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2. Wstęp
2.1. Syntaza tymidylanowa – mechanizm reakcji katalitycznej
Syntaza tymidylanowa (ST) (EC 2.1.1.45), wysoce konserwatywny enzym zbudowany z
dwóch identycznych podjednostek o masie cząsteczkowej 30-35 kDa każda, katalizuje
metylację pozycji C(5) w 5’-monofosforanie 2’-deoksyurydyny (dUMP), z powstaniem 5’monofosforanu 2’-deoksytymidyny (dTMP) [1-6]. Syntaza tymidylanowa katalizuje reakcję
poprzez utworzenie trójcząsteczkowego kompleksu enzym-substrat-kofaktor, który, po
pewnej reorganizacji wiązań, rozpada się do produktu, dTMP, dihydrofolianu (H2Folate lub
DHF) i enzymu. Mechanizm reakcji katalitycznej jest pokazany na Rys. 1. Enzym aktywuje
dUMP w wyniku ataku nukleofilowego reszty cysteinowej centrum aktywnego na C(6)
pierścienia pirymidynowego. Na tym etapie ujemny ładunek reszty cysteinowej jest
zdelokalizowany w kierunku grupy C(4)=O w dUMP, tworząc anion enolanowy. Uważa się,
że pozycja C(5) tego jonu ma charakter silnie nukleofilowy, co ułatwia następujący teraz atak
reszty metylenowej, w formie jonu iminiowego, powstałego w wyniku wcześniejszej
aktywacji (otwarcia) pierścienia imidazolidynowego kofaktora, N5,10metylenotetrahydrofolianu (CH2H4Folate lub mTHF). W konsekwencji powstaje
kowalencyjnie powiązany pośrednik, trójcząsteczkowy kompleks enzymu z substratem i
kofaktorem. Następnie oddysocjowuje proton z pozycji C(5) pierścienia pirymidynowego
dUMP. Prowadzi to do -eliminacji tetrahydrofolianu, pozostającego jednak w dalszym ciągu
związanym niekowalencyjnie w centrum aktywnym, co umożliwia przeniesienie jonu
wodorkowego H- z pozycji C(6) pterydyny, w następstwie czego dochodzi do redukcji grupy
metylenowej na C(5) pierścienia pirymidynowego. Zakończenie reakcji wymaga regeneracji
podwójnego wiązania C(5)=C(6) w pierścieniu pirymidynowym, z następującą eliminacją,
której produktami są dTMP i enzym.

Rysunek 1. Mechanizm reakcji katalitycznej syntazy tymidylanowej [6]. Pokazane są
substraty, stany pośrednie A-D oraz produkty reakcji. Liczby od 1 do 5 opisują
kolejne etapy reakcji, :B oznacza zasadę pełniącą rolę akceptora protonu.
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2.2. Syntaza tymidylanowa – rola biologiczna. Inhibicja enzymu:
5-fluorouracyl jako lek przeciwnowotworowy
Reakcja ST jest końcowym etapem szlaku biosyntetycznego de novo prowadzącego do
dTMP, który jest niezbędnym składnikiem kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). W
rezultacie, zahamowanie ST blokuje syntezę DNA i zapobiega proliferacji komórek. Z tego
względu ST jest od długiego czasu rozpoznawana jako enzym docelowy w chemioterapii
przeciwnowotworowej (a także przeciwwirusowej, przeciwgrzybiczej i
przeciwpierwotniaczej) [7,8]. Przez ostatnie dekady wiele związków chemicznych,
pochodnych najpierw substratu (dUMP) a później również kofaktora (mTHF), było
testowanych, bądź eksperymentalnie bądź w próbach klinicznych, jako potencjalne inhibitory
ST. W tej grupie, najszerzej stosowany lek, 5-fluorouracyl (FUra), został wprowadzony na
rynek farmakologiczny już w roku 1957. Projektując FUra jako lek przeciwnowotworowy,
uwzględniono obserwację dotyczącą preferowanego wykorzystania uracylu podczas syntezy
DNA w komórkach nowotworowych w porównaniu do zdrowych [9,10]. FUra oraz jego
niektóre pro-leki (kapecytabina, tegafur, 5’-deoksy-5-fluorourydyna) odgrywają do dnia
dzisiejszego kluczową rolę w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów, takich jak między
innymi rak żołądka, rak jelit, rak trzustki, nowotwory w obrębie głowy i szyi, rak piersi, rak
jajnika [11-13]. FUra jest przetwarzany do 5’-monofosforanu 5-fluoro-2’-deoksyurydyny
(FdUMP), będącego silnym, kompetycyjnym inhibitorem ST. Oparta na mechanizmie reakcji
inhibicja ST przez FdUMP następuje poprzez zależne od czasu powstawanie
trójcząsteczkowego kompleksu syntazy tymidylanowej z FdUMP i mTHF, po czym reakcja
zatrzymuje się, ponieważ podstawnik fluorowy, inaczej niż proton w cząsteczce dUMP, nie
oddysocjowuje z pozycji C(5) pierścienia pirymidynowego. W rezultacie następuje powoli
odwracalna inaktywacja enzymu [14]. FUra nie jest optymalnym lekiem ponieważ nie jest
efektywnie przekształcany do FdUMP, lecz częściowo do toksycznych metabolitów. Prócz
tego, nowotwory mogą wykazywać nabytą lub naturalną oporność na FUra [15,16]. Obydwa
wymienione czynniki, jak również brak selektywności FUra względem ST powodują, że
poszukiwania efektywnych i selektywnych inhibitorów ST, głównie spośród związków
będących pochodnymi dUMP oraz mTHF, są systematycznie kontynuowane.
2.3. Syntaza tymidylanowa – właściwości nie-katalityczne enzymu
Bardzo interesujące są również nie-katalityczne właściwości syntazy tymidylanowej.
Wykazano, że ludzka oraz bakteryjna syntaza tymidylanowa posiadają zdolność wiązania
własnych mRNA (w ich obszarach kodujących) oraz hamowania ich translacji, przy czym
obydwie funkcje wydają się być ze sobą powiązane [17,18]. Ponadto, ludzka ST wiąże oraz
hamuje translację matryc mRNA genów p-53 oraz c-myc, co sugeruje że może być ona
regulatorem translacyjnym ekspresji genów komórkowych [19]. Z tego względu ST może
również pełnić szereg nieznanych funkcji nie-katalitycznych, np. postuluje się że posiada ona
aktywność typu onkogenu [20].
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2.4. Modyfikacje potranslacyjne w białkach
Modyfikacje potranslacyjne są modyfikacjami białek przebiegającymi po zakończeniu
translacji, które wpływają na funkcjonowanie białka. Fosforylacja jest najbardziej
rozpowszechnioną modyfikacją potranslacyjną - szacuje się, że w dowolnym momencie
nawet do 30 % białek w komórkach ludzkich występuje w postaci ufosforylowanej [21,22].
Odwracalne fosforylacje białek oddziałują na podstawowe procesy komórkowe, takie jak
metabolizm, wzrost, podział, różnicowanie i ruchliwość komórek, transport błonowy,
odporność, skurcz mięśni, uczenie się i pamięć [23,24]. Wpływają także na aktywność
enzymatyczną białek. Odwracalne, wielokrotne fosforylacje reszt seryny, treoniny lub
tyrozyny odgrywają rolę w modulacji licznych szlaków przekazywania sygnałów w
komórkach eukariotycznych i prokariotycznych [22,25]. Również fosforylacje histydyny,
szczególnie trudne w badaniach z uwagi na niestabilność fosfohistydyn [26-28], odgrywają
role regulacyjne w przekazie sygnałów komórkowych u ssaków [28-36]. Inne występujące w
białku fosforylacje dotyczą reszt argininy, lizyny, asparaginianu i cysteiny. Nieprawidłowe
fosforylacje odgrywają istotne role w wielu stanach chorobowych, takich jak nowotwory,
cukrzyca, atak serca i inne choroby kardiologiczne, reumatoidalne zapalenie stawów i
choroby neurodegeneracyjne (Parkinson, Alzheimer) [37,38]. Nitracja jest zdecydowanie
mniej rozpowszechnioną modyfikacją białek, jednak jej skutki bywają znaczące. Nitrowanie
białka przebiega przez wprowadzenie grupy -NO2 w pozycji 3 pierścienia fenylowego
tyrozyny. Sugeruje się, iż ta modyfikacja odgrywa kluczowe role w wielu procesach
fizjologicznych i patologicznych, włączając w to odpowiedź immunologiczną, śmierć
komórki, starzenie i neurodegenerację [39,40]. Jest odpowiedzialna za zmianę aktywności
enzymatycznej oraz modulację szlaków sygnałowych i/lub metabolicznych [41,42]. Jest
również kojarzona z przeszło 50 chorobami, włączając w to nowotwory w których występuje
intensywna biosynteza tlenku azotu (NO) [43,44]. Nitracje białek są modyfikacjami wysoce
selektywnymi, występującymi tylko na wybranych resztach tyrozyny [45,46]. Z powodu
ogółem nikłego występowania tej modyfikacji, dokładne miejsca nitracji w białku są zwykle
trudne do identyfikacji [47,48].
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3. Cele badawcze
1. Wyznaczenie i porównanie entalpii swobodnych wiązania szeregu tio- i/lub fluoropochodnych substratu przez ST. Scharakteryzowanie oddziaływania tych związków z
ST.
2. Opis mechanizmu włączenia cząsteczki kofaktora (mTHF) do reakcji katalizowanej
przez ST.
3. Ustalenie modelu QSAR dla 5-podstawionych pochodnych substratu (dUMP) w roli
inhibitorów ST. Wykonanie symulacji dynamiki molekularnej ukazujących różnice w
wiązaniu szeregu 5-podstawionych pochodnych dUMP przez ST.
4. Ustalenie sposobów wiązania oraz ich wpływu na aktywność pochodnych dUMP
podstawionych w pozycji 2' w pierścieniu cukrowym w reakcji z ST.
5. Opis mechanizmu zmiany aktywności ludzkiej ST w wyniku odległej fosforylacji na
reszcie seryny 124.
6. Opis wpływu nitracji na wybranych resztach tyrozyny ludzkiej ST na aktywność
enzymu.
7. Ustalenie miejsca fosforylacji i jej wpływu na strukturę białka ST z włośnia
Caenorhabditis elegans w kompleksie z dUMP.
8. Przegląd inhibitorów ST, pochodnych mTHF: właściwości, status kliniczny oraz
perspektywy na przyszłość.
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4. Wyniki
4.1. Entalpie swobodne wiązania tio- i/lub fluoro-pochodnych substratu przez
ST
W grupie pochodnych dUMP, najbardziej intensywne badania w poszukiwaniu inhibitorów
ST dotyczyły związków podstawionych w pierścieniu pirymidynowym w pozycjach C(5)
(najczęściej), C(2), C(4) oraz C(6) [49-54]. Badania kinetyczne wykazały, że wprowadzenie
dwóch podstawników siarkowych w pozycjach C(2) i C(4) pierścienia pirymidynowego w
dUMP oraz FdUMP prowadzi do bardzo silnej redukcji aktywności powstałych ditioanalogów w reakcji z ST. Zarówno 2,4-ditio-FdUMP jak i odpowiednie monotio-analogi, 2tio-FdUMP oraz 4-tio-FdUMP, okazały się być powoli wiązanymi inhibitorami ST
[51,55,56], jednak o ile dwa ostanie związki wykazały zbliżone powinowactwo do enzymu w
porównaniu do FdUMP, to 2,4-ditio-FdUMP odznaczał się powinowactwem aż o 3-4 rzędy
wielkości mniejszym [51]. Podobnie w grupie pochodnych niefluorowych, 2-tio-dUMP i 4tio-dUMP okazały się silnymi substratami ST, o nieco tylko większych wartościach stałej
Michaelisa w porównaniu do dUMP [57,58], podczas gdy 2,4-ditio-dUMP nie wykazał w
ogóle aktywności substratowej, będąc za to niezwykle słabym kompetycyjnym inhibitorem
[51]. Badania strukturalne cząsteczek nukleozydowych pochodnych omawianych tutaj
związków wykazały, że 2,4-ditio podstawienie silnie zwiększa charakter aromatyczny
pierścienia pirymidynowego, sugerując prawdopodobną pasywność pozycji C(6) w 2,4-ditiodUMP w reakcji addycji nukleofilowej katalitycznej cysteiny centrum aktywnego ST
(porównaj Rys. 1, etap 1) [52]. Te same badania zasugerowały również możliwość
przeszkody sterycznej w reakcji 2,4-ditio-FdUMP z ST.
W artykule zamieszczonym w Journal of Computer-Aided Molecular Design w roku 2003
[59] wykonałem przy pomocy metody zaburzeń entalpii swobodnej (ang. Free Energy
Perturbation (FEP)) obliczenia entalpii swobodnej wiązania 2- i/lub 4-tio i/lub 5-fluoro
pochodnych dUMP (Rys. 2) przez ST z E. coli, oraz zinterpretowałem uzyskane wyniki.
Wyniki dobrze reprodukowały eksperymentalnie zmierzone różnice w entalpii swobodnej
wiązania (wyznaczone przeze mnie na podstawie literaturowych wartości stałych dysocjacji
odpowiednich kompleksów [60,61]) przez ST cząsteczek dUMP i FdUMP, wskazując iż
niewielka różnica (ok. 0.6 kcal/mol) na korzyść wiązania dUMP wynika w podobnym stopniu
z dwóch czynników: korzystniejszych oddziaływań elektrostatycznych cząsteczki dUMP w
centrum aktywnym enzymu oraz jej mniej korzystnej solwatacji w roztworze wodnym,
związanej z mniejszą polarnością cząsteczki dUMP w porównaniu do FdUMP. Rzeczony
wynik miał znaczenie referencyjne, stanowiąc potwierdzenie wiarygodności modelu użytego
w obliczeniach.
Wartości względnej entalpii swobodnej wiązania dla cząsteczek 2- i/lub 4-tio pochodnych
dUMP oraz FdUMP (Tabela 1) były zbliżone w obu grupach, sugerując podobnie silne
związanie 2- i/lub 4-tio pochodnych dUMP oraz FdUMP do ich macierzystych cząsteczek. O
ile wartości względnej entalpii swobodnej wiązania korespondowały dość dobrze z
eksperymentalnymi wynikami aktywności poszczególnych monotio-pochodnych dUMP i
FdUMP w reakcji ST, o tyle analogiczne wartości dla obu ditio-pochodnych rozmijały się z
wynikami aktywności, sugerując znacznie silniejsze wiązanie w układzie enzym-substrat niż
wskazywałyby wyniki aktywności uzyskane dla reakcji w układzie enzym-substrat-kofaktor.
Wyniki składowe ΔGsol i ΔGprot dla symulacji w środowisku wodnym oraz w białku wskazały
na wyraźnie preferowaną solwatację cząsteczek dUMP oraz FdUMP w porównaniu do ich
wszystkich tio-pochodnych oraz również korzystniejsze, jednak nie tak silnie, oddziaływanie
8

Rysunek 2. Cząsteczki macierzyste dUMP i FdUMP oraz ich 2- i/lub 4-tio-pochodne. [59]
obu cząsteczek macierzystych w mieszanym, polarno-hydrofobowym środowisku białkowym
w enzymie (Rys. 3). W efekcie łącznym, względne entalpie swobodne ΔΔGbind wskazały na
nieco silniejsze w porównaniu do cząsteczek dUMP i FdUMP związanie cząsteczek
wszystkich tio-pochodnych obu związków macierzystych, z wyjątkiem 2-tio-dUMP, który był
wiązany tak samo silnie jak dUMP.
Tabela 1. Względne entalpie swobodne wiązania ΔΔGbind [kcal/mol] przez ST 2- i/lub 4-tio
i/lub 5-fluoro-pochodnych dUMP.
Związek

Perturbacja

ΔΔGbind obliczone ΔΔGbind wyznaczone
metodą FEP
eksperymentalne

2-tio-dUMP

dUMP→2-tio-dUMP

0.08 ± 0.04

-

4-tio-dUMP

dUMP→4-tio-dUMP

-2.80 ± 0.14

-

2,4-ditio-dUMP

dUMP→2,4-ditio-dUMP

-1.00 ± 0.15

-

FdUMP

dUMP→FdUMP

0.64 ± 0.14

2-tio-FdUMP

dUMP→2-tio-FdUMP

-0.52 ± 0.14

-

4-tio-FdUMP

dUMP→4-tio-FdUMP

-1.71 ± 0.05

-

2,4-ditio-FdUMP

dUMP→2,4-ditio-FdUMP

-2.95 ± 0.08

-
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0.39 [61]; 0.62 [60]

Rysunek 3. Przedstawienie pręcikowo-kulkowe reszt aminokwasów oraz cząsteczek wody w
otoczeniu cząsteczki dUMP w solwatowanym kompleksie E. coli ST-dUMP po
minimalizacji. Reszty polarne są zabarwione na żółto, reszty hydrofobowe na
szaro, cząsteczki wody na czerwono oraz dUMP na zielono. [59]
Brak aktywności substratowej 2,4-ditio-dUMP, wespół z wykazanym w obliczeniach
entalpii swobodnej silnym wiązaniem tego analoga w kompleksie dwucząsteczkowym z ST,
wskazywał iż do zastopowania jego aktywności dochodzi prawdopodobnie na etapie reakcji
kowalencyjnej w obecności kofaktora w kompleksie trójcząsteczkowym. Taki wniosek
uwiarygodniał zaproponowaną przeze mnie wcześniej hipotezę pasywacji pierścienia
pirymidynowego w cząsteczce 2,4-ditio-dUMP względem addycji nukleofilowej enzymu z
powodu wysokiej aromatyczności tego pierścienia [51,52]. W tym wypadku, teoretycznie
możliwe jest zadziałanie mechanizmu „aromatic locking”, polegającego na silnym sprzężeniu
pierścieni aromatycznych skutkującym wzrostem stabilności i zatem niepodatnością na
zmiany elektronowe towarzyszące powstawaniu wiązań kowalencyjnych. Działanie tego
mechanizmu było obserwowane w przypadku silnego antyfolianowego inhibitora ST,
GW1843 [62]. W przypadku 2,4-ditio-dUMP, potencjalnie możliwe byłoby sprzęganie
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podstawionego pierścienia pirymidynowego z aromatycznym pierścieniem paminobenzoesowym (PABA) kofaktora, mTHF, które mogłoby skutkować efektem „aromatic
locking”. Aby ten efekt mógł wystąpić, wymagana byłaby zmiana położenia cząsteczki 2,4ditio-dUMP, takiej jak obserwowana w kompleksie dwucząsteczkowym, na nową w
kompleksie trójcząsteczkowym, gdzie pierścienie pirymidynowy i PABA mogłyby się
korzystnie w stosunku do siebie ustawić. Również obserwowane słabe powinowactwo do
enzymu cząsteczki 2,4-ditio-FdUMP, wydaje się odnosić do etapu reakcji kowalencyjnej.
Jednak w tym wypadku podstawnik fluorowy powoduje istotne obniżenie aromatyczności, a
także hydrofobowości pierścienia pirymidynowego, a zatem te aspekty nie mogą być
decydującą przyczyną niskiej aktywności. Wydaje się, że może tu dochodzić do zaburzeń
podczas sprzęgania cząsteczki 2,4-ditio-FdUMP z kofaktorem w kompleksie
trójcząsteczkowym i ewentualnej zmiany położenia molekuły ditio-pochodnej w związku z
deformacją jej podstawionego pierścienia pirymidynowego, wyrażającą się mniejszą
płaskością niż w przypadku pozostałych tio-pochodnych oraz wychyleniami obu
podstawników siarkowych oraz fluorowego [52]. Nieco wyższa aktywność 2,4-ditio-FdUMP
w porównaniu do 2,4-ditio-dUMP znajduje wytłumaczenie w oddziaływaniu silnie
ulektroujemnego podstawnika fluorowego, wzmagającego naprężenie strukturalne w
położeniu ipso względem miejsca podstawienia (atom C(5)), skutkujące większą
„wrażliwością” wiązania C(5)=C(6) na addycję nukleofilową katalitycznej cysteiny centrum
aktywnego enzymu [53].
Dokładne oznaczenie entalpii swobodnej wiązania stanowi cenną pomoc w procesach
projektowania leków, przyczyniając się do lepszej identyfikacji małych cząsteczek
inhibitorów oddziałujących z receptorami białkowymi. Metoda zaburzeń entalpii swobodnej,
zaliczająca się do palety tzw. metod alchemicznych (wykorzystujących rygorystyczny
formalizm termodynamiki statystycznej), charakteryzuje się dokładnym rachunkiem entalpii
swobodnej i jako taka nadaje się bardzo dobrze do zastosowań w projektowaniu leków [6365]. Mankamentem tej metody, który przez długi czas wstrzymywał jej pełniejsze
wykorzystanie, jest konieczność bardzo szczegółowego próbkowania konformacyjnego i
związane z tym długie czasy symulacji, jednak w sytuacji postępu w algorytmach i
dostępnych mocach komputerowych znaczenie metody oraz jej praktyczne wykorzystanie
będzie stopniowo rosnąć.
4.2. Mechanizm włączenia cząsteczki kofaktora do reakcji katalitycznej ST
Jednym z budzących spór zdarzeń w przebiegu mechanizmu reakcji katalitycznej ST jest
moment aktywacji pierścienia imidazolidynowego w cząsteczce mTHF [14,66-68]. W
artykule zamieszczonym w Journal of Computer-Aided Molecular Design w roku 2005 [69]
przeprowadziłem dyskusję tego zagadnienia, wykorzystując wyniki obliczeń metodą
molecular mechanics – Poisson-Boltzmann surface area (MM-PBSA), dotyczące różnic w
entalpii swobodnej w roztworze wodnym pomiędzy podstawowymi konformerami cząsteczki
kofaktora, tzw. formami płaską (flat) oraz zgiętą (bent solution) (Rys. 4). Wyniki ukazały
izoenergetyczność obu form, sugerując ich równowagową obecność w środowisku wodnym.
Wyniki te, wespół z modelowym uplasowaniem obu form w centrum aktywnym enzymu oraz
biorąc pod uwagę znane konformacje aktywowanej (zawierającej pierścień imidazolidynowy
w postaci otwartej) cząsteczki kofaktora obserwowane w strukturach krystalicznych
kompleksów ST obecnych w bazie danych, Protein Data Bank (PDB), pozwoliły mi
sformułować model stopniowej zmiany konformacji cząsteczki kofaktora w trakcie jej
wiązania przez enzym. Według tego modelu, podczas początkowego wiązania kofaktora w
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przestrzeni otwartego centrum aktywnego wypełnionego cząsteczkami wody, wiązane mogą
być obydwie formy podstawowe. Następnie, podczas zmiany konformacyjnej enzymu
prowadzącej do zamknięcia centrum aktywnego oraz desolwatacji ligandów, preferowana jest
forma bent solution, która okazuje się bardziej korzystna energetycznie w takich warunkach.
W wyniku licznych lokalnych, silnie specyficznych oddziaływań z otoczeniem białkowym w
zamkniętym centrum aktywnym ST, forma bent solution ulega naprężeniu, skutkującemu
lepszą ekspozycją i zwiększoną zasadowością atomu N(10) w pierścieniu imidazolidynowym
w cząsteczce kofaktora, a zatem zwiększoną podatnością tego atomu na przyjęcie protonu.
Następujące teraz uprotonowanie atomu N(10) prowadziłoby do aktywacji (otwarcia)
pierścienia imidazolidynowego kofaktora i skutkowało utworzeniem kowalencyjnego
trójcząsteczkowego kompleksu enzym-substrat-kofaktor, z dalszym przebiegiem reakcji
(patrz Rys. 1). Proponowany mechanizm zakłada sukcesywne występowanie form bent
solution, obecnej w roztworze wodnym (w równowadze z formą flat) oraz podczas wstępnego
wiązania cząsteczki kofaktora przez enzym (w przewadze), oraz zgiętej naprężonej (bent
enzyme) (Rys. 5) powstałej w wyniku przekształcenia formy bent solution podczas
produktywnego wiązania kofaktora w zamkniętym centrum aktywnym. Moje wyniki
wskazały na przynależność form bent solution i bent enzyme do podobnych klas
konformacyjnych oraz zasugerowały niewielki koszt energetyczny konwersji jednej formy w
drugą.

Rysunek 4. Formy płaska, rozciągnięta (flat; na lewo) oraz zgięta (bent solution; na prawo)
cząsteczki mTHF w modelu pokazującym promienie van der Waalsa atomów.
Atomy węgla są pokazane na szaro, atomy tlenu na czerwono oraz atomy azotu
na niebiesko. Atomy wodoru są pominięte. [69]
Mój model, wskazując na znaczącą obecność w roztworze wodnym formy bent solution (w
ilości równowagowej w stosunku do formy flat), odpowiadał na kontrowersje spotykane w
literaturze na temat tego, w jaki sposób płaska forma kofaktora, zbliżona do postaci flat i
uważana za prawdopodobnie dominującą w tym środowisku [70,71], miałaby się przeistaczać
w konformację bent enzyme, spotykaną - w postaci z otwartym pierścieniem
imidazolidynowym - w centrach aktywnych struktur krystalicznych kompleksów ST.
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Rysunek 5. Nałożenie form zgiętej (bent solution; na czerwono) oraz zgiętej naprężonej (bent
enzyme; na czarno). Atomy wodoru są pominięte dla lepszej przejrzystości
rysunku. [69]

4.3. Model zależności struktura-aktywność dla 5-pochodnych substratu w
reakcji z ST
Jak wykazały doświadczenia, wśród pochodnych podstawionych w pozycji C(5) największą
aktywnością inhibitorową w reakcji z syntazą tymidylanową odznaczały się związki
zawierające podstawniki o charakterze silnie elektrono-akceptorowym, takie jak wymieniony
już FdUMP oraz 5-trifluorometylo-dUMP [72,73], 5-nitro-dUMP [74-76], 5-formylo-dUMP
[72,77-79] i 5-etynylo-dUMP [80-83]. Wśród pozostałych pochodnych, obserwowane było
bardzo szerokie spektrum aktywności inhibitorowych, przy czym najniższą aktywnością
odznaczały się zazwyczaj związki z dużymi podstawnikami o charakterze bądź alifatycznym
bądź też aromatycznym [72,83-86]. Precyzyjna ilościowa charakterystyka własności
podstawnika odpowiedzialnych za obserwowane aktywności, przez przyporządkowanie im
parametrów fizykochemicznych opisanych w literaturze i sformułowanie modelu QSAR,
okazała się zadaniem niełatwym ze względu na stosunkowo dużą rozpiętość wyników
aktywności osiąganych w różnych laboratoriach podejmujących te badania. Pierwsze modele
opisane w pracach Wataya i wsp. [72] oraz Jarmuła i wsp. [87] pozwoliły wyodrębnić efekty
związane z aktywnością (elektronowe i steryczne), w odróżnieniu od tych które nie posiadały
wpływu (hydrofobowość). Wadą obu modeli była jednak stosunkowo niska istotność
statystyczna, z uwagi na niewielką ilość obserwacji (9) oraz niski stosunek
obserwacja/parametr wynoszący 3. W artykule zamieszczonym w Bioorganic & Medicinal
Chemistry (BMC) w roku 2007 [88] przedstawiłem ulepszony model o zwiększonej
wiarygodności statystycznej (Równanie 1), w którym zostało wykorzystanych 11 obserwacji
uzyskanych w zdecydowanej większości we w pełni porównywalnych warunkach w
badaniach prowadzonych na przestrzeni lat w mojej macierzystej pracowni. Zawężenie puli
parametrów do 2 skutkowało satysfakcjonującym stosunkiem obserwacja/parametr
wynoszącym 5.5 w modelu tłumaczącym 98.3 % całkowitej wariancji zmiennej zależnej
(aktywności wyrażonej przez pozorną stałą inhibicji Kiapp) oraz charakteryzowanym przez
wysokie wartości innych wskaźników oceny modelu.
o

log [1/Kiapp] = 4.04(± 0.52)  p – 2.28(±0.37)MR + 1.10(±0.32)
n = 11, r = 0.992, r2 = 0.983, s = 0.216, P < 0.0001, q2 = 0.971, SPRESS = 0.282
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(1)

W opisanym modelu QSAR, powinowactwo 5-podstawionych pochodnych dUMP do
o
syntazy tymidylanowej zmienia się wprost proporcjonalnie do stałej elektronowej  p oraz
odwrotnie proporcjonalnie do parametru sterycznego, refrakcji molarnej (MR), wskazując na
zależność, odpowiednio, wprost proporcjonalną do zdolności elektrono-akceptorowej oraz
odwrotnie proporcjonalną do rozmiaru podstawnika. Wyniki w klasycznym modelu QSAR
zostały uzupełnione przez inne, osiągnięte w badaniu metodami modelowania molekularnego,
obejmującym dynamikę molekularną kompleksów ST z szeregiem 5-podstawionych
pochodnych dUMP, szczegółową analizę strukturalną i konformacyjną uzyskanych trajektorii
oraz nałożenie struktur średnich z symulacji kompleksów dwucząsteczkowych ze strukturą
krystaliczną kompleksu trójcząsteczkowego pomiędzy ST, dUMP i tetrahydrofolianem (THF;
bliska pochodna mTHF) [89], celem symulacji trybu wiązania cząsteczki kofaktora do
badanych kompleksów dwucząsteczkowych. Wyniki modelowania molekularnego wskazały
na brak zależności wiązania pochodnych dUMP przez ST w kompleksach
dwucząsteczkowych od właściwości podstawnika na C(5). Wyjątkiem była cząsteczka 5propylo-dUMP, zawierająca obszerny podstawnik propylowy, która była związana inaczej niż
pozostałe badane ligandy (Rys. 6).

Rysunek 6. Porównanie aranżacji miejsc wiążących substratu w kompleksach ST-5-propylo14

dUMP (struktura na podstawie dynamiki molekularnej, na górze) oraz ST-dUMP
(struktura krystaliczna, na dole). Atomy węgla, tlenu, azotu, fosforu i siarki są w
kolorach, kolejno, zielonym, czerwonym, niebieskim, fioletowym i żółtym.
Wiązania wodorowe zaznaczono liniami przerywanymi. Atomy wodoru zostały
pominięte dla większej przejrzystości rysunku. [88]
Sytuacja ulegała zmianie podczas symulacji związania kofaktora, ukazując wyraźny wpływ
efektu sterycznego podstawnika na C(5) na tryb wiązania cząsteczki THF (Rys. 7). W tym
przypadku, podstawniki o dużym efekcie sterycznym powodowały zmianę wiązania
cząsteczki THF w kierunku odkształcenia ustawienia pierścienia pterydynowego w tej
cząsteczce od „katalitycznego”, tj. równoległego względem pierścienia pirymidynowego w
cząsteczce pochodnej dUMP.

Rysunek 7. Trzy przykładowe położenia wzajemne pierścieni pterydynowego w cząsteczce
kofaktora (THF) oraz pirymidynowego w cząsteczce dUMP lub C(5)-pochodnej
dUMP, obecne w modelach kompleksów trójcząsteczkowych: równoległe (po
lewej; kompleks TS–dUMP–THF), odchylone od równoległego (w środku;
kompleks TS–5-etylo-dUMP–THF), odchylone od równoległego oraz zaburzone
(po prawej; kompleks TS–5-propylo-dUMP–THF). Nachylenia linii łączących
atomy N(5) w THF oraz C(5) w dUMP wskazują na poziom nakładania się
(rysunki lewy i środkowy), lub braku nakładania (rysunek prawy), tych atomów
(połączonych mostkiem metylenowym w sytuacji kowalencyjnego związania
ligandów). [88]
Zestawienie i wspólne opracowanie wniosków z analizy QSAR oraz modelowania
molekularnego pozwoliło mi na wyłonienie niedużej grupy potencjalnych silnych inhibitorów
ST, do tej pory nie testowanych, zawierających na C(5) podstawniki obdarzone szczególnie
korzystnymi kombinacjami efektów elektronowego i sterycznego (-NO, -ONO2, -SO2F).
Jednak pewne ogólnie znane właściwości tych podstawników, jak w szczególności ich
wysoka reaktywność, stawiają pod dużym znakiem zapytania możliwość zsyntetyzowania
oraz potencjalną trwałość takich związków, a zatem nie rokują realnych szans ich
wykorzystania. Dlatego też, ostateczna konkluzja z przeprowadzonych badań, dotycząca
prognoz na uzyskanie nowych inhibitorów, będących 5-podstawionymi pochodnymi dUMP,
które bezpośrednio hamowałyby ST, nie jest pomyślna. Patrząc w szerszym kontekście,
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przyszłość badań związanych z hamowaniem ST przy użyciu 5-pochodnych substratu może
raczej polegać na alternatywnych strategiach, skupionych na przełamywaniu/unikaniu
oporności na FUra, takich jak np. katalizowana przez enzym terapeutyczna aktywacja (ang.
ECTA), polegająca na wewnątrzkomórkowej aktywacji przez docelowy enzym związku o
charakterze nieaktywnym w jego cytotoksyczny odpowiednik [90,91], bądź podejścia
wykorzystujące rozmaite pro-leki FdUMP lub FUra, włączając w to FdUMP(N)
oligodeoksynukleotydy (ODNs) [92,93].
4.4. Charakterystyka strukturalna i energetyczna kompleksów ST z
2'-pochodnymi substratu
Pośród pochodnych dUMP testowanych w funkcji inhibitorów ST znalazły się również
związki modyfikowane w pierścieniu cukrowym lub grupie fosforanowej. W tej pierwszej
grupie, spośród badanych w minionych latach czterech związków podstawionych na węglu
C(2’) (Rys. 8), jedynie 2’-F-dUMP (podstawnik fluorowy w położeniu „na dole”) wykazał się
aktywnością substratową, podczas gdy pozostałe trzy pochodne okazały się być
kompetycyjnymi inhibitorami ST [94].

Rysunek 8. Struktury dUMP, FdUMP oraz ich 2’-fluoro-podstawionych pochodnych.
Numerację atomową opisano na strukturze dUMP. [95]
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W ramach tej trójki obserwowane były duże różnice w powinowactwie do enzymu
(rejestrowane w wartościach Kiapp), począwszy od silnego w przypadku 2’,5-diF-ara-UMP
(fluor na C2' w położeniu „na górze”), poprzez umiarkowane w przypadku 2’-F-ara-UMP
(fluor „na górze”), aż po bardzo słabe w przypadku 2’,2”-diF-dUMP (fluor zarówno „na
górze” jak i „na dole”). Podczas gdy 2’-F-ara-UMP i 2’,2”-diF-dUMP zachowywały się jak
inhibitory klasyczne, 2’,5-diF-ara-UMP okazał się być inhibitorem powoli wiązanym,
oddziałującym z enzymem w sposób oparty na mechanizmie reakcji katalitycznej. Opisane
wyniki sugerowały przeciwdziałanie podstawnika fluorowego na C(2’) w położeniu „na
górze” przyłączeniu nukleofilowemu reszty cysteinowej centrum aktywnego ST do atomu
C(6) pierścienia pirymidynowego pochodnej dUMP, oraz unieczynnienie tego efektu przez
podstawnik fluorowy na C(5).
Aby wyjaśnić mechanizm oddziaływania z ST wymienionych pochodnych, w artykule
opublikowanym w 2008 roku w Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (BMCL) [95]
podjąłem badania metodami modelowania molekularnego, włączając w to dynamikę
molekularną oraz obliczenia entalpii swobodnej metodą MM-GBSA. Wyniki root-meansquare-deviation (RMSD) wykazały negatywną korelację pomiędzy globalną zmianą
konformacji enzymu w stosunku do konformacji obecnej w strukturze krystalicznej
kompleksu ST-dUMP [96], a powinowactwem do ST w serii badanych pochodnych. Analiza
struktur średnich z symulacji wykazała istotne różnice między położeniem cząsteczek 2’,5diF-ara-UMP, 2’-F-ara-UMP i 2’,2”-diF-dUMP w stosunku do położenia cząsteczki
substratu, dUMP. Cząsteczka 2’,5-diF-ara-UMP zajmowała to samo miejsce wiążące co
cząsteczka dUMP, wykazując także tę samą orientację pierścienia pirymidynowego,
zabezpieczoną przy udziale wiązań wodorowych pomiędzy grupami N(3)-H i O(4) a
konserwatywną resztą asparaginową centrum aktywnego (Asn 177 w łańcuchu ST z E. coli).
Dodatkowo, pozycja pierścienia pirymidynowego była stabilizowana w wyniku oddziaływań
sprzęgających z pierścieniem indolowym reszty tryptofanowej Trp 80, co stanowiło nową
obserwację, albowiem udział Trp 80 w stabilizowaniu pozycji związanego substratu lub jego
pochodnych nie był wcześniej raportowany w literaturze. Położony tak jak w kompleksie
dwucząsteczkowym, Trp 80 blokowałby dostęp do miejsca wiążącego, a zatem uniemożliwiał
poprawne związanie cząsteczki kofaktora. Nałożenie struktur kompleksów:
dwucząsteczkowego ST-2’,5-diF-ara-UMP oraz trójcząsteczkowego ST-dUMP-THF
(struktura krystaliczna) [89], uzupełnione optymalizacją geometrii, wskazało jednak na
możliwość relokacji Trp 80 ze zrobieniem miejsca dla cząsteczki kofaktora, ustawionego
pierścieniem pterydynowym niemal równolegle do pierścienia pirymidynowego 2’,5-diF-araUMP, a więc korzystnie z punktu widzenia reakcji katalitycznej (Rys. 9). Łącznie, omówione
wyniki stanowiły klarowne i spójne tłumaczenie zachowania 2’,5-diF-ara-UMP jako silnego,
opartego na mechanizmie reakcji, inhibitora ST. Odmienną sytuację zaobserwowałem w
przypadku wiązania cząsteczek 2’-F-ara-UMP i 2’,2”-diF-dUMP. Ta pierwsza, lokując się w
miejscu wiążącym dUMP, wykazywała jednak silnie zmienioną orientację pierścienia
pirymidynowego, obróconego o ok. 60 ° względem swojego odpowiednika w dUMP,
skutkując utratą wiązań wodorowych pomiędzy O(4) i Asn 177 oraz O(2) i Asp 169, oraz
niesprzyjającą orientacją i oddaleniem o ok. 0.6 Å pomiędzy atomem C(6) pierścienia
pirymidynowego oraz atomem siarki w reszcie katalitycznej cysteiny, Cys 146. Niepoprawna
orientacja pierścienia pirymidynowego uniemożliwiała utworzenie stabilnej powierzchni
wiążącej dla kofaktora, skutkując, jak wykazało nałożenie struktur kompleksów ST-2’-F-araUMP i ST-dUMP-THF, zaburzonym ustawieniem cząsteczki THF w centrum aktywnym
enzymu w kompleksie trójcząsteczkowym. Te wyniki korespondowały z zachowaniem 2’-Fara-UMP jako klasycznego inhibitora o umiarkowanej aktywności, kompetycyjnego
względem dUMP, którego działanie nie opiera się na mechanizmie reakcji.
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Rysunek 9. Nałożenie struktury średniej kompleksu ST-2’,5-diF-ara-UMP ze strukturą
krystaliczną kompleksu ST-dUMP-THF. Pokazano cząsteczki ligandów:
2’,5-diF-ara-UMP (z etykietą UMP) i THF, oraz ważne aminokwasy z otoczenia
ligandów w kompleksie ST-2’,5-diF-ara-UMP. Atomy węgla są na zielono, tlenu
na czerwono, azotu na niebiesko, atom siarki jest na żółto oraz atom fosforu na
pomarańczowo. Linią przerywaną zaznaczono wiązania wodorowe do pierścienia
pirymidynowego w cząsteczce 2’,5-diF-ara-UMP. Atomy wodoru zostały
pominięte dla lepszej przejrzystości rysunku. [95]
Największą różnicą położenia w stosunku do dUMP wykazała się cząsteczka 2’,2”-diFdUMP. Pierścień pirymidynowy 2’,2”-diF-dUMP lokował się w innym miejscu wiążącym,
oddalonym o ok. 4.2 Å w stosunku do lokacji swego odpowiednika w dUMP i słabo
stabilizowanym przez enzym, tracąc wiązania wodorowe z Asn 177 i Asp 169 i przyjmując
niewłaściwą orientację (Rys. 10). Efektem towarzyszącym było zwrócenie się wiązania C-S w
Cys 146 w kierunku od pierścienia pirymidynowego, skutkujące wyraźnym zwiększeniem
odległości pomiędzy atomem siarki oraz pirymidynowym atomem C(6). Sugerując brak
możliwości addycji nukleofilowej Cys 146 do pierścienia pirymidynowego, powyższy wynik
uzasadniał obserwowany w przypadku 2’,2”-diF-dUMP brak inhibicji opartej na
mechanizmie reakcji.
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Rysunek 10. Nałożenie struktury średniej kompleksu ST-2’,2”-diF-dUMP (na zielono) ze
strukturą krystaliczną kompleksu ST-dUMP (na czerwono). Pokazane są
aminokwasy o bezpośrednim wpływie na związanie cząsteczki 2’,2”-diF-dUMP
i/lub dUMP, a także katalityczna Cys 146. Ligandy (etykietowane jako UMP) są
pokazane w przedstawieniu pręcikowo-kulkowym. Wiązania wodorowe do
pierścieni pirymidynowych w ligandach są zaznaczone liniami przerywanymi.
Atomy wodoru zostały pominięte dla większej przejrzystości. [95]
Wskazując na odmienną charakterystykę wiązania, opisane wyniki tłumaczyły praktyczny
brak współzawodnictwa ze strony cząsteczki 2’,2”-diF-dUMP w stosunku do dUMP, z bardzo
słabym powinowactwem 2’,2”-diF-dUMP do ST potwierdzonym przez bardzo wysoką
wartość stałej Kiapp dla odpowiedniej reakcji inhibicji [94]. Obliczone wartości entalpii
swobodnej wiązania poszczególnych pochodnych przez ST potwierdziły opisane wyżej
obserwacje, wyniesione z dynamiki molekularnej, wskazując na najbardziej korzystne
związanie cząsteczki 2’,5-diF-ara-UMP, mniej korzystne związanie 2’-F-ara-UMP oraz
zdecydowanie najmniej korzystne związanie 2’,2”-diF-dUMP.
Wyniki opublikowane w artykule w BMCL ukazały efektywność narzędzi modelowania
molekularnego, które posłużyły mi do interpretacji obserwowanych eksperymentalnie
aktywności inhibitorowych względem enzymu syntazy tymidylanowej. Każdy z
obserwowanych rodzajów aktywności został opisany i wytłumaczony przy udziale informacji
„zapisanych” w trajektorii dynamiki molekularnej. Interesującą i nową obserwację stanowił
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udział Trp 80 w stabilizowaniu położenia pierścienia pirymidynowego jednego z badanych
inhibitorów, 2’,5-diF-ara-UMP, w centrum aktywnym kompleksu dwucząsteczkowego.
Precyzyjne i kompletne rozpoznanie funkcji aminokwasów centrum aktywnego podczas
wiązania ligandów oraz w przebiegu reakcji może dopomóc w racjonalnym projektowaniu
leków hamujących syntazę tymidylanową.
4.5. Mechanizm wpływu odległej fosforylacji na zmianę aktywności ludzkiej ST
Regulacja przez fosforylację jest dowiedzionym mechanizmem kontroli aktywności
biologicznej białek. Badana in vitro, ST ulega fosforylacji katalizowanej przez ludzką kinazę
białkową CK2 [97]. Analiza przy pomocy spektrometrii masowej doprowadziła do
identyfikacji seryny 124 w łańcuchu ludzkiej ST (hST) jako miejsca fosforylacji. Badania
wykazały obniżenie aktywności katalitycznej ufosforylowanego enzymu, obserwowane w
wartościach pozornej prędkości maksymalnej katalizowanej reakcji Vmaxapp [17]. Wymieniony
proces może mieć znaczenie biologiczne, bo choć na razie brak jest dowodu
eksperymentalnego na jego występowanie in vivo, istnieją przesłanki wyraźnie to
uprawdopodabniające (zobacz dyskusję w [17]). Aby wyjaśnić mechanizm obserwowanej
zmiany w aktywności ufosforylowanej hST, podjąłem badania z użyciem modelowania
molekularnego, wliczając w to metody dynamiki molekularnej, essential dynamics oraz MMGBSA. Wyniki, które zostały opublikowane w artykule w Bioorganic & Medicinal Chemistry
w roku 2010 [98], wskazały że fosforylacja zmienia ruchy kolektywne enzymu, co w
szczególności polega na tłumieniu ruchów w rejonach otaczających wejście do centrum
aktywnego. Zostało to pokazane przy pomocy analizy essential dynamics wykonanej dla
trajektorii dynamiki molekularnej dla kompleksów dwucząsteczkowych pomiędzy ludzką ST
(hST) i dUMP oraz trójcząsteczkowych pomiędzy hST, dUMP i THF. Analiza essential
dynamics zasugerowała, że fosforylacja może utrudniać zamknięcie centrum aktywnego, a
zatem formowanie trójcząsteczkowego kowalencyjnego kompleksu enzym-substrat-kofaktor.
Wyniki dynamiki molekularnej ujawniły zmienioną orientację pierścienia pirymidynowego w
cząsteczce dUMP oraz nieprawidłowe wzajemne ułożenie pierścienia pirymidynowego oraz
pierścienia pterydynowego THF (wyraźnie odbiegające od równoległego, które jest
wymagane dla efektywnej katalizy) dla ufosforylowanej – w stosunku do nieufosforylowanej
– postaci enzymu (Rys. 11). W kompleksie trójcząsteczkowym z udziałem ST w postaci
ufosforylowanej, atom siarki w katalitycznej cysteinie 146 oraz pirymidynowy atom C(6)
były od siebie znacząco oddalone w porównaniu do sytuacji w kompleksie z udziałem
enzymu nieufosforylowanego, wskazując na niskie prawdopodobieństwo utworzenia adduktu
tiolowego na C(6). Obliczone entalpie swobodne wiązania dUMP i THF przez ST
potwierdziły obserwacje z dynamiki molekularnej, wskazując na wyraźnie korzystniejsze
energetycznie związanie obu ligandów przez enzym nieufosforylowany w porównaniu do
ufosforylowanego. Łącznie, opisane wyniki oferowały spójne i przekonujące wytłumaczenie
efektu obniżenia aktywności hST w wyniku fosforylacji na Ser 124. Co więcej, wyniki
wskazały na bardzo silny wpływ fosforylacji na aktywność enzymu, silniejszy niż
obserwowany w wartościach wydajności katalitycznej, zmierzonej w warunkach jedynie 40
%-owej fosforylacji enzymu [17].
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Rysunek 11. Nałożenia struktury krystalicznej kompleksu hST-dUMP-Tomudex (na jasno
niebiesko) ze (i) strukturami średnimi kompleksów hST-dUMP (na niebiesko)
oraz (phos)hST-dUMP (na pomarańczowo) (A), i (ii) strukturami średnimi
kompleksów hST-dUMP-THF (na niebiesko) oraz (phos)hST-dUMP-THF (na
pomarańczowo) (B). Pokazane są aminokwasy centrum aktywnego formujące
wiązania wodorowe z pierścieniem pirymidynowym dUMP (Asp 218, Asn 226,
Tyr 135), a także cząsteczki dUMP oraz THF. Atomy wodoru są pominięte dla
lepszej przejrzystości. [98]

W artykule w BMC zaproponowałem subtelny mechanizm transmisji efektu fosforylacji do
centrum aktywnego ST, przejawiający się w przemieszczeniu cząsteczki dUMP oraz, w
efekcie, niewłaściwym wzajemnym ułożeniu pierścienia pirymidynowego dUMP oraz
pterydynowego THF (Rys. 12). Mechanizm jest inicjowany przez odpychanie
elektrostatyczne dalekiego zasięgu pomiędzy resztami fosforanowymi w dUMP oraz na Ser
124 i zależy od równowagi pozycyjnej dwóch fragmentów łańcucha enzymu: reszt 125-134
oraz 189-192. Ważna rola w mechanizmie przypada reszcie Leu 192, „próbkującej”
przestrzeń wokół ligandów i wymuszającej zmianę orientacji pierścienia pirymidynowego
dUMP, oraz reszcie Tyr 135, stabilizującej nową orientację poprzez bycie donorem wiązania
wodorowego „akceptowanego” przez pirymidynowy atom O(4). Przedstawiony mechanizm
reprezentuje przykład wymyślnego funkcjonowania, dzięki któremu zdarzenia chemiczne
mogą być transmitowane z powierzchni do wnętrza enzymu – centrum aktywnego.
„Odszyfrowanie” tego mechanizmu jest przykładem efektywnego wykorzystania dostępnych
narzędzi modelowania molekularnego oraz „przenikliwości” jaką - właściwie zestawione - te
narzędzia oferują.
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Rysunek 12. Transmisja efektu fosforylacji od seryny 124 do centrum aktywnego hST w
kompleksie trójcząsteczkowym hST-dUMP-THF. A – kompleks
nieufosforylowany; B – kompleks ufosforylowany. Pokazane są dwa fragmenty
łańcucha hST: 121-134 (na zielono) oraz 189-192 (na żółto), oraz – w
przedstawieniu pręcikowym - cząsteczki dUMP i THF oraz kluczowe
aminokwasy (Ser 124, Leu 192, Tyr 135, Asn 226). Niebieskie strzałki
wskazują centra oddziaływań hydrofobowych modulujących równowagę
pozycyjną pomiędzy fragmentami 121-134 oraz 189-192. Wiązania wodorowe
są zaznaczone zielonymi liniami przerywanymi. Przerywana linia pionowa jest
dodana w celu lepszej wizualizacji różnic pomiędzy nieufosforylowaną i
ufosforylowaną formą enzymu. [98]

4.6. Wpływ nitracji na resztach tyrozyny na aktywność ludzkiej ST
W wysoko oczyszczonych preparatach ST, wyizolowanej z komórek grasicy cielęcej oraz
L1210, stwierdzono endogenną obecność formy znitrowanej w tkankach prawidłowej i
nowotworowej [43]. Preparaty rekombinowanych syntaz tymidylanowych człowieka, myszy
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oraz nicienia Caenorhabditis elegans podlegały nitracji na resztach tyrozynowych, czego
konsekwencją było znaczne obniżenie aktywności katalitycznej, obserwowane w wartościach
pozornej prędkości maksymalnej katalizowanej reakcji Vmaxapp, dwukrotnie niższej w
następstwie nitracji jednej (w przypadku ST ludzkiej i z C. elegans) lub dwóch (w przypadku
enzymu mysiego) reszt tyrozyny na monomer białka. Badanie za pomocą spektrometrii
masowej skutkowało wykryciem siedmiu miejsc nitracji w łańcuchu ludzkiej ST,
zlokalizowanych na resztach tyrozyny 33, 65, 135, 213, 230, 258 i 301 (Rys. 13). Nie
stwierdzono natomiast, które z wymienionych modyfikacji są odpowiedzialne za
obserwowane efekty, tj. jaki jest wpływ na aktywność enzymu każdej poszczególnej nitracji.
W pracy w Journal of Computer-Aided Molecular Design z 2013 roku [99] podjąłem się
zadania określenia tego wpływu dla każdej z indywidualnych nitracji.

Rysunek 13. Przedstawienie dimeru ludzkiej ST ze związanymi cząsteczkami dUMP i THF.
Schemat kolorów w zależności od struktury drugorzędowej: α-helisa –
fioletowy, 3(10)-helisa – niebieski, β-kartka – żółty, skręt – błękitny, spirala –
biały. N- i C-koniec są oznaczone. Nitrowane reszty tyrozyny są pokazane jako
czerwone pręciki oraz opisane numerami w sekwencji aminokwasowej. dUMP i
THF są pokazane jako zielone pręciki. [99]
Badania na poziomie molekularnym przy pomocy dynamiki molekularnej, essential
dynamics oraz MM-GBSA wskazały na zmiany strukturalne/konformacyjne, dynamiczne
oraz termodynamiczne (w wartościach entalpii swobodnej) zachodzące w kompleksach
jednokrotnie znitrowanego enzymu z dUMP i THF. Dla większości badanych nitracji, wyniki
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poszczególnych analiz wykazywały zgodność pozwalającą na jednoznaczne określenie
prognozowanego wpływu danej modyfikacji na aktywność enzymu. W przypadku 5 na 7
badanych nitracji (na tyrozynach 33, 135, 230, 258 i 301) dochodzi do zmniejszenia
aktywności enzymu przejawiającego się w zaburzeniu ustawienia ligandów, dUMP i THF.
Zmiany w dynamice enzymu w porównaniu do kompleksu enzymu niezmodyfikowanego,
wpływające bądź hamująco na domykanie centrum aktywnego (nitracje na resztach tyrozyny
33, 258 i 301), bądź skutkujące zmianą położenia cząsteczki THF (nitracja na reszcie
tyrozyny 230), potwierdziły prognozę strukturalną, wskazując na potencjalną redukcję
aktywności katalitycznej enzymu. Mniej korzystne entalpie swobodne wiązania dUMP i THF
w kompleksach z enzymem zmodyfikowanym na resztach tyrozyny 33, 135, 230, 258 i 301,
w porównaniu do kompleksu enzymu niezmodyfikowanego, przemawiały także za redukcją
aktywności. Ciekawą sytuację obserwowałem w przypadku nitracji na tyrozynie 135
ulokowanej w centrum aktywnym enzymu w pobliżu miejsc związania dUMP i THF, gdzie
bliska odległość ujemnie naładowanych grup nitrowej na Tyr 135 oraz fosforanowej w dUMP
i dwóch karboksylowych w THF, powodowała silne oddziaływania ładunkowe skutkujące
periodyczną zmianą położenia pierścienia pterydynowego THF, za każdym razem
niekorzystnie ustawionego względem pierścienia pirymidynowego dUMP (Rys. 14).

Rysunek 14. Nałożenie struktury średniej kompleksu hTS-dUMP-THF (na niebiesko są
pokazane ligandy, dUMP i THF) oraz dwóch struktur kompleksu (Y135NO2)hTS-dUMP-THF: struktury średniej z pierwszych 2 ns symulacji (na
fioletowo; ligandy jako pręciki, białko jako rurka) oraz alternatywnej
konformacji obserwowanej w ostatnich 4 ns symulacji (na żółto; ligandy jako
pręciki, białko jako rurka). W dwóch strukturach kompleksu (Y135-NO2)hTSdUMP-THF pierścienie pterydynowe są obrócone w stosunku do siebie o około
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180°. [99]
W przypadku pozostałych dwóch układów, nitrowanych na resztach tyrozyny 65 i 213,
stwierdziłem brak wyników świadczących za obniżeniem aktywności, aczkolwiek przypadek
nitracji na Tyr 213 pozostawał nieco kontrowersyjny, w przeciwieństwie do nitracji na Tyr
65, skutkującej zarówno niezmienionym wzajemnym ustawieniem ligandów, podobnymi
entalpiami swobodnymi wiązania dUMP i THF w porównaniu do kompleksu białka
niezmodyfikowanego oraz “neutralną” dynamiką białka. Przypadek nitracji na Tyr 213 był o
tyle osobliwy, iż jako jedyna nitrowana tyrozyna w badanej serii, reszta ta lokuje się na
interfejsie wiążącym dwie podjednostki enzymu (Rys. 13). Entalpie swobodne wiązania
wskazywały na nieco osłabioną stabilizację obu ligandów, a zwłaszcza dUMP, jednak
wzajemne ustawienie dUMP i THF pozostawało korzystne z punktu widzenia późniejszej
katalizy, zaś oddziaływanie pomiędzy monomerami w dimerycznym białku zachowane w
porównaniu do kompleksu białka niezmodyfikowanego, prokurując prognozę zachowanej
aktywności enzymu. Łącznie, biorąc pod uwagę wszystkie miejsca nitracji, obserwowane
efekty wykazywały zależność od odległości pomiędzy miejscem nitracji oraz miejscem
związania ligandów – jedynie nitracje na dwóch resztach tyrozyny najbardziej odległych od
centrum aktywnego (65, 213) nie powodowały widocznych efektów przemawiających za
redukcją aktywności enzymu. Wyjątkiem od tej reguły jest nitracja na Tyr 301, reszcie
ulokowanej, mierząc od atomu azotu grupy nitrowej do centroidów pierścieni
pirymidynowego (dUMP) i pterydynowego (THF), najdalej od związanych ligandów. Silny
efekt zaburzający położenie cząsteczki THF jest w tym wypadku powodowany,
obserwowanym podczas symulacji, specyficznym wzajemnym ustawieniem cząsteczek
nitrowanej Tyr 301 oraz THF, które są rozciągnięte w taki sposób iż naładowane grupy
nitrowa (Tyr 301) oraz karboksylowa (THF) znajdują się w o połowę mniejszej wzajemnej
odległości (dystans około 10 Å) niż centroidy odpowiednich pierścieni, przez co oddziałują ze
sobą silnie elektrostatycznie, co powoduje rozregulowanie położenia pierścienia
pterydynowego THF.
Zastosowana przeze mnie metoda określenia wpływu poszczególnych nitracji na aktywność
enzymu, podobna do użytej podczas badania wpływu fosforylacji na Ser 124 na zmianę
aktywności ludzkiej ST [98], pozwala uzyskać informacje na poziomie molekularnym
niedostępne lub bardzo trudno dostępne metodami spoza modelowania komputerowego.
Takie podejścia badawcze, wykorzystujące dynamikę molekularną i metody pokrewne,
zademonstrowały swoją wartość w tłumaczeniu mechanizmów zdarzeń molekularnych
występujących w następstwie modyfikacji potranslacyjnych (np. fosforylacja, nitracja) w
układach białkowych [100-108]. Tego rodzaju eksploracja zdarzeń molekularnych
(uzupełniona przy użyciu metod mechaniki kwantowej) będzie zyskiwać na znaczeniu dzięki
rosnącej popularności i coraz większym możliwościom metod modelowania komputerowego.
4.7. Międzycząsteczkowy transfer grupy fosforanowej w białku ST z C. elegans
Obserwowana w badaniach in vitro fosforylacja ludzkiej ST została uznana za potencjalną
przyczynę różnicowania właściwości enzymu, wliczając w to wrażliwość na inaktywację
przez FdUMP syntaz tymidylanowych komórek macierzystych i opornych na FdUrd białaczki
mysiej L1210 [109]. Szczególnie interesująca była obserwacja, że rekombinowane białko ST
ulegające ekspresji w komórkach bakteryjnych może podlegać fosforylacji na resztach
histydyny, obniżając aktywność katalityczną enzymu [110]. Aby dowiedzieć się więcej na
temat molekularnych aspektów fosforylacji na resztach histydyny, w pracy opublikowanej w
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2013 roku w Bioorganic Chemistry [111] podjęliśmy badania dotyczące chemicznej
fosforylacji przy użyciu fosforamidu potasu (KPA) oraz krystalizacji rekombinowanego
białka ST z nicienia Caenorhabditis elegans. Struktura kompleksu enzymu z dUMP,
określona do rozdzielczości 3.14 Å, wykazała nieoczekiwanie obecność grupy fosforanowej
na jednej z reszt seryny (Ser 127) w miejsce spodziewanej reszty histydyny (Rys. 15).
Badania NMR podjęte celem kontrolnego oszacowania potencjału fosforylacyjnego PKA oraz
weryfikacji hipotezy możliwości fosforylacji innego niż histydyna aminokwasu, a w
szczególności seryny, dowiodły z bardzo dużym prawdopodobieństwem, iż fosforylacja w
rekombinowanym białku ST z C. elegans dotyczyła rzeczywiście reszty histydyny (nie
precyzując jednak której), zaś nie dotyczyła reszty seryny. Wobec takiej sprzeczności, wysoce
nieprawdopodobnej fosforylacji reszty seryny przez KPA oraz obecności grupy fosforanowej
na reszcie seryny w strukturze krystalicznej, podjęliśmy hipotezę transferu grupy
fosforanowej w przebiegu krystalizacji silnie stężonego białka w słabo kwaśnym roztworze
(w zakresie pH od 5.5 do 6.5) od reszty histydyny do seryny. W kontekście hipotezy warto
zauważyć, że N-fosfoaminokwasy, w tym fosfohistydyna, fosfoarginina i fosfolizyna są
nietrwałe w warunkach kwaśnych, w przeciwieństwie do O-fosfoaminokwasów, takich jak
fosfoseryna, fosfotreonina i fosfotyrozyna, które są w tych warunkach stabilne [30]. Ponadto,
fosfohistydyna posiada bardziej ujemną entalpię swobodną hydrolizy (ok. -12 do -13
kcal/mol) niż O-fosfoaminokwasy (ok. -6.5 do -9.5 kcal/mol) [26], co oznacza łatwiejszą
dysocjację grupy fosforanowej, a więc jej bardziej prawdopodobny transfer do środowiska.
Należy zwrócić uwagę, iż podobne przypadki “mylnej” lokalizacji modyfikacji
potranslacyjnej były obserwowane w badaniach 1) spektroskopii masowej (SM) stosującej
aktywację kolizyjną do badań peptydów fosforylowanych na drodze fosforylacji
enzymatycznej na resztach argininy, której wyniki wskazały na częściowe przeniesienie
fosforylacji z reszt argininy na serynę i kwas glutaminowy [112], oraz 2) w zaawansowanych
badaniach SM syntetycznego nonapeptydu, gdzie obserwowany był wewnątrz- lub międzycząsteczkowy transfer grupy fosforanowej z histydyny na asparaginian [113].
Zarysowana hipoteza transferu grupy fosforanowej jest możliwa, o ile w sprzyjającej
transferowi lokacji znajduje się reszta histydyny – źródło grupy fosforanowej. Jedną z
możliwości, jak się wydaje najbardziej prawdopodobną, jest transfer międzycząsteczkowy
obejmujący reszty donora (histydyny) i akceptora (seryna 127) grupy fosforanowej na dwóch
sąsiednich cząsteczkach ST. W strukturze krystalicznej kompleksu CeST-dUMP, Ser 127 z
podjednostki A jednej z cząsteczek znajduje się w odległości 11.5 Å od ulokowanej w
sąsiedniej cząsteczce ST His 263 (mierząc od γS w Ser 127 do εN w His 263; Rys. 16).
Wydaje się, iż niewielka reorganizacja wzajemnego położenia obu cząsteczek mogłaby
znacząco zmniejszyć rzeczoną odległość, zwiększając szanse na bezpośredni transfer.
Alternatywa uwzględniająca transfer wewnątrzcząsteczkowy jest mniej prawdopodobna z
uwagi na dystans pomiędzy Ser 127 i najbliższą resztą histydyny (His 152) wynoszący ok. 13
Å, przy wydatnie mniejszej możliwości reorganizacji struktury. Należy zaznaczyć, że
podobny, międzycząsteczkowy transfer grupy fosforanowej od histydyny do seryny był
obserwowany w przypadku nukleozydowej kinazy difosforanowej, gdzie odgrywał on istotną
rolę z punktu widzenia aktywności katalitycznej tego enzymu [114]. Wydaje się zatem, iż
tego rodzaju zdarzenia, choć na razie słabo rozpoznane, mogą mieć szerszy kontekst
biologiczny.
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Rysunek 15. Struktura krystaliczna kompleksu pomiędzy ufosforylowaną C. elegans ST i
dUMP. Cząsteczka dUMP oraz reszty aminokwasowe His 152, His 263,
ufosforylowanej Ser 127 oraz katalitycznej Cys 197 są wyróżnione i podpisane.
Atomy węgla są pomarańczowe lub fioletowe (dUMP), atomy tlenu – czerwone,
azotu – niebieskie, fosforu – zielone, siarki – żółte. [111]
Porównanie struktury ufosforylowanej z niezmodyfikowaną (jeszcze nieopublikowana,
zdeponowana w PDB pod kodem 4IRR) białka CeST w kompleksie z dUMP nie wykazało
istotnych różnic pomiędzy obydwoma strukturami. Wydaje się jednak, że różnice w wyniku
modyfikacji potranslacyjnych białek mogą być bardziej widoczne w dynamice białka niż w
statycznej strukturze krystalicznej o umiarkowanej rozdzielczości (3.14 Å). Dynamika
ufosforylowanego białka CeST jest obecnie przedmiotem moich badań prowadzonych z
wykorzystaniem dynamiki molekularnej.
Ufosforylowana struktura ST z C. elegans w kompleksie z dUMP jest jedną z szeregu
struktur krystalicznych syntaz tymidylanowych uzyskanych w Pracowni Enzymologii
Porównawczej w ostatnich latach. Wszystkie struktury, reprezentujące ST organizmów
nicieniowych (Caenorhabditis elegans i Trichinella spiralis) oraz ssaczych (mysz) w różnych
postaciach (wolny enzym, kompleksy dwu- i trójcząsteczkowe z substratami i/lub
inhibitorami), są deponowane w bazie Protein Data Bank (patrz Autorstwo struktur
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krystalicznych w bazach danych w Życiorysie naukowym). Niektóre z tych struktur są przez
nas wykorzystywane w dalszych badaniach, włączając w to poszukiwanie selektywnych
inhibitorów przeciwko trychinellozie (włośnicy) czy też badania specyficznej, silnej inhibicji
demonstrowanej przez cytozynową pochodną substratu, związek N(4)-hydroksy-dCMP (patrz
Aktualnie realizowane projekty naukowe p. 1 i 3 w Życiorysie naukowym). Mój udział w
tych projektach dotyczy zarówno badań krystalograficznych (patrz Zasługi organizacyjne dla
rozwoju krystalografii białka w macierzystej pracowni w Życiorysie naukowym), jak i tych
wykorzystujących struktury krystaliczne lub ich fragmenty jako modele obliczeniowe
(dynamika molekularna, mechanika kwantowa, dokowanie molekularne, inne metody
modelowania molekularnego). Łącznie z prezentowaną w tym miejscu, do tej pory
opublikowaliśmy cztery prace krystalograficzne [111,115-117], kolejne znajdują się w
przygotowaniu (m. in. artykuł nr 23 w Życiorysie naukowym).

Rysunek 16. Mapa gęstości elektronowej 2Fo-Fc wyrysowana przy konturze 2 σ.
Zaprezentowane są reszty ufosforylowanej Ser 127 z podjednostki A oraz His
263 i Lys 308 z sąsiedniej cząsteczki ST. [111]

4.8. Przegląd inhibitorów ST będących pochodnymi kofaktora
Ważnym czynnikiem osłabiającym efektywność FdUMP jako inhibitora ST jest oporność
metaboliczna, zjawisko polegające na ochronie enzymu przed działaniem leku przez
akumulację substratu (dUMP) do poziomu wystarczającego do skutecznego
współzawodnictwa z inhibitorem (lekiem), prowadzące do odtworzenia pełnej aktywności
metabolicznej enzymu [118,119]. Był to jeden z ważkich powodów, które skłoniły badaczy
do skupienia uwagi na analogach folianowego kofaktora reakcji ST, mTHF (które wiążąc się
do enzymu nie współzawodniczą z substratem), doprowadzając do wytworzenia inhibitorów
należących do tej grupy, tzw. antyfolianów. W artykule opublikowanym w roku 2010 w
Mini-Reviews in Medicinal Chemistry (MRMC) [120] skoncentrowałem się na takich
antyfolianach hamujących ST, które w ostatnim czasie znalazły się w fazie prób klinicznych
lub trafiły na rynek jako leki przeciwnowotworowe (Rys. 17). Prócz omówienia własności
biochemicznych i farmakologicznych, w artykule zaprezentowane są aktualne informacje na
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temat badań klinicznych poszczególnych inhibitorów z tej grupy. Omówione są również
aktualne trendy oraz perspektywy pozyskania nowych, ulepszonych inhibitorów
antyfolianowych, a także główne mechanizmy oporności na leki antyfolianowe oraz sposoby
jej przezwyciężania/zapobiegania.
Skrócona charakterystyka inhibitorów antyfolianowych omówionych w artykule w MRMC
jest przedstawiona w Tabeli 2. Dwa inhibitory, Raltitrexed [121-123] i Pemetrexed [124,125]
zostały zaaprobowane jako leki i są używane w chemioterapii przeciwnowotworowej.
Raltitrexed (Tomudex, ZD1694, ICI D1694) został zaprojektowany jako bezpośredni i
specyficzny inhibitor ST. Lek jest transportowany do komórek przez przenośnik
zredukowanych folianów (Reduced Folate Carrier; RFC) [126]. Ulega tam intensywnej
wieloglutaminacji katalizowanej przez enzym syntazę foliowielo-γ-glutaminianową
(folylpoly-γ-glutamate synthase; FPGS), w wyniku czego wzrasta ok. 100-krotnie jego
aktywność inhibitorowa oraz wyraźnie wydłuża się czas retencji w komórkach [127]. Badania
kliniczne wykazały efektywność terapeutyczną leku w przypadku nowotworu jelita grubego
[128]. W 1995 roku Raltitrexed został zaaprobowany jako lek przeciw nowotworowi jelita
grubego i pozostaje w tej roli w użyciu do dnia dzisiejszego w wielu krajach na świecie. Jego
dalszy rozwój stanął jednak pod znakiem zapytania w następstwie zakończonych
niepowodzeniem dwóch dużych badań klinicznych fazy III, PETACC-1 oraz MRC, które
wykazały podwyższoną śmiertelność wśród pacjentów traktowanych Raltitrexedem [129131]. Obecnie Raltitrexed stosowany jest głównie u pacjentów nietolerujących FUra [132], a
zakres nowych badań dotyczących tego leku został znacznie zawężony.
Inaczej przedstawia się sytuacja z Pemetrexedem (ALIMTA, MTA, LY231514), lekiem
nowej generacji o wielokierunkowym działaniu, hamującym zarówno ST, jak i inne enzymy
uczestniczące w biosyntezie nukleotydów pirymidynowych lub purynowych: reduktazę
dihydrofolianową (DHFR), formylotransferazę aminoimidazolokarboksyamidorybozylofosforanową (AICARFT) oraz formylotransferazę rybonukleotydu
glicynomidowego (GARFT) [124,125]. Pemetrexed wykazuje wiele korzystnych właściwości
farmakologicznych. Jedną z nich jest wysokie powinowactwo do różnych przenośników
folianowych, w tym w szczególności do tzw. PCFT (proton-coupled folate transporter) [133].
Dzięki tej cesze, lek pozostaje aktywny nawet w przypadku obniżonej lub wygaszonej
aktywności RFC [134,135], co odróżnia go korzystnie od Raltitrexedu. Inną korzystną cechą
jest bardzo efektywna wieloglutaminacja leku przez FPGS, skutkująca znacząco wydłużoną
retencją leku w komórkach oraz – w efekcie – dużym jego nagromadzeniem zapewniającym
silną i trwałą inhibicję ST, a także (słabszą) inhibicję pozostałych docelowych enzymów tego
leku [133,136]. Lek przeszedł pomyślnie próby kliniczne i, począwszy od roku 2004, został
zaaprobowany w różnych formach terapii w leczeniu nowotworów: niedrobnokomórkowego
raka płuca (NSCLC) oraz złośliwego międzybłoniaka opłucnej (MPM) [137-140]. Obecnie
lek jest zarejestrowany w ponad 85 krajach na świecie. Prócz wspomnianych dwóch,
Pemetrexed wykazuje się aktywnością również w wielu innych rodzajach nowotworów [141144], będąc systematycznie i szeroko badanym w zakresie możliwości rozszerzenia
zastosowań leczniczych. Obecne tempo badań nad lekiem rokuje także dobre perspektywy
odnośnie dalszej optymalizacji jego skuteczności i tolerowalności u pacjentów w już
istniejących terapiach.
Inne antyfoliany, które znajdowały się ostatnimi czasy lub znajdują obecnie w fazie prób
klinicznych, to: Plevitrexed [145-148], GW1843 [128,149,150], Nolatrexed [151,152] i BGC
945 [153-155]. Plevitrexed i GW1843 (obecnie przeformułowany do postaci liposomalnej
jako GS7904L) wykazały się obiecującymi aktywnościami w nowotworach, odpowiednio,
żołądka, trzustki i jajnika [156-158] oraz żołądka i jelita grubego [159,160], jednak
ewentualne wykorzystanie tych związków jako przyszłych leków wymagać będzie
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wszechstronnej dalszej ewaluacji w badaniach klinicznych. Badania nad Nolatrexedem
zostały praktycznie wstrzymane w następstwie niesatysfakcjonujących wyników kluczowego
badania ETHECC fazy III [161]. Obiecującym związkiem jest BGC 945 (obecnie
przeformułowany jako ONX 0801), nowy, silny inhibitor ST, transportowany do komórek
przy pomocy receptora folianowego α (α-FR), z niskim powinowactwem do RFC. Związek
nie potrzebuje wieloglutaminacji do przejawienia pełnej aktywności. Te korzystne cechy
mogą potencjalnie przyczyniać się do wysokiej skuteczności i niskiej toksyczności BGC 945
u pacjentów z nowotworami wykazującymi wysoką ekspresję α-FR, takimi jak większość
nowotworów jajnika i wiele innych nowotworów nabłonkowych [154].
Oporność na lek jest podstawowym mechanizmem ograniczającym skuteczność leków
antyfolianowych. Strategie nacelowane na przezwyciężenie/ograniczenie oporności są
ważnym składnikiem starań o poprawienie skuteczności obecnych oraz przyszłych leków.
Najważniejsze obecnie stosowane strategie obejmują: (1) przywrócenie ekspresji RFC w
komórkach nowotworowych, (2) wykorzystanie α-FR lub PCFT do transportu inhibitorów
antyfolianowych, (3) indukcję ekspresji α-FR oraz β-FR, i (4) projektowanie inhibitorów o
ulepszonych charakterystykach transportu i wieloglutaminacji [162 i artykuły tam cytowane].
Dalszy postęp w projektowaniu inhibitorów antyfolianowych wydaje się zależeć od postępu
w projektowaniu opartym o znaną strukturę receptora (receptor-based design) tak, by lepiej
uwzględniać cechy strukturalne celów molekularnych / determinantów oporności, takich jak
ST, RFC, α-FR i FPGS, które odpowiadają za aktywność i specyficzność stosowanych
inhibitorów. W niedawnej, 2-częściowej pracy przeglądowej, została zanalizowana zależność
pomiędzy raportowaną aktywnością różnych grup antyfolianów oraz strukturą wymienionych
celów molekularnych: zdefiniowano wstępnie cechy strukturalne warunkujące aktywność
[163,164]. Takie obserwacje, z czasem uzupełnione i rozszerzone przy użyciu modeli 3DQSAR, krystalografii białka czy metod modelowania komputerowego, pomogą lepiej
uświadomić strukturalne zależności, które powinny być wzięte pod uwagę przy projektowaniu
ulepszonych inhibitorów ST i potencjalnych leków z grupy antyfolianów.
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Rysunek 17. Antyfolianowe inhibitory syntazy tymidylanowej. [120]
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Nolatrexed

Tabela 2. Wybrane charakterystyki ważnych antyfolianowych inhibitorów ST. [120]
Inhibitor

Transport do Wieloglutaminacja Struktury
komórek
krystaliczne
Raltitrexed RFC
+
1HZW,3 1I00,
1HVY, 1RTS,
2TSR, 2KCE
Pemetrexed RFC, PCFT,
+
1JU6, 1JUJ
inne
przenośniki
Plevitrexed RFC, α-FR
̶
̶
1
GW1843
RFC
+
2VF0, 1F28,
1SYN, 1TSD,
1TLC
Nolatrexed pasywna
̶
̶
dyfuzja
2
BGC 945
α-FR
̶
4ISK
1
2
3
4

Status kliniczny4
zaaprobowany jako lek
(CRC), 6 otwartych badań
zaaprobowany jako lek
(MPM, NSCLC), 147
otwartych badań
brak otwartych badań
brak otwartych badań
brak otwartych badań
2 otwarte badania

Obecnie przeformułowany jako GS7904L
Obecnie przeformułowany jako ONX 0801
Kody identyfikacyjne w Protein Data Bank
Stan na czerwiec 2010 według informacji na portalu ClinicalTrials.gov
(z uaktualnieniem w sierpniu 2013)

W ostatnich latach, wykorzystanie wirtualnego przeszukiwania (virtual screening)
poskutkowało odkryciem nowych, obiecujących inhibitorów ludzkiej ST, w tym pochodnych
tiazolu, które wykazały aktywność przeciwnowotworową w stosunku do komórek nowotworu
jajnika [165]. Badania krystalograficzne i inne pokazały, że związki te wiążą się do
nieaktywnej konformacji ludzkiej ST (w odróżnieniu of innych znanych do tej pory
inhibitorów ST), sugerując nowy mechanizm inhibicji z prawdopodobnym udziałem efektów
allosterycznych. Efekty allosteryczne obserwowano również w przypadku inhibitorów
peptydowych wiążących się do interfejsu pomiędzy podjednostkami enzymu [166]. Inne
próby, wykorzystujące projektowanie oparte o strukturę ligandu (ligand-based design), a
konkretnie fenoloftaleiny, skutkowały wyłonieniem dwóch bibliotek inhibitorów, które
wykazały specyficzną aktywność w stosunku do enzymu bakteryjnego (karboksyamidy) lub
ludzkiego (sulfonamidy) [167]. Nowy, interesujący tryb inhibicji ST obserwowano w
przypadku pochodnej naftofuranu, która wiążąc się w centrum aktywnym w pobliżu reszty
katalitycznej cysteiny powodowała znaczne przesunięcie substratu, dUMP, w kierunku
interfejsu pomiędzy podjednostkami dimeru E. coli ST [168].

5. Podsumowanie
Realizując cele badawcze opisane wcześniej w Autoreferacie, uzyskałem i opublikowałem
wyniki, które można streścić następująco:
1. Wyznaczyłem i porównałem entalpie swobodne wiązania szeregu tio- i/lub fluoropochodnych substratu przez ST. Scharakteryzowałem na poziomie cząsteczkowym
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oddziaływanie tych związków z ST, w relacji do ich znanych aktywności wobec enzymu.
2. Zaproponowałem mechanizm włączenia cząsteczki kofaktora (mTHF) do reakcji
katalizowanej przez ST. Mechanizm zakłada progresywną zmianę konformacji cząsteczki
mTHF w trakcie jej wiązania przez enzym. Zmiany te są wynikiem efektów
desolwatacyjnych w centrum aktywnym enzymu oraz specyficznych oddziaływań
pomiędzy kofaktorem i białkiem.
3. Przedstawiłem model QSAR dla 5-podstawionych pochodnych substratu (dUMP) jako
inhibitorów ST. Model uzupełniły wyniki symulacji dynamiki molekularnej. Na podstawie
modelu oceniłem szanse zaprojektowania nowych inhibitorów ST w tej grupie związków.
4. Ustaliłem sposoby wiązania oraz na ich podstawie wytłumaczyłem różnice aktywności
demonstrowane przez 2'-podstawione pochodne dUMP w reakcji z ST.
5. Zaproponowałem mechanizm zmiany aktywności ludzkiej ST w wyniku odległej
fosforylacji na reszcie seryny 124. Mechanizm, który zakłada „transmisję” efektu
fosforylacji do centrum aktywnego enzymu przebiegającą w następstwie oddziaływania ze
sobą dwóch fragmentów białka, 125-134 (“łącznik”) i 189-192 („łatka”), jest inicjowany
przez odpychanie elektrostatyczne dalekiego zasięgu pomiędzy resztami fosforanowymi w
dUMP oraz na Ser 124. Osłabienie aktywności ST jest wynikiem zaburzenia ustawienia
ligandów będącego ostateczną emanacją transmitowanego efektu fosforylacji.
6. Ustaliłem wpływ nitracji na siedmiu resztach tyrozyny ludzkiej ST na aktywność
enzymu. Wyniki wskazały na obniżenie aktywności enzymu w następstwie 5 z 7 badanych
nitracji, przy braku takich efektów w pozostałych 2 przypadkach. Ogólnie biorąc,
obserwowałem zależność efektów nitracji od odległości pomiędzy miejscami ich
występowania a położeniem ligandów w centrum aktywnym ST (im bliżej, tym silniejszy
efekt).
7. Ustaliliśmy strukturę krystaliczną ST z Caenorhabditis elegans w kompleksie z dUMP,
zawierającą nieoczekiwanie ufosforylowaną resztę seryny (Ser 127), w miejsce
oczekiwanej fosfohistydyny. Prawdopodobnym wytłumaczeniem jest międzycząsteczkowy
transfer grupy fosforanowej pomiędzy resztami histydyny i seryny.
8. Przedstawiłem przegląd inhibitorów ST, pochodnych mTHF: właściwości i status
kliniczny leków oraz kandydatów na leki oraz perspektywy zaprojektowania nowych
inhibitorów w tej grupie.

6. Wnioski
Syntaza tymidylanowa jest rozpoznawana od dawna jako enzym docelowy w chemioterapii
przeciwnowotworowej i jako taka intensywnie badana. Badania na poziomie molekularnym,
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które podjąłem w artykułach prezentowanych w rozprawie habilitacyjnej: studiowanie etapów
mechanizmu reakcji katalitycznej ST [69], badanie molekularnych mechanizmów
oddziaływania w układzie receptor (enzym) – ligand (inhibitor) oraz uzyskiwanie informacji
na temat struktury, dynamiki oraz termodynamiki takich układów [59,88,95], poznawanie
mechanizmów regulacji aktywności ST na drodze modyfikacji potranslacyjnych w cząsteczce
enzymu (fosforylacja, nitracja) [98,99], oraz opisanie transferu międzycząsteczkowego grupy
fosforanowej w białku ST [111], dostarczyły szeregu zupełnie nowych informacji na temat
badanego celu molekularnego – syntazy tymidylanowej. Wyniki które uzyskałem, posiadają
również potencjał aplikacyjny, gdyż mogą okazać się pomocne w projektowaniu nowych,
bardziej skutecznych leków przeciwnowotworowych będących inhibitorami ST.
Ważnym aspektem moich prac jest wdrożenie i biegłe posługiwanie się paletą technik
modelowania komputerowego, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki molekularnej.
Dzięki dynamicznym postępom w metodologii i zasobach komputerowych, metoda ta stała
się w ostatnich czasach niezwykle pomocnym narzędziem wykorzystywanym w wielu
dziedzinach nauki, między innymi w biofizyce, biochemii oraz chemii medycznej w
projektowaniu leków. Wespół z krystalografią białka, która jest kolejną wiodącą metodą
wykorzystywaną w mojej pracy naukowej, tworzy ona zwarte instrumentarium badacza, które
może być przeze mnie używane z powodzeniem w kolejnych projektach, zarówno tych
związanych z syntazą tymidylanową, jak i szeregu innych (patrz Aktualnie realizowane
projekty naukowe w Życiorysie naukowym).
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7. Wybrane inne projekty badawcze
7.1. Inhibicja ST przez N(4)-OH-dCMP i N(4)-OH-FdCMP
Rzadkim przykładem pochodnej dUMP, będącej silnym inhibitorem ST pomimo braku
modyfikacji na C(5), jest 5’-monofosforan N(4)-hydroksy-2’-deoksycytydyny (N(4)-OHdCMP), w którym pirymidynowy węgiel C(4) jest podstawiony przez ugrupowanie N(4)-OH.
Użyty celem zahamowania enzymu, N(4)-OH-dCMP demonstruje podobne zachowanie jak
FdUMP, powodując w obecności mTHF zależną od czasu i opartą na mechanizmie reakcji
inaktywację ST [169,170]. Jednakże, w przeciwieństwie do FdUMP, reakcja wydawała się
być hamowana na którymś z etapów poprzedzających abstrakcję protonu z pozycji C(5)
[170]. Podstawienie fluorowe w pozycji C(5) prawdopodobnie nie zmienia mechanizmu
reakcji jednak wzmacnia siłę efektu inhibicyjnego, będącego udziałem 5'-monofosforanu
N(4)-hydroksy-5-fluoro-2’-deoksycytydyny (N(4)-OH-FdCMP). Ciekawą obserwacją było
również to, że inhibicja ST przez N(4)-OH-dCMP dotyczy w znacznie silniejszym stopniu
rzadko występującej w roztworze wodnym formy rotamerycznej imino-anti (trans) [171]
aniżeli przeważającej w roztworze wodnym formy imino-syn (cis) [170] (Rys. 18).
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Rysunek 18. Orientacje cis (z lewej strony) i trans ugrupowania N(4)-OH w relacji do
pierścienia pirymidynowego. [172]
W pracy opublikowanej w roku 2005 w Structural Chemistry [172] podjąłem porównawcze
badania krystalograficzne oraz kwantowo-mechaniczne (ab initio RHF/6-31G(d)) dla
nukleozydowych cząsteczek 3’,5’-di-O-acetylu-N(4)-hydroksy-2’-deoksycytydyny (3’,5’-diO-Ac-N(4)-OH-dCyd) i jej 5-fluoro pochodnej, 3’,5’-di-O-acetylu-N(4)-hydroksy-5-fluoro2’-deoksycytydyny (3’,5’-di-O-Ac-N(4)-OH-FdCyd), zawierających analogiczne fragmenty
struktury w obszarze zasady jak molekuły N(4)-OH-dCMP i N(4)-OH-FdCMP. Analizując
geometrie wymienionych cząsteczek, stwierdziłem, że podstawienie fluorowe powoduje
lokalne naprężenie w pierścieniu pirymidynowym, objawiające się zwiększeniem kąta C(4)C(5)-C(6) oraz skróceniem wiązania C(5)=C(6) (Rys. 19). Odnosząc poczynione obserwacje
do oddziaływań pomiędzy ST a cząsteczkami inhibitorów N(4)-OH-dCMP i N(4)-OHFdCMP, wnioskowałem, że zaobserwowane zmiany strukturalne mogą wzmagać reaktywność
w pozycji C(6) pierścienia pirymidynowego (orto względem miejsca podstawienia) i w ten
sposób wzmagać powinowactwo 5-fluoro pochodnej do ST. Warto zauważyć, że podobna
sytuacja – zwiększenie powinowactwa do enzymu w następstwie podstawienia fluorowego na
C(5) – była również obserwowana w przypadku innych par związków oddziałujących z ST:
dUMP i FdUMP oraz 2,4-ditio-dUMP i 2,4-ditio-FdUMP [52,53], a więc efekt oddziaływania
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podstawnika fluorowego w położeniu orto do miejsca reakcji na C(6) można uznać za
uniwersalny. Zgodnie z wyraźną tendencją, obserwowaną w licznych wcześniejszych
badaniach molekuł w tej klasie związków [171,173-175], ugrupowanie N(4)-OH
przyjmowało korzystniejszą energetycznie orientację cis (Rys. 18) we wszystkich
cząsteczkach 3’,5’-di-O-Ac-N(4)-OH-dCyd i 3’,5’-di-O-Ac-N(4)-OH-FdCyd.
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Rysunek 19. Efekt podstawnika fluorowego na lokalną geometrię w pierścieniu fenylowym
(na górze) i uracylowym (na dole). Warto zauważyć, że w niejednolitym
pierścieniu uracylowym wpływ podstawienia jest odmienny dla wiązania a
(C(5)=C(6)) niż dla wiązania b (C(4)-C(5)). [172]
W pracy opublikowanej w roku 2013 w Pteridines [117] zaprezentowaliśmy wyniki
pomiarów rentgenograficznych struktur mysiej ST krystalizowanej w wyłącznej obecności
N(4)-OH-dCMP oraz w obecności N(4)-OH-dCMP i mTHF. Struktura molekularna
kompleksu dwucząsteczkowego ST-N(4)-OH-dCMP okazała się być bardzo podobna do
struktury analogicznego kompleksu z substratem, dUMP [115]. Struktura kompleksu
trójcząsteczkowego natomiast wykazała obecność kowalencyjnie związanej cząsteczki N(4)OH-dCMP oraz niespodziewanie, związanej niekowalencyjnie w centrum aktywnym,
utlenionej postaci kofaktora, dihydrofolianu (DHF) (Rys. 20). Atomy C(5) i C(6) w
cząsteczce N(4)-OH-dCMP w kompleksie trójcząsteczkowym znajdowały się w stanie
hybrydyzacji typu sp3, sugerując wyraźnie redukcję w pozycji C(5) pierścienia
pirymidynowego. Mimo to, nie nastąpiły zdarzenia typowe dla mechanizmu reakcji ST, tj.
uwolnienie z pozycji C(5) protonu z równoczesnym przyłączeniem grupy metylenowej
kofaktora (porównaj Rys. 1, etap 3). Łącznie, wyżej wymienione przesłanki skłaniają do
uznania inhibicji ST przez N(4)-OH-dCMP jako konsekwencji “nieprawidłowej” reakcji
katalitycznej, zachodzącej w warunkach transferu grupy metylenowej mTHF w nieznane
miejsce (zamiast do cząsteczki N(4)-OH-dCMP) oraz utlenienia tetrahydrofolianu do
dihydrofolianu. Dokładny mechanizm tej reakcji pozostaje do wyjaśnienia, stawiając m. in.
następujące pytania: 1) co stało się z grupą metylenową kofaktora, 2) dlaczego reakcja nie
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uległa dokończeniu: inhibitor (N(4)-OH-dCMP) pozostał związany kowalencyjnie z
enzymem, zaś utleniony kofaktor (DHF) nie oddysocjował z centrum aktywnego enzymu,
które samo pozostało zamknięte. Ponadto, skoro kofaktor w centrum aktywnym zachowuje
położenie katalityczne (sprzyjające reakcji), z pierścieniem pterydynowym ustawionym
równolegle do pierścienia pirymidynowego w N(4)-OH-dCMP, logicznym wydaje się że
ligandy wcześniej ze sobą przereagowały. Ewentualna reakcja musiałaby jednak przebiec
nietypowo, skoro doprowadziła do “zagubienia” reszty metylenowej. Wnioskowanie na
podstawie zastanej geometrii w strukturze krystalicznej może być tylko ogólną wskazówką,
nie przesądza jednak czy atak elektrofilowy reszty metylenowej mTHF miałby przebiegać z
przyłączeniem na C(5) czy też N(4) inhibitora, co jest kolejnym, bardziej już szczegółowym
pytaniem. Należy dodać, że w obu strukturach, mST-N(4)-OH-dCMP i mST-N(4)-OHdCMP-DHF, obserwowana jest forma trans dla orientacji ugrupowania N(4)-OH. Jak się
wydaje, selektywność wiązania przez enzym tej rzadkiej (w roztworze wodnym) formy
rotamerycznej polega na utrzymaniu stabilizującego układu wiązań wodorowych, bardzo
podobnego do tego obserwowanego w kompleksach z substratem.

Rysunek 20. Podjednostka A struktury kompleksu mysiej ST z N(4)-OH-dCMP i DHF.
Oznakowanie kolorystyczne według wartości współczynników
temperaturowych, od najwyższych (kolor pomarańczowo-czerwony) do
najniższych (kolor ciemnoniebieski). Wyróżniono w modelu pręcikowym
cząsteczki obu ligandów, N(4)-OH-dCMP i DHF, z dwoma alternatywnymi
konformacjami końca glutaminianowego DHF. Nie uwzględniono cząsteczek
wody.

37

Badania zmierzające do wyjaśnienia mechanizmu inhibicji ST przez N(4)-OH-dCMP są
przeze mnie kontynuowane. Wstępne wyniki obliczeń kwantowo-mechanicznych na poziomie
B3LYP/6-31G(d)) dla modelowego układu oddziaływania pomiędzy cząsteczkami N(4)-OHdCMP i mTHF, znajdującymi się w bezpośrednim otoczeniu białkowym wymodelowanym na
podstawie struktury kompleksu mST-N(4)-OH-dCMP-DHF [117], wskazują na
prawdopodobną preferencję przyłączenia elektrofilowego reszty metylenowej kofaktora do
N(4) inhibitora. Jeśli ten wynik się potwierdzi, będzie to wskazywać na wysoce specyficzny
mechanizm inhibicji ST, nie obserwowany wcześniej, co biorąc pod uwagę silne efekty
inhibicyjne związku N(4)-OH-dCMP i jego 5-fluoro-pochodnej, może dać asumpt do
zaprojektowania nowej linii inhibitorów wykorzystujących efekt przekierowania addycji
elektrofilowej kofaktora.
7.2. β-łamacze - inhibitory agregacji β-amyloidu w chorobie Alzheimera
Choroba Alzheimera jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych obecnych
czasów. W skali świata, liczbę chorych szacuje się na blisko 30 mln, przy czym szacuje się że
wartość ta wzrośnie nawet czterokrotnie do roku 2050 [176]. Na poziomie molekularnym,
przyczyną choroby jest powstawanie patologicznych złogów białka β-amyloidu, tzw. płytek
starczych [177]. Zapobieganie lub hamowanie agregacji β-amyloidu przez małe cząsteczki
inhibitorów jest jedną ze strategii walki z chorobą [178,179]. Spośród związków badanych w
tej funkcji (inhibicji agregacji β-amyloidu), uznanie zyskały cząsteczki małych peptydów,
tzw. β-łamaczy, charakteryzujące się podobieństwem sekwencji do wybranych regionów w
białku β-amyloidu [180]. Wykazano, iż zbudowany z pięciu aminokwasów β-łamacz iAβ5 o
sekwencji LPFFD zakłóca proces agregacji β-amyloidu, silnie wiążąc się do jego powierzchni
i destabilizując strukturę agregatu. Decydującą rolę w procesie wiązania odgrywają
oddziaływania hydrofobowe [181].
W artykule opublikowanym w roku 2013 w Journal of Peptide Science [182] wykonałem
symulacje dynamiki molekularnej w roztworze wodnym dla pentapeptydu LPFFD (łamacz
iAβ5) oraz heksapeptydu LPFFFD (łamacz iAβ6), zaprojektowanego tak by różnić się od
LPFFD jedną, dodaną kolejno w sekwencji aminokwasowej, resztą fenyloalaniny. Na
podstawie trajektorii dynamiki molekularnej, wyodrębniłem 2 oraz 4 zespoły struktur o
dużym podobieństwie konformacyjnym, tzw. klastry, odpowiednio dla cząsteczek iAβ5 oraz
iAβ6. Klastry c0 i c1 dla iAβ5, charakteryzujące się podobnym obsadzeniem (ok. 46% do ok.
54%), grupowały struktury odznaczające się równoległym (c0) lub prostopadłym (c1)
ustawieniem pierścieni fenylowych dwóch sąsiadujących reszt fenyloalaniny (Rys. 21).
Spośród czterech klastrów wyodrębnionych dla iAβ6, najliczniej obsadzony klaster c0 (ok.
62% obsadzenia) oraz dwa małe klastry c2 i c3 (ok. 7 i 6% obsadzenia) grupowały struktury
charakteryzujące się, choć na różne sposoby, sprzęganiem pierścieni aromatycznych. Jedynie
klaster c1, obejmujący ok. 25% łącznej populacji, grupował struktury z wyraźnie
rozdzielonymi pierścieniami aromatycznymi reszt fenyloalaniny (Rys. 21). Obliczenia
entalpii swobodnej Gtotal wskazały na zbliżoną stabilność termodynamiczną struktur
reprezentujących różne klastry zarówno w przypadku cząsteczki iAβ5, jak i iAβ6 ([182]:
Tabele 1 i 2). Indywidualne wkłady energetyczne do wartości Gtotal wykazały większe
zróżnicowanie, wskazując m. in. na szczególnie korzystny wkład energii elektrostatycznej
(Eele) i co za tym idzie łącznej energii izolowanej cząsteczki w próżni (EMM), redukowany
jednak w roztworze wodnym przez najmniej korzystny wkład entalpii swobodnej solwatacji
(GGB), dla konformera c2 cząsteczki iAβ6. Wydaje się, iż wskazany wkład energii
elektrostatycznej mógłby faworyzować konformer c2 w procesie wiązania desolwatowanej
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cząsteczki iAβ6 do warstw β-amyloidu.

Rysunek 21. Reprezentatywne konformacje klastrów c0 i c1 wyodrębnionych dla iAβ5 (rząd
górny) oraz c0, c1, c2 i c3 wyodrębnionych dla iAβ6 (rzędy środkowy i dolny).
Reszty fenyloalanin są pokazane na fioletowo, reszty leucyny, proliny i
asparaginianu – odpowiednio – na pomarańczowo, brązowo i różowo.
Łącznie, wyniki opublikowane w pracy w Journal of Peptide Science wskazały na wyraźną
tendencję badanych cząsteczek β-łamaczy, zawierających dwu- i trzy-członowe fragmenty
fenyloalaninowe, do układania się w roztworze wodnym w konformacje sprzyjające
sprzęganiu pierścieni aromatycznych. Wydaje się że siła wiązania β-łamaczy do warstw βamyloidu, prócz efektów hydrofobowych, może zależeć od sprzęgania pierścieni
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aromatycznych w cząsteczkach ligandu i receptora. Z tego względu zaprojektowana przez nas
cząsteczka iAβ6, posiadająca różnorodne możliwości sprzęgania aromatycznego, może być
dobrym kandydatem na związek wiodący przy projektowaniu ulepszonych inhibitorów
agregacji β-amyloidu – potencjalnych leków przeciw chorobie Alzheimera.
Projekt jest w kontynuacji. W planie mam przeprowadzenie dokowania cząsteczek iAβ5 i
iAβ6 oraz cząsteczek innych, podobnych związków, do białka β-amyloidu oraz symulacje
dynamiki molekularnej powstających kompleksów. W ten sposób spodziewam się uzyskać
informacje na temat sposobów wiązania pomiędzy białkiem β-amyloidu i cząsteczkami
ligandów oraz wpływu dynamiki białka na procesy wiązania. Weryfikacji zostanie również
poddany przygotowany przez dr hab. Dariusza Stępkowskiego przy moim udziale model
identyfikowania pierścieni aromatycznych w resztach fenyloalaniny w ligandzie skłonnych do
oddziaływania różnego typu z receptorem zawierającym własne pierścienie aromatyczne, w
tym wypadku białkiem β-amyloidu, oparty na różnicach sumy ładunku oraz jego
dywersyfikacji w pierścieniach ligandu.
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