
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THALES KRONENBERGER 

 

 

Implicações estruturais de mutantes da piridoxal quinase de 

Plasmodium falciparum 
 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Biologia da Relação 
Patógeno-Hospedeiro do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo, para obtenção do título de Mestre em 
Ciências. 
 
Área de concentração: Biologia da Relação 
Patógeno-Hospedeiro 
 
Orientador: Prof. Dr. Carsten Wrenger 
 
Versão original 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2013 



 

 

 

RESUMO 

 

Kronenberger T. Implicações estruturais de mutantes da piridoxal quinase de 

Plasmodium falciparum. [dissertação (Mestrado em Biologia da Relação Patógeno-

Hospedeiro)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 

2013.  

 

A malária é uma parasitose mortal que anualmente causa milhões de mortes em países 

tropicais e sub-tropicais. Ainda não existe uma vacina clinicamente disponível e as 

populações parasitas apresentam resistência contra quase todos os antimaláricos 

disponíveis. O metabolismo de vitaminas já é um alvo terapêutico consagrado, como no 

caso da vitamina B9, mas a vitamina B6 (o piridoxal e seus vitâmeros) tem sido 

validada também como importante para o parasita. Esse trabalho analisa bioquimica- e 

estruturalmente mutantes da enzima piridoxal quinase, envolvida na interconversão de 

piridoxal à piridoxal 5’-fosfato, por meio da combinação de análises in silico de 

modelagem e dinâmica molecular, associadas a ensaios bioquímicos de atividade 

enzimática. Modelos estruturais da PdxK de P. falciparum, tipo selvagem, permitiram a 

localização do sítio ativo assim como da região de interface de dimerização da proteína. 

Com base nesses dados foram sugeridas mutações sítio dirigidas que alterassem esses 

resíduos a fim de investigar a importância dessas regiões. As análises de dinâmica 

molecular sugerem que a dimerização é responsável pela estabilidade da região do sítio 

ativo, o que é coerente com a diminuição da atividade enzimática na maioria das 

mutantes relacionadas. Surpreendentemente duas mutações na interface levaram a um 

aumento da atividade enzimática, uma delas (F25Y) reduzindo a afinidade da enzima 

pelo piridoxal, entretanto a outra (F14W) mostra uma melhora na eficiência enzimática. 

Ensaios de filtração em gel mostraram um equilíbrio entre a conformação monomérica e 

dimérica da PfPdxK e portanto as mutações na interface não estão diretamente 

relacionadas a estabilização do estado dimérico, mas estariam envolvidas com a 

estabilização do folding da região do sítio ativo. A região do sítio ativo é recoberta por 

uma tampa que impede a auto-hidrólise do ATP, há também um resíduo serina (S11) 

que estabiliza a conformação do piridoxal durante a catálise, as mutações em ambas as 

regiões levaram a perda da atividade enzimática. A hipótese de que a interação da 

PfPdxK com ligantes de RNA não se mostrou conclusiva. 

 

Palavras-chave: Dinâmica molecular. Malária. Modelagem molecular. Piridoxal 

quinase. Vitamina B6  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Kronenberger T. Structural implication of mutants of the pyridoxal kinase from 

Plasmodium falciparum. [Masters thesis (Host-Pathogen Relationship Biology)]. São 

Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013.  

 

Malaria is a deadly infectious disease of which annually more than half a million people 

especially in the tropics die. Currently there are no potent vaccines available and 

parasite is developing drug-resistance to the most antimalarials. The vitamin 

metabolism has already been exploited as drug-target as demonstrated by the folate 

(vitamin B9) metabolism. Recently the vitamin B6 (pyridoxal and other 2itâmeros) has 

also been validated to be druggable in the malaria parasite. We already analysed 

biochemically and structurally the plasmodial dimeric pyridoxal kinase , which is 

involved in the vitamin B6 interconversion pathway catalysing the phosphorylation of 

B6 vitamers.  Our approach combines in silico molecular dynamics and modelling with 

mutagenic analysis of the respective enzyme in order to verify the oligomeric state as 

well as the catalytic activity of the PdxK in comparison to the respective wild-type 

protein. The crystal structure and models of PfPdxK allowed us to determine the 

localisation of the active site as well the interface between the two monomers and to 

identify the involved amino acid residues. By apply molecular dynamics it became clear 

that the dimerization of the PdxK is importance for the stability of the active site, which 

was confirmed by the decrease of activity of mutants related to this region. 

Interestingly, two interface mutations increased the activity: i) F25Y  and ii) F14W.  

Gel filtration assays revealed an equilibrium of the monomer-dimer conformation and 

therefore the decrease in activity of the interface mutations  might not be directly related 

to the dimerization processes, but rather to the stabilization of the active site 

organisation. Within the active site region the serine (S11) is involved in the 

maintenance of the conformation of pyridoxal during catalyses and the identified lid 

region covering the ATP binding site is responsible for preventing auto-hydrolysis. 

Substitution of the respective amino acid residues to alanine resulted in enzyme 

inactivation. In silico analysis of the PfPdxK spacer region identified nucleic acid 

binding sides, however RNA binding experiments failed so far and the interesting 

possibility of protein-RNA- binding remains for elucidation. 

 

Keywords: Malaria. Molecular dynamics. Molecular modelling. Pyridoxal kinase. 

Vitamin B6 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Malária – A doença e suas características 

 

Malária é uma doença mortal causada pelos parasitas apicomplexos do gênero 

Plasmodium, transmitidos pela fêmea dos mosquitos do gênero Anopheles. Estima-se entre 

300 e 500 milhões de novos casos anuais resultem em aproximadamente meio milhão de 

mortes em regiões endêmicas (1, 2), as quais correspondem à África, o sul da Ásia e a 

América Latina (3) (Figura 1). Os parasitas plasmodiais infectam uma grande variedade de 

vertebrados, mas apenas cinco espécies afetam humanos: P. falciparum, P. vivax, P. 

malariae e P. ovale. P. knowlesi, antes relatado como parasita de primatas não-humanos 

foi recentemente adicionado à esta lista (4). A forma mais severa e letal dessa infecção, 

denominada malária tropical, é causada pelo P. falciparum (5).  

 

Figura 1 – Distribuição geográfica da malária no mundo 

 

 

 

Mapa do mundo mostrando em azul escuro as regiões com alta incidência de malária e que contribuem mais 

para as mortes mundiais, em azul claro as regiões com baixa contribuição para os casos e mortes e, por fim, 

em salmão as regiões em que o controle e a eliminação estão estabelecidos (modificado de Alonso (6)) 

 

A transmissão do parasita ocorre através de um ciclo de vida complexo (Figura 2) 

que se inicia com o repasto sanguíneo da fêmea do vetor Anopheles, a qual inocula no 

hospedeiro vertebrado centenas de formas esporozoítas. Essas formas atravessam apele, 

alcançando a corrente sanguínea, o que possibilita a sua migração ao fígado. Após a 

invasão dos hepatócitos o parasita se diferencia na forma merozoíta. Após um processo de 

replicação mitótica assexuado denominado esquizogônia, os hepatócitos se rompem, 
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liberando milhares de merozoítas novamente para a corrente sanguínea. No momento em 

que essas formas invadem as hemácias, inicia-se o ciclo intra-eritrocítico que se mantém 

por uma constante reprodução assexuada, acompanhada da diferenciação para formas 

intra-eritrocíticas: anel, trofozoíta maduro e esquizontes respectivamente. Neste momento, 

os eritrócitos são rompidas e os merozoítas jovens infectam novas hemácias. Durante esses 

ciclos de infecção, uma parcela de merozoítas originam as formas sexuadas: gametócitos 

feminino e masculino, que podem ser aspiradas pelo vetor quando este pica um hospedeiro 

infectado. No intestino do mosquito os gametas se diferenciam em o microgameta 

(masculino) e macrogameta (feminino) que se fundem gerando a forma móvel oocineto. O 

oocineto após sua maturação na membrana basal origina o oocisto, que se rompe liberando 

milhares de esporozoítos, que então migram para o epitélio da glândula salivar maturando 

para a forma infectiva e possibilitando assim o recomeço do ciclo (5). 

 

Figura 2 – Ciclo de vida do parasita da malária 

 

 

Destacado em vermelho a fase assexuada no hospedeiro humano, com o canto superior apontando as 

replicações hepáticas e o pequeno ciclo no canto inferior destacando a replicação intra-eritrocítica. Em azul a 

fase sexuada no inseto vetor e os tempos médios dos processos (modificado de Delves (7)). 
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O parasita infecta preferencialmente órgãos vitais como o fígado, por meio de 

ciclos de proliferação celular, mas durante sua fase sanguícola pode causar inúmeras 

complicações em outros órgãos como o cérebro e o pulmão. A fonte comum de todas essas 

complicações é a fase intra-eritrocítica do parasita, que permite sua migração por todo o 

corpo do hospedeiro. 

Vários fatores interferem no estabelecimento e eficiência tanto do tratamento como 

do controle dessa enfermidade. Podem ser incluídos nesse contexto a situação 

socioeconômica dos indivíduos afetados, ocorrência de alterações climáticas enfrentadas, o 

aumento de padrões migratórios de áreas endêmicas para não endêmicas, existência de 

sistemas de saúde humanizados e a presença de uma proposta vacinal eficiente. Soma-se 

ainda a rápida adaptação de parasitas a drogas em uso e a existência de insetos vetores 

resistentes a inseticidas (5). 

O uso da cloroquina foi muito efetivo até que um alto grau de resistência ocorreu. O 

primeiro foco de resistência aconteceu na Tailândia, mas rapidamente de espalhou pela 

África e para toda a América do Sul. 

A utilização combinada das tecnologias de biologia molecular, genômica funcional 

e descoberta de drogas in silico, auxiliam no processo de identificação e caracterização de 

novos alvos para interversão quimioterápica. 

Na descoberta de novos compostos com atividade antimalárica é importante 

considerar que essas drogas atinjam com maior eficiência o parasita causando mínimo 

efeito adverso ao hospedeiro humano. Consequentemente, as vias metabólicas específicas 

do parasita, como a biossíntese de vitaminas representam um alvo terapêutico ideal. O 

metabolismo da vitamina B9 (folato) do parasita da malária já é um alvo terapêutico 

reconhecido e enzimas chave desse sistema como a dehidrofolato redutase e a 

dihidropteroato sintase são preferencialmente exploradas (por exemplo, com inibidores 

clássicos tais a pirimetamina e o cicloguanil) e a dihidropteroato sintase (inibida por drogas 

da classe sulfa) (8).  

Atualmente, apenas terapias com combinações baseados em artemesinina 

(artemisinin-based combination therapies, ACTs) estão entre os métodos de escolha para o 

tratamento da malária (3, 9, 10). Contudo, mesmo cepas resistentes a artemesinina já 

ocorreram (11). Portanto, há uma necessidade urgente na busca por novas estratégias no 

combate da doença.  
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1.2 A vitamina B6: sua função, importância e vias de biossíntese. 

 

Alvos terapêuticos são comumente essenciais ao parasita e ausente nos hospedeiros 

e nesse sentido a biossíntese de vitaminas é um excelente alvo. De maneira geral as 

vitaminas são substâncias químicas essenciais na manutenção do metabolismo humano, 

seja atuando como antioxidantes (vitaminas C e E), fatores intermediários (vitamina K) ou 

mesmo como cofatores de reações enzimáticas, como no caso de todas as vitaminas do 

complexo B (12).  

O termo vitamina B6 abrange de três diferentes vitâmeros: piridoxina, piridoxal e 

piridoxamina e suas respectivas formas fosforiladas (Figura 3). A forma ativa como cofator 

é o piridoxal 5’-fosfato (do inglês: pyridoxal 5’-phosphate, ou PLP), o qual está envolvido 

em centenas de reações enzimáticas distintas. 

 

Figura 3 – Estrutura química dos vitâmeros da vitamina B6 

a 

 

b 

 

 

Estruturas químicas dos vitâmeros da vitamina B6 e ao final a forma ativa fosforilada (PLP) 

 

O PLP é majoritariamente requisitado em reações de decarboxilação e 

transaminação, que são sistemas enzimáticos essenciais para a manutenção do 
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metabolismo de aminoácidos (13) e que fundamentaram diversos estudos para a descoberta 

de novas drogas (14, 15).  

Sabe-se que mamíferos são incapazes de sintetizar a vitamina B6 e, portanto são 

inteiramente dependentes da ingestão deste indispensável nutriente pela dieta. Em 

contraste, quase todas as bactérias, fungos e plantas possuem uma via de biossíntese de 

vitamina B6. Até o momento foram descritas duas vias diferentes para essa função: a via 

dependente e outra independente do composto 5-fosfato, 1-deoxi-D-xilulose (1-deoxy-D-

xylulose 5-phosphate ou DOXP). A via dependente de DOXP é presente apenas em 

algumas γ-proteobactérias como Escherichia coli e leva à formação da piridoxina 5’-

fosfato (PNP) (16-18), a qual deve ser subsequentemente oxidada à forma ativa, PLP, pela 

enzima PNP-oxidase (PdxH) (16).  

Em contrapartida, a via independente de DOXP leva à direta formação do cofator 

na forma ativa. Esta via foi identificada em plantas, fungos e algumas bactérias, sendo 

originalmente proposta como um mecanismo de defesa a estresse oxidativo (19-24). 

Durante a síntese, as enzimas Pdx1 (também chamada de SNZ1 em leveduras) e Pdx2 

(SNO1 em leveduras) utilizam a ribose 5-fosfato, gliceraldeído 3-fosfato e o aminoácido 

glutamina como substratos (24, 25) (Figura 4). Na presença da Pdx2, a glutamina é 

deaminada à glutamato gerando amônia, a qual é então, canalizada por um “túnel” na 

proteína até o sítio ativo da Pdx1 (26) onde é necessário para junto com os outros 

componentes formar o anel da PLP. 
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Figura 4 – Esquema simplificado do metabolismo de vitamina B6 em P. falciparum 

 

 

Acima, a via de biossíntese de PLP em P. falciparum, baseada no complexo PLP-sintase (Pdx1 e Pdx2), 

levando a produção do PLP ativo. Destaque para o exemplo da enzima ornitina descarboxilase (ODC) que é 

PLP dependente. Abaixo a via de interconversão da vitamina B6 que recupera o piridoxal fosforilando-o a 

sua forma ativa, usando a enzima piridoxal quinase (PdxK). Mecanismo de inibidor com pró-drogas, a 

exemplo do PT3 na figura, realçado como atuante na via de interconversão e inibindo enzimas PLP 

dependentes (ODC) (modificado de Kronenberger (27), encontrado como Apêndice B) 

 

Análises estruturais, referentes à composição oligomérica, de ambas as proteínas 

revelaram a formação de um complexo multimérico entre elas, essencial para a catálise, 

chamado de PLP sintase, consistindo de 12 subunidades Pdx1 em um centro na forma de 

coroa, decorados cada um com uma subunidade da Pdx2 (ou seja outras doze subunidades) 

(28-31).  

No passado, experimentos de determinação, detectaram a presença da vitamina B6 

como um metabólito em P. falciparum (32). Seguido de análises das enzimas que então 

estariam envolvidas, caracterização bioquímica e seguinte atribuição a uma via 

independente de DOXP (26, 33). Adicionalmente a via de biossíntese DOXP independente 

não é restrita apenas ao parasita da malária, sendo também demonstrada em outros 

parasitas apicomplexos como T. gondii (33, 34). Contudo, contrastando a Plasmodium e 
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Toxoplasma, análises das bases de dado genômica de Eimeria e Cryptosporidia, assim 

como outros organismos unicelulares patógenos (Trypanosoma e Leishmania) não 

revelaram correspondentes homólogas da Pdx1 e Pdx2, o que enfatiza que essa via de 

biossíntese não é abundante nos chamados protozoários. Essa exclusividade pode sugerir 

um papel essencial de um aporte extra de PLP para o metabolismo destes parasitas, 

conforme discutido por Knöckel e tratado adiante nesse trabalho (35). 

Recentemente foi constatada a importância desse complexo enzimático e, portanto 

da via biossintética de PLP em P. falciparum. Conforme delineado acima, PLP é por um 

lado um cofator necessário para catálise enzimática de enzimas PLP-dependentes, mas 

também apresenta função na resistência ao estresse oxidativo. O parasita da malária invade 

e prolifera em células do hospedeiro humano e está, portanto, permanentemente exposto a 

espécies reativas de oxigênio (EROs), as quais geram dano oxidativo (36). Níveis elevados 

de espécies reativas comumente são produtos da resposta imune do hospedeiro, usados no 

o combate à infecção. Além disso, o próprio metabolismo de Plasmodium gerar EROs a 

partir de, por exemplo,  digestão d hemoglobina humana nas fases intra-eritrocíticas do seu 

ciclo de vida. Durante o catabolismo da hemoglobina um número diferente de espécies 

reativas é gerado, que deve ser detoxificado, incluindo o peróxido de hidrogênio (H2O2), 

hidroxil- e superóxido radicais assim como a altamente reativa molécula de oxigênio 

singleto (
1
O2) (37).  

O parasita possui uma imensa variedade de mecanismos para a defesa anti-oxidante 

e detoxificação (37-41), contudo nenhum deles se endereça especificamente à proteção 

contra 
1
O2 em P. falciparum (33, 35), a qual tem sido atribuída à catálise da PLP-sintase, 

essa hipótese foi validada por meio de experimentos de interferência de proteínas usando 

parasitas modificados transgenicamente (35). Esta dupla função do PLP sublinha que a 

biossíntese de B6 em P. falciparum é importante para o parasita e verossímil para o 

desenvolvimento de drogas. Ainda nesse sentido diversas enzimas dependente de PLP são 

importantes alvos terapêuticos para drogas antiparasitoses, já em uso ou em 

desenvolvimento, conforme revisado por Kronenberger (42), encontrado em Apêndice C.  

Dentre esses alvos destaca-se a aspartato aminotransferase, que atua na regulação 

dos níveis de amônio e na produção de aminoácidos, a ornitina decarboxilase (importante 

para a síntese de poliaminas, que são moléculas sinalizadoras) e a serina 

hidroximetiltransferase, que é um passo enzimático limitante para a biossíntese de folato, 
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um cofator fundamental para a síntese do DNA (42, para uma revisão completa das 

enzimas dependentes de PLP em parasitas). 

O uso de um processo de desenho racional de drogas, por docking in silico, levou a 

descoberta de inibidores potenciais que se ligariam ao sítio ativo da Pdx1 plasmodial, os 

quais inibiram a atividade enzimática na recombinante (43). O composto líder derivado 

desse estudo foi o 4-fosfo D-eritronhidrazida (do inglês: 4-phospho-D-erythronhydrazide 

ou 4PEHz) foi subsequentemente testado em nível celular revelando um valor de IC50na 

ordem de10 µM. Adicionalmente o modo de ação dessa droga foi validado utilizando uma 

linhagem celular de P. falciparum superexpressando a enzima PLP-sintase, que se tornou 

mais resistente a administração da 4PEHz em comparação com a linhagem celular 

simulada (transfectada com um plasmídeo vazio) (43). Esses resultados claramente 

validam a via de biossíntese como alvo terapêutico, embora estudos possam ser 

desenvolvidos em ordem de melhorar os compostos inibidores. 

 

1.3 A via de interconversão da Vitamina B6 e o uso de pró-fármacos 

 

Apesar da via de biossíntese de vitamina B6 estar presente no parasita da malária e, 

portanto não dependeria de fontes externas desse nutriente, P. falciparum porta 

adicionalmente uma via de interconversão dos vitâmeros da B6, que consiste de apenas 

uma enzima a piridoxal quinase (do inglês: pyridoxal kinase ou PdxK, ou ainda por seu 

E.C.: 2.7.1.35) (33, 44) (para visão geral da via ver Figura 4, trecho sobre a via de 

interconversão). A necessidade dessa via ainda não foi demonstrada e ainda não é descrita 

na literatura se o parasita da malária utiliza essa via para a fosforilação dos vitâmeros 

eventualmente importados (visto que a captação ainda não foi claramente demonstrada) ou 

para uma recaptação do piridoxal vindo da desfosforilação do PLP. Adicionalmente a isso 

se sabe que grande parte do PLP está ligada a proteínas como a albumina sérica e a 

hemoglobina (45) e, portanto menos acessível ao parasita. 

A proteína recombinante PdxK já foi caracterizada bioquimicamente e aceita todos 

os três vitâmeros não-fosforilados como substrato, o ATP e também necessita de um íon 

divalente como cofator (Mg > Mn > Zn) (33). 

As reações mediadas por enzimas PLP-dependentes são altamente diversas, 

contudo a formação inicial da base de Schiff, uma ligação dupla entre um nitrogênio 

(substituído por um ligante, não nitrogênio) e um carbono, entre o grupo aldeído do PLP e 
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um grupo amina de um aminoácido (lisina) é um intermediário comum a todas elas (Figura 

5). A redução da base de Schiff leva a um aduto entre a coenzima e o substrato ligados 

covalentemente, que se assemelha a um estado de transição análogo com alta afinidade à 

apoproteina (46). 
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Figura 5 – Mecanismo de formação da base de Schiff em enzimas dependentes de PLP 

 

 

Destacando a primeira etapa na qual o PLP se encontra covalentemente ligado a uma Lisina conservada em 

todas as enzimas PLP dependentes por meio da base de Schiff. O que suporta que um mecanismo de inibição 

irreversível das enzimas PLP dependentes por pro-fármacos (Adaptado de (47)). 

 

A PdxK de Plasmodium falciparum revela uma massa molecular incomum, a qual é 

um terço maior que suas homólogas no gênero Plasmodium. Esta diferença de tamanho se 

refere a uma região espaçadora na sequência de aminoácidos da PdxK (33). A interrupção 

de proteínas por regiões espaçadoras é encontrada em várias proteínas plasmodiais como a 

S-adenosilmetionina descarboxilase e a ornitina descarboxilase (48, 49), contudo o papel 

fisiológico delas ainda é desconhecido.  

Os insertos específicos são encontrados em pelo menos sete outras proteínas de 

Plasmodium falciparum como quinases, HSP90, RNA polimerases e a γ-glutamilcisteina 

sintetase (50-55). Estes insertos são caracterizados pela frequência de aminoácidos 

carregados e sua deleção leva a inativação da enzima – como demonstrado na 

AdoMetDC/ODC (56, 57). Postula-se que elas possam contribuir para o repertório 

antigênico do parasita e sua interação com – até agora indefinidas – proteínas regulatórias, 

ainda que em discussão (58-60). 
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A enzima PdxK e suas propriedades catalíticas já foram alvo para o 

desenvolvimento de pro-fármacos, que são percursores não-tóxicos (mimetizando o 

substrato da enzima, Figura 6) modificados pela enzima em sua forma tóxica (44).  

 

Figura 6 – Estrutura química dos pro-fármacos 

 

 

 

Três primeiras figuras mostram pró-fármacos com a estrutura semelhante ao piridoxal, mas acoplados na 

extremidade a um aminoácido, comparando com o PLP, forma ativa da vitamina B6 (modificado de (14, 15)) 

 

Há trinta anos, Heller et al. (1975) (61) sintetizaram vários fosfopiridoxil-

aminoácidos que mimetizam a base de Schiff intermediária envolvida na descarboxilação 

enzimática. Entre estes, N-(5-fosfopiridoxil)-Ornitina inibiu a ODC em fígados de rato se 

ligando de maneira não competitiva à holoenzima, com referência do substrato ao cofator. 

Recentemente um novo análogo, um conjugado BOC-protegido da piridoxil-ornitina 

(POB), mostrou capacidade de inibir efetivamente a ODC humana em células, assim como 

o crescimento de tumores e células transformadas, enquanto que células não- tumor 

genicas foram menos afetadas (14). Outro análogo, piridoxil-histidina metil éster (PHME), 

foi capaz de inibir a histidina descarboxilase humana em mastocitomas sem afetar a 

proliferação (15). 

Utilizando a mesma estratégia, mas especificamente para P. falciparum duas 

quimeras entre piridoxal-aminoácidos chamadas PT3 e PT5 (piridoxal-triptofano metil-

ésteres, Figura 6) foram convertidos para suas respectivas formas fosforiladas pela 

PfPdxK, que então inibem as enzimas PLP-dependentes interrompendo diversos processos 

e levando o parasita a morte (Figura 7 para uma visão geral da estratégia) (44, 62) (Fig. 4).  
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Figura 7 – Mecanismo de ação de pró-fármacos na piridoxal quinase em P. Falciparum 

 

Descreve-se a ação dos pro-fármacos miméticos do PLP em etapas. A entrada de uma versão não-fosforilada 

e descarregada pelas membranas do eritrócito e do parasita adentrando o citoplasma. A PfPdxK atuaria então 

fosforilando o pro-fármaco no lugar do PL, sendo que esta versão fosforilada fica presa na célula do parasita 

devido a sua carga. Logo o análogo prossegue na sua ação como cofator e se liga covalentemente a 

enzimadependente de PLP, ela a inativa irreversivelmente, anulando sua função. As enzimas dependentes de 

PLP são essenciais para o metabolismo de aminoácidos do parasita e essa inibição leva a sua morte 

(estratégia originalmente descrita em (44), figura adaptada). 

 

A aplicação desses compostos em nível celular revelou um efeito anti-proliferativo, 

que é pelo menos 8 à 10 vezes menos efetivo contra as células humanas (44), contudo 

experimentos adicionais são necessários para adquirir informações em nível de organismo. 

Recentemente, um trabalho com high-throughput-screening contra a Ornitina 

decarboxilase (ODC) de T. brucei descobriu uma série de inibidores com uma estrutura 

similar à PT3 (63). 

A fim de avaliar o modo de ação no parasita foi empregada uma linhagem celular 

transgênica superexpressando a PfPdxK. Esta linhagem se mostrou mais suscetível a ação 

dos pro-fármacos, quando comparada com o controle com plasmídeo vazio, fato este que 

aponta a interação entre a PdxK e a ativação dos pro-fármacos (44). 

 

1.4 Dinâmica molecular e desenho de novos fármacos 

 

O processo de busca racional de novos quimioterápicos é extensivo e complexo, 

envolvendo partes de refinamento estrutural a fim de melhorar propriedades químicas, mas 
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também estudos sobre as particularidades do alvo terapêutico com o objetivo de melhorar a 

interação do fármaco com seu receptor. 

Avanços tecnológicos na área de sequenciamento de nucleotídeos e aminoácidos 

permitem a determinação de genomas inteiros e associação com técnicas de biologia 

molecular, permitem o estudo da função de genes em diversos níveis, acelerando a 

descoberta e estudo de novos alvos terapêuticos. Apesar disso, a resolução da estrutura 

tridimensional de proteínas, seja por meio de cristalografia ou NMR, ainda permanece um 

desafio para casos particulares, além de representar um imenso gasto de recursos e tempo 

para a maioria dos casos (2). 

Além disso, é sabido que a estrutura determinada por cristalografia de uma proteína 

fornece apenas uma visão estática, inclusive da interação com os ligantes presentes no 

momento do crescimento do cristal e, portanto estudos sobre os principais movimentos da 

proteína podem complementar as informações. Esse tipo de visão é um bom ponto de 

partida, mas não se adequa aos atuais modelos de encaixe induzido usado para explicar a 

atividade enzimática (64). 

Sabe-se que no processo de desenvolvimento de novas drogas não existe um único 

caminho que apresente, determinística e precisamente, a melhor solução.  Nesse sentido o 

uso de ferramentas computacionais como, por exemplo, o docking, a dinâmica molecular e 

os modelos QSAR, no desenho racional de drogas têm ganhado força nos últimos anos (2). 

Especificamente para os casos em que há informações estruturais sobre a estrutura 

da proteína e sobre seu sítio ativo, a modelagem e a dinâmica molecular (DM) permitem 

acessar propriedades importantes. Com DM pode-se estudar o comportamento dinâmico da 

proteína em diferentes escalas temporais, o efeito do ligante, do solvente e de outras 

variações no microambiente simulado (como o pH e a concentração salina). Pode-se extrair 

valores teóricos de propriedades físico-químicas como dipolos, distâncias de ligação, 

energia e entropia (64). 

DM baseia-se na exploração do espaço conformacional das proteínas pela resolução 

numérica de equações newtonianas (F = m*a). Nesse cálculo a integração sucessiva do 

termo de aceleração é usada para prever a velocidade de cada átomo, algo que associado à 

posição inicial (comumente vinda de uma estrutura tridimensional resolvida 

experimentalmente ou de um modelo comparativo), permitindo prever os movimentos ao 

longo do tempo (Figura 8). Algoritmos como o de Verlet, ou modificações, são usados 

para a integração das equações de movimento (65, 66). 
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A aceleração é resultado de uma equação, que sumariza as variação de 

comprimento das ligações e a formação das interações químicas. Ao conjunto desses 

parâmetros chama-se campo de força, nele são sumarizados dados de cálculos quânticos e 

experimentais (espectroscopia), portanto chamam-se os cálculos baseados nesses 

parâmetros (e que não considerem os elétrons em sua totalidade) de métodos baseados em 

campos de força (67). 

Tipicamente um campo de força empírico é composto de vários termos de energia, 

descrevendo interações ligadas e não-ligadas, de maneira geral apresentado na equação 

abaixo: 

                                                       

 

 Destaca-se a partir daí os termos individuais e suas propriedades, respectivamente: 

a energia do comprimento da ligação em relação a um equilíbrio, a energia da torção e 

dobra das ligações e o ângulo de torção impróprio. Os últimos dois termos avaliam a 

interação eletrostática, calculada pela lei de Coulomb, assim como a repulsão e atração 

ente átomos pelas interações de Van der Waals (vdw), calculadas pelo potencial de 

Lennard-Jones (amplamente revisados em (67)). 

 Usualmente considera-se que a bioquímica de proteínas acontece em solventes 

aquosos, ou em interfaces relacionadas a esse, e o tratamento explícito do solvente tem 

sido uma estratégia para modelar os efeitos do mesmo no cálculo (68), ainda que existam 

alternativas de solventes implícitos modelados como um contínuo de potencial (69).  

Em simulações com solvente explícito existe o problema do tempo computacional, 

visto que o tempo de simulação aumenta exponencialmente com a quantidade de átomos. 

Uma forma de lidar com o problema do tempo computacional é reduzi o número de átomos 

por meio de aproximações como: o tratamento dos hidrogênios não-polares como 

fusionados a átomos pesados e o estabelecimento de condições de contorno periódicas 

(periodic boundiary conditions, PBC) para  reduzir a quantidade de solvente necessária a 

solvatação da proteína. 

 Sobre os potenciais, sabe-se que o potencial de Lennard-Jones cai dramaticamente 

com o aumento da distância entre os átomos e, portanto simplificações como um cut-off 

pode ser aplicado. Contudo, nos potenciais eletrostáticos as interações de longa distância 

usualmente são tratadas com aproximações mais sofisticadas como a soma de Ewald ou o 

particle-mesh Ewald method (70). 
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Figura 8 – Esquema geral mostrando o funcionamento de um algoritmo de dinâmica 

molecular 

 

 

Fluxograma mostrando o funcionamento de um algoritmo de dinâmica molecular, com a posição inicial dos 

átomos e sua mudança seguindo equações de movimento baseadas no cálculo da força, aceleração, 

velocidade e por fim movimento, levando a uma modificação das coordenadas dos átomos ao longo do tempo 

de simulação 

 

Devido a sua versatilidade como técnica, a DM pode ser utilizada em associação a 

outras como, por exemplo, o docking, a fim de adquirir uma visão temporal usando como 

ponto de partida, poses e conformações de melhor estabilidade. Esta associação supre 

algumas lacunas no docking como a falta do efeito do solvente e da flexibilidade. 

Apesar do mencionado a DM apresenta algumas desvantagens. O método é baseado 

em parâmetros de campos de força que, embora abarquem adequadamente a grande 

maioria das moléculas biológicas, carecem de valores para os ligantes mais incomuns. Em 

outros casos, apesar dos inúmeros avanços computacionais, dinâmicas extensas podem ser 

computacionalmente custosas e exigir longos períodos de cálculo, podendo ainda levar a 

problemas durante o cálculo caso a proteína fique presa em um mínimo de energia.  

A qualidade da dinâmica molecular depende então da confiabilidade do modelo de 

entrada, da escolha acertada e acurácia tanto do campo de força quanto do software de 
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simulação, mas por fim fundamentalmente da competência do usuário (71). A associação 

desses fatores posiciona o uso de DM como não trivial (64). 
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5 CONCLUSÕES 

 

Diante do apresentado conclui-se que o estudo estrutural da PdxK de Plasmodium 

falciparum identificou algumas regiões importantes para a catálise e para a manutenção de 

sua forma, elucidando melhor seu mecanismo enzimático. 

Sobre a enzima tipo selvagem, nota-se a presença de um resíduo de serina 

importante para a estabilização do substrato piridoxal (S11) que quando mutada para uma 

alanina leva a inativação da enzima. A região do sítio ativo apresenta uma tampa (lid, 

resíduos IHF) que cobre o ATP durante a catálise e impede sua auto-hidrólise, a 

interferência com essa região também inviabiliza a enzima. Análises de dinâmica 

molecular apontam que na presença de todos os substratos há uma diminuição da 

flexibilidade na tampa, visto que os resíduos interagem com o ATP. 

A PdxK é majoritariamente um dímero e seu cristal permitiu a localização da 

interface entre as subunidades, que foi então, alvo de mutações. A interferência com a 

interface levou a diminuição da atividade enzimática na maioria dos casos, sem contudo 

alterar significativamente a dimerização da proteína. Dados de simulação apontam que nas 

mutantes há um aumento da flexibilidade, sugerindo desorganização, nos resíduos 

próximos ao sítio ativo, o que explicaria a diminuição da atividade enzimática. 

Duas mutações na interface, contudo, aumentaram a atividade enzimática: i) F25Y 

que levou a redução à afinidade do piridoxal (Km maior que a tipo selvagem) e a ii) F14W 

que a aumentou a eficiência catalítica. Os ensaios de filtração em gel mostraram um 

equilíbrio entre as conformações monômero dímero e, portanto o aumento de atividade não 

estaria relacionado a isso, mas mais provavelmente está relacionado a manutenção da 

conformação. Por fim até onde se mostra a hipótese inicial de que a PfPdxK interagiria 

com RNA se mostrou negativa. 
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