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Trwa poszukiwanie skutecznych terapii antynowotworowych 

Po odkryciu mutacji Philadelphia translocation w chromozomie 22 i zbadaniu struktury 
krystalograficznej hiperaktywnego białka bcr-abl na drodze wysoko wydajnego skriningu 
bibliotek związków chemicznych został znaleziony inhibitor  
pirydyloaminopirymidynowy. Po modyfikacji struktury wiodącej grupa metylową i 
benzamidową otrzymano bardzo aktywną pochodną skutecznie inhibującą kinazę tyrozynową.  
 

Imatynib jest produktem racjonalnego projektowania leków.  



Trwa poszukiwanie skutecznych terapii antynowotworowych 

Stabilizujące oddziaływanie cząsteczek pochodzenia naturalnego (MSA) z 
                       komórkowym białkiem tubuliny  
jest jednym z najważniejszych sposobów niszczenia komórek 
nowotworowych. 

Wysiłek naukowy ostatniej dekady jest skierowany w stronę 
poznania natury oddziaływania MSA z tubuliną i zrozumienia 

uniwersalnego mechanizmu  
stabilizowania mikrotubul przez promotory polimeryzacji (MSA).  

Określenie warunków strukturalnych bioaktywności osiąga się  przez 
poznanie trójwymiarowych struktur aktywnych ligandów  

z białkami, które są ich receptorami.  



J. H. Nettles, K. H. Downing Top. Curr. Chem., 286 (2009) 209-257. 

 
Model epotilonu A, związanego z β–tubuliną, po optymalizacji 
energii (protokół MAID), otrzymany metodą krystalografii 
elektronowej EC.  
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D. Rusinska-Roszak, H. Tatka, R. Pawlak, M. Lozynski, „Extended and Clustered Conformers of Epothilone A”  
J. Phys. Chem. B, 115 (2011) 3698–3707. 

D. Rusinska-Roszak, M. Lozynski, “De(side chain) model of epothilone: bioconformer interconversions DFT study” 
J. Mol. Mod., 15 (2009) 859–869.  

Wnioski 
 konformacje exo pierścienia epoksydowego są 

trwalsze od orientacji endo  
 w stanie wolnym konformer endo (postulowany 

w strukturze EC) może współistnieć  z 
konformerami exo (struktury NMR) epotilonu A 
na poziomie stężeń istotnym dla bioaktywności 

http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jp112353p#cor1#cor1


M. Lozynski, "Patupilone and Ixabepilone: The Effect of a Point Structural Change on the Exo−Endo Conformational Profile", 
 J. Phys. Chem. B, 116 (2012) 7605−7617. 

Tube models of the most 

stable representative 

conformations of:  

a) patupilone, b) ixabepilone.  

Wnioski 
 epotilon B tworzą trzy, równowagujące, zwarte struktury dzięki 

motywom www grupy 3-OH do tiazolu i transanularne 7-OH do 
5-C=O, w których typowa geometria trans laktonu i sprzężenie 
π-π w łańcuchu bocznym jest zniekształcone 

 zastąpienie atomu O atomami NH (epotilon → ixabepilon) 
powoduje zasadniczą zmianę preferencji konformacyjnych 
makropierścienia 

 zbiór trwałych konformerów ixabepilonu zawiera dwa rodzaje 
konformerów exo (w tym zwarty) i jeden endo wykorzystujący 
transanularny, kooperatywny motyw NH … 3-OH … O(12,13).  

 PES ixabepilonu jest silnie zależna od wpływu rozpuszczalnika 
 eksperymentalna wymiana na deuter w mikrotubulach 

zawierających badane ligandy jest zbieżna z przedstawionymi 
wynikami modelowania 
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Konformacje bakatyny III 

• Metodą przeszukiwania konformacyjnego zidentyfikowano 39 
konformerów bakatyny 

• Konformacje grup 1-, 7- i 13-hydroksylowych są czynnikiem 
określającym trwałość bakatyny III definiując 18 minimów 
lokalnych w zakresie 12 kcal/mol energii  

• W konformacji antiperiplanarnej 7-hydroksyl jest skierowany ku 
grupom funkcyjnym 9-okso i 10-acetoksy tworząc asymetryczne, 
rozwidlone, wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe (www) 

• Grupy 1-hydroksy i 13-hydroksy tworzą www z sąsiadującymi 
ugrupowaniami estrowymi odpowiednio w pozycji 2-(benzoil) i 
4-(acetyl) opcjonalnie z karbonylowym lub niekarbonylowym 
atomem tlenu 

• Charakterystycznie, energia najtrwalszych konformerów nie jest 
uzależniona od konformacji 13-hydroksylu 
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Konformacje bakatyny III 

∆E                   0.0                                                      1.6                                                      3.8    kcal/mol 



Konformacje łańcucha bocznego C13 

2’ 

(2R,3S)-N-benzoilo-3-fenylo izoserinian  
(S)-3-metylo-3-butenylu                         

2’ 
13 

 zidentyfikowano 103 konformery, które wykazują 12 
różnych schematów wiazań wodorowych 

 najtrwalszy konformer, jako jeden z 6 trwałych 
minimów, zawiera motyw kooperatywnego wiązania 
wodorowego NH … OH … O=C(O) 

 atom O2’ i atomy tlenu grupy estrowej skutecznie 
konkurują jako protonoakceptory dla amidowego NH 

 www OH … O=C(N) jest obecne w 1/3 struktur i jest 
elementem strukturalnym wielu trwałych 
konformerów 

 w fazie wodnej (PCM) następuje zmniejszenie wartości 
i zakresu relatywnych energii konformerów. Globalne 
minimum przechodzi ze zbioru OC do EC.  



Konformacje łańcucha bocznego C13 

schemat wiązania wodorowego 
typ wiązania 
wodorowego 

oznaczenie 

NH...OH...O=(CO) kooperatywny OC 

NH...OH...O(C=O) kooperatywny OE 

NH...OH i 
NH...O=(CO) 

rozwidlony (OC)0 

NH...OH i 
NH...O(C=O) 

rozwidlony (OE)0 

NH...O=(CO) i OH...O(C=O) dwa izolowane CE 

NH...O(C=O) i OH...O=(CO) dwa izolowane EC 

NH...O=(CO) i OH...O=(CN) dwa izolowane CB 

NH...O(C=O) i OH...O=(CN) dwa izolowane EB 

NH...O=(CO) i noHB pojedyncze C0 

NH...O(C=O) i noHB pojedyncze E0 

noHB i OH...O=(CN) pojedyncze 0B 

noHB i OH...O=(CO) pojedyncze 0C 

noHB i OH...O(C=O) pojedyncze 0E 

noHB i noHB brak wiązania 00 

Oznaczenie schematu wiązania wodorowego wymienia protondonory w kolejności 
NH i OH, przy czym litera reprezentuje odpowiedni protonoakceptor:  O reprezentuje 
2’-hydroksyl, C karbonylowy atom tlenu grupy estrowej, E alkoksylowy atom tlenu 
grupy estrowej, B oznacza karbonylowy atom tlenu akceptora benzamidowego. 

Typy wiązań wodorowych modelowego łańcucha bocznego 



Konformacje łańcucha bocznego C13 

∆E                  0.0                         3.0                                   1.0                                            2.0    kcal/mol 



Konformacje łańcucha bocznego C13 



Konformacje paklitakselu 

M. Janicki, M. Lozynski “Toward the Correlated Ab Initio Potential Energy Surface of Paclitaxel: Baccatine III Conformational Study”  
J. Phys. Chem. B, (w przygotowaniu). 
M. Janicki, M. Lozynski “Toward the Correlated Ab Initio Potential Energy Surface of Paclitaxel: C-13 Isoserine Side Chain Conformational Study”  
J. Phys. Chem. B, (w przygotowaniu). 
M. Janicki, M. Lozynski “Correlated Ab Initio Potential Energy Surface of Paclitaxel: Support for the T-taxol Hypothesis”  
J. Phys. Chem. B, (w przygotowaniu). 
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 zidentyfikowano 40 konformerów paklitakselu w 
zakresie 19 kcal/mol; 8 struktur mieści się w przedziale 
energii 0.0-3.0 kcal/mol. 

 struktury wykazują 7  z 12 motywów www znanych z 
konformacji łańcucha bocznego C13 

 3 konformery mają www grupy 2’-hydroksylowej z 
resztą 4- octanową 2’OH … O=(CO) 

 3 konformery wykazują oddziaływania  π- π między 
pierścieniami benzenowymi 



Konformacje paklitakselu 

∆E    0.0  



Konformacje paklitakselu 

∆E    5.3            5.4 kcal/mol  

π - π 



Konformacje paklitakselu 

∆E    1.3                       1.8                         3.9      kcal/mol 

inter HB 



Konformacje paklitakselu 

∆E T-taxol     17.6 
∆E T-taxol opt         0.0            ∆E NY-taxol opt     5.5 kcal/mol 



Obliczenia struktury paklitakselu: 
  
Gaussian09:  metoda B3LYP/cc-pVDZ, 1123 funkcji bazowych, 
8 procesorów, 16 GB RAM, czas obliczeń 6-8 dni.  
  
Gammess:  metoda MP2/cc-pVDZ, 1123 funkcji bazowych, 
48 procesorów (12węzłów*4procesory lub 8 węzłów*6procesorów) 
256 GB RAM, czas obliczeń 2 – 3 tygodni. 



Helikalne klastry wody 

M. Lozynski “Liquid water: The helical perspective of structure” Chem. Phys. 455 (2015) 1–6. 



Helikalne klastry wody 

M. Lozynski “Liquid water: The helical perspective of structure” Chem. Phys. 455 (2015) 1–6. 




