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Report on the PhD thesis of Mrs Maura Malińska
"Structure and charge density studies of pharmaceutical substances in the solid state"

Given accurate and precise X-ray diffraction data, experimental charge density research is
nów a very maturę field and allows almost routinely accurate modelisation of smali unit cells
molecular crystals. On the other hand, DFT and Ab initio methods arę also routine for smali
molecules and very accurate and can be performed at extremely Iow cost within hours with a
PC computer. Therefore, to my opinion, there is no need to perform accurate Iow T diffraction
experiments if one wants to know the electronic structure and properties of smali molecules.
On the other hand, cxperimental charge density is of utmost importance when DFT
calculations arę long, difficult and ąuestionabłe; it is the case for large biomolecules, proteins
and drug design, minerals and second rów transition metals and heavy elements crystals. In
that case, both experimental and theoretical methods should be joined to understand the
molecular and crystal properties (intermolecular interactions, materiał science...). Experiment
validates theory and vice versa and then helps improving the methodologies.
The PhD work of Mrs Malińska is exactly in this linę, trying to understand the electronic
structure of drug like molecules and ąuantify their interactions with proteins by accurate Xray
diffraction methods: using either electron density modeling (multipole analysis), or electron
density transferability is to ąuantify these interactions, a method I proposed in 1995 with Dr
V. Pichon-Pesme.
The PhD report, which is carefully written and illustrated, is madę of two parts and three
annexes; the annexes complete the experimental results given in part II but some of these data
would have been welcome I the córę of part II (hypothesis for multipole refinements, residual
maps...).
Part I describes the methodologies: as the PhD is at the interface between modern
crystallography - charge density research- and biochemistry - protein interactions, drug
design - the manuscript should be read and understood by crystallographers and biochemists;
therefore chapter 2 presents experimental and theoretical charge density methodologies,
whereas chapter 3 introduces the reader to the drug design methodology used. Chapter 2 is
well written and contains all necessary concepts and formulas to understand the PhD work
and is up to datę (problem of córę polarization for example). Chapter 3 gives a good
introduction to drug design as viewed by a crystallographer and is mostly dedicated to the
USDB use; this is a little narrow but enough to follow the experimental Part II. I would have
liked a morę generał discussion on the validity of this approach compared to pure theoretical
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methods and other docking processes. Hence, in order that biochemists recognize the
transferability (using one or another data bank), the advantages and the drawbacks of this
method applied to drug design should be clearly shown, otherwise this important way to
ąuantify protein ligand interactions will never reach the drug design community.

Part II is the córę of the PhD work; it describes the original results applied to kinase inhibitors
(chapter 4) and vitamin D analogs (chapter 5), After a short presentation of the important role
of kinase in cancer development, three crystal structures of inhibitors of 'Stat3' arę clearly
presented and discussed. Ali crystallographic tools for describing intermolecular interactions
arę complementary used, particularly the recent approach developed by Spackman called
'Hirshfeld surfaces': H bonds and halogen interactions arę well ąuantified with this method
when experimental electron density analysis is not possible; the experimental work is well
done but I did not see any conclusion related to the activity of these molecules. Then the
multipolar analysis of WP 1066 has been performed to ąuantify the intermolecular
interactions; as already written above, I would have liked to read morę details concerning this
refmement in the córę of the PhD report because it is very tedious to always have to go to
annexes to check the correctness of the analysis. The multipolar analysis allows to go beyond
Hirshfeld surfaces analyses and AIM method, Espinosa Lecomte relation, EPMM, Pixel and
pure theoretical methods have been used to successfully ąuantify the intermolecular
interactions. Ali calculations arę precisely performed: as one of the coauthors of the so called
Espinosa Lecomte formuła, I would have liked a discussion on its validity using all the
numerical results obtained by other methods on this molecule. Then, Part 4.4 is devoted to the
interactions of new kinase inhibitors with yarious kinases. This part is very original because it
is one of the first and morę complete studies of protein ligand interactions using the
transferability concept: a systematic study has been madę using the Buffalo data base and the
XD software to estimate the electron density of the proteins and ligands and their related
electrostatic properties like electrostatic potential and interaction energies. I think the
methodology used is interesting and should be generalized to other proteins; I also share the
conclusion that ESP should be systematically calculated because it is an important descriptor
which changes with the molecule conformation much morę than the electron density. A
ąuestion: can we use systematically the transferred ESP knowing that most proteins arę
known at medium resolution and therefore not too accurate?
Chapter 5 concerns yitamin D anałogs and their protein complexes; this important chapter
goes further than chapter 4: using the same methods, the candidate proposes new yitamin D
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analogs based on an exhaustive analysis of protein - vitamin D interactions and this is an
important step forward. By alignment techniąues, the candidate was able to define the 29
amino acid binding pocket, and then performed EPMM calculations. This allowed her to rank
the interactions to propose four new vitamin D analogs with optimum interactions energies
which she tested using docking methods.
In conclusion, the work and the results presented in this PhD arę impressive and for some of
them very original. The candidate has learned a lot: fundamental crystallography, electron
density methods, theoretical methods, protein refmement and application to drug design. I
have no doubt about her expertise in charge density methods related to drug design. I however
regret that the candidate who has been able to collect many important numerical data on her
selected proteins did not discuss at a slightly higher level and did not draw morę generał
conclusions. Given that, I think without any doubt that all her results allows her for the
admission of the thesis for a public defense.

Vandoeuvre-les-Nancy, 28 Feburary 2014

Prof. Claude LI
Vis
Past director of CRMŹ lab
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Tłumaczenie recenzji pracy doktorskiej Maury Malińskiej prof. Claude Lecomte
Brzozowskiego na język polski.

Prof. Claude Lecomte

„Budowa i badania gęstości ładunek substancji farmaceutycznych w stanie stałym"

Sprawozdanie z pracy doktorskiej Pani Maury Malińskiej.

Ze względu na możliwość otrzymania dokładnych i precyzyjnych danych dyfrakcji
rentgenowskiej, badania eksperymentalne gęstości elektronowej jest już bardzo
dojrzałym polem i pozwala na niemal rutynowe dokładne modelowanie gęstości
elektronowych dla kryształów molekularnych z małymi komórkami elementarnymi. Z
drugiej strony obliczenia DFT i Ab initio także umożliwiają bardzo precyzyjne rutynowe
obliczenia dla małych cząsteczek i mogą być wykonywane przy bardzo niskich kosztach
w ciągu kilku godzin na komputerze. W związku z tym, moim zdaniem nie ma potrzeby
wykonywania dokładnych eksperymentów dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w
niskiej temperaturze, jeśli chce się poznać strukturę elektronową i właściwości małych
cząsteczek. Z drugiej strony, eksperymentalna gęstość ładunku jest niezwykle ważna.,
kiedy obliczenia DFT są długie, trudne, a ich wyniki wątpliwe; tj. dla dużych biomolekuł,
białek i projektowania leków, dla minerałów i metali przejściowych z drugiego rzędu
układu okresowego i ciężkich pierwiastków. W tym przypadku obie metody
eksperymentalne i teoretyczne powinny być połączone, aby zrozumieć molekularne i
krystalicznie właściwości (oddziaływań między cząsteczkowe, materiałoznawstwa etc).
Eksperyment potwierdza teorię, i vice versa, a następnie pomaga poprawić metodologię.

Prace doktorska pani Malińskiej leży dokładnie w tej linii, starając się zrozumieć
strukturę elektronową cząsteczek leków, jak i opisać ilościowo ich oddziaływania z
białkami przez użyciu dokładnych metod dyfrakcyji rentgenowskich: modelowanie
gęstości elektronowej (analiza multipolowa) lub przenaszalność parametrów
multipolowych gęstości elektronowej do opisu oddziaływań, metodę którą
zaproponowałem w 1995 roku wraz z dr V. Pichon - Pesme.

Praca doktorska, który jest dokładnie napisana i zilustrowana, składa się z dwóch części
i trzech załączników; załączniki uzupełniają wyniki doświadczalne podane w części II,
ale niektóre z tych danych, byłyby mile widziane w część II (założenia udokładnień
multipolowych, mapy rezydualne itd.)

Część I opisuje metodologię: praca jest na styku nowoczesnej krystalografii - badania
rozkładu gęstości elektronowych i biochemii - oddziaływania z białkami, projektowanie
leków - praca powinna być zrozumiana przez krystalografów i biochemików. Dlatego
rozdział 2 zawiera opis eksperymentalnych i teoretycznych metod wyznaczania rozkładu
gęstości elektronowych, natomiast rozdział 3 wprowadza czytelnika do metodologii
projektowania leków. Rozdział 2 jest dobrze napisany i zawiera wszystkie niezbędne
pojęcia i formuły, aby zrozumieć pracę doktorską i jest aktualny (problem udokładnienia



polaryzacji elektronów rdzenia na przykład). Rozdział 3 daje dobre wprowadzenie do
projektowania leków, opisany ze strony krystalografii i jest głównie poświęcony użyciu
banku UBDB; jest to trochę wąskie, ale wystarczające, aby zrozumieć część
doświadczalną II. Chciałbym bardziej ogólną dyskusję na temat zasadności tego
podejścia w stosunku do metod teoretycznych i innych podejść umożliwiających
dokowanie. W związku z tym, aby biochemicy zauważyli przenoszalność gęstości
elektronowej (przy użyciu jednego lub drugiego banku), zalety i wady tego sposobu w
odniesieniu do projektowania leków powinny być wyraźnie pokazane, w przeciwnym
razie to podejście umożliwiające ilościowe oznaczania oddziaływań pomiędzy białkiem i
ligandem nie dotrze do naukowców zajmujących się projektowaniem leków.

Część II jest podstawą pracy doktorskiej; opisuje oryginalne wyniki stosowane do
inhibitorów kinazy (rozdział 4) i analogów witaminy D (rozdział 5). Po krótkim
przedstawieniu ważnej roli kinaz w rozwoju nowotworów, trzy struktury krystaliczne
inhibitorów białka StatS są jasno przedstawione i omówione. Wszystkie krystalograficzne
narzędzia do opisywania międzycząsteczkowych oddziaływań są komplementarne
stosowane, szczególnie ostatnio opracowane podejście przez Spackman nazywane
„powierzchniami Hirshfeld". Wiązania wodorowe i oddziaływania halogenowe są dobrze
określone ilościowo dla przypadków, w których otrzymanie gęstości elektronowych nie
jest możliwe; prace eksperymentalne jest dobrze zrobione, ale nie widzę żadnych
wniosków związanych z aktywnością biologiczną tych cząsteczek. Następnie analiza
multipolowa dla WP 1066 została przeprowadzona w celu określenia ilościowego
oddziaływań; jak już napisałem powyżej, chciałbym, aby więcej szczegółów dotyczących
udokładnienia multipolowego znalazło się w tekście głównym, ponieważ jest bardzo
uciążliwe przechodzić ciągle do załączników, aby sprawdzić poprawność analizy. Analiza
rozkładu gęstości pozwala wyjść poza analizę powierzchni Hirshfeld, czyli zastosowanie
metody AIM, relację Espinosa-Lecomte, EPMM, Pixel i czyste metody teoretyczne zostały
wykorzystane z powodzeniem w celu ilościowej analizy oddziaływań
międzycząsteczkowych. Wszystkie obliczenia są dokładnie przeprowadzone, jako jeden
ze współtwórców tak zwanego wzoru Espinosa-Lecomte, chciałbym odnaleźć dyskusję o
jego istotności wykorzystując wszystkie wyniki liczbowe otrzymane innymi metodami na
tej cząsteczce. Następnie, część 4.4 jest poświęcona oddziaływaniu nowych inhibitorów
kinazy z różnymi kinazami. Część ta jest oryginalna, jest jedną z pierwszych i bardziej
pełnych badań oddziaływań Ugand białka z wykorzystaniem koncepcji przenaszalność
gęstości elektronowych: systematyczne badanie zostało wykonane za pomocą bazy
danych pseudoatomów UBDB, a program XD umożliwił oszacowanie gęstości
elektronowej białek i ligandów i związane z nimi właściwości elektrostatyczne, jak
potencjał elektrostatyczny i energia oddziaływań. Myślę, że metodologia jest interesująca
i powinna być uogólnione do innych białek. Podzielam również wniosek, że należy
systematycznie badać ESP, ponieważ jest to ważne deskryptor, który zmienia się z
konformacji cząsteczki znacznie bardziej niż gęstości elektronowej. Pytanie: czy możemy
używać systematycznie przenoszonego ESP, wiedząc, że większość białek są zmierzone
ze średnią rozdzielczości, a zatem nie jest zbyt dokładne?



Rozdział 5 dotyczy analogów witaminy D i ich kompleksów białkowych; jest to ważny
rozdział, ponieważ idzie dalej niż rozdział 4: za pomocą tych samych metod, kandydatka
proponuje nowe analogii witaminy D na podstawie wyczerpującej analizy oddziaływań
białko - witaminy D i jest to ważny krok naprzód. Technikami dopasowania struktur
białkowych kandydat mógł określić 29 aminokwasów w kieszeni wiążącej, a następnie
wykonano obliczenia EPMM. To pozwoliło jej ocenić oddziaływania i doprowadziło do
zaproponowania cztery nowych analogów witaminy D, wykazujące optymalne
oddziaływania energii, które zostały sprawdzone za pomocą metod dekujących.

Podsumowując, praca i wyniki przedstawione w tym doktoracie są imponujące, a
niektóre z nich bardzo oryginalne. Kandydatka dowiedziała się wiele: podstawy
krystalografii, metody gęstości elektronowej, metody teoretyczne, udokładnianie białek i
aplikacji tych metod do projektowania leków. Nie mam wątpliwości, co do jej wiedzy w
zakresie metod gęstość elektronowych związanych z projektowaniem leków. Ja jednak
żałuję, że kandydat, który był w stanie zebrać wiele ważnych danych liczbowych na temat
jej wybranych białek, nie dyskutowała ich wyników na wyższym poziomie i nie zdołała
wyciągnąć ogólniejszych wniosków. Biorąc to pod uwagę, bez żadnych wątpliwości,
wszystkie jej wyniki pozwalają na przyjęciu tezy do publicznej obrony.


