
Pochodne 2-oxindolu a inhibicja kompetytywna enzymów CDK2 i GSK3β  

Powszechną  praktyką  w  opracowaniu  nowych  związków  o  potencjale  farmako-
logicznym jest wykorzystywanie substancji już znanych i powszechnie wykorzystywanych w
medycynie.  Takim przykładem jest  Indirubina,  która  od  wieków była  wykorzystywana w
medycynie chińskiej ze względu na swoje działanie przeciwzapalne, antynowotworowe oraz
neuroprotekcyjne.  Budowa  chemiczna  wspomnianej  substancji  to  dwa  sprzężone  układy
oksindolowe. Liczne badania jednoznacznie wiążą zdolności farmakologiczne tej substancji z
jej  potencjałem  inhibicyjnym  względem  szerokiej  grupy  enzymów  zaangażowanych  w
regulację  licznych  procesów  komórkowych,  przez  co  pochodne  oraz  analogi  indirubiny
stanowią pokaźną grupę leków stosowanych w leczeniu szerokiej gamy chorób takich jak:
nowotwory, cukrzyca, choroba Alzheimera czy proliferacji nerek. W oparciu o zasoby bazy
ChEMBL  wytypowano  analogi  [1] oraz  pochodne  indirubiny  [2,3]  mogące  wykazywać
potencjał  inhibicyjny  względem  enzymów  CDK2  oraz  GSK3β.  Ocenę  powinowactwa
zaproponowanych  związków  oraz  opis  oddziaływań  w  ramach  miejsca  aktywnego
zrealizowano  przy  użyciu  metod  chemii  obliczeniowej,  m.in.  dokowania  oraz  dynamiki
molekularnej. Uzyskana charakterystyka interakcji badanych związków pozwoliła stwierdzić,
że  dwupodstawione  pochodne  2-oxindolu  mogą  stanowić  istotną  grupę  inhibitorów
analizowanych enzymów, a ewentualna zmiana podstawników w rozpatrywanych związkach
może  potencjalnie  wpłynąć  na  selektywność  oddziaływania  z  rozpatrywanymi  miejscami
aktywnymi.  Bazując  na  tych  obserwacjach  zaprojektowano  nową  grupę  pochodnych  2-
oxindolu. Wykorzystując wspólny rdzeń molekularny, który zapewnia stabilne interakcje z
kluczowymi  aminokwasami  w  miejscu  aktywnym,  poprzez  modyfikacje  grup  podstawni-
kowych  uzyskano  związki  wykazujące  o  wiele  większe  powinowactwo  względem  obu
rozpatrywanych enzymów[4].      
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