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Прогрес у розробці інгібіторів протеїнкінази СК2
А.О. Приходько, Г.П. Волинець, В.Г. Бджола, С.М. Ярмолюк*
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна
Резюме. Протеїнкіназа СК2 — убіквістично експресована плейотропна протеїнкіназа, що задіяна в роз
витку низки захворювань людини. В огляді зроблено спробу узагальнити дані літератури щодо участі СК2 у
процесах онкогенезу, вірусних і нейродегенеративних захворюваннях. Також узагальнено результати по
шуку інгібіторів СК2, проведено аналіз їх ефективності in vitro та in vivo.
Ключові слова: протеїнкіназа СК2, онкогенез, вірусні захворювання, нейродегенеративні хвороби,
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Протеїнкіназа СК2 як молекулярна мішень
для фармакологічного впливу
Участь протеїнкінази СК2 у процесах он6
когенезу. Протеїнкіназа СК2 — це убіквістич
на, висококонсервативна серинтреонінова
протеїнкіназа. Її гетеротетрамерна структура
складається з двох каталітичних субодиниць
(α і α’ з молекулярною масою відповідно 42 та
38 кДа) і двох регуляторних субодиниць (β з
молекулярною вагою 28 кДа) та може існувати
в конфігураціях α2β2, αα’β2 або α2’β2 [1, 2].
СК2 є надзвичайно плейотропною кіназою:
вона фосфорилює величезну кількість субст
ратів, низка яких залучена до регуляції екс
пресії генів і росту клітини. Важливою особ
ливістю протеїнкінази СК2 є те, що вона за
різних умов може локалізуватися в різних
компартментах клітини. Присутність цієї кіна
зи в ядерному матриксі пов’язана з регуля
цією таких функцій, як проліферація та заги
бель клітин [3, 4]. Слід зазначити, що рівень
СК2 підвищений під час проліферації як нор
мальних, так і ракових клітин. Однак, було по
казано, що надрегуляція СК2 у ракових кліти
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нах відображає не лише їх проліферацію, а й
патологічний статус [5]. Експресія СК2 підви
щена в усіх досліджуваних типах раку [68].
У низці експериментальних досліджень бу
ло продемонстровано, що СК2 бере участь у
процесі ангіогенезу. Ця протеїнкіназа здатна
фосфорилювати низку факторів росту, а та
кож багатьох ключових сигнальних молекул,
задіяних в ангіогенезі, зокрема HIF1 (Hypoxia
inducible factor 1) [9]. В експериментальних
моделях ангіогенезу та ретинальної неоваску
ляризації було показано, що інгібування СК2
веде до пригнічення ангіогенезу й рекрутуван
ня гематопоетичних стовбурових клітин до ре
тинальних неоваскуляризаційних сайтів [10
13]. Інгібування активності протеїнкінази СК2
також пригнічувало васкуляризацію пошкод
женого ендометріозу [14]. З використанням
інгібітора СК2 (циклічного пептиду CIGB300)
було виявлено, що зниження активності СК2
веде до інгібування міграційної здатності ендо
теліальних клітин пуповидної вени людини та
зниженого рівня формування капіляроподіб
ної трубчастої структури [15]. З огляду на це є
підстави стверджувати, що СК2 відіграє важ
ливу роль у підтриманні ангіогенезу в пухлин
ному мікрооточенні.
На сьогодні немає систематизованих даних
щодо участі СК2 у процесах метастазування.
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Проте нещодавно було показано, що СК2α мо
же модулювати проліферацію й інвазію клі
тин, регулюючи гени епітеліальномезенхім
ного переходу. Епітеліальномезенхімний пе
рехід — це складний процес зміни епітеліаль
ними клітинами епітеліального фенотипу на
мезенхімний, що спостерігається при пухлин
ній прогресії. Відбувається втрата клітинами
епітеліальних маркерів, таких як Екадгерин,
та індукція мезенхімних маркерів, таких як N
кадгерин і віментин. Ракові клітини змінюють
свою форму та стають більш мобільними й ін
вазивними [1618]. Підвищений рівень СК2 у
клітині корелює з індукцією маркерів епітелі
альномезенхімного переходу. Таким чином,
інгібування СК2 може бути ефективним тера
певтичним підходом для лікування метастазу
вання. Експериментально було показано, що
найбільш ефективний на сьогодні інгібітор
СК2 — СХ4945 — інгібував прояв властивос
тей епітеліальномезенхімного переходу в клі
тинній лінії А549. Цей інгібітор пригнічував
TGFβ1 (Transforming growth factor beta 1)
індуковану міграцію та інвазію клітин А549.
Як було показано на клітинній лінії раку гру
дей, TGFβ1 індукує експресію й активацію
позаклітинних протеаз ММР2 (Matrix metal
loproteinase) і ММР9, що здатні деградувати
білки екстрацелюлярного матриксу, індукую
чи міграцію клітин [19, 20]. У дослідженнях
інших науковців підтверджено, що УФопро
мінення дермальних фібробластів людини
викликає СК2опосередковану надрегуляцію
трансляції ММР1 та ММР3 [21].
Важливою характеристикою ракових клі
тин є порушення регуляції апоптичної актив
ності. У деяких пухлинних клітинах зниження
апоптичної активності є більш важливим фак
тором у прогресуванні раку, ніж збільшення
проліферації [22, 23]. СК2 є ефективним суп
ресором апоптозу. Надрегуляція СК2 може
впливати на внутрішні й зовнішні шляхи
апоптозу, опосередковані різними сигналами.
Таким чином, підвищена експресія СК2 є од
нією з причин пригнічення нормальної апоп
тичної активності ракових клітин та їхньої
відповіді на апоптозіндукуючі агенти [24]. З
іншого боку, зниження експресії або інгібуван
ня СК2 призводить до загибелі клітин. Зокре
ма, було показано, що використання малих
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інтерференційних РНК, що веде до сайленсин
гу гена СК2, або надекспресія неактивної СК2,
збільшували чутливість рабдоміосаркоми і
карциноми товстого кишечника до TRAIL (Tu
mor necrosis factorrelated apoptosisinducing
ligand) — індукованого каспазо 8опосередко
ваного апоптозу [25]. Інгібування СК2 підви
щувало чутливість Тлімфобластичних клітин
до апоптозу, індукованого хемотерапевтични
ми препаратами [26]. Крім того, інгібування
СК2 індукувало ROSопосередкований апоп
тоз у клітинах лейкемії [27].
СК2 модулює супресори карциногенезу. Зо
крема, на моделі мишей із раком легень було
показано, що СК2 фосфорилює PML (Promy
elocytic leukemia protein), що призводить до
протеасомної деградації останнього та веде до
карциногенезу. І навпаки, інгібування СК2
відновлює функцію PML та пригнічує пухли
ноутворення [28]. В інших експериментах було
продемонстровано, що СК2 фосфорилює PTEN
(Phosphatase and tensin homolog), сприяючи
його протеасомній деградації й індукції канце
рогенезу [29].
Результати низки досліджень in vitro та in
vivo свідчать про важливу роль СК2 у процесі
гліомагенезу. СК2 бере участь у підтриманні
ракових стовбурових клітин, регулюючи такі
сигнальні шляхи, як Hedgehog/Gli, Notch та β
catenin [30]. Показано, що інгібітори про
теїнкінази СК2 (ТВІ, DMAT, MB013 і ZKK)
здатні викликати апоптоз клітин гліобластоми
[31]. Таким чином, інгібування активності СК2
може бути важливим терапевтичним підходом
для пригнічення росту гліобластом.
Роль протеїнкінази СК2 у вірусних захво 6
рюваннях. Протеїнкіназа СК2 фосфорилює
низку протеїнів вірусів, важливих для їх жит
тєвого циклу, зокрема зворотної транскрипта
зи, протеїнів Vpu (Viral protein unique) і gp120
(envelope glycoprotein) вірусу імунодефіциту
людини першого типу (ВІЛ1), реплікази РА
вірусу грипу людини, R1 субодиниці герпесу
та глікопротеїну 1 вірусу вітряної віспи, а
також може відігравати важливу роль у
вірусній інфекції [3235].
Експериментально було показано, що суб
стратом СК2 є протеїн ZEBRA вірусу Епштей
наБарр. Така посттрансляційна модифікація
є важливою для контролю переходу вірусу з
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латентної фази життєвого циклу в літичну
[36]. СК2опосередковане фосфорилювання
ORF57 вірусу саркоми Капоші також необхід
не для контролю генної експресії при літично
му інфекційному циклі [37].
Протеїнкіназа СК2 модифікує деякі протеї
ни вірусу HSV1 (Herpes simplex virus type 1) і
бере участь у регуляції його життєвого циклу.
Показано, що інгібування СК2 веде до знижен
ня реплікації HSV1 та підсилення інгібуваль
ного ефекту інтерферону β на реплікацію [38].
Онкопротеїн Е7 вірусу папіломи людини
типу 38 (HPV38) активує сигнальний каскад
CK2MEKERKRho, що веде до порушення
формування актинового цитоскелета й поси
лення проліферації клітин. У свою чергу, це
може призводити до HPV38опосередкованої
імморталізації кератиноцитів [39].
Протеїн вірусу герпесу ІСР27 потребує
СК2опосередкованого фосфорилювання для
коректної субклітинної локалізації та взаємо
дії з відповідними партнерами [40, 41]. Фосфо
рилювання протеїну Е1В55К аденовірусу лю
дини типу 5 є важливим для росту вірусу [42].
Експериментально показано, що класичні
інгібітори СК2 — 5,6дихлоро1бетаDрибо
фураносилбензімідазол (DRB) і 4,5,6,7тетра
бромо1Нбензотриазол (ТВВ) — мають ан
тивірусну активність [35, 4345].
Таким чином, пригнічення активності СК2
може бути використаним під час лікування
вірусних захворювань.
Функціонування СК2 у нейрологічних за6
хворюваннях. Підвищена активність СК2 спо
стерігається при хворобі Альцгеймера. Було
показано, що олігомерний βамілоїд (oAβ) ак
тивує СК2, що призводить до інгібування
життєво важливого швидкого аксонального
транспорту і до прогресування хвороби [46].
Таким чином, фармакологічна регуляція ак
тивності СК2 є важливим підходом для тера
певтичного втручання при хворобі Альцгейме
ра.
Такі нейродегенеративні хвороби, як хворо
ба Паркінсона, деменція з тільцями Леві і мно
жинна системна атрофія, характеризуються
наявністю філаментових αсинуклеїнових
включень у нейронах або гліальних клітинах.
Виявлено, що СК2 — основна протеїнкіназа в
мозку, яка фосфорилює αсинуклеїн за аміно
www.bioorganica.org.ua
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Рис. 1. Хімічна структура інгібітора протеїн6
кінази СК2 CX64945

кислотним залишком Ser129 і сприяє нейро
токсичності [47]. Інгібування СК2 може бути
потенційним терапевтичним підходом для
лікування αсинуклеїнопатій.
Підвищена активність СК2 пов’язана зі
збільшенням NMDAR (NmethylDaspartate
receptor)опосередкованої синаптичної транс
місії в дорсальному розі сірої речовини спин
ного мозку та збільшенням гіперчутливості до
болю, викликаного ураженням нервів. СК2 мо
же бути новою мішенню для лікування невро
патичного болю, викликаного ураженням нер
вів, та больового синдрому, індукованого каль
циневриновим інгібітором [48].
Таким чином, протеїнкіназа СК2 є надзви
чайно цікавою терапевтичною мішенню. Серед
підходів, запропонованих для модуляції ак
тивності СК2, найбільш відомими є викорис
тання антисенсових або siRNA [1, 6, 4953],
пептидного інгібітора, дія якого спрямована на
блокування сайтів фосфорилювання в субст
ратах СК2 [54] і низькомолекулярних інгібі
торів [5561].
В одній із попередніх наших робіт ми обго
ворювали такі класи інгібіторів протеїнкінази
CK2, як похідні бензімідазолу й бензотриазо
лу, флавоноїди, похідні антрахінону, хіназолі
ну, ізохіноліну, нафталіну, ксантену та флуо
рену [62]. У цьому огляді зроблено спробу уза
гальнити нові дані щодо наявних інгібіторів
протеїнкінази СК2.
Інгібітори протеїнкінази СК2
Піримідо[4,56c]хінолінові інгібітори. На
сьогодні єдиним інгібітором протеїнкінази
СК2, який проходить клінічні випробування, є
СХ4945 (рис. 1). Цей інгібітор є АТФконку
рентним, високоактивним (ІС50=0,38 nM) і се
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лективним до СК2. У низці досліджень показа
но, що він має антиангіогенні, антипроліфера
тивні та проапоптичні властивості в різних ра
кових клітинах людини [6366]. Нещодавно бу
ло встановлено, що СХ4945 має хороші фар
макокінетичні характеристики [67].
Ефективність CX4945 вивчено на низці ге
матологічних видів раку, зокрема при хро
нічній лімфоцитній лейкемії, Тклітинній гост
рій лімфоцитній лейкемії, гострій мієлоїдній
лейкемії та при лімфомах [68]. Дослідження
продемонстрували, що СХ4945 має антипро
ліферативну активність у біопсійних зразках
хронічної лімфоцитної лейкемії [69]. Цей інгі
бітор викликав апоптоз Т і Вклітин при гост
рій лімфоїдній лейкемії [70, 71] та загибель клі
тин у клітинній лінії гострої мієлоїдної лей
кемії [72].
Оскільки СК2 залучена в метаболізм кіст
кової тканини [73, 74], було виявлено антиос
теокластогенну й анаболічну активність CX
4945. Останній пригнічував RANKL (Receptor
activator of nuclear factor kappaB ligand)
індуковану диференціацію остеокластів, але
посилював BMP2 (bone morphogenetic protein
2) індуковану диференціацію остеобластів.
Блокування зв’язування СК2 із BMP рецепто
ром типу Ia (BMPRIa) призводить до остеоге
незу через MEK/ERK сигнальний шлях [75].
СХ4945 також інгібує продукцію проангіо
генного прозапального інтерлейкіну6. Таким
чином, СХ4945 та інші інгібітори СК2 можуть
бути потенційними терапевтичними засобами
для лікування низки хвороб, пов’язаних із про
цесами запалення [76].
У ході досліджень встановлено, що інгібіто
ри СХ здатні долати проблему резистентності
до апоптозу, оскільки вони мають подібну
ефективність у резистентних і нормальних
аналогічних клітинах. Цікаво, що досліджу
вані резистентні клітинні лінії мають різний
вид резистентності до апоптозу: R2008 кліти
ни резистентні до цисплатину; RLAMA84, R
KCL22 і RK562 резистентні до іматинібу, тоді
як RCEM та RU2OS є MDR (Multidrug resist
ant) клітинами, що експресують Pgp (Pglyco
protein) помпи. Інгібування СК2 має подібний
ефект на всі резистентні клітини, оскільки
знижує здатність клітини протистояти апоп
тозу. CX4945 і CX5011 інтерналізуються в
42

резистентні клітини, інгібують ендогенну СК2
й індукують загибель клітин. Таким чином, ви
користання цих сполук може розглядатися як
важливий терапевтичний підхід для лікуван
ня фармакологічно резистентних видів раку
[77].
Кристалічна структура клінічно досліджу
ваного інгібітора СХ4945 із СК2 продемон
струвала безпосередню взаємодію сполуки з
протеїном через утворення водневого зв’язку
між NHгрупою 3хлорофеніламіну і молеку
лою води. Авторами M. Haddach та ін. описано
дизайн та синтез нових трициклічних ефек
тивних інгібіторів протеїнкінази СК2, в яких
відсутня NHгрупа у відповідному положенні.
За даними SARаналізу встановлено, що йон
на взаємодія між карбоксильною групою в по
ложенні С8 і Lys68 протеїну є надзвичайно
важливою для прояву активності інгібітора.
Крім того, було виявлено, що втрата актив
ності, викликана зникненням водневого зв’яз
ку між NHгрупою аніліну в положенні С5 та
молекулою води в кристалічній решітці, може
бути компенсована ліпофільною взаємодією з
ділянкою основного ланцюга або збільшенням
копланарності трициклічного кору і ароматич
них замісників у положенні С5. Розроблені
хімічні структури можуть бути основою для
створення нових інгібіторів СК2 [78].
Автори F. Pierre та ін. синтезували низку
похідних піримідо[4,5c]хіноліну і перевірили
їх активність in vitro на холоферменті СК2
(ααββ). Виявилося, що піримідини, які заміще
ні в позиції С5 анілінами та мають маленькі
хімічні групи в метаположенні, є високоак
тивними наномолярними інгібіторами СК2
(значення ІС50 знаходиться в діапазоні від 3 до
10 nM). Найбільш активну сполуку тестували
за її здатністю модулювати активність СК2 у
клітинах. Так, у клітинах BxPC3 цей інгібітор
знижував рівень фосфорилювання Akt(S129)
зі значенням EC50=0,27 µM.
Фармакокінетичні властивості знайденого
інгібітора досліджували на гризунах. Резуль
тати продемонстрували, що сполука має низь
кий кліренс і високий ступінь розподілу. Крім
того, інгібітор знижує рівень формалініндуко
ваного болю в мишей дозозалежним чином. Ці
результати підтверджують терапевтичний
потенціал інгібіторів протеїнкінази СК2 і да
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Рис. 2. Хімічна структура 46[(36хлорофеніл)6
аміно]піроло[1,26a]хіноксалін636карбоксильної
кислоти

ють підстави вважати, що оптимізовані інгі
бітори можуть бути основою для створення те
рапевтичних препаратів для лікування різних
хвороб людини [79].
Похідні піроло[1,26a]хіноксаліну
Піроло[1,2a]хіноксаліновий гетероцикл є
основою важливого класу сполук, що має ціка
ві біологічні властивості. Існують повідомлен
ня, що ці сполуки можуть слугувати ключови
ми компонентами для синтезу деяких гетеро
циклів, включаючи антипсихотичний агент,
модулятор аденозинового рецептора, антипа
разитичні речовини й протиракові препарати.
Авторами Guillon та ін. було синтезовано 15
сполук цього класу і перевірено їх активність
по відношенню до СК2. Встановлено, що 9 із
них інгібували протеїнкіназу із субмікромо
лярними значеннями ІС50. Найбільш активна
сполука — 4[(3хлорофеніл)аміно]піроло[1,2
a]хіноксалін3карбоксильна кислота — при
гнічувала активність СК2 зі значенням
ІС50=49 nM (рис. 2).
Для 9 активних похідних піроло[1,2a]хін

Рис. 3. Хімічна структура 56ізопропіл67,86ди6
гідроіндено[1,26b]індол69,10(5Н,6Н)6діону

оксаліну визначали антипроліферативний
ефект на чотирьох клітинних лініях лейкемії
людини (U937, K562, Jurkat і MV411) та ци
тотоксичність на активованих моноцитах лю
дини. Результати порівнювали з дією інгібіто
ра CX4945 (табл. 1).
Як видно з таблиці, досліджувані похідні
піроло[1,2a]хіноксаліну значно поступаються
за антипроліферативною активністю відомому
інгібітору протеїнкінази СК2 CX4945 і потре
бують подальшої оптимізації [80].
Похідні індено[1,26b]індолу
Авторами Hundsdorfer та ін. було синтезо
вано 19 похідних індено[1,2b]індолу, 4 з яких
інгібували протеїнкіназу СК2. Найбільш ак
тивна сполука — 5ізопропіл7,8дигідроінде
но[1,2b]індол9,10(5Н,6Н)діон (рис. 3) — при
гнічувала активність СК2 із ІС50=0,11 µM та
Ki=0,06 µM і мала АТФконкурентний тип
інгібування. Цей інгібітор досліджували на
здатність пригнічувати активність 22 інших
протеїнкіназ людини. Жодну з цих протеїн
кіназ сполука не інгібувала значним чином
(ІС50>35 µM). Таким чином, інгібування СК2 є

Таблиця 1
Активність інгібіторів СК2 CX64945 та похідних піроло[1,26a]хіноксаліну на клітинних лініях
Cполука

К562

U937

Jurkat

CX4945
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h
1k

7
>50
>50
42
>50
>50
>50
>50
>50
>50

4,2
>50
>50
47,7
>50
>50
>50
>50
>50
39,2

4,5
>50
41
>50
>50
>50
>50
>50
>50
31,4
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Значення СС50 (µM)
MV
Цитотоксичність на активованих моноцитах
411
периферійної крові людини (PBMNC)
3
50
>50
>50
>50
>50
>50
>50
>50
>50
20
>50
20
>50
>50
>50
>50
>50
47
>50
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Рис. 4. Хімічна структура 16[66(66циклопентил6
аміноіндазол616іл)6піразин626іл]61Н6пірол636
карбоксильної кислоти

майже у 300 разів ефективнішим, ніж пригні
чення іншої досліджуваної протеїнкінази.
Для дослідження здатності цього інгібітора
проникати через мембрану були розраховані
показники ClogP та TPSA (topological polar
surface areas), які становили відповідно 3,317 і
39,076 C2. Згідно із зазначеними даними, спо
лука потенційно здатна проникати через клі
тинну мембрану. Для підтвердження цього пе
редбачення було досліджено цитотоксичність
5ізопропіл7,8дигідроіндено[1,2b]індол
9,10(5Н,6Н)діону на пухлинній клітинній лінії
стравоходу людини KYSE70. За концентрації
20 µM ріст клітин пригнічувався на 25 %. Не
зважаючи на незначний ефект, це свідчить
про здатність сполуки проникати через мем
брану. Низька протиракова ефективність до
сліджуваної сполуки по відношенню до клі
тинної лінії KYSE70 може бути обумовлена
перетворенням сполуки в неактивні похідні,
що свідчить про необхідність подальшої оп
тимізації інгібіторів цього класу сполук [81].
Нещодавно науковцями було синтезовано
21 похідне індено[1,2b]індолу, які тестували
in vitro по відношенню до СК2. Найбільш ак
тивні сполуки пригнічували активність СК2 із
значеннями ІС50 0,17 та 0,61 µМ. Низку похід
них інденоіндолу досліджували за цитоток
сичною активністю по відношенню до клітин
них ліній 3Т3, WI38, HEK293T і MEF. Най

HN

R'

Рис. 5. Хімічна структура похідних 56аніліно6
піразоло[1,56a]піримідину

більш активна сполука мала низький рівень
цитотоксичності, що є важливою умовою для
проведення подальших біомедичних дослід
жень [82].
2,66Дизаміщені піразини
Раніше Suzuki та ін. було опублікувано дані
про те, що похідні 2,6дизаміщеного піразину
здатні інгібувати протеїнкіназу СК2 [83]. У ро
боті Fuchi та ін. було синтезовано 14 похідних
цього хімічного кору й досліджено їх інгібу
вальну здатність по відношенню до протеїн
кінази СК2 in vitro. Вісім найбільш активних
сполук із наномолярною активністю (ІС50 у діа
пазоні від 8 до 30 nM) досліджували на клітин
ній лінії НЕК293. Найбільш активна сполука
— 1[6(6циклопентиламіноіндазол1іл)пі
разін2іл]1Нпірол3карбоксильна кислота
— пригнічувала СК2 у клітинах зі значенням
ІС50 0,9 µM (рис. 4).
Дію цього інгібітора досліджували по відно
шенню до інших шести протеїнкіназ людини.
Результати експериментів продемонстрували
значну селективність інгібітора стосовно про
теїнкінази СК2 (табл. 2).
Крім того, використання цього інгібітора на
моделі тварин із нефритом показало покра
щення фізіологічних показників.
Таким чином, похідні цього класу сполук
можуть бути перспективними для подальшої

Таблиця 2
Профіль селективності для 16[66(66циклопентиламіноіндазол616іл)6піразин626іл]6
1Н6пірол636карбоксильної кислоти
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ɋɩɨɥɭɤɚ

ɋɄ2 ȱɋ50, nM

13

9.3

PKC
>740

ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿɡ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ȱɋ50 ɞɥɹ ɋɄ2
CAMK2
S6
PKA
ERK
162
626
>740
>740

p38ȕ2
>740

Ukrainica Bioorganica Acta 1 (2015)

Прогрес у розробці інгібіторів протеїнкінази СК2

оптимізації та розробки ліків від гломерулоне
фриту [84].
Похідні піразоло[1,56а]піримідину
Дослідники J.E. Dowling та ін. розробили но
вий клас інгібіторів протеїнкінази СК2 —
похідні 5анілінопіразоло[1,5a]піримідину
(рис. 5).
Сполуки цього класу інгібують СК2 зі зна
ченням ІС50<3 nM і мають високий ступінь се
лективності. Було показано, що похідні піразо
ло[1,5a]піримідину знижують рівень фосфо
рилювання Ser129 протеїнкінази Akt, що є
безпосереднім субстратом СК2. Низка інгібіто
рів пригнічувала ріст клітин колоректального
раку людини HCT116. Оптимізація лідерних
сполук дала змогу знайти сполуки з нижчою
ліпофільністю, зниженою афінністю до білків
плазми крові та йонних каналів hERG [85].
Похідні 36ціано656арил676амінопіразоло6
[1,56a]піримідину
З використанням кіназофокусованого скри
нінгового підходу, що ґрунтується на викорис
танні мішеньспецифічних структурних біоін
форматичних фільтрів, було знайдено близько
2500 сполук зі здатністю інгібувати протеїн
кіназу більш ніж на 60 % при 10 µМ. Серед
хітів, охарактеризованих таким чином, серія
3ціано5арил7амінопіразоло[1,5a]піри
мідинів виявляла субмікромолярну актив
ність. Сполуку з десятинаномолярною актив
ністю досліджували на інгібувальну здатність
по відношенню до 324 протеїнкіназ. Як
показали результати тестування, ця речовина
демонструє високу селективність щодо СК2.
Також було встановлено структурні особли
вості знайденого інгібітора, модифікація яких
дасть змогу покращити специфічність дії сто
совно СК2. Низка сполук володіла анти
проліферативною активністю по відношенню
до клітинної лінії НСТ116 [86].
2,3,7,86тетрагідроксихромено[5,4,36
cde]хромен65,106діон (елагова кислота)
Із використанням технології віртуального
скринінгу був знайдений високоактивний інгі
бітор СК2 — 2,3,7,8тетрагідроксихромено
[5,4,3cde]хромен5,10діон (елагова кислота),
що є похідним танінової кислоти і пригнічує
активність протеїнкінази з константою інгібу
вання 20 nM [87].
Іншими дослідниками було отримано крис
www.bioorganica.org.ua
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Рис. 6. Хімічна структура елагової кислоти

талічну структуру комплексу αсубодиниці
СК2 людини з елаговою кислотою. Виявлено,
що інгібітор зв’язується з ензимом за новим
типом взаємодії, що включає формування вод
невих зв’язків за участю води. Ця структурна
інформація є важливою для розробки нових
ефективних інгібіторів СК2 [88].
Із застосуванням підходів in silico було
ідентифіковано аналоги елагової кислоти як
нові ефективні інгібітори протеїнкінази СК2.
Науковцями було розроблено QSARмодель
на основі значень ІС50 38 відомих кумаринових
інгібіторів СК2. У результаті проведення
скринінгу 20 аналогів елагової кислоти із вико
ристанням QSARмоделі та молекулярного
докінгу було знайдено дві сполуки — CID
46229200 та CID 10003463, які є потенційними
кандидатами для створення лікарських пре
паратів проти раку ротової порожнини [89].
Похідні кумарину
Кумарини — бензпіранові похідні, отримані
з природної сировини, зокрема з овочів,
фруктів, кави, чаю і вина. З огляду на їхні різ
номанітні фармакологічні властивості та тера
певтичне застосування, кумарини розгляда
ють як перспективні кандидати для розробки
лікарських препаратів [9092].
Із застосуванням різних підходів віртуаль
ного скринінгу було ідентифіковано кумарин як
перспективний хімічний кор для інгібіторів
СК2. Автори Chilin та ін. синтезували колекцію
кумаринів, що налічувала понад 60 сполук.
Найбільш ефективний інгібітор — 3,8дибромо
7гідрокси4метилхромен2он (DBC) (рис. 7) —
був закристалізований у комплексі із СК2 [93].
Ефект протиракової активності кумаринів
пов’язують з їх метаболітом — 7гідроксику
марином. Деякі гідроксикумаринові сполуки
мають значення ІС50 (Кі) нижче 1 µМ, а най
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Рис. 7. Хімічна структура інгібітора протеїн
кінази СК2 — 3,8 дибромо 7 гідрокси 4 метил
хромен 2 он (DBC)

більш ефективний інгібітор DBC — значення
Кі нижче 100 nM. Крім того, перевагою кума
ринових інгібіторів є те, що вони не діють як
інтеркалятори ДНК [94].
Хіналізарин
Із застосуванням віртуального скринінгу
бази даних сполук MMS авторами Gozza та ін.
було ідентифіковано АТФконкурентний інгі
бітор протеїнкінази СК2 — хіналізарин
(1,2,5,8тетрагідроксиантрахінон). Ця сполука
пригнічує активність СК2 із константою інгі
бування близько 50 nM. Активність хіналіза
рину досліджували на панелі із 75 протеїнкі
наз. Результати досліджень свідчать, що
хіналізарин є високоселективним інгібітором
СК2. Слід зазначити, що цей інгібітор у меншій
мірі інгібує протеїнкінази DYRK1a (Dualspe
cificity tyrosinephosphorylated and regulated
kinase), PIM (Provirus integration site for Mo
loney murine leukaemia virus) 1, 2 і 3, HIPK2
(Homeodomaininteracting protein kinase2),
MNK1 [MAPK (Mitogenactivated protein ki
nase)interacting kinase 1], ERK8 (extracellu
larsignalregulated kinase 8) та PKD1 (protein
kinase D 1), ніж низка комерційних інгібіторів
СК2.
У дослідженнях на клітинній лінії Jurkat
було показано, що хіналізарин здатний інгі
бувати ендогенну СК2 та індукувати апоптоз
ефективніше, ніж TBB (4,5,6,7тетрабромо

Cl
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Cl

Рис. 8. Хімічна структура хіналізарину

1Hбензотриазол) і DMAT (2диметиламіно
4,5,6,7тетрабромо1Hбензімідазол) [95].
3 карбокси 4(1Н) хінолони
Із застосуванням підходів рецепторноорі
єнтованого віртуального скринінгу був іденти
фікований клас інгібіторів протеїнкінази СК2
— 3карбокси4(1Н)хінолони. Кінетичні екс
перименти продемонстрували, що найбільш
активні сполуки — 5,6,8трихлоро4оксо1,4
дигідрохінолін3карбоксильна кислота (ІС50=
0,3 μМ) (рис. 9) та 4оксо1,4дигідробензо
[h]хінолін3карбоксильна кислота (ІС50=1 μМ)
— є АТФконкурентними і пригнічують ак
тивність СК2 із константами інгібування від
повідно 0,06 та 0,28 μМ. Дослідження актив
ності цих інгібіторів на панелі із семи проте
їнкіназ показали значну селективність по від
ношенню до СК2 [96].
Похідні β нафтолу
З використанням технології віртуального
скринінгу також було ідентифіковано інгібіто
ри СК2 серед похідних саліцилальдегіду. В ре
зультаті оптимізації сполук цього класу вда
лося ідентифікувати інгібітор 1,5дибромо6
метоксинафталін2ол (рис. 10), що здатний
пригнічувати ендогенну СК2 та індукувати за
гибель пухлинних клітин.
Цей інгібітор досліджували на 6 різних пух
линних лініях клітин — HeLa (аденокарцино
ма шийки матки), U373 (гліобластома), А549
(рак легень), Н1299 (рак легень), LnCap (рак
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Рис. 9. Хімічна структура 5,6,8 трихлоро 4 ок
со 1,4 дигідрохінолін 3 карбоксильної кислоти
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токсинафталін 2 олу
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Рис. 12. Хімічна структура резоруфіну

Рис. 11. Хімічна структура 4,5,6,76тетрабро6
мо626(диметиламіно)бензімідазолу

простати) і MDA231 (рак грудей). Через 48 го
дин інкубації клітин із 100 µM концентрацією
інгібітора спостерігали загибель клітин. Ефект
інгібітора не залежав від типу клітин та ступе
ня їх диференціації [97].
Похідні 4,5,6,76тетрабромобензімідазолу
Одним із найбільш ефективних інгібіторів
протеїнкінази СК2 є 4,5,6,7тетрабромобензо
триазол (ТВВ). Інгібувальні властивості цієї
сполуки були покращені в результаті її хіміч
ної модифікації, зокрема заміни N(2) атомом
Карбону. Найбільш активний інгібітор —
4,5,6,7тетрабромо2(диметиламіно)бензімі
дазол (рис. 11). За ним у ряду активності були
метилсульфаніл, потім ізопропіламіно та інші
амінопохідні. Усі ці сполуки мають константу
інгібування <100 nM, а найбільш активна —
40 nM, вона індукує апоптоз клітинної лінії Jur
kat ефективніше, ніж ТВВ (значення DC(50)
2,7 µM у порівнянні з 17 µM). На відміну від
ТВВ, ця сполука не має ніяких побічних ефек
тів на поляризацію мітохондрій аж до дося
гнення 10 µM концентрації [98].
З метою дослідження впливу окремих
атомів брому ТВВt на інгібувальну активність
по відношенню до СК2 було синтезовано й
протестовано два моно, чотири ди і два три
бромотриазоли. Виявлено, що галогенування
центральних сусідніх C(5)/C(6) атомів є клю
човим фактором у підвищенні активності. Та
ким чином, 5,6diBr2Bt та 4,5,6Br3Bt є най
більш активними сполуками. Розчинність цих
інгібіторів при нейтральному рН є такою ж
низькою, як і TBBt, і значно вищою в кислому
середовищі. Однак сьогодні існують альтерна
тивні підходи для транспортування таких
гідрофобних сполук в організмі, що ґрунту
ються на використанні водорозчинних супра
молекулярних комплексів ліків із молекула
миносіями, такими як циклодекстрин, калік
www.bioorganica.org.ua

сарени. Слід зазначити, що 5,6diBr2Bt фак
тично нейтральний за фізіологічного значення
рН, що веде до значного зниження рівня
побічних ефектів рибосомної деполяризації,
яку обумовлює TBBt, що є аніоном за
фізіологічних умов [99].
Іншими авторами було синтезовано низку
нових йодованих бензімідазолів шляхом йоду
вання відповідних бензімідазолів з йодом та
періодичної кислоти в розчині сульфурної
кислоти. Також було отримано декілька 2за
міщених та N1карбоксиметилзаміщених по
хідних 4,5,6,7тетрайодбензімідазолу. Було
досліджено здатність нових сполук інгібувати
протеїнкіназу СК2. Результати показали, що
4,5,6,7тетрайодбензімідазоли є більш ефек
тивними інгібіторами СК2, ніж тетрабромові й
тетрахлорові аналоги. Найбільш ефективний
інгібітор СК2 із серії досліджуваних сполук —
4,5,6,7тетрайодобезімідазол — мав Кі=23 nM
[100].
Резоруфін
Скринінг бібліотеки природних сполук дав
змогу ідентифікувати резоруфін (рис. 12) як
високоактивний і селективний інгібітор про
теїнкінази СК2. На панелі із 52 протеїнкіназ
резоруфін інгібував лише СК2.
Активність резоруфіну досліджували на
чотирьох клітинних лініях — трьох клітинних
лініях карциноми простати людини (PC3, DU
145, LNCaP) та одній клітинній лінії колорек
тальної карциноми HCT116. Під час інкубації
клітин із резоруфіном (40 моль/л) протягом
24 годин відбувалася загибель 1520 % клітин,
проте не спостерігалося індукції каспазоза
лежного апоптозу. Однак, коли резоруфін до
давали до клітин, попередньо оброблених до
ксорубіцином, апоптоз був індукований протя
гом 24 годин.
Ендогенна протеїнкіназа СК2 у трьох лініях
карциноми простати була заінгібована на 80 %,
а в клітинній лінії колоректальної карциноми
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Рис. 13. Хімічна структура інгібітора TF

Рис. 14. Хімічна структура інгібітора D11

— на 40 %, що свідчить про клітинноспеци
фічну селективність [101].
Інгібітор TF
Із застосуванням методу капілярного елек
трофорезу було проведено скринінг бібліотеки
сполук на здатність інгібувати СК2. Найбільш
ефективний інгібітор — дибензофуранонове
похідне 6,7дихлоро1,4дигідро8гідрокси4
[(4метилфеніламіно)метилен]дибензо[b,d]фу
ран3(2Н)ону (TF) (рис. 13). Значення ІС50 спо
луки становило 29 nM, а константа інгібування
— 15 nM. Інгібітор мав АТФконкурентний
спосіб інгібування. TF пригнічував активність
лише семи протеїнкіназ (Aurora A, VEGFR2,
SGK1, VEGFR3, PIM1, PKD2 і LCK) на панелі
із 61 протеїнкінази людини (>70 % інгібуван
ня).
Інкубація клітин карциноми простати
LNCaP у середовищі з додаванням 50 µМ TF
протягом 48 годин знижувала активність СК2
на 50 %, що свідчить про здатність інгібітора
проникати через клітинну мембрану. Інгібу
вання активності СК2 корелює з підвищенням
рівня апоптозу клітин. Таким чином, інгібітор
TF може бути основою для розробки більш
ефективних похідних, що можуть бути вико
ристані в боротьбі з раком [102].
Інгібітор D11
Автори B. Guerra та ін. ідентифікували ви
сокоактивний інгібітор протеїнкінази СК2 —
1,3дихлоро6[(E)((4метоксифеніл)іміно)ме
тил]дибензо(b,d)фуран2,7діол (D11) (рис. 14)
— у результаті проведення скринінгу 1600
сполук із Diversty Set III в рамках програми
«DTP NCI/NIH». Цю сполуку тестували на па
нелі із 354 еукаріотичних протеїнкіназ. Лише
проти трьох протеїнкіназ — DYRK1B, IRAK1
(interleukin1 receptorassociated kinase 1) і
PIM3 — D11 мав високу інгібувальну актив

ність, подібну до СК2. Значення ІС50 для СК2α
та СК2α’ знаходилися в діапазоні 12 nM, а
для протеїнкіназ DYRK1B, IRAK1 та PIM3 —
у діапазоні від 18 до 49 nM. Мембранну про
никність та ефективність D11 досліджували
на клітинних лініях. На клітинній лінії карци
номи підшлункової залози людини (MIA
PaCa2) фосфорилювання біомаркера актив
ності СК2 CDC37 за Ser13 фактично повністю
було заінгібовано після інкубації з D11. На
клітинній лінії недрібноклітинної карциноми
легень людини Н1299 було виявлено, що дода
вання D11 призводило до зниження рівня фо
сфорилювання PTEN за амінокислотними за
лишками Ser380, Thr382, Thr383, які є біомар
керами активності СК2. Ці результати дають
підставу стверджувати, що D11 на сьогодні є
одним із найефективніших інгібіторів СК2
[103].
Похідні ( т і є н о [ 2 , 3 6 d ] п і р и м і д и н 6 4 6 і л т і о ) 6
карбоксильної кислоти (TTP)
З метою дослідження інгібувальної актив
ності похідних (тієно[2,3d]піримідин4ілтіо)
карбоксильної кислоти по відношенню до СК2
було синтезовано 28 сполук цього класу і про
тестовано in vitro. Найбільш активна сполука
— (3{[5(4метилфеніл)тієно[2,3d]піримідин
4іл]тіо}пропанова кислота) (рис. 15) — пригні
чувала СК2 зі значенням ІС50 0,1 µM. Кінетичні
дослідження показали, що цей інгібітор є
АТФконкурентним, константа інгібування
становить 40 nM. У ході досліджень активності
інгібітора на панелі із 8 протеїнкіназ було ви
явлено, що сполука має селективну дію по
відношенню до СК2 [104].
Похідні піразоло[1,56a][1,3,5]триазину
Низку макроциклічних похідних піразо
ло[1,5a][1,3,5]триазину (рис. 16) було синтезо
вано та досліджено на інгібувальну активність

48

Ukrainica Bioorganica Acta 1 (2015)

Прогрес у розробці інгібіторів протеїнкінази СК2

по відношенню до СК2. Було виявлено, що ці
сполуки інгібують СК2 із константою інгібу
вання близько 1 nM та пригнічують ріст пух
линних клітин зі значенням ІС50 нижче 100 nM.
У результаті оптимізації похідних піразо
ло[1,5a][1,3,5]триазину було знайдено пікомо
лярні інгібітори СК2 із мікромолярною цито
токсичною активністю на пухлинних клітин
них лініях простати і товстого кишечника [105,
106].
Подвійні інгібітори протеїнкіназ СК2 та
Pim
Значна частина кіназних інгібіторів, що ви
користовуються в раковій терапії, є мульти
кіназними агентами, здатними одночасно мо
дулювати декілька біологічних процесів хво
роби. Фармакологічні переваги впливу одно
часно на декілька мішеней включають блокаду
компенсаторних шляхів і зниження розвитку
резистентності.
Групою ензимів, що можуть бути застосо
вані для мультимішеневого впливу, є протеїн
кінази СК2 і Pim. Раціональний дизайн подвій
них інгібіторів СК2/Pim уперше був здійсне
ний LopezRamos та ін. у 2010 році [107]. Най
кращий інгібітор мав значення ІС50 для кіназ
СК2 і Pim1 відповідно 63 та 20 nM, але був не
активний у клітинах у зв’язку з поганою про
никністю через мембрану. СХ4945 — відомий
інгібітор протеїнкінази СК2 — також інгібує in
vitro протеїнкінази Pim1 та Pim2 зі значен
нями ІС50 відповідно 0,048 і 0,186 µМ, але є не
активним відносно Pim у клітинах. Структур
на модифікація CX4945 привела до відкриття
7(4Н1,2,4триазол3іл)бензо[c][2,6]наф
тирідину — наномолярного інгібітора Pim1 та
Pim2, здатного модулювати фосфорилюван
ня субстрату Pim — Bad, але неактивного
відносно СК2.
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Рис. 15. Хімічна структура 36{[56(46метилфе6
ніл)тієно[2,36d]піримідин646іл]тіо}пропанової
кислоти

Автори F. Pierre та ін. розробили новий хе
мотип інгібіторів з інгібувальною дією проти
протеїнкіназ СК2 і Pim — похідні 6(4Н1,2,4
триазол3іл)тієно[3,2c]хінолінів (рис. 17),
найактивніші з яких інгібували всі три мішені
з наномолярними значеннями ІС50.
Окрім того, ці сполуки демонстрували ан
типроліферативну активність по відношенню
до різних пухлинних клітинних ліній у
субмікромолярному й мікромолярному діапа
зонах концентрацій [108].
Алостеричні інгібітори протеїнкінази
СК2
Важливою стратегією розробки інгібіторів
СК2 є пошук сполук, які впливають на її ак
тивність, взаємодіючи не з АТФакцепторним
сайтом, а з іншими районами на поверхні про
теїнкінази. Одним із таких сайтів є сайт взає
модії субодиниць СК2α та СК2β. Серед інгібі
торів, які взаємодіють із цим сайтом, відомі
5,6дихлоро1βDрибофуранозилбензіміда
зол (DRB), індолоаналог подофілотоксину
W16, гематеїн, олігопептиди, такі як фрагмен
ти CFTR (Сystic fibrosis transmembrane regu
lator), циклічний пептид Рс. Альтернативна
стратегія була застосована Perea та ін., які
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Рис. 16. Хімічна структура піразоло[1,56a][1,3,5]триазину і макроциклічного похідного
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Рис. 17. Хімічна структура інгібітора СК2 —
(2!хлорофеніл)![6!(4H![1,2,4]триазол!3!іл)!
тієно[3,2!c]хінолін!4!іл]!аміну

ідентифікували циклічний пептид Р15, що
здатний інтерферувати із сайтом фосфорилю
вання субстрату, інгібуючи взаємодію ензиму
із субстратом. У комбінації з клітинопроник
ним пептидом Tat химера Р15Tat (альтерна
тивна назва CIGB300) здатна знижувати
життєздатність і проліферацію деяких пух
линних клітин. Крім того, було показано, що
CIGB300 ефективний для лікування пацієн
тів із раком шийки матки. Він проходить
першу фазу клінічних випробувань для ліку
вання жінок із раком шийки матки на стадії
IB2/II [60].
Поліоксометалати
Поліоксометалати належать до некласич
них інгібіторів протеїнкінази СК2. Вони інгібу
ють СК2, взаємодіючи з ключовими структур
ними елементами, розташованими за межами
АТФ та пептидного субстратзв’язувальними
сайтами. Деякі похідні поліоксометалатів ви
являють високу інгібувальну активність зі
значенням ІС50 близько 10 nM. Найбільш ак
тивною є сполука [P2Mo18O62]6. Крім того, за ре
зультатами тестування активності цих неор
ганічних сполук на панелі із 29 протеїнкіназ
поліоксометалати продемонстрували високу
специфічність по відношенню до СК2. Дослід
ження способу взаємодії поліоксометалатів із
протеїнкіназою СК2 може бути важливим для
розробки ефективних препаратів із бажаними
властивостями, зокрема з покращеною селек
тивністю в порівнянні з АТФконкурентними
інгібіторами. Однак, слід зазначити, що полі
оксометалати не впливають на активність СК2
у клітинах, але пригнічують активність про
теїнкінази в лізатах клітин дозозалежним чи
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Рис. 18. Хімічна структура гематеїну

ном. Це свідчить про те, що ці сполуки не
здатні проникати через мембрану клітини і по
требують оптимізації фармакокінетичних ха
рактеристик для подальших біологічних
досліджень [109].
Гематеїн
Гематеїн — природна сполука, отримана з
Caesalpinia sappan, що використовується в
східній медицині як знеболювальний та проти
запальний агент (рис. 18) [110].
Авторами M.S. Hung та ін. уперше було по
казано, що гематеїн є інгібітором протеїнкіна
зи СК2 in vitro та в пухлинних клітинах. Зна
чення ІС50 для гематеїну по відношенню до
СК2 in vitro становить 0,55 μM. Кінетичні до
слідження продемонстрували, що гематеїн не
є АТФконкурентним інгібітором СК2 і, відпо
відно, може бути значно менш токсичним для
клітин організму. Показано, що гематеїн інгі
бує СК2залежне фосфорилювання Akt/PKB
і, як наслідок, індукує апоптоз. Надзвичайно
важливо, що гематеїн значно ефективніше
пригнічує ріст ракових клітин, ніж нормаль
них [111].
Пізніше було встановлено, що гематеїн має
протиракові властивості на клітинній лінії ра
ку легень людини А427, що свідчить про знач
ний фармакологічний потенціал цієї сполуки
[112].
Похідні азонафталену
Із застосуванням автоматичного скринінгу
V. Moucadel та ін. ідентифіковано новий клас
специфічних, не АТФконкурентних інгібіто
рів СК2 — похідні азонафталену (рис. 19).
Рентгеноструктурний аналіз дав змогу вияви
ти значні конформаційні зміни протеїнкінази
при зв’язуванні з інгібіторами цього класу.
Методом сайтспрямованого мутагенезу
було виявлено, що ці сполуки впливають на
такі важливі структурні елементи СК2, як
субстратзв’язувальний сайт, RD та DWGмо
Ukrainica Bioorganica Acta 1 (2015)
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Рис. 19. Хімічна структура азонафталенового
інгібітора протеїнкінази СК2

тиви. Проте точний механізм їх дії залиша
ється нез’ясованим. Деякі похідні азонафтале
ну здатні проникати через мембрану і викли
кати зупинку клітинного циклу в клітинах
гліобластоми людини U373, що є стійкими до
апоптозу. Подальша оптимізація сполук цього
класу і тестування in vivo дадуть змогу знайти
ефективні інгібітори протеїнкінази СК2, що
можуть стати основою для створення ліків
[113].
Циклічний пептид Рс
Інтерфейс взаємодії субодиниць СК2α та
СК2β є потенційним екзосайтом для інгібуван
ня протеїнкінази. Відносно невелика ділянка
СК2β, яка налічує 33 амінокислотні залишки
Скінцевого району, формує мінімальний
СК2αзв’язувальний домен, який є необхідним
і достатнім для високоафінної взаємодії із
СК2α. Кристалічна структура холоферменту
СК2 дала змогу з’ясувати, що деякі амінокис
лотні залишки в цьому домені є визначальни
ми для взаємодії із СК2α. За допомогою сайт
спрямованого мутагенезу вдалося з’ясувати,
що найважливішими амінокислотними залиш
ками для взаємодії СК2β є Tyr188 та Phe190.
Це відкриття стало основою структурнооб
ґрунтованого дизайну пептидів, отриманих із
СК2β, що можуть ефективно конкурувати з
високоафінною взаємодією субодиниць СК2.
Найбільш активним пептидним варіантом се
ред серії циклічних пептидів був 11мерний
пептид Рс, з’єднаний дисульфідним зв’язком.
Цей циклічний пептид був більш ефективний,
ніж ідентична лінійна форма.
Циклізація зберігає пептид у зафіксованій
конформації, що покращує пептидну афін
www.bioorganica.org.ua
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Рис. 20. Хімічна структура інгібітора про6
теїнкінази СК2 W16

ність до мішені, обмежуючи гнучкість і мно
жинні конформаційні зміни. Структурні мо
дифікації цього циклічного пептиду можуть
бути важливими для покращення активності
in vivo. Такі інгібітори можуть слугувати
лідерними сполуками для раціонального ди
зайну ліків, що будуть впливати на деякі
функції СК2, залишаючи інші інтактними і за
безпечуючи таким чином регуляцію спе
цифічних внутрішньоклітинних сигнальних
шляхів. Крім того, порушення взаємодії
СК2αСК2β може знайти застосування для
дослідження важливості цієї взаємодії в про
цесі росту ракових клітин [114].
Індолоаналоги подофілотоксину
Високопродуктивний скринінг бібліотеки
індолоаналогів подофілотоксину дав змогу
ідентифікувати перші хімічні інгібітори взає
модії CK2α/CK2β. Було показано, що три
лідерні сполуки цього класу здатні блокувати
взаємодію між двома субодиницями СК2 зав
дяки безпосередній взаємодії з інтерфейсом
зв’язування CK2α/CK2β. Структуру найбільш
активної сполуки (W16) наведено на рис. 20.
Кінетичний аналіз показав, що ці сполуки інгі
бують СК2α, не впливаючи на кишеню зв’язу
вання АТФ. Рівень інгібування СК2 за участі
W16 був знижений або при додаванні CK2α,
або циклопептиду Рс. Це дає підстави стверд
жувати, що зазначений клас інгібіторів зв’я
зується поблизу кишені взаємодії CK2β із
CK2α. У структурі CK2α цей сайт зв’язування
розташований поблизу АТФакцепторної ки
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шені, що сприяє функціональній взаємодії
двох сайтів. Взаємодія сполуки W16 у цьому
сайті зв’язування може призводити до алосте
ричної конформаційної зміни в CK2α, що нега
тивно впливає на активний сайт [115].
Таким чином, існує величезний спектр
інгібіторів протеїнкінази СК2 з різними влас
тивостями та механізмами дії. Однак фактич

но всі інгібітори мають ті чи інші недоліки і по
требують подальшої оптимізації. Тому пошук
ефективних інгібіторів СК2 нині є актуальним
як для дослідження біологічних функцій СК2
на рівні мережі сигнальних шляхів клітини,
так і для терапевтичних цілей.
Надійшла в редакцію 14.04.2015 р.
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Summary. Protein kinase СК2 is ubiquitous and highly pleiotropic protein kinase, implicated in several human dis
eases. This paper presents an overview of the published data concerning the role of CK2 in oncogenesis and in pro
gression of viral infections and neurodegenerative diseases. Also, we report chemical classes of CK2 inhibitors avail
able in literature and analyze their efficiency in vitro and in vivo.
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