterior, ansamblurile moleculare au fost echilibrate pentru 1000 ps în vederea uniformizării 
temperaturii şi a eliminării oscilaţiilor energetice.   
 Pasul de integrare folosit în toate simulările de dinamică moleculară a fost de 0,001 ps. 
Interacţiunile electrostatice au fost modelate prin metoda Particle-Mesh-Ewald (PME), 
folosind pentru reducerea costurilor computaţionale un cutoff de 1,7nm pentru forţele 
Coulomb şi un grad de interpolare de ordinul al patrulea. Interacţiunile de tip van der Waals 
au fost modelate folosind ecuţia consacrată a energiei potenţiale Lennard-Jones; pentru 
reducerea costurilor computaţionale, energia potenţială a fost tratată cu o funcţie switch 
utlizând o distanţă de cutoff de 1,1 nm şi o distanţă de tranziţie de 0,9 nm. 
 Modelele proteice echilibrate la diferite temperaturi au fost ulterior caracterizate din 
punct de vedere structural şi conformaţional. Estimarea structurii proteice a fost realizată prin 
intermediul procedurilor PDBsum (Laskowski, 2009). 
 
Analiza structurilor echilibrate  
Analiza comportamentului proteinelor la nivel unimolecular a fost realizată cu ajutorul 
abordării in silico după echilibrarea structurilor în diferite condiţii pentru a simula 
temperatura camerei (25oC) şi  a corpului uman (37oC). Software-ul ProMotif (Laskowski, 
2009) a fost utilizat pentru identificarea principalelor elemente ale structurii secundare care 
joacă un rol important în determinarea comportamentului proteinelor.  



După creşterea temperaturii până la 25oC şi respectiv 37oC, sistemele au fost 
echilibrate până când energia potenţială a scăzut la -7,05·105 ± 830,44 kJ/mol şi respectiv       
-6,89·105 ± 889,72 kJ/mol în cazul moleculei de BMP şi -1,92·104 ± 100,02 kJ/mol şi 
respectiv -1,94·104 ± 161,65 kJ/mol în cazul moleculei de colagen. Traiectoria sistemelor pe 
parcursul etapei de echilibrare la cele două temperaturi studiate a fost analizată prin 
intermediul evoluţiei abaterii medii pătratice (RMSD). La începutul etapei de echilibrare (600 
ps) valorile RMDS pentru atomii Cα au crescut, apoi s-a stabilit la o valoare medie de 0,29 
nm (SD ± 0,01 nm) şi 0,39 nm (SD ± 0,05 nm) pentru molecula de BMP şi la  0,21 nm (SD ± 
0,01 nm) şi 0,29 nm (SD ± 0,03 nm) pentru molecula de colagen, echilibrate la 25oC şi 
respectiv 37oC. 
Calitatea stereochimică a proteinelor a fost analizată cu ajutorul software-ului Procheck 
(Laskowski, 2009). Stabilitatea proteinelor echilibrate la cele două temperaturi a fost apreciată 
prin intermediul parametrilor diagramei Ramachandran (Figura 2.) care permite vizualizarea 
unghiurilor torsionale ψ în funcţie de φ pentru toţi aminoacizii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. (a) Diagrama Ramachandran pentru modelul BMP echilibrat la 25oC. Câmpurile roşii, maro 
şi galbene indică regiunile preferate, permise şi respectiv acceptate. (b) Reprezentarea schematică a 
unghiurilor torsionale din catena proteică. Unghiul ω al legăturii peptidice este în mod normal 180o, 
doarece caracterul de legătură parţial dublă menţine planaritatea. 
 
Procentul ridicat de resturi de aminoacizi amplasate în regiunile preferate şi permise ale 
diagramei Ramachandran (Tabel 2) indică echilibrarea corespunzătoare a structurilor utilizate. 

În cazul moleculei de BMP, abaterea medie pătratică obţinută în urma suprapunerii 
structurilor proteice echilibrate la 25°C şi 37°C a fost de 5,34Å, indicând importante 
rearanjări conformaţionale ale proteinei la temperatura corpului uman, raportat la temperatura 
camerei.  

Analizând rezultatele prezentate în Tabelul 3 se poate observa că modificarea de 
temperatură afectează atât conţinutul de stranduri cât şi pe cel de helixuri. Creşterea 
temperaturii de la 25 oC la 37 oC conduce la reducerea procentului de stranduri şi la creşterea 
celui de helixuri din structura proteinei. Independent de valoarea temperaturii, structura 
secundară este dominată de stranduri (Tabelul 3). Rezultatele obţinute corespund observaţiilor 
experimentale făcute de Scheufler ş.a. (1999) care furnizează detalii privind molecula de 
BMP-2 după cristalizare. Una dintre foile β-pliate are o conformație crossover răsucită ți se 
găseşte în apropierea unui α-helix, care este aproape perpendicular pe ea. O serie de detalii 
structurale oferă şi Daoppin ş.a. (1992) care descriu structura de ansamblu a BMP2 ca 
asemănându-se unei mâini în care resturile de cistină formează palma, în timp ce helixurile şi 
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foile β-pliate reprezintă încheietura mâinii şi degetele. La ambele temperaturi testate bucla ce 
conectează componentele β7 şi β8 prezintă conformaţie hairpin (ac de păr), aşa cum indică şi 
Sibanda şi Thornton (1991), atât pentru BMP2 cât şi pentru BMP7. 
 
Tabelul 2. Rezultatele analizei statistice în baza diagramei Ramachandran 

 BMP Colagen 
25 oC 37 oC 25 oC 37 oC 

Regiuni preferate (%) 77,2 69,6 77,1 74,3 
Regiuni permise (%) 17,4 25,0 22,9 25,7 
Regiuni acceptate (%) 4,3 4,3 0 0 
Regiuni  nepermise (%) 1,1 1,1 0 0 

 
Restul de Phe41 este considerat foarte important pentru stabilizarea structurilor 

secundare ale proteinei ce implică strandurile β2, β5, β6 ți β9, care sunt amplasate foarte 
aproape unul faţă de celălalt, având o orientare antiparalelă (Scheufler ş.a., 1999). În cazul 
ambelor temperaturi studiate, analiza cu PROCHECK indică faptul că acest reziduu are valori 
mici ale abaterii absolute de la media valorii Chi-1 şi a unghiului de torsiune omega. Nu au 
fost identificate legături de hidrogen care implică Phe41 în nici una dintre structurile 
echilibrate la 25 şi 37oC. 

Deşi numărul total de helixuri este acelaşi la ambele temperaturi testate, doar helixul 
Asn59-Asn68 lung de ~ 15Å a putut fi identificat în ambele structuri, datorită stabilităţii reduse. 
Mai mult decât atât, la temperatura corpului uman, structura de tip helix3-10 rotit la dreapta 
dispare. 

Procentul formaţiunilor neordonate din structura moleculei de BMP a variat 
semnificativ odată cu temperatura. Se remarcă o diminuare de 13,2% a formaţiunilor 
secundare ordonate din structura proteică la creşterea temperaturii. Structura secundară 
neordonată a fost dominată de motivele beta turn, a căror număr a scăzut de la 13 (25 oC) la 
12 (la 37 oC), în timp ce numărul de motive gamma turn a crescut de la 1 la 7.  
 
Tabelul 3. Detalii cu privire la structura secundară a moleculei de BMP echilibrată la 25 oC şi 37oC  

 25 oC 37 oC 
Foi beta pliate 3 foi beta pliate antiparalel: A cu 2 

stranduri (Lys15-Val21; Tyr38-His44), B 
cu 3 stranduri (Ile32-Ala34; Leu84-Tyr91; 
Val99-Val108) şi C cu 2 stranduri (Cys78-

Pro81; Cys111-Arg114) 

3 foi beta pliate antiparalel: A cu 2 
stranduri (Lys15-His17; Tyr42-His44), 

B cu 2 stranduri (Val80-Leu84; 
Val108-Gly112) şi C cu 2 stranduri 

(Ile87-Leu92; Val98-Tyr103) 
Stranduri (%) 40.6 26.4 
Nr. de helixuri 2 (Asp53-Leu55; Asn59-Asn68) 2 (Phe23-Val26; Asn59-Asn68) 
α-helixuri (%) 9.4 13.2 
3-10 helixuri (%) 2.8 0.0 

 
Traiectoriile structurilor echilibrate au fost analizate pentru a aprecia legăturile de 

hidrogen formate de proteine precum şi de suprafaţa proteică hidrofobă expusă la solvent.  
Apa influenţează în mod semnificativ interacţiunile de tip electrostatic. Moleculele de 

apă sunt implicate direct prin formarea legăturilor de hidrogen specifice cu proteina. 
Moleculele de apă explicite folosite pentru simulare influenţează în mod semnificativ 
proprietăţile structurale şi comportamentul proteinelor în soluţie.  

Hidrofobicitatea a fost măsurată ca suprafaţă hidrofobă accesibilă solventului (SHAS). 
SHAS reprezintă 58-59% din totalul suprafeţei accesibile solventului a moleculei de BMP. 
Acest parametru a fost calculat ca aria suprafaţei van der Waals a proteinei. Creşterea 
temperaturii de la 25 la 37oC a determin modificări nesemnificative ale SHAS (Tabelul 4).   
 



Tabelul 4. Indicatori structurali pentru modelul BMP echilibrat la 25oC şi 37oC 

Temperatura Nr. Hb 
intramoleculare 

Nr. Hb 
bifurcate 

Nr. Hb 
proteină-apă 

SHAS, 
nm2 

Energie de interacţie 
proteină-apă, kJ/mol 

25 oC 67 10 223 43.26 -15754.2 
37 oC 64 6 217 42.12 -16114.5 

 
Pe parcusul încălzirii, comportamentul proteinei a fost influenţat semnificativ de 

mediul apos. Multe din legăturile de hidrogen au fost desfăcute generând noi acceptori şi 
donori care au interacţionat parţial cu moleculele de apă. Legăturile de hidrogen au fost 
determinate cu ajutorul programului HBPLOT (McDonald şi Thornton, 1994). În tabelul 4. 
este prezentat numărul legăturilor de hidrogen care stabilizează structura BMP, precum şi 
numărul înteracţiunilor stabilite între proteină şi apă după echilibrarea sistemului la diferite 
temperaturi. Ca o consecinţă a modificărilor conformaţionale ale proteinei, numărul total de 
legături de hidrogen simple şi bifurcate din structura proteinei a variat cu temperatura. 
Majoritatea legăturilor de H intramoleculare contribuie la stabilizarea lanţului principal al 
proteinei, fiind în special stabilite între catenele principale (~73%), în timp ce mai puţine 
(7%) conectează catenele laterale din structura moleculei de BMP. Distanţa medie dintre 
donor şi acceptor a variat între 2,7 şi 3,0 Å. Independent de condiţiile de simulare, legăturile 
de H sunt implicate în stabilizarea tuturor elementelor secundare are structurii proteice (Lenne 
ş.a., 2000). 

O analiză detaliată a legăturilor de hidrogen implicate în stabilizarea structurii 
moleculei de BMP indică faptul că ~23% dintre legături asigură plierea/împachetarea 
regiunilor de tip foaie β-pliată în timp ce ~34% sunt responsibile pentru stabilizarea α-
helixurilor la 37oC. Indiferent de temperatură, legăturile de H care stabilizează structurile 
secundare β-foaie pliată sunt responsabile de efectul de ecranare, conducând la interacţiuni 
relativ puternice între proteine şi soluţie. Aceste interacţiuni puternice ar putea explica 
dificultatea în desfacerea structurilor β-foaie pliată (Shea şi Brooks, 2001). Legăturile de H ce 
contribuie la stabilizarea helixurilor şi a formaţiunilor de conexiune tip turn s-au format şi 
desfăcut rapid pe parcursul etapei de echilibrare. Datorită faptului ca aceste legături de H sunt 
mai expuse la solvent, se pune problema competiţiei cu moleculele de apă ca donor sau 
acceptor la formarea unor noi legături (Shea şi Brooks, 2001). 

În ceea ce priveşte molecula de colagen, structura de triplu helix a proteinei este 
datorată interacţiunilor dintre cele trei lanţuri peptidice. Pentru a verifica stabilitatea 
moleculei la cele două temperaturi testate au fost evaluate proprietăţile de interfaţă ale 
tripeptidei (Figura 3).  

Pentru fiecare lanţ în parte s-a evidenţiat o arie de înteracţiune cu celelalte lanţuri 
peptide curpinsă între 830 şi 959 Å2 la 25oC şi între 832 şi 941 Å2 la 37oC. La creşterea temperaturii 
s-a remarcat şi o scădere uşoară a numărului de interacţiuni de nelegătură şi al punţilor de hidrogen 
stabilite între cele trei lanţuri (Tabelul 5). 
 
 

Tabelul 5. Indicatori structurali pentru modelul moleculei de colagen echilibrat la 25oC şi 37oC 

Lanţuri 25 oC 37 oC 

 
Nr. 

aminoacizi 
la interfaţă 

Arie 
interfaţă, 

Å2 
Hb 

Nr. 
interacţiuni 
nelegătură 

Nr. 
aminoacizi 
la interfaţă 

Arie 
interfaţă, 

Å2 
Hb 

Nr. 
interacţiuni 
nelegătură 

A:B 29:22 830:898 8 136 28:22 832:894 7 138 
A:C 25:28 959:897 8 158 26:27 941:889 6 150 
B:C 26:23 864:932 7 148 25:23 873:903 7 141 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Rezultatul analizei suprafeţei moleculei BMP echilibrată la temperaturile 25oC (a) şi 37oC 
(b) 

 
În ceea ce priveste grafena, prin echilibrarea sistemului solvatat în cele două condiţii 

diferite de mediu menţionate, s-a pus în evidenţă în special variaţia energiei acumulate de 
atomii aflaţi în mişcare. Odată cu creşterea temperaturii de la 25 oC la 37oC se remarcă o 
creştere a energiei cinetice a sistemului de la 3,78·103±66,21 kJ/mol la 3,93·103±67,07 kJ/mol, 
în timp ce energia potenţială variază de la –2,24·104±71,21 kJ/mol la –2,21·104±72,34 kJ/mol. 
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