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Резюме. Протеїнкіназа FGFR1 відіграє одну з ключових ролей у регуляції диференціації та проліферації

клітин. Інгібітори цієї кінази є перспективними для ефективного лікування солідних пухлин і ряду проліфе�

ративних захворювань. У роботі проведено пошук інгібіторів FGFR1 шляхом віртуального скринінгу та біо�

хімічних тестів in vitro. Виявлено 3 сполуки, які інгібують протеїнкіназу в мікромолярному діапазоні концен�

трацій. ІС50 найбільш активної сполуки 2�((2�(4�хлорофеніл)�2�оксоетил)тіо)�4�(4�гідроксифеніл)�6,7�дигід�

ро�5H�циклопента[b]піридин�3�карбонітрил становить 1,58 мкМ. Досліджено механізм зв’язування знайде�

них сполук з активним центром FGFR1.
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Вступ. Кіназа рецептора фактора росту

фібробластів 1 (FGFR1) належить до родини

рецепторних тирозинових протеїнкіназ (РТК).

Активність протеїнкінази FGFR1 є ключовою

для ряду процесів, таких як міграція, дифе�

ренціація та проліферація клітин. Порушення

експресії генів або зміна активності цієї проте�

їнкінази викликає ряд патологій: ревматоїд�

ний артрит, утворення пухлин, діабетичну ре�

тинопатію і судинні проліферативні захворю�

вання, зокрема атеросклероз [1].

Підвищення активності FGFR1 разом з ін�

шими кіназами РТК (VEGFR і EGFR) забезпе�

чує процес неоваскуляризації пухлинної тка�

нини, що зумовлює ріст солідних пухлин. Бло�

кування онкоангіогенезу веде до зупинки рос�

ту пухлини та некрозу. Таким чином, одним із

підходів у лікуванні солідних пухлин є при�

гнічення онкогенного неоваскулогенезу шля�

хом інгібування активності РТК, зокрема

FGFR1. З огляду на це останнім часом ведеть�

ся інтенсивний пошук інгібіторів РТК для за�

стосування їх як протипухлинних препаратів

[2]. 

На сьогодні відомо небагато інгібіторів

FGFR1 [3]. Деякі з них перебувають на стадії

клінічних випробувань, проте вони є активни�

ми відносно всіх протеїнкіназ FGFR, які між

собою є висококонсервативними. Найбільш се�

лективний клас інгібіторів FGFR1 — піри�

допіримідини, проте вони не пройшли клініч�

них випробувань через високу токсичність і

використовуються лише з дослідницькою ме�

тою [3]. Тому пошук нових хімічних класів спо�

лук, що виявлятимуть інгібіторну активність
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до цієї кінази, є перспективним та актуальним

[4]. 

Метою цієї роботи був дизайн інгібіторів

протеїнкінази FGFR1 за допомогою сучасних

методів комп’ютерного моделювання і біохі�

мічних тестів.

Матеріали та методи
ППііддггооттооввккаа  ммооллееккуулл  ллііггааннддіівв  іі  ррееццееппттоорраа..

Для рецепторно�орієнтованого гнучкого докін�

гу використовували пакет програм «Autodock

4.2.6» [5]. Підготовку лігандів проводили за до�

помогою програм «Vega ZZ (command line)» [6]

та «MGL Tools 1.5.6» [5].

Для проведення розрахунків у програмі

«Autodock» вхідні формати даних рецептора і

лігандів конвертували в спеціальний формат

PDBQT, який містив координати атомів та

часткові заряди. Формування файлів PDBQT

для лігандів проводили програмою «Vega» з

додаванням силового поля AUTODOCK і вида�

ленням воднів у неполярних атомів. Карти ре�

цептора готували в програмах «MGL Tools» та

«AutoGrid». 

ГГннууччккиийй  ддооккііннгг.. Як мішень для докінгу ви�

користовували субодиницю А комплексу про�

теїнкінази FGFR1 із стабільним аналогом

АТФ (код PDB банку 3GQI) [7]. З PDB�файлу

було видалено молекули води, ліганд і незадія�

ну в докінгу субодиницю. 

Встановлено такі параметри докінгу: крок

поступального руху дорівнював 2 C, кут ква�

терніону — 50°, торсійний кут — 50°. Ступінь

торсійної свободи та коефіцієнт становили від�

повідно 2 і 0,274. Толерантність кластера —

2C. Зовнішня енергія решітки — 1000, макси�

мальна початкова енергія — 0, максимальне

число спроб — 10 000. Число структур у попу�

ляції — 300, максимальне число етапів оцінки

енергії — 1 000 000, максимальне число гене�

рацій — 27 000, кількість структур, які пере�

ходять до наступної генерації, — 1, рівень ген�

ної мутації — 0,02, рівень кросовера — 0,8,

спосіб кросовера — арифметичний. α�Пара�

метр розподілу Гауса дорівнював 0, β�пара�

метр розподілу Гауса — 1. Кількість ітерацій

генетичного алгоритму�пошуку Ламарка ста�

новила 10 для кожного ліганду.

ВВііззууааллььнниийй  ааннаалліізз.. Візуальний аналіз взає�

модії сполук з амінокислотними залишками

АТР�зв’язувальної кишені протеїнкінази

FGFR1 проводили в програмі «Discovery Stu�

dio Visualizer 4.0» [8].

ТТеессттуувваанннняя  iinn  vviittrroo..  Для тестів in vitro ви�

користовували кіназний домен FGFR1 люди�

ни, експресований у клітинах комах Sf21 (Up�

state Millipore, cat. 14582). Інгібувальну актив�

ність досліджуваних сполук відносно FGFR1

визначали за включенням радіоактивного фо�

сфору в пептидний субстрат при його фосфо�

рилюванні протеїнкіназою в присутності γ�32P�

АТФ [9]. 

Загальний об’єм реакційної суміші стано�

вив 30 мкл. Спочатку до 6 мкл реакційного бу�

фера (готується додаванням 10 мМ MOPS (рН

7,2), 0,1 мМ NaVO4, 0,2 мМ EDTA, 0,002 % Brij

35, 0,2 мг/мл БСА і 0,02 % β�меркаптоетанолу)

додавали 10,5 мкл стерильної дистильованої

води та фермент в кількості 10,5 mU одиниць

кіназної активності (7,35 нг білка) на пробу. Як

субстрат використовували синтетичний пеп�

тид (послідовність субстрату І рецептора IGF,

IGFIRtide) у кількості 4 мкг на пробу (2,5 μl).

Потім вносили 1 мкл інгібітора потрібної кон�

центрації та через 3 хв. запускали реакцію, до�

даючи до 20 мкл об’єму реакційної суміші ще

10 мкл розчину: 150 мкМ АТФ; 30 мМ магній

ацетату; 1,5 мМ HEPES, який також містив

1 мікрокюрі γ�32P�АТФ. Кінцева концентрація

АТФ у реакційній суміші становила 50 мкМ.

Реакційну суміш інкубували 30 хв. при 30 °С.

Реакцію зупиняли додаванням 8 мкл 5 % фос�

форної кислоти. 

Увесь об’єм проби повністю переносили на

фосфоцелюлозні фільтри «Whatman P81», які

тричі по 5 хв. промивали 0,75% фосфорною кис�

лотою. Фільтри висушували, їх радіоактив�

ність вимірювали на сцинтиляційному лічиль�

нику «Perkin Elmer», модель «Tri�Carb 2800�TR».

Як негативний контроль використовували

пробу з 1 мкл ДМСО (кінцева концентрація

становила 3,8 %) замість інгібітора. Ступінь

інгібування протеїнкінази визначали за спів�

відношенням включення 32Р за додавання інгі�

бітора та за його відсутності.

Для сполук, які за концентрації їх у реак�

ційній суміші 33 мкМ зменшували активність

кінази більш ніж на 85 % від контролю, одразу

будували титрувальні криві залежності ак�

тивності ферменту від концентрації інгібітора.

За цими кривими визначали значення ІС50.
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Сполуки, які зменшували активність кінази в

межах 75�85 % від контролю, додатково пере�

віряли за їх концентрації в реакційній суміші

10 мкМ. ІС50 визначали для сполук, які за такої

концентрації зменшували активність кінази

більш ніж на 55 % від контролю.

Методики синтезу. 
2�((2�(4�Хлорофеніл)�2�оксоетил)тіо)�4�(4�

гідроксифеніл)�6,7�дигідро�5H�циклопента�

[b]піридин�3�карбонітрил (сполука 1) було

синтезовано згідно з [10].

2,2’�(Етан�1,2�діїлбіс(сульфандіїл))біс(5�

ацетил�6�метилнікотинонітрил) (сполука 2)

було синтезовано згідно з [11].

2�Аміно�6�((2�(4�бутилфеніл)�2�оксоетил)�

тіо)�4�(тіофен�2�іл)піридин�3,5�карбонітрил

(сполука 3) було синтезовано за схемою 1.

До перемішуваної в 15 мл ДМФА 3,6 г

(10 ммоль) солі (а), отриманої за методом [12],

додають 2,6 г (10 ммоль) 4�бутилфенацилбро�

міду (b), перемішують 4 год. і розводять рів�

ним об’ємом води. Утворений осад відфільтро�

вують, промивають водою, етанолом та гекса�

ном. Вихід 3,3 г (76 %), Тпл 195�196 °С (АсОН).

ІЧ�спектр, ν, см�1: 3174, 3292 (NH2), 2225 (CN),

1706 (C=O), 1648 (δNH2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.

(J, Гц): 0,91 т (3Н, Ме, J=7,2); 1,14�1,82 м (4Н,

2СН2); 2,71 т (2Н, ArСН2, J=7,7); 4,99 с (2Н,

SСН2); 7,28 д.д (1Н, Н�4 тіофену, J=6,3 і 1,8);

7,32 д (2Н, Ar, J=7,1); 7,61 д (1Н, Н�3 тіофену,

J=7,4); 7,93�8,12 м (5Н, м, 2Наром., NH2 і Н�5 тіо�

фену). Мас�спектр, m/z (Iвідн., %): 433 [M+1]+

(100). Знайдено, %: C 63,72; H 4,58; N 12,86.

C23H20N4OS2. Розраховано, %: C 63,86; H 4,66;

N 12,95.

ІЧ�спектр записано на приладі «FIR�spec�

Схема 1

Синтез сполуки 33

Рис. 1. А — сполука 11, В — механізм зв’язування сполуки 11 з активним центром протеїнкінази

FGFR1. Зеленими пунктирними лініями показано водневі зв’язки, фіолетовими — гідрофобні, оран*

жевими — електростатичні; Рі — π*електронна хмара, Sigma — електронна пара типу σ, Alkil —
алкіл

А                                                                        В



trometer Spectrum One» (Perkin Elmer) у KBr.

Спектр ЯМР 1Н реєстрували на приладі

«Bruker Avance ІІ 400» (399,95 МГц) у розчині

ДМСО�d6, внутрішній стандарт — ТМС. Мас�

спектр знімали на приладі «Crommas GC/MS�

Hewlett�Packard 5890/5972», колонка HP�5

MS (70 еВ) у розчині CH2Cl2. Температуру

плавлення визначали на блоці Кофлера. Конт�

роль за ходом реакції і чистотою отриманої

сполуки здійснювали методом ТШХ на плас�

тинках «Silufol UV�254», елюент — суміш аце�

тон�гексан, 3:5, проявники — пари йоду та

УФ�випромінювання.

Результати й обговорення. Для пошуку

інгібіторів протеїнкінази FGFR1 було проведе�

но рецептор�орієнтований віртуальний скри�

нінг бібліотеки низькомолекулярних органіч�

них сполук, що налічувала 1 257 речовин. За

допомогою програми «Autodock» розрахували

енергії взаємодії з АТФ�акцепторним сайтом

протеїнкінази FGFR1. Для біохімічного тесту�

вання було відібрано 12 сполук із найкращими

показниками енергій зв’язування комплексів

«рецептор — ліганд». 

Відібрані сполуки було протестовано за їх

концентрації в реакційній суміші в 33 мкМ.

При інгібуванні FGFR1 сполукою 1 залишкова

активність кінази становила 11 %. Для цієї спо�

луки було побудовано титрувальну криву і ви�

значено ІС50 — 1,58 мкМ. Ще три менш активні

сполуки додатково перевірили за концентрації

10 мкМ. Залишкова активність протеїнкінази

при інгібуванні сполуками 2 і 3 за такої кон�

центрації становила відповідно 33 і 28 %. Для

них було визначено ІС50: 6,9 мкМ (для сполуки

2), 4 мкМ (для сполуки 3).

Ці інгібітори є перспективними для розроб�

ки на їх основі більш активних і селективних

інгібіторів. З цією метою нами було вивчено

комплекси АТФ�зв’язувального сайту FGFR1

та сполук 1�3, отримані при молекулярному

докінгу, і запропоновано для них способи зв’я�

зування «ліганд — рецептор».

Сполука 1 розміщується в основних ділян�

ках АТФ�зв’язувального сайту FGFR1 та взає�

модіє з його ключовими амінокислотними за�

лишками. Кетогрупа інгібітора утворює водне�

вий зв’язок з амідною групою Ala564, що зна�

ходиться в шарнірній ділянці кінази. 6,7�Ди�

гідро�5Н�циклопента[b]піридиновий гетеро�

цикл глибоко розташовується під фосфат�

зв’язувальною ділянкою та утворює гідрофоб�

ні взаємодії типу π�σ, π�алкіл і алкіл�алкіл з

амінокислотними залишками Val492, Lys514,

Ala640, Leu630, Val561. 

Фенольний залишок утворює гідрофобні

Похідні піридин*3*карбонітрилів як нові інгібітори протеїнкінази FGFR1
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Рис. 2. А — сполука 22, В — механізм зв’язування сполуки 22 з активним центром протеїнкінази

FGFR1. Зеленими пунктирними лініями показано водневі зв’язки, фіолетовими — гідрофобні; Рі —

π*електронна хмара, Sigma — електронна пара типу σ, Alkil — алкіл



взаємодії (π�алкіл) з Ala640 та електростатич�

ний зв’язок типу π�аніон з Asp641, а також вод�

невий зв’язок між фенольною групою інгібіто�

ра і кетогрупою Asn628. Гідрофобні взаємодії

типу π�σ з Leu484 утворює залишок 4�хлор�

бензену (рис. 1).

Сполука 2 має подібний спосіб зв’язування

з АТФ�зв’язувальним сайтом FGFR1, як і в

сполуки 1. Сполука симетрична, тому, щоб

уникнути неоднозначностей, ми пронумерува�

ли однакові частини (рис. 2). Частина молекули

І розташована в аденінзв’язувальній ділянці.

Піридиновий цикл та метильний замісник

утворюють гідрофобні взаємодії типу π�алкіл

з амінокислотним залишком Leu484, нітроген

піридинового циклу утворює водневий зв’язок

з амідною групою Gly567, який знаходиться в

шарнірній ділянці кінази. Частина молекули ІІ

займає гідрофобну ділянку під фосфатзв’язу�

вальним сайтом та утворює гідрофобні взаємо�

дії типу π�алкіл і π�σ з гідрофобними амінокис�

лотними залишками Leu630, Ile545, Ala640,

Val492, ацетильний замісник піридинового

циклу утворює два водневі зв’язки з консерва�

тивними амінокислотними залишками Lys514

та Asp641 (рис. 2).

Сполука 3 має подібний спосіб зв’язування

з АТФ�зв’язувальним сайтом протеїнкінази

FGFR1, як у сполук 1 та 2, за винятком відсут�

ності водневих зв’язків із шарнірною ділянкою

кінази. Натомість інгібітор утворює водневі

зв’язки між нітрогеном піридинового циклу та

амідною групою Asn568 і аміногрупою 2�аміно�

піридиного залишку та карбоксильною групою

Glu571. Також піридиновий цикл утворює гід�

рофобні взаємодії π�алкіл з Leu630. Тіофенове

кільце розміщене в аденінзв’язувальній ділян�

ці активного центру FGFR1 і утворює гідро�

фобні взаємодії, зокрема π�алкіл та π�σ з

Leu484, Leu630, Ala564, Ala512, Val492. 4�Бу�

тилбензеновий залишок розташовується у фос�

фатзв’язувальній ділянці і також утворює

гідрофобні взаємодії (π�алкіл) з Val492, Lys 514

і Ala640 та електростатичні взаємодії з кон�

сервативними амінокислотними залишками

Lys514 і Asp641 (рис. 3). 

Висновки. За допомогою віртуального ре�

цептор�орієнтованого скринінгу та біохімічно�

го тестування знайдено нові інгібітори проте�

їнкінази FGFR1 — 2�((2�(4�хлорофеніл)�2�ок�

соетил)тіо)�4�(4�гідроксифеніл)�6,7�дигідро�

5H�циклопента[b]піридин�3�карбонітрил,

2,2’�(етан�1,2�діїлбіс(сульфандіїл))біс(5�аце�

тил�6�метилнікотинонітрил) і 2�аміно�6�((2�

(4�бутилфеніл)�2�оксоетил)тіо)�4�(тіофен�2�

іл)піридин�3,5�карбонітрил. ІС50 активних спо�

лук становить відповідно 1,58 мкМ, 4 мкМ,

6,9 мкМ. 

С.А. Старосила та ін.
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Рис. 3. А — сполука 33, В — механізм зв’язування сполуки 33 з активним центром протеїнкінази

FGFR1. Зеленими пунктирними лініями показано водневі зв’язки, фіолетовими — гідрофобні, оран*

жевими — електростатичні; Рі — π*електронна хмара, Sigma — електронна пара типу σ, Alkil —
алкіл
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Перелік літератури

Pyridine�3�carbonitrile derivatives as new FGFR1 protein kinase inhibitors
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Summary. Proteinkinase FGFR1 plays a key role in the regulation of cell differentiation and proliferation. Inhibi�

tors of this kinase can be used for effective treatment of solid tumors and proliferative diseases. The search of FGFR1

inhibitors was performed by using virtual screening approach and in vitro kinase assay. We have found 3 compounds

inhibiting protein kinase in micromolar range. The most active compound was 2�((2�(4�chlorophenyl)�2�oxoethyl)thio)�

4�(4�hydroxyphenyl)�6,7�dihydro�5H�cyclopenta[b]pyridine�3�carbonitrile (ІС50=1,58 μM). Binding mode for tested

inhibitors with FGFR1 ATP�binding site has been proposed.

Keywords: protein kinase FGFR1, receptor�based docking, inhibitor.

Усі три сполуки мають подібний механізм

зв’язування з активним центром кінази: утво�

рюють водневі зв’язки з шарнірною ділянкою,

гідрофобні взаємодії в аденінзв’язувальній ді�

лянці та водневі, електростатичні і гідрофобні

взаємодії з ключовими амінокислотними за�

лишками фосфатзв’язувального регіону. Ці

інгібітори можуть стати основою для розробки

більш активних та селективних інгібіторів

протеїнкінази FGFR1.


