
Вступ. Протеїнкіназа СК2 — плейотропна,
убіквістична серин;треонінова протеїнкіназа,
що залучена до великої кількості сигнальних
шляхів у клітині, які регулюють процеси
проліферації, виживання, апоптозу, синтезу
тРНК, рРНК і клітинної трансформації [1].
СК2 бере участь у процесі туморогенезу за
різними механізмами, відіграючи глобальну
антиапоптичну роль, посилюючи резистент;
ність до лікарських препаратів, підтримуючи
неоваскуляризацію та активуючи шаперонову
машинерію, що захищає онкокіном [2]. Надекс;
пресія і надактивація СК2 пов’язані з виник;
ненням різних видів раку людини, зокрема,
раку легень [3], нирок [4], голови та шиї [5],
простати [6], грудей [7]. Пригнічення актив;
ності протеїнкінази СК2 за використання спе;
цифічних фармакологічних інгібіторів або сай;

ленсингу гена каталітичної субодиниці при;
зводили до зниження життєздатності клітин
множинної мієломи [8], гострої мієлоїдної лей;
кемії [9], Т;клітинної гострої лімфобластичної
лейкемії [10] та В;клітинної хронічної лімфо;
цитної лейкемії [11]. 

Порушення регуляції активності СК2 по;
в’язане також із виникненням запальних хво;
роб [12], болю [13] і вірусних інфекцій [14]. Та;
ким чином, фармакологічне використання інгі;
біторів СК2 може знаходитися за межами он;
кології. 

Зважаючи на потенційне терапевтичне зна;
чення інгібіторів СК2, низка академічних
інститутів та фармацевтичних компаній залу;
чені до розробки інгібіторів СК2. На сьогодні
розроблено різноманітні стратегії модуляції
активності протеїнкінази СК2 і синтезовано
ряд селективних інгібіторів, що здатні прони;
кати в клітину [15;25]. Більшість із них діють
на АТФ;зв’язувальний сайт СК2 та належать
до похідних кумаринів (ellagic acid), полігало;
генових бензімідазолів (ТВВ), антрахінонів
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(емодин), піразолотриазинів, індолохіназолінів
(IQA) і нафтиридинів (CX;4945, CX;5011) [26]. 

Однак, за винятком лише декількох сполук,
включаючи CX;4945, що проходить клінічні
випробування для лікування прогресуючих
солідних пухлин та множинної мієломи [27],
більшість із них мають лише середню або низь;
ку інгібувальну активність. Крім того, відомі
інгібітори СК2, зокрема ті, що володіють висо;
кою активністю, мають дуже обмежену струк;
турну різноманітність. Таким чином, розробка
більш активних інгібіторів СК2, особливо з но;
вими структурними скаффолдами, є необхід;
ною і важливою для пошуку сполук, що мо;
жуть бути попередниками нових ліків, дія яких
спрямована на модуляцію активності СК2.

На сьогодні для раціонального дизайну інгі;
біторів ензимів широко використовується тех;
нологія віртуального скринінгу. Існують два
класичні підходи до віртуального скринінгу:
віртуальний скринінг, що ґрунтується на ви;
користанні молекулярного докінгу, та вірту;
альний скринінг із використанням фармако;
форних моделей. Фармакофорні моделі засто;
совують для швидкого скринінгу великих ко;
лекцій сполук in silico з метою пошуку нових
низькомолекулярних інгібіторів. Фармако;
форне моделювання дає змогу значно приско;
рити і знизити вартість проектів з розробки
біологічно активних сполук. 

У цьому дослідженні ми розробили і валіду;
вали фармакофорну модель СК2, яка дозволи;
ла ідентифікувати два нові ефективні класи
низькомолекулярних інгібіторів цієї протеїн;
кінази. 

Матеріали та методи дослідження.
ППііддггооттооввккаа  ммооллееккуулл  ллііггааннддіівв  іі  ррееццееппттоорраа..

Для розробки фармакофорної моделі за осно;
ву було взято просторову структуру каталі;
тичної субодиниці протеїнкінази CK2 з інгібі;
тором CDC7 з бази даних Brookhaven Protein
Data Bank (ID: 4ANM) [28]. Ця кристалічна
структура була вибрана тому, що в ній поєдну;
ються хороша роздільна здатність (1,7 C) і ви;
сока інгібувальна активність сполуки по відно;
шенню до СК2 (ІС50=28 нМ). 

З комплексу було видалено молекули води
та ліганду. Інгібітор і рецептор збережено в
окремі файли. Ліганд було збережено у фор;
маті .mol2, який дає змогу з високою точністю

зберегти всі зв’язки між атомами, а рецептор
— у форматі .pdb. 

ППооббууддоовваа  ффааррммааккооффооррннооїї  ммооддеелліі..  Первинна
модель була згенерована за допомогою прог;
рами «Pharmer» [29]. Pharmer визначає взає;
модії між рецептором та лігандом і на основі
цього будує відповідні фармакофорні точки
моделі. Ця програма дає змогу ідентифікувати
такі точки: донори й акцептори водневого
зв’язку — точки з направленими векторами;
ароматичні точки (вони можуть мати направ;
лені вектори); гідрофобні, позитивно та нега;
тивно заряджені точки. Гідрофобні точки, що
знаходяться на відстані менше 2 C, кластери;
зуються в одну точку. Також Pharmer дає
можливість застосовувати виключені об’єми, в
які заборонено потрапляти лігандам при фар;
макофорному скринінгу.

Подальше редагування моделі проводили в
програмі «Accelrys Discovery Studio Visualizer
4.0» [30] відповідно до міжмолекулярних взає;
модій, показаних програмою Pharmer, оскіль;
ки остання не має власного візуалізатора і мо;
лекулярного редактора, крім того, що є у веб;
версії (з дуже обмеженими можливостями). 

Accelrys Discovery Studio Visualizer 4.0 не
підтримує формату query, який використову;
ється у Pharmer. Відповідно, Pharmer не під;
тримує фармакофорний формат CHM, який
використовується в Accelrys Discovery Studio
Visualizer 4.0. Тому нами був розроблений кон;
вертер між цими форматами з використанням
мови програмування Java [31]. 

Спосіб візуалізації фармакофорних точок
ми використали той, що пропонує програма
«Accelrys Discovery Studio Visualizer 4.0», лише
задавали радіуси точок, встановлені у Pharmer.

ФФааррммааккооффооррнниийй  ссккррииннііннгг.. Для фармако;
форного скринінгу було згенеровано конфор;
мери для бази низькомолекулярних органіч;
них сполук, що налічувала майже 180 000 мо;
лекул, за допомогою пакета програм «Open
Babel» [32]. Для кожної молекули було вста;
новлено обмеження 250 конформерів і 100 кро;
ків оптимізації. Згенеровані конформери були
конвертовані в спеціальну скринінгову базу за
допомогою Pharmer.

Фармакофорний скринінг проводили за до;
помогою програми «Pharmer». Результати
фільтрували за значеннями середньоквадра;
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тичних відхилень лігандів від моделі (RMSD,
C). Ліганди з найменшими значеннями серед;
ньоквадратичних відхилень аналізували візу;
ально на предмет збігу з фармакофорними
точками моделі.

ТТеессттуувваанннняя  iinn  vviittrroo.. Відібрані при фарма;
кофорному скринінгу сполуки тестували за їх
інгібувальною активністю по відношенню до
протеїнкінази СК2 in vitro. Для цього викорис;
товували кіназний домен СК2 людини, експре;
сований у клітинах комах Sf21 (Millipore).
Інгібувальну активність досліджуваних спо;
лук відносно протеїнкінази СК2 визначали за
включенням радіоактивного фосфору 32Р у
пептидний субстрат при його фосфорилюванні
кіназою в присутності γ;32P;АТФ [33]. 

Загальний об’єм реакційної суміші стано;
вив 30 мкл. До 3 мкл реакційного буфера
(200 мM Tris;HCl; pH 7,5, 500 мM KCl, 100 мM
MgCl2) додавали 0,5 мкл розчину пептидного
субстрату RRRDDDSDDD (New England Bio;
labs, 135 мкM), 15,5 мкл води та 0,05 мкл розчи;
ну протеїнкінази (0,01 відносної протеїнкіназ;
ної активності). Потім вносили 1 мкл інгібітора
потрібної концентрації. Через 3 хв. запускали
реакцію: до 20 мкл об’єму реакційної суміші
додавали 10 мкл розчину 150 мкM ATФ, який
містив 1 мікрокюрі γ;32P;АТФ. Кінцева концен;
трація АТФ у реакційній суміші становила
50 мкМ. Суміш інкубували 30 хв. при 30 °С, по;
тім реакцію зупиняли додаванням 8 мкл 5%
фосфорної кислоти. 

Увесь об’єм проби переносили на фосфоце;
люлозні фільтри «Whatman P81». Фільтри
тричі по 5 хв. промивали 0,75% фосфорною
кислотою та висушували. Їх радіоактивність
вимірювали на сцинтиляційному лічильнику
«Perkin Elmer Tri;Carb 2800;TR». Пробу з
1 мкл ДМСО (кінцева концентрація 3,8 %) за;
мість інгібітора використовували як негатив;
ний контроль. Ступінь інгібування протеїнкі;
нази визначали за співвідношенням включення
32Р за додавання інгібітора і за його відсутності.

Для сполук, які при концентрації їх у реак;
ційній суміші 33 мкМ зменшували активність
протеїнкінази більш ніж на 75 % від контролю,
будували титрувальні криві залежності ак;
тивності ферменту від концентрації інгібітора.
За цими кривими визначали значення ІС50. 

Результати й обговорення
РРооззррооббккаа  ррееццееппттооррнноо;;оорріієєннттооввааннооїї  ффаарр;;

ммааккооффооррннооїї  ммооддеелліі  ддлляя  ппррооттееїїннккііннааззии  ССКК22..
Трициклічний фрагмент інгібітора CDC7 утво;
рює низку гідрофобних взаємодій з амінокис;
лотними залишками АТФ;зв’язувального
сайту протеїнкінази СК2 (Val53, Ile66, Lys68,
Val116, Met163 та Ile174). Pharmer ідентифіку;
вала ці взаємодії і згенерувала три гідрофобні
точки з центрами в геометричних центрах
ароматичних кілець інгібітора зі стандартними
радіусами 1 C та одну гідрофобну точку на
атомі Брому. Також програма «Pharmer» зге;
нерувала акцептор водневого зв’язку на кето;
групі інгібітора, якому відповідає водневий
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Рис. 1. Рецепторно;орієнтована фармакофорна модель інгібіторів протеїнкінази СК2, згенерована
за допомогою програми «Pharmer»
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зв’язок з Lys68 і донор водневого зв’язку на
гідроксильній групі, якому відповідає водне;
вий зв’язок з Asn161 (рис. 1).

Першу гідрофобну точку, що знаходиться
найближче до шарнірної ділянки протеїнкіна;
зи СК2, ми змінили на ароматичну точку,
відповідно до загальної абстрактної фармако;
форної моделі, описаної в [34]. У цій моделі в
аденін;зв’язувальній ділянці повинна бути
ароматична точка. Для неї було задано на;
правлений вектор, перпендикулярний до пло;
щини циклу, оскільки положення циклу в цій
ділянці важливе для утворення сильних гідро;
фобних взаємодій. Радіус був заданий стан;
дартний для Pharmer — 1,1 C. Другу гідрофоб;
ну точку ми залишили без змін. Третю було
видалено, оскільки вона не відіграє значної
ролі для зв’язування з кіназою, утворюючи
менш важливі гідрофобні взаємодії, зокрема з
конформаційно;активним Lys68.

Донор і акцептор водневого зв’язку ми за;
лишили без змін. Гідрофобну точку на атомі
Брому було змінено на донор водневого зв’яз;
ку з вектором, направленим до кетогрупи
Val116. Наявність донора в цій позиції більш
важлива, ніж гідрофобної точки. Атом Брому
утворює галогеновий зв’язок із Val116, проте
Pharmer не розпізнає такої взаємодії. Водно;
час водневий зв’язок значно сильніший, ніж
галогеновий. Також присутність донора чи ак;
цептора водневого зв’язку, орієнтованого до
шарнірного району, є бажаною згідно з
дослідженням, проведеним у [34]. Додатково

ми визначили ще один донор водневого зв’язку
на атомі Нітрогену в піролідиновому циклі з
направленням до карбоксильної групи Asp175.
Цей амінокислотний залишок є каталітичним і
консервативним. Також цей донор має хороше
геометричне розташування — відстань між
атомом Нітрогену інгібітора й Оксигеном кар;
боксильної групи амінокислоти становить
2,8C, і ці атоми знаходяться практично один
навпроти одного. Такі параметри сприяють
утворенню міцного водневого зв’язку. Радіуси
для донорів та акцептора водневого зв’язку
становлять 0,5 C. 

Додатково фармакофорну модель доповни;
ли виключеними об’ємами. Було вибрано всі
атоми Гідрогенів активного центру протеїнкі;
нази в радіусі 5 C та згенеровано для них ви;
ключені об’єми. Важкі атоми не брали до уваги,
щоб не обтяжувати модель, оскільки кількість
фармакофорних точок впливає на час обчис;
лень при фармакофорному скринінгу. До того
ж виключені об’єми на Гідрогенах практично
повністю покривають активний центр ензиму.
Такі виключені об’єми роблять модель значно
точнішою — вони не дозволяють вибирати спо;
луки при скринінгу, що потенційно будуть пе;
рекриватися з амінокислотними залишками
активного центру. Таким чином, відібрані спо;
луки будуть максимально відповідати за об’є;
мом та формою АТФ;зв’язувальному центру.
Радіус виключених об’ємів був встановлений
1,2 C, що відповідає ван;дер;ваальсовому
радіуса атома Гідрогену. В результаті фарма;

Рис. 2. Рецепторно;орієнтована фармакофорна модель інгібіторів протеїнкінази СК2, яка була
використана для фармакофорного скринінгу



кофорна модель, яка була використана для
скринінгу сполук, містила шість фармакофор;
них точок (ароматичну та гідрофобну точки,
три донори й один акцептор водневого зв’язку)
і 193 виключених об’ємів (рис. 2).

ФФааррммааккооффооррнниийй  ссккррииннііннгг,,  ввііддббіірр  іі  ттеессттуу;;
вваанннняя  ссппооллуукк  iinn  vviittrroo.. Для пошуку інгібіторів
протеїнкінази СК2 було проведено фармако;
форний скринінг бібліотеки низькомолекуляр;
них органічних сполук, що налічувала 179129
молекул. Для кожної сполуки було згенерова;
но не більше 250 конформерів. Для кожного
конформера програма «Pharmer» робить фар;
макофорне представлення, тобто визначає всі
потенційні фармакофорні точки, які прирів;
нюються до моделі. При цьому Pharmer обра;
ховує середньоквадратичне відхилення між
фармакофорними точками досліджуваної спо;
луки та моделі. Чим менше середньоквадра;
тичне відхилення, тим краще і точніше сполу;
ка прирівнюється до точок фармакофорної мо;
делі. Відповідно до значень середньоквадра;
тичного відхилення (RMSD, C) та візуального
аналізу сполук за збігом із фармакофорною
моделлю було відібрано і протестовано in vitro
55 сполук (табл. 1).

Як видно з табл. 1, найактивніші сполуки 6,
7, 15 та 16 пригнічували активність протеїнкі;
нази СК2 зі значеннями ІС50 — 250, 170, 150 і
150 нМ, відповідно. Сполуки 6, 15, 16 відно;
сяться до класу (5Z);2;(феніламіно);5;(феніл;
метиліден);4,5;дигідро;1,3;тіазол;4;онів, спо;
лука 7 — до (2Е);2;ціано;N,3;дифенілпроп;2;
єнамідів — уже відомого класу інгібіторів СК2
[35].

Сполуки 15 та 16 відрізняються наявністю
гідроксильної групи в мета;положенні на
фенілметиліденовому заміснику. Як видно з
результатів тестування, це не впливає на інгі;
бувальну активність сполук. У сполуки 6 за;
мість гідроксильної групи в орто;положенні
феніламінового замісника присутні два ме;
тильні замісники в орто; і мета;положеннях.
Така структурна зміна викликає зменшення
інгібувальної активності інгібітора. Це
підкреслює важливість наявності донора вод;
невого зв’язку в цьому положенні.

ККооррееккттуувваанннняя  ффааррммааккооффооррннооїї  ммооддеелліі..
Сформовану фармакофорну модель було від;
редаговано відповідно до отриманих резуль;

татів. Гідрофобну точку ми видалили, оскільки
вона є малоінформативною і відповідає лін;
керним фрагментам знайдених інгібіторів, що
утворюють мало взаємодій з активним цент;
ром протеїнкінази.

Натомість було додано гідрофобну точку в
гідрофобній кишені ІІ, яка, згідно з нашими до;
слідженнями, проведеними раніше, є важли;
вою для прояву хорошої селективності інгібі;
торів протеїнкіназ. Слід зазначити, що за да;
ними комп’ютерного моделювання всі знайдені
в цій роботі активні сполуки утворюють гідро;
фобні взаємодії з амінокислотними залишка;
ми в гідрофобній кишені ІІ (рис. 3). Положення
гідрофобної точки відповідає геометричному
центру ароматичних циклів сполук 6, 7, 15, 16,
що займають гідрофобну кишеню ІІ.

Висновки. Розроблено рецепторно;орієнто;
вану фармакофорну модель на основі комп;
лексу протеїнкінази CK2 з інгібітором CDC7 та
проведено фармакофорний скринінг, у ре;
зультаті якого знайдено новий клас інгібіто;
рів СК2 — (5Z);2;(феніламіно);5;(фенілмети;
ліден);4,5;дигідро;1,3;тіазол;4;они. 

Модель було відкоректовано відповідно до
здобутих результатів. Таким чином, отримана
фармакофорна модель може бути використа;
на для розробки нових високоактивних і се;
лективних інгібіторів протеїнкінази СК2.
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Рис. 3. Кінцева фармакофорна модель інгібіто;
рів протеїнкінази СК2, отримана з урахуван;
ням даних тестування
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Таблиця 1 
Хімічні структури сполук, відібраних у результаті фармакофорного скринінгу, 

та їх активність по відношенню до протеїнкінази СК2

Сполука Хімічна структура 

Залишкова активність 
протеїнкінази СК2  

 концентрації інгібітора  
33,3 мкМ, % 

IC50, нМ 

1 2 3 4 

1 105 

2 74 

3 

H
N

H
N

H
N

S
O O

Cl
Cl Cl

OH CH3
80 

4 69 

5 77 

6 2 250 

7 3 170 

8 64 

9 68 

10 85 
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1 2 3 4 

11 67 

12 70 

13 71 

14 68 

15 3 150 

16 2 150 

17 74 

18 67 

19 68 

20 73 

21 77 

Продовження таблиці 1
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1 2 3 4 

22 74 9100 

23 76 

24 48 

25 46 

26 62 

27 59 

28 54 

29 
O

O

OHO

OHHO

49 

30 80 

31 79 

32 87 

33 58 

Продовження таблиці 1
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1 2 3 4 

34 56 

35 75 

36 O

O

O

OH
HO

HO

OH

OH

85 

37 79 

38 75 

39 99 

40 99 

41 
N

N
N

S

H
N

O
O

OH

O

CH3

H3C

125 

42 74 

43 98 

44 99 
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1 2 3 4 

45 S
S
N

N
H HO

HO
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HO

Br
O
CH3

116 

46 35 

47 N
HN

O
N

O

CH3
101 

48 106 

49 97 

50 40 

51 N
N

O

O

OH

HO
Br

92 

52 108 

53 88 

54 44 

Продовження таблиці 1
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Discovery of novel protein kinase CK2 inhibitors using pharmacophore modeling

S.A. Starosyla, G.P. Volynets, M.V. Protopopov, V.G. Bdzhola, 
S.V. Dzyadevych, O.V. Borovykov, V.I. Matyushok, S.M. Yarmoluk

Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine
150, Zabolotnoho Str., Kyiv, 03680, Ukraine

Summary. Protein kinase CK2 is a ubiquitous, highly conserved serine/threonine kinase, which is involved in the
regulation of cell growth, proliferation, death and survival. It was demonstrated that increased expression and activi;
ty of CK2 is associated with carcinogenesis, inflammatory diseases and viral infections. Therefore, the design of high;
ly effective CK2 inhibitors is important aim of modern medicinal chemistry. We have developed receptor;based phar;
macophore model of CK2 inhibitors and performed pharmacophore screening which allowed us to identify novel class
of CK2 inhibitors — the derivatives of (5Z);2;(phenylamino);5;(phenylmethylidene);4,5;dihydro;1,3;thiazol;4;one. 

Keywords: protein kinase CK2, pharmacophore model, inhibitor.
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