
Białko p53 nazywane potocznie ”strażnikiem genomu” odpowiada za regulację procesów uznawanych za 

krytyczne w kontekście utrzymania stabilności genetycznej komórek, a tym samym zapobiegania ich wejściu 

na ścieżkę transformacji nowotworowej. Zahamowanie aktywności p53 zostało potwierdzone dla 

praktycznie każdego typu nowotworu. Ponad 50% przypadków raka charakteryzuje się mutacjami w obrębie 

genu kodującego p53, które bezpośrednio prowadzą do dezaktywacji powstającego białka. Pozostałe 50% 

nowotworów wykorzystuje naturalny mechanizm negatywnej regulacji przez onkoproteinę Mdm2. 

Wspomniana negatywna regulacja pośredniczona przez Mdm2 zachodzi zarówno poprzez wiązanie 

funkcjonalnej domeny p53, jak również na drodze ukierunkowania jego degradacji przez kompleks 

enzymatyczny nazywany proteasomem, który naturalnie niszczy uszkodzone białka komórkowe. Mdm2 

uczestniczy w eliminacji p53 dzięki posiadanej aktywności enzymatycznej ligazy ubikwitynowej, 

umożliwiającej przyłączanie cząsteczek ubikwityny do regulowanego białka. Łańcuch zbudowany z kilku 

cząsteczek ubikwityny jest następnie rozpoznawany jako sygnał ”do zniszczenia” przez maszynerie 

molekularną proteasomu, co prowadzi do degradacji p53 w komórkach. 

W toku dotychczasowych badań wielokrotnie udowodniono, że hamowanie interakcji pomiędzy Mdm2 a 

p53, skutkuje przywróceniem aktywności przeciwnowotworowej p53. Obecnie prowadzone są testy 

kliniczne, których celem jest ocena terapeutycznego charakteru małocząsteczkowych inhibitorów 

blokujących miejsce wiązania p53 w obrębie białka Mdm2. Niestety, otrzymane wyniki wykazały 

zróżnicowany poziom skuteczności terapeutycznej badanych związków, przy jednoczesnej indukcji nabytej 

oporność na leki i toksyczności zależnej od podanej dawki. Sposobem na pokonanie przytoczonych 

ograniczeń tradycyjnych inhibitorów, wydaje się rozwój nowej klasy leków, które będą mogły nie tylko 

blokować regulatorową aktywność Mdm2 ale także specyficznie eliminować białko w systemie ubikwityna-

proteasom. Poza zaletą specyficznej eliminacji, zastosowanie takiego podejścia terapeutycznego 

bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie wymaganej dawki leku w wyniku jego recyklingu, a tym samym 

na zmniejszenie efektów ubocznych. Ponadto, ścieżka niszczenia białek oferuje pożądany sposób zwalczania 

mechanizmów lekooporności. 

Przykładem takich cząsteczek są chimery ukierunkowane na proteolizę (ang. PROteolysis Targeting 

Chimeras -PROTACs), które poprzez połączenie ligandów dla wybranego białka i ligazy ubikwitynowej 

mogą w sposób ukierunkowany wiązać i indukować degradacje wspomnianego celu białkowego. Szczególny 

podtyp związków PROTAC stanową tzw. HOMO-PROTAC, które spajają dwa identyczne ligandy 

oddziałujące z cząsteczkami docelowej ligazy ubikwitynowej, ułatwiając jej wzajemną degradacje. Do 

chwili obecnej w literaturze naukowej zostało opisanych kilka klasycznych PROTAC angażujących Mdm2 

wyłącznie jako białko cel. Nadal jednak brakuje doniesień o związkach HOMO-PROTAC, które mogłyby 

dodatkowo wykorzystywać posiadaną przez Mdm2 aktywność ligazy ubikwitynowej.  

Celem proponowanych badań jest zaprojektowanie i późniejsza charakterystyka aktywności biologicznej 

związków typu HOMO-PROTAC, posiadających zdolność do specyficznej rekrutacji cząsteczek ligazy 

ubikwitynowej Mdm2 i pośredniczenia w ich degradacji przez szlak ubikwityna-proteasom. 

Zaproponowane badania zostaną rozpoczęte od racjonalnego projektowania związków HOMO- PROTAC z 

wykorzystaniem metod bioinformatycznych. Podstawę projektu będą stanowiły wcześniej poznane 

inhibitory białka Mdm2. Kolejny etap obejmie pełną charakterystykę biologicznej aktywności uzyskanych 

związków, w tym testy specyficznego wiązania z białkiem Mdm2 i analizę pośredniczenia w formowaniu 

kompleksu Mdm2- PROTAC-Mdm2. W tym celu wykorzystane zostaną zaawansowane metody biofizyczne 

tj. testy polaryzacji fluorescencji, spektroskopia NMR czy analityczna filtracja żelowa. Najbardziej 

obiecujące związki zostaną poddane testom na ludzkich liniach komórkowych w kontekście kierowania 

Mdm2 do degradacji w proteasomie . 

Uważamy, że wyniki projektu zapewnią podstawy do dalszego rozwoju związków HOMO-PROTAC 

zdolnych do skutecznego eliminowania białka Mdm2 na drodze ubikwityna-proteasom i przywrócenia 

aktywności supresorowej p53 w licznych typach nowotworów. W dalszej perspektywie takie podejście może 

służyć jako alternatywa dla tradycyjnych terapii nowotworowych opartych jedynie na zablokowaniu 

aktywności białka przez związanie inhibitora, jednocześnie zapewniając zniesienie ich znanych ograniczeń. 

Zasadność tych założeń opiera się na fakcie, iż w 2019 r. rozpoczęto badania kliniczne pierwszego związku 

typu PROTAC. 
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