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Резюме. У роботі вивчено взаємодію нових N(2арил4тіокарбамоїл1,3оксазол5іл)βаланінів із
протеїнкіназою СК2, зокрема детально досліджено вплив замісника в положенні 2 оксазолів на їхню
активність. Для нових інгібіторів проведено молекулярний докінг на «кристалі» білка СК2 та розглянуто
можливий тип зв’язування з ферментом. Селективність синтезованих сполук перевірено на декількох інших
протеїнкіназах. Для найбільш активної сполуки проведено токсикологічні тестування.
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Вступ. Понад 40 років тому були знайдені
перші білки, що здатні фосфорилювати клі
тинні білки, використовуючи АТФкінази СК1
та СК2. На сьогодні кіном людини оцінюють як
велику родину генів, що кодує понад 500 фер
ментів [1]. Проте після багатьох років дослід
жень кінази СК2 було встановлено її надзви
чайно важливу роль у життєдіяльності кліти
ни, як такої, що контролює та регулює діяль
ність багатьох інших кіназ, визначаючи рівень
метаболізму та виживання клітин. Число вста
новлених білківсубстратів, що фосфорилю
ються кіназою СК2, у 2003 р. становило 300, і ця
цифра щороку зростає [2]. Майже всі клітинні
функції безпосередньо або опосередковано мо
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дулюються кіназою СК2, зокрема експресія ге
нів, синтез білка, апоптоз.
Зараз СК2 розглядають як перспективну
протипухлинну мішень. Не дивно, що значні
зусилля були спрямовані на розробку високо
активних селективних інгібіторів СК2. Знай
дені на сьогодні біоактивні сполуки є предс
тавниками багатьох гетероциклічних класів:
бензімідазолу і бензотриазолу [35], флавоно
їдів [68], антрахінонів [9, 10], хінолінів [11]. Та
кож серед інгібіторів є поліпептиди [12, 13], по
лісахариди [14] та ін. Серед цих сполук є до
сить активні представники, але пошук високо
селективних, стабільних та низькотоксичних
речовин усе ще залишається актуальним.
Нещодавно нами був знайдений новий клас
інгібіторів протеїнкінази СК2 — N(4тіокар
бамоїл1,3оксазол5іл)βаланіни. Дані тес
S
NH2

N
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Таблиця 1
Рівень зв’язування з ферментом СК2 та результати докінгу для похідних оксазолу 178
S
NH2

N
R
O

№

R

ІС50, μМ

1

8,0

2,0

2
Cl

4,5

3
Br

4

2,4
CH3

1,2

5
CH3O

OH

Знайдені стекінг взаємодії, водневі зв’язки та
гідрофобні взаємодії
–C6H5····Phe113
–C(S)HN···H···Glu114
–C(O)O···H···Leu45
–C6H5····Ile95
–C6H5····Ile174
–C6H4Cl····Phe113
–C(S)HN···H···Glu114
–C6H4Cl···Trp176
–C6H4Cl····Ile95
–C6H4Cl ····Ile174
–C6H4Br····Phe113
–C(S)HN···H···Glu114
–C6H4Br···Trp176
–C6H4 Br····Ile95
–C6H4 Br····Ile174
–(2 CH3)C6H4····Phe113
–C(S)HN···H···Glu114
–C(O)O···H···Val116
–(2CH3)C6H4···Ile95
–(2CH3)C6H4···Ile174
–(4 CH3O)C6H4····Phe113
–C(S)HN···H···Glu114
–C(S)HN···H···Val116
–(2CH3)C6H4···Ile95,
–(2CH3)C6H4···Ile174

6

>30

–C(S)HN···H···Asp175
–N(C2H4COOH)···H···Ser51

7

>30

–C(S)HN···H···Ser51
–N(C2H4COOH)···H···Asp175

S
8

>30

тувань виявили сполуку N(4тіокарбамоїл2
феніл1,3оксазол5іл)βаланін 1, активність
якої становила ІС50 8,0 μМ [15].
У ході тестування ряду аналогів сполуки 1
було встановлено, що необхідними умовами
для виникнення активності в ряду похідних
1,3оксазолу є наявність тіоамідної групи та
залишку βаланіну в положеннях 4 і 5 відпо
відно, тому для пошуку більш активних інгі
біторів ми обмежилися модифікацією поло
ження 2 оксазольного фрагмента.
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–C(S)HN···H···Glu114

Результати й обговорення. Усі нові похідні
оксазолу 28 (табл. 1) були синтезовані за за
пропонованою раніше методикою [15] із доступ
них 2ациламіно3,3дихлороакрилонітрилів.
Тестування впливу нових сполук на актив
ність проводилось шляхом кіназних реакцій in
vitro [16, 17] із рекомбінантною СК2 людини
(табл. 1). Для сполук 3 і 5 було перевірено їхню
специфічність до СК2. Виявилося, що вони
істотно не впливають на активність інших про
теїнкіназ людини, що представлені в табл. 2.
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Таблиця 2
Вплив сполук 3 і 5 на активність ряду кіназ
Сполука
3
5

Відсоток залишкової активності кіназ при 10 мкМ інгібітора та 100 мкМ АТФ
Ask1
78,0
89,1

Jnk1
98,7
98,4

Cmet
149,0
125,6

Встановлено залежність «хімічна структу
ра — біологічна активність» для синтезованих
сполук 18. Показано, що здатність похідних
5аміно1,3оксазолів до інгібування при варі
ації замісника в положенні 2 оксазолу зменшу
ється в ряду 4CH3OС6H4>4СІС6H4>2CH3С6H4>
4BrС6H4>С6H5>>С10Н7=С10Н7CH2=C4H3S (табл. 1).
Таким чином, зміна гідрофобності й розміру
замісника суттєво впливає на активність спо
лук по відношенню до СК2.
Щоб оцінити вплив ароматичного замісника
в положенні 2 оксазольного фрагмента, для
сполук 18 був здійснений віртуальний докінг
на «кристалі» ферменту СК2. Дані молекуляр
ного докінгу програми DOCK 4.0 свідчать, що
сполуки 6 та 7, які містять в положенні 2 окса
золу великі гідрофобні замісники, виявилися
неактивними. Це пов’язано з тим, що ці заміс
ники стерично перешкоджають потраплянню
сполуки в сайт зв’язування через наявність у
ньому об’ємних гідрофобних амінокислотних
залишків (Ile95, Leu85, Phe113). Для активних
сполук передбачено, що оксазольне ядро орі
єнтоване вглиб сайту зв’язування в бік консер
вативного залишку Lys68. Замісник у поло
женні 4 оксазолу 6 утворює водневий зв’язок
між власною аміногрупою і карбонільною гру
пою бічного ланцюга та аміногрупою основного
ланцюга Asp175. Залишок пропіонової кислоти
розташовується зовні й утворює водневий
зв’язок із Ser51. Нафтиленовий радикал роз
ташовується біля хінджрегіону та утворює
багато гідрофобних контактів, проте не утво
рює жодного водневого зв’язку. Сполука 8, яка
містить замість нафталенового радикала тіо
феновий, що має менші розміри, теоретично
могла бути цілком активною, проте виявила
дуже низьку активність. Аналіз варіантів до
кінгу цієї сполуки показує, що заміна радика
ла в положенні 2 оксазолу не заперечує його
розташуванню в глибині сайту зв’язування
АТФ СК2, проте позиціонування ядра оксазо
лу може дещо змінюватися, що призводить до
www.bioorganica.org.ua

Rock1
106,4
101,7

Tie2
57,1
74,5

Aurora A
90,0
83,5

FGFR
93,4
106,0

зникнення водневого зв’язку і зменшенню си
ли гідрофобних взаємодій.
Усі активні сполуки мають аналогічні поло
ження в сайті зв’язування СК2. Сполуки 1 та 4
розташовані таким чином, що фенільний ра
дикал орієнтований углиб сайту зв’язування і
бере участь у створенні гідрофобних контактів
з Ile95, Ile174 та стекінгвзаємодії з Phe113.
Сполука 1 утворює водневий зв’язок між амі
ногрупою тіоамідного угруповання оксазоль
ного гетероциклу і карбонільною групою ос
новного ланцюга Glu114. Залишок пропіонової
кислоти орієнтований на вихід із сайту зв’язу
вання та утворює водневий зв’язок із карбо
нільною групою Leu45. Сполука з 2метилфе
нільним радикалом 4 в положенні 2 оксазолу
утворює водневий зв’язок між аміногрупою в
4му положенні оксазолу і карбонільною гру
пою основного ланцюга Glu114. Залишок про
піонової кислоти орієнтований у напрямку
хінджрегіону та утворює водневий зв’язок із
карбонільною групою Val116.
Фенільний радикал з атомом галогену в по
ложенні 4 (сполуки 2 і 3) орієнтований углиб
сайту зв’язування і утворює водневий зв’язок
з аміногрупою основного ланцюга Trp176, зок

Рис. 1. Розташування одного з інгібіторів СК2
(сполука 4) у сайті зв’язування ферменту.
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рема, бере участь у створенні гідрофобних
контактів з Ile95, Ile174 та стекінгвзаємодії з
Phe113. Аміногрупа тіоамідного фрагмента ок
сазольного гетероциклу утворює водневі зв’яз
ки з карбонільною групою основного ланцюга
Glu114 та іміногрупою основного ланцюга
Val116. Залишок пропіонової кислоти орієнто
ваний на вихід із сайту зв’язування.
Сполука 5, що має метоксильний замісник у
фенільному радикалі в положенні 4, орієнто
вана аналогічно сполукам 2 і 3. Метоксифе
нільний радикал, орієнтований углиб сайту
зв’язування, бере участь у створенні гідро
фобних контактів з Ile95, Ile174 та стекінг
взаємодії з Phe113, проте не утворює водневих
зв’язків. Залишок пропіонової кислоти утво
рює водневий зв’язок з аміногрупою основного
ланцюга Val116.
Отже, на активність сполук, головним чи
ном, впливає здатність до утворення водневих
зв’язків із ключовими амінокислотними за
лишками (Asp175, Vall116, Glu114), гідрофобні
взаємодії (Ile95, Ile174) і стекінгвзаємодії
(Phe113).
Обов’язковим етапом дослідження нових
речовин є встановлення порогу гострої токсич
ності та нешкідливості синтезованих сполук.
Результати вивчення гострої токсичності
показали, що ЛД50 сполуки 5 становить
243±33 мг/кг і згідно з класифікацією І.К. Си
дорова [18] її відносять до класу малотоксич
них речовин. Загибелі тварин при введенні
сполуки 5 у дозі 200 мг/кг не виявлено. Від
мічалося збереження рефлекторної актив
ності тварин протягом усього терміну дослід
ження. Відсутні як запалення слизових оболо
нок, так і коливання маси тіла, а також зміни
внутрішніх органів мишей у порівнянні з конт
рольною групою тварин. Здобуті результати
узгоджуються з даними літератури щодо цієї
групи сполук [1920].
Висновки. Синтезовані сполуки — N(2арил
4тіокарбамоїл1,3оксазол5іл)βаланіни —
виявилися ефективними інгібіторами протеїн
кінази СК2. Досягнути збільшення активності
сполук вдалося за рахунок заміни замісника в
положенні 2 оксазольного фрагмента на більш
гідрофобний. Для всіх синтезованих сполук
був здійснений віртуальний скринінг на «кри
сталі» ферменту СК2. Знайдені основні зв’яз
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ки, що виникають між інгібітором та кіназою
СК2 у місці зв’язування. Для найбільш актив
ної сполуки 5 визначено токсичність (ЛД50
243±33 мг/кг), мала токсичність дає змогу
продовжити пошуки серед таких похідних ок
сазолу більш сильних інгібіторів.
Експериментальна частина.
Біологічна частина. Активність протеїнкі
нази в присутності сполук 18 визначали дво
ма методами — прямим детектуванням про
дуктів кіназної реакції за допомогою радіоак
тивної мітки 32р АТФ, а також методом не
прямої детекції із застосуванням люцифераз
ної реакції для визначення залишкової кон
центрації АТФ у реакційній суміші [16, 17].
Вивчення гострої токсичності проводили на
білих дорослих двостатевих мишах вагою
20±3 г, отриманих із розплідника Інституту
фармакології та токсикології АМН України
(м. Київ) за експресметодом В.Б. Прозоровсь
кого [21].
Тварин утримували на стандартному раці
оні харчування. Дослідження проводили від
повідно до національних «Загальних етичних
принципів експериментів на тваринах» (Укра
їна, 2001), що узгоджуються з положеннями
«Європейської конвенції про захист хребетних
тварин, які використовуються для експери
ментів та інших наукових цілей» (Страсбург,
1985) [22].
Для визначення середньої летальної дози
ЛД50 використовували 5 груп тварин по 2 спос
тереження в кожній з додатковим використан
ням однієї попередньої та наступної дози.
Кількість речовини розраховували за форму
лою:
m(сполуки)= (mтвхДх)/1000,
де mтв — вага дослідної тварини (у грамах);
Дх — досліджувана середня летальна доза
ЛД50 (у мг/кг).
Сполуку, розчинену у фізіологічному роз
чині, уводили внутрішньочеревно з додержан
ням правил асептики та антисептики. Конт
рольній групі тварин уводили фізіологічний
розчин у тому ж об’ємі — 1,0 мл, що й основній
групі. Спостереження за поведінкою тварин,
станом їхньої шкіри та слизових оболонок, не
рвовою збудливістю, кількістю живих і загиб
лих тварин проводили щодобово протягом 14
днів після одноразового введення речовин.
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Ступінь токсичності визначали за класифіка
цією Сидорова [18].
Хімічна частина. Спектри ЯМР 1Н отриму
вали на приладі VXR300 (300 МГц) у ДMCO
d6, внутрішній стандарт — ТМС. Хід реакцій і
чистоту синтезованих сполук контролювали
методом ТШХ на пластинах Мerck 60 F254.
N(2Арил4тіокарбамоїл1,3оксазол5
іл)βаланіни 28 синтезували за методикою
[15].
N7(47Тіокарбамоїл727(47хлорофеніл)71,37
оксазол757іл)7β77аланін (2). Вихід 80 %. Тпл 181
182 °С. ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 2,64 (т, 2Н, СН2), 3,72 (м,
2Н, СН2), 7,757,95 (м, 4Н, С6Н4), 8,15 (с, 1Н,
NH), 8,33 (с, 1Н, NH), 8,87 (ш.т, 1Н, NH), 12,21
(ш.с, 1Н, ОН). Знайдено, %: N 12,69; S 10,03.
C13H12ClN3O3S. Обчислено, %: N 12,90; S 9,84.
N7(27(47Бромофеніл)747тіокарбамоїл71,37
оксазол757іл)7β77аланін (3). Вихід 82 %. Тпл 169
171 °С. ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 2,65 (т, 2Н, СН2), 3,77 (м,
2Н, СН2), 7,768,02 (м, 4Н, С6Н4), 8,17 (с, 1Н,
NH), 8,39 (с, 1Н, NH), 8,90 (ш.т, 1Н, NH), 12,15
(ш.с, 1Н, ОН). Знайдено, %: N 11,29; S 8,61.
C13H12BrN3O3S. Обчислено, %: N 11,35; S 8,66.
N7(27(27Метилфеніл)747тіокарбамоїл71,37
оксазол757іл)7β77аланін (4). Вихід 76 %. Тпл 153
154 (розкл.) °С. ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 2,55 (т, 2Н, СН2),
3,82 (м, 2Н, СН2), 7,257,55 (м, 4Н, С6Н4), 8,10 (с,
1Н, NH), 8,32 (с, 1Н, NH), 8,96 (ш.т, 1Н, NH),
12,30 (ш.с, 1Н, ОН). Знайдено, %: N 13,28; S 10,15.
C14H15N3O3S. Обчислено, %: N 13,76; S 10,50.

N7(27(47Метоксифеніл)747тіокарбамоїл7
1,37оксазол757іл)7β77аланін (5). Вихід 65 %. Тпл
199200 (розкл.) °С. ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 2,63 (т, 2Н,
СН2), 3,73 (м, 2Н, СН2), 7,057,80 (м, 4Н, С6Н4),
8,07 (с, 1Н, NH), 8,25 (с, 1Н, NH), 8,73 (ш.т, 1Н,
NH), 12,34 (ш.с, 1Н, ОН). Знайдено, %: N 13,19; S
10,24. C14H15N3O4S. Обчислено, %: N 13,08; S 9,98.
N7(27(27Нафтил)747тіокарбамоїл71,37
оксазол757іл)7β77аланін (6). Вихід 71 %. Тпл 125
127 (розкл.) °С. ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 2,69 (т, 2Н, СН2),
3,78 (м, 2Н, СН2), 7,508,25 (м, 7Н, С10Н7), 8,25 (с,
1Н, NH), 8,34 (с, 1Н, NH), 8,95 (ш.т, 1Н, NH),
12,42 (ш.с, 1Н, ОН). Знайдено, %: N 12,15; S 9,31.
C17H15N3O3S. Обчислено, %: N 12,31; S 9,39.
N7(27(27Нафтилметил)747тіокарбамоїл7
1,37оксазол757іл)7β77аланін (7). Вихід 83 %. Тпл
146148 (розкл.) °С. ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 2,46 (т, 2Н,
СН2), 3,49 (м, 2Н, СН2), 4,45 (c, 2Н, СН2), 7,60
8,15 (м, 7Н, С10Н7), 7,95 (с, 1Н, NH), 8,14 (с, 1Н,
NH), 8,32 (ш.т, 1Н, NH), 12,00 (ш.с, 1Н, ОН).
Знайдено, %: N 11,76; S 9,18. C18H17N3O3S. Об
числено, %: N 11,82; S 9,02.
N7(27(27Тієніл)747тіокарбамоїл71,37
оксазол757іл)7β77аланін (8). Вихід 56 %. Тпл 141
142 (розкл.) °С. ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 2,63 (т, 2Н, СН2),
3,69 (м, 2Н, СН2), 7,157,85 (м, 3Н, С4Н3S), 8,03 (с,
1Н, NH), 8,28 (с, 1Н, NH), 8,75 (ш.т, 1Н, NH),
12,37 (ш.с, 1Н, ОН). Знайдено, %: N 14,25; S 21,19.
C11H11N3O3S2. Обчислено, %: N 14,13; S 21,57.
Надійшла в редакцію 31.03.2010 р.

N(2Aryl4thiocarbamoyl1,3oxazol5yl)βalanine — specific inhibitors of CK2 protein kinase
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Summary. We have studied the interaction of newly synthesized N(2aryl4thiocarbamoyl1,3oxazol5yl)β
alanine with CK2 protein kinase. The influence of substituents in position of the 2 oxazole for their activity is consid
ered. The binding mode of inhibitors with enzyme was predicted by molecular docking of compounds in the ATP pock
et of CK2 protein. The selectivity of CK2 inhibition was revised by in vitro tests on some other protein kinases. For the
most active compound the common toxicity was established.
Keywords: protein kinase CK2, N(2aryl4thiocarbamoyl1,3oxazol5yl)βalanine, inhibitors, docking.
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