
Summary in English 

 Noncommunicable diseases (NCDs) constitute more than 75% of the 20.4 million 

premature deaths. Statistically, four out of ten deaths are caused by cardiovascular diseases, and 

three out of ten are due to cancer. Cancer incidences and cancer-related mortality are drastically 

increasing worldwide, partly through population growth, aging, and socioeconomic aspects. In 

2020, the estimated number of new cancer cases reached 19,3 million cases, while 10 million 

of all cases turned out to be fatal. Cancer refers to rapid, abnormal, and uncontrolled cells 

division to invade adjacent healthy tissues and spread to other organs. The cancer cells 

spreading, called metastasis, is the major cause of death from cancer. Nowadays, it is believed 

that cancer diseases arise as the result of both environmental and genetic/epigenetic factors, 

which joined together lead to cancer initialization and development.  

 Molecularly, cancers originate from mutations in genes related to cell growth advantage. 

In detail, tumors arise from a series of actions, including replication, mutation, and selection, 

where single-cell gains mutations, contributing to enhanced replication and/or apoptosis 

resistance. In addition to genetic mutations,  epigenetic modifications are an essential cancer-

related factor. Epigenetic changes comprise histones modifications, methylation of DNA, and 

gene expression regulation by long non-coding RNAs and microRNAs. Reversible histone 

acetylation is a critical epigenetic modification that controls gene expression by allowing  

or blocking chromatin access for transcription factors. The balance between acetylation and 

deacetylation provides chromatin stability and integrity, while the imbalance is often linked to 

different cancer types. Reversible histone acetylation is regulated by two opposite working sets 

of enzymes called histone acetyltransferases (HATs) and histone deacetylases (HDACs).  

The HDACs classification is based on their primary homology to yeast, dependence on specific 

cofactors, and the presence of a conserved deacetylase domain. The nicotinamide adenine 

dinucleotide (NAD+)-dependent sirtuins (SIRT1-SIRT7) belong to the III class of HDACs 

family, and share a highly conservative catalytic domain consisting of 275 amino acids. Sirtuins 

expression is strongly associated with cancer; however, the mechanisms of action of these 

proteins imply much more diversity and complexity than previously assumed. Enzymes 

belonging to this family participate in chromatin dynamics regulation by regulating genome 

stability. Genomic instability is very often associated with tumor initiation.  

 Although this family of proteins is intensively investigated, no sirtuin modulator has 

been approved by The United States Food and Drug Administration (FDA) for cancer treatment. 

Nowadays, novel SIRTis are identified by chemical-compound library screening, structure-



based virtual screening, and mechanism-based inhibitors designed from synthetic or natural 

sources.  Since the sirtuin X-ray structures have been solved, the inhibitors design entered  

a higher level, providing new possibilities for designing and synthesis inhibitors. Both types of 

interaction: favorable and unfavorable between potential inhibitors and sirtuins could be 

proposed due to in silico molecular docking and dynamic simulation. 

 SIRT7 can act play as an oncoprotein or tumor suppressor, affecting variety  

of signaling pathways involved in cancer initiation, progression, and metastasis. Modulation  

of SIRT7 and the rest of the sirtuin family members could be a valuable solution for anti-cancer 

treatment. The in silico model of SIRT7 has been designed and optimized and finally validated 

using molecular dynamic to obtain a valuable tool for searching for new sirtuin inhibitors 

(SIRTis). The template for the designed in silico homologous model of SIRT7 consists of all 

available X-ray structures of other sirtuin family members and the N-terminus of SIRT7.  

The research shows an important role of the N-terminal part of SIRT7 through its interaction 

with the acetylated substrate for a significant time fraction, affecting its binding kinetics.  

The acetylated substrate enters into the active region of SIRT7, while this active region is in the 

direct N-terminus proximity for a significant time fraction. The active side and N-terminus  

of SIRT7 adjustment seams stabilize the acetylated substrate's spatial orientation inside the 

protein. An in silico SIRT7 model with ligands could be a valuable tool in virtual screening 

using commercial compounds libraries. The compounds selected in this way may further be 

subjected to in vitro tests. 

 While SIRTis alone show anti-cancer potential but simultaneously have severe 

limitations that disqualify them from succeeding phases of research, the combined therapy with 

other anti-cancer drugs, including chemotherapeutics, also shows contradictory results. 

Cambinol, a SIRT1/SIRT2 inhibitor, has been tested alone and combined with commonly used 

chemotherapeutic cisplatin in different types of breast cancer (BC) to determine the 

pharmacological interaction between these two agents. Cambinol used as a single agent 

significantly reduces cell proliferation in a dose- and time-dependent manner in all cancer cell 

lines: receptor-positive (MCF7, T47D) and triple-negative (MDA-MB-231, MDA-MB-468). 

Cambinol slightly induces apoptosis and does not affect cell cycle progression in BC cells. 

However, cambinol and cisplatin combined treatment in BC cell lines results in antagonistic 

pharmacological interaction. 

 Considering that cambinol showed an antiproliferative effect against all BC cell lines, 

its combination with other chemotherapeutics with different action mechanisms could give  



a more favorable interaction type. Therefore, the combined therapy with the use of SIRTis and 

other chemotherapeutics should be continuously developed for further clinical benefits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary in Polish  

 Choroby niezakaźne (ang. noncommunicable diseases) stanowią ponad 75%  

z 20,4 miliona przedwczesnych zgonów. Statystycznie cztery na dziesięć zgonów jest 

spowodowanych chorobami sercowo-naczyniowymi, a trzy na dziesięć następuje  

z powodu nowotworu. Zachorowalność na nowotwory i śmiertelność z tym związana 

drastycznie wzrastają na całym świecie, częściowo z powodu wzrostu populacji, starzenia się  

i aspektów społeczno-ekonomicznych. W 2020 roku szacowana liczba nowych zachorowań na 

raka wyniosła 19,3 mln przypadków, z czego 10 mln wszystkich przypadków okazało się 

śmiertelnych. Nowotwór definiowany jest jako szybki, nieprawidłowy i niekontrolowany 

podział komórek w celu zaatakowania sąsiednich zdrowych tkanek i rozprzestrzenienia się na 

inne narządy. Rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych, zwane przerzutami, jest 

główną przyczyną śmierci z powodu raka. Obecnie uważa się, że choroby nowotworowe 

powstają w wyniku zarówno czynników środowiskowych, jak i  genetycznych oraz 

epigenetycznych, które wspólnie prowadzą do inicjacji i rozwoju nowotworu. 

 Pod względem molekularnym nowotwory wywodzą się z mutacji w genach związanych 

ze wzrostem komórek. Nowotwory powstają w wyniku szeregu działań,  

w tym replikacji, mutacji i selekcji, w których pojedyncza komórka uzyskuje mutacje, 

przyczyniając się do zwiększonej replikacji i/lub odporności na apoptozę. Obok mutacji 

genetycznych, modyfikacje epigenetyczne są istotnym czynnikiem związanym  

z występowaniem nowotworu. Zmiany epigenetyczne obejmują modyfikacje histonów, 

metylację DNA i regulację ekspresji genów przez tzw. long-non-coding RNA oraz mikroRNA. 

Odwracalna acetylacja histonów jest kluczową modyfikacją epigenetyczną, która kontroluje 

ekspresję genów, umożliwiając lub blokując dostęp do chromatyny dla czynników 

transkrypcyjnych. Równowaga między acetylacją i deacetylacją zapewnia stabilność  

i integralność chromatyny, podczas gdy brak równowagi jest często powiązany z różnymi 

typami nowotworów. Odwracalna acetylacja histonów jest regulowana przez dwa działające 

przeciwstawnie zestawy enzymów zwane acetylotransferazami histonowymi (ang. histone 

acetylotransferases, HATs) i deacetylazami histonowymi (ang. histone deacetylases, HDACs). 

Klasyfikacja HDAC opiera się na ich pierwotnej homologii do drożdży, zależności od 

określonych kofaktorów i obecności konserwatywnej domeny katalitycznej. Sirtuiny (SIRT1-

SIRT7), ezymy zależne od dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD+) należą do III 

klasy rodziny deacetylaz histonowych i dzielą wysoce konserwatywną domenę katalityczną 

składającą się z 275 aminokwasów. Ekspresja sirtuin jest silnie związana z  nowotwrami; jednak 



mechanizmy działania tych białek implikują znacznie większą różnorodność  

i złożoność niż wcześniej zakładano. Enzymy należące do tej rodziny uczestniczą  

w regulacji dynamiki chromatyny poprzez regulację stabilności genomu. Niestabilność 

genomowa jest bardzo często związana z inicjacją nowotworu. 

 Chociaż sirtuiny są intensywnie badane, żaden ich modulator nie został zatwierdzony 

przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. The United States Food and Drug 

Administration, FDA) do leczenia nowotworu. Obecnie nowe inhibitory sirtuin (SIRTis) są 

identyfikowane poprzez przeszukiwanie wirtualnych bibliotek związków chemicznych. W celu 

wyodrębnienia grupy najbardziej obiecujących związków, wirtualne przeszukiwanie oparte jest 

na poszukiwaniu podobieństwa strukturalnego oraz podobieństwa w mechanizmie działania. 

Odkąd sktystalizowano struktury sirtuin, projektowanie inhibitorów wkroczyło na wyższy 

poziom, dając nowe możliwości projektowania i następnie syntezy wyselekcjonowanych 

związków. Ponadto, ocecnie isteniej możliwości przewidywania typu interakcji (korzystna lub 

niekorzystna) między potencjalnymi inhibitorami a sirtuinami, co w dużej mierze umożliwia 

dokowanie molekularne ligandów oraz  przeprawadzenie symulacji dynamiki molekularnej. 

 W zależności od rodzaju nowotworu SIRT7 odgrywa podwójną rolę, onkoproteiny lub 

supresora guza, wpływając na różnorodność szlaków sygnałowych zaangażowanych  

w inicjację, progresję i przerzuty. Modulacja SIRT7 i reszty członków rodziny sirtuin może być 

cennym rozwiązaniem w leczeniu przeciwnowotworowym. Zważywszy na fakt, że SIRT7 nie 

posiada struktury krystalicznej, w niniejszej rozprawie doktorskiej został zaprojektowany  

i zoptymalizowany model in silico dla SIRT7. Następnie model został poddany walidacji przy 

użyciu dynamiki molekularnej, aby uzyskać narzędzie do poszukiwania nowych inhibitorów 

sirtuiny (SIRTis). Szablon dla zaprojektowanego modelu homologicznego dla SIRT7 składa 

się ze wszystkich dostępnych struktur innych członków rodziny sirtuin oraz N-końca SIRT7. 

Moje badania wskazują na istotną rolę N-końcowej części SIRT7, która oddziaływuje  

z acetylowanym substratem przez znaczny ułamek czasu, wpływając na kinetykę wiązania. 

Acetylowany substrat wchodzi do obszaru aktywnego SIRT7, podczas gdy ten obszar aktywny 

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie N-końca przez znaczną część czasu. Strona aktywna 

i N-koniec SIRT7 układają się w odpowiedniej pozycji, przez co stabilizują orientację 

przestrzenną acetylowanego substratu wewnątrz białka. Model in silico z ligandami może być 

cennym narzędziem w badaniach przesiewowych przy użyciu komercyjnych bibliotek 

związków. Wybrane w ten sposób związki mogą być następnie poddawane testom in vitro. 

 SIRTis wykazują potencjał przeciwnowotworowy, ale jednocześnie mają poważne 

ograniczenia, które dyskwalifikują je z kolejnych etapów badań. Terapia skojarzona z innymi 



lekami przeciwnowotworowymi, w tym chemioterapeutykami, również daje sprzeczne wyniki. 

Cambinol, inhibitor SIRT1/SIRT2, został przetestowany samodzielnie i w połączeniu   

z powszechnie stosowaną chemioterapeutyczną cisplatyną w modelu in vitro składającym się  

z komórek nowotworu piersi: receptorowo-dodatnich (MCF7, T47D) i potrójnie ujemnych 

(MDA-MB-231, MDA-MB-468). Celem eksperymentów było określenie interakcji 

farmakologicznej między tymi dwoma związkami. Cambinol stosowany jako pojedynczy 

środek znacząco zmniejsza proliferację wszystkich linii komórkowych w sposób zależny od 

dawki i czasu. Cambinol nieznacznie indukuje apoptozę i nie wpływa na progresję cyklu 

komórkowego w komórkach raka piersi. Jednak leczenie skojarzone cambinolem i cisplatyną 

na tych samych liniach komórkowych powoduje antagonistyczne oddziaływanie 

farmakologiczne. 

 Biorąc pod uwagę, że cambimol wykazywał działanie antyproliferacyjne przeciwko 

wszystkim liniom nowotworowym, jego połączenie z innymi chemioterapeutykami  

o odmiennych mechanizmach działania niż cisplatyna może dać bardziej korzystny typ 

interakcji. Dlatego terapia skojarzona z zastosowaniem SIRTis i innych chemioterapeutyków 

powinna być stale rozwijana w celu uzyskania korzyści klinicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


