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RESUMO
PINHEIRO, M.P. Planejamento de inibidores das enzimas diidroorotato
desidrogenase de Trypanosoma cruzi e Leishmania major. 2012. 169f. Tese
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.

A enzima diidroorotato desidrogenase (DHODH) catalisa a conversão de
diidroorotato em orotato, a quarta e única reação redox da via metabólica da síntese
de novo de nucleotídeos de pirimidina. DHODH tem sido explorada como alvo
validado para terapias contra doenças proliferativas e parasitárias e, em particular,
tem sido considerada um alvo atraente para o planejamento de fármacos com ação
contra tripanossomatídeos, como parasitos dos gêneros Trypanosoma e
Leishmania, que conjuntamente são responsáveis por doenças e mortes que
acometem milhões de pessoas em todo o mundo. Neste trabalho, através da
combinação de técnicas de DNA recombinante, termofluor, cristalografia de raios-X
e ensaios de inibição in vitro e in silico, foi possível identificar sítios alvos na
estrutura da DHODH para o desenvolvimento de ligantes, identificar inibidores
potentes e seletivos contra as DHODHs de Leishmania major e Trypanosoma cruzi
e, caracterizar seus mecanismos de inibição. Finalmente, o efeito leishmanicida
observado em nossos ensaios anti-promastigota e os baixos níveis de citotoxicidade
observados em células de mamíferos sugerem que alguns dos compostos
identificados durante o desenvolvimento deste projeto como potentes inibidores da
enzima DHODH poderão ser utilizados como protótipos para o desenvolvimento de
fármacos com ação leishmanicida e tripanocida. Combinados, nossos resultados
forneceram uma nova e importante contribuição para a compreensão do mecanismo
de ação das enzimas DHODH da classe 1A e para o desenho de fármacos baseado
nas estruturas das enzimas diidroorotato desidrogenase de Leishmania major e
Trypanosoma cruzi. Além disso, a alta identidade sequencial e estrutural observada
entre as enzimas de tripanossomatídeos sugerem que uma única estratégia para o
desenho de inibidores baseado em estrutura poderá ser usada para explorar a
enzima DHODH como alvo terapêutico para várias doenças negligenciadas tropicais
como Leishmaniose, Doença do sono e Doença de Chagas.
Palavras-chave: Trypanosoma cruzi cepa Y; Leishmania major, Diidroorotato
desidrogenase; Planejamento de inibidores; Docagem; Cristalografia de raios-X.

iii
ABSTRACT
PINHEIRO, M.P. Design of inhibitors for dihydroorotate dehydrogenase from
Trypanosoma cruzi and Leishmania major. 2012. 169f. Thesis (Doctoral).
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2012.

Dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) catalyses the conversion of dihydroorote to
orotate, the fourth step and only redox reaction in the de novo pyrimidine biosynthetic
pathway. DHODH has been exploited as a validated target for therapy against
proliferative and parasitic diseases, and in particular, has been considered to be an
attractive target for drug development against trypanosomatids, such as parasites
from the genera Leishmania and Trypanosoma that collectively cause disease and
death in millions of humans. In this work, by combining recombinant DNA technology,
thermofluor, X-ray crystallography and in vitro and in silico inhibition assays, we have
been able to identify target sites for ligand design, identify potent and selective
inhibitors against trypanosomatid DHODHs and fully characterize their mechanism of
inibition. Finally, the anti-leishmanial effect observed in our anti-promastigote assays
and the low citotoxicity levels observed against mammaliam cells strongly suggest
that some of the compounds identified during the development of this project as
potent DHODH inhibitors can be used as prototytes for the development of antileishmania and anti-trypanosoma drugs. Altogether, our findings provide a new and
important contribution to the understanding of the mechanism of action of class 1A
DHODHs and for the structure-assisted design of inhibitors against trypanosomatid
DHODHs. Furthermore, the high sequence and structural similarity observed among
trypanosomatid DHODH suggest that a single strategy of structure-based inhibitor
design can be used to exploit DHODH as a druggable target against multiple
neglected tropical diseases such as Leishmaniasis, Sleeping Sickness and Chagas’
Disease.
Keywords: Trypanosoma cruzi Y strain; Leishmania major,
dehydrogenase; Inhibitor design; Docking; X-ray crystallography.
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DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS

Consideradas sinais de subdesenvolvimento, pobreza e más condições
de vida, as doenças tropicais negligenciadas (DTN) referem-se a um grande e
complexo grupo de doenças que se desenvolvem em climas quentes e úmidos
(clima tropical), e que são causadas por agentes infecciosos e parasitários (vírus,
bactérias, protozoários e helmintos). Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), atualmente 17 doenças são consideradas negligenciadas: Úlcera de Buruli,
Doença

de

Chagas,

Cisticercose,

Dengue,

Dracunculíase,

Equinococose,

Fasciolíase, Tripanossomíase africana, Leishmaniose, Lepra, Filaríase linfática,
Oncocercíase, Raiva, Esquistossomose, Helmintíases, Tracoma e Bouba. Estas
doenças são endêmicas em populações de baixa renda, vivendo, sobretudo, em
países em desenvolvimento, localizados principalmente na África, Sudeste Asiático,
América Latina e Caribe (www.who.int).
O adjetivo "negligenciadas" é consequência da falta de investimento, por
parte dos órgãos públicos e privados, na prevenção, controle e busca de novas e
eficientes terapias para o tratamento destas doenças. Apesar de mais de um bilhão
de pessoas, aproximadamente um sexto da população mundial, sofrerem de uma ou
mais doença tropical negligenciada, a maioria não dispõem de tratamentos
adequados. Em geral, ainda há um grande grupo de DTN que estão sendo tratadas
com medicamentos muito antigos, que apresentam problemas como baixa eficiência
e sérios efeitos colaterais, consequência do surgimento da resistência aos fármacos
administrados e da alta toxicidade (CROFT; SUNDAR; FAIRLAMB, 2006;
MALTEZOU, 2010). Em alguns casos particulares, onde tratamentos eficazes são
existentes e os medicamentos são normalmente disponíveis a baixo custo ou
doados por empresas farmacêuticas, a falha na aplicação de políticas públicas
eficientes comprometem o controle das doenças, que muitas vezes poderiam ser
prevenidas, tratadas e curadas e, no entanto, continuam a assolar comunidades
pobres nos países em desenvolvimento (Eradicating infectious diseases in 2010,
2010; BAKER et al., 2010; GYAPONG et al., 2010; LIESE; ROSENBERG;
SCHRATZ, 2010).
DTNs são responsáveis pela morte e incapacitação temporária ou
permanente de milhões de pessoas, a maioria crianças, mulheres e minorias étnicas
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que vivem em locais marginalizados. Consideradas um grave problema sócioeconômico, as DTNs afetam não só o indivíduo acometido pela doença, mas
também sua família e comunidades inteiras, tendo efeitos importantes na redução da
qualidade de vida, na perda de produtividade e consequente agravamento da
pobreza.
Embora as doenças tropicais continuem sendo uma das principais causas
de morbidade e mortalidade no mundo, a falta de investimento em pesquisa e
desenvolvimento de novas terapias é ainda uma característica marcante. Somente
0,6% de todo o investimento mundial em saúde está alocado para todas as DTNs e
como consequência, apenas 18 (1,2%) dos 1556 novos medicamentos registrados
entre os anos de 1975 e 2004 foram desenvolvidos para doenças tropicais
negligenciadas (CHIRAC; TORREELE, 2006). Ainda mais agravante, um estudo
sobre o financiamento mundial para as DTNs revelou que menos de 5% deste
orçamento foi investido no grupo das doenças consideradas extremamente
negligenciadas, ou seja, doença do sono, leishmaniose visceral e doença de
Chagas, embora mais de quinhentos milhões de pessoas sejam ameaçadas por
estas três doenças (MORAN et al., 2009).
Diante deste quadro, fica evidente que as DTNs constituem um problema
de saúde pública mundial e que novas políticas de controle, prevenção e
investimento em pesquisa e desenvolvimento, tanto pelo setor público quanto
privado, são fundamentais para a implementação de novas estratégias de
diagnóstico e formas terapêuticas eficazes. Sob o ponto de vista econômico, o
acesso da população pobre à terapia adequada às DTNs é uma ferramenta
importante no combate à desigualdade social, tão marcante nos países em
desenvolvimento. Sob o ponto de vista humano, é permitir que uma grande parcela
da população mundial tenha direito a viver com dignidade.

1.2.

DOENÇA DE CHAGAS

1.2.1.

HISTÓRICO
Há mais de cem anos, 1909, no município de Lassance, Minas Gerais, o

médico brasileiro Carlos Ribeiro Justiniano Chagas identificou a doença por ele
denominada Tripanossomíase americana, em termos de sua patologia e patogênese
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(CHAGAS, 1909). Atualmente denominada doença de Chagas, em homenagem ao
seu descobridor, a patologia é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma
cruzi, nome este atribuído por Chagas em homenagem ao seu orientador, Oswaldo
Cruz (CHAGAS, 1909). O achado é considerado, desde então, um feito único na
história da medicina, pelo fato do ciclo completo da moléstia ter sido descrito apenas
por uma única pessoa, Carlos Chagas.
1.2.2.

CICLO DE VIDA - Trypanosoma cruzi
O ciclo de vida do parasito T. cruzi (Figura 1) inclui a passagem

obrigatória por hospedeiros de várias classes de mamíferos, inclusive o homem, e
insetos hematófagos dos gêneros Panstrongylus, Rhodnius e Triatoma pertencentes
à família Triatomidae.

Figura 1: Ciclo de vida do parasito Trypanosoma cruzi, agente causador da doença de Chagas. O
ciclo se inicia com a picada do inseto vetor que libera a forma infectante tripomastigota metacíclica
nas fezes ou na urina. Os parasitos se transformam em amastigotas nas células infectadas e se
transformam em tripomastigotas sanguíneos e entram na corrente sanguínea. Durante a picada, o
inseto vetor é contaminado com a forma tripomastigota sanguínea que se transforma em epimastigota
no intestino do inseto. Imagem adaptada do CDC (http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/).
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Nos vertebrados, o parasito circula no sangue e multiplica-se nos tecidos.
Já no inseto vetor, o parasito multiplica-se no tubo digestivo e as formas infectantes
são eliminadas em suas fezes e urina. O parasito T. cruzi se apresenta em três
principais estágios de desenvolvimento: epimastigotas (forma não infectante ao
homem que se reproduz no intestino do inseto vetor); amastigotas (forma
encontrada dentro das células de pessoas infectadas); tripomastigotas sanguíneos
(forma encontrada no sangue de pessoas infectadas) e tripomastigotas metacíclicos
(forma infectante ao homem encontrada junto às fezes do inseto vetor).

1.2.3.

TRANSMISSÃO
A forma mais comum de transmissão do protozoário T. cruzi ao homem se

dá pelas fezes infectadas de insetos triatomíneos. Existem mais de cem espécies de
triatomíneos capazes de transmitir o T. cruzi, porém a espécie mais comum referese ao inseto vetor Triatoma infestans (Figura 2) (CLAYTON, 2010). Considerando
que a transmissão da infecção é feita pelas fezes e pela urina dos triatomíneos, o
tempo de defecação é de grande importância. Assim, aqueles triatomíneos que
defecam imediatamente após o repasto ou durante a picada, como no caso do
Triatoma infestans, depositando as fezes no local, têm uma grande importância na
transmissão. Esses insetos vivem geralmente em frestas de casas mal construídas
(casas de pau a pique) situadas, principalmente, em áreas rurais ou suburbanas.
Normalmente eles se escondem durante o dia e tornam-se ativos durante a noite,
quando se alimentam de sangue. Estes percevejos hematófagos costumam picar a
área da face, por estas estarem mais expostas e, por isso, são conhecidos
popularmente como barbeiros.

Figura 2: Inseto Triatoma infestans, barbeiro, responsável pela transmissão vetorial da doença de
Chagas.

Embora

inicialmente

a

doença

de

Chagas

fosse

considerada

predominantemente rural, a migração da população para áreas urbanas mudou a
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característica epidemiológica desta doença e a transformou em uma infecção do tipo
urbana (COURA; VINAS, 2010; PETHERICK, 2010). Assim, novas e importantes
formas de transmissão foram identificadas, como por transfusão sanguínea, via
congênita, via órgãos transplantados, acidentes laboratoriais e recentemente a
transmissão via oral (ALARCÓN DE NOYA et al., 2010). Segundo dados da OMS, os
números de infecção nos bancos de sangue em algumas cidades do continente
variam de 1,7 a 53%, mostrando que a infecção de Chagas por sangue contaminado
é maior que a infecção de AIDS e Hepatites B e C. Desta forma, a transmissão por
transfusão sanguínea passa a ser considerada bastante preocupante (GRANT et
al., 1989; HAGAR; RAHIMTOOLA, 1991; LEIBY et al., 1997). No caso da recente
forma de transmissão identificada, via oral, o problema se agrava, pois geralmente
quando essa transmissão ocorre, a quantidade de parasito ingerida é muito grande,
potencializando os sintomas da fase inicial da infecção, podendo levar o paciente a
óbito (MILES, 2010). No Brasil, a transmissão oral em cidades em torno da
Amazônia é uma preocupação crescente, pois entre 1968 e 2005 (total de 37 anos)
apenas 440 casos de transmissão adquirida por via oral pelo T. cruzi

foram

identificados, já de 2005 a 2007 (total de 2 anos) foram identificados 330 casos.
Esta forma de transmissão da doença não é exclusividade do norte do
Brasil. Em 2005, a questão chamou a atenção nacional, devido a um surto ocorrido
em um estado rico do Brasil, sul de Santa Catarina, onde cinco pessoas morreram
devido à infecção por T. cruzi, após a ingestão de caldo de cana-de-açúcar
contaminado (PETHERICK, 2010). Em Caracas, Venezuela, um surto semelhante
ao de Santa Catarina foi responsável pela contaminação de 75 crianças, que
apresentaram sintomas agudos da infecção, onde uma delas chegou a óbito, após a
ingestão de suco de goiaba contaminado com fezes de Triatoma contendo parasitos
(ALARCÓN DE NOYA et al., 2010).

1.2.4.

PATOGENIA
Existem dois estágios da doença: a fase aguda que aparece logo após a

infecção, e a fase crônica que aparece depois de um longo período sem a
manifestação da doença, chamado de período de latência, período este que pode
durar vários anos. A fase crônica é caracterizada por três diferentes formas da
doença: a) forma cardíaca, com miocardite crônica, insuficiência cardíaca e
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eventualmente morte súbita, por arritmia cardíaca; b) forma digestiva, com
megaesôfago e megacólon (aumento exagerado do esôfago ou cólon); c) formas
mistas,

com cardiopatia e

o aumento

exagerado do

esôfago ou

cólon

simultaneamente. O desenvolvimento da doença para essas diferentes formas
podem levar o paciente chagásico à morte. A fase aguda é caracteriza pela
presença de febre, conjuntivite unilateral (sinal de Romanã), adenomegalia,
hepaesplenomegalia, miocardite e meningoencefalite (CHAGAS, 1916). Na fase
aguda a doença pode ser fatal em até 10% dos casos graves, geralmente nos que
desenvolvem meningoencefalite, principalmente em crianças de até dois anos de
idade (CHAGAS, 1916).
1.2.5.

DISTRIBUIÇÃO
A distribuição geográfica do mal de Chagas engloba desde o México até o

sul da Argentina (Figura 3). Estima-se que 10 a 12 milhões de pessoas estão
infectadas no mundo, principalmente na América Latina onde a doença de Chagas é
endêmica. No entanto, nas últimas décadas tem sido também detectada nos
Estados Unidos, Canadá, muitos países europeus e alguns países do Pacífico
Ocidental. Este fato é devido, principalmente, à mobilidade populacional entre a
América Latina e o restante do mundo e, também, como resultado de infecção
causada por transfusões sanguíneas (GRANT et al., 1989; HAGAR; RAHIMTOOLA,
1991; LEIBY et al., 1997).
O parasito T. cruzi pode viajar com o movimento populacional de países
endêmicos para não endêmicos. Assim, o mal de Chagas começa a se tornar uma
doença de interesse mundial, pois estima-se que, além de aproximadamente 10
milhões de pessoas contaminadas na América Latina, existem mais de 300.000
pessoas infectadas com T. cruzi nos Estados Unidos, 5.500 no Canadá, 80.000 na
Europa e na região ocidental do Pacífico, 3.000 no Japão e 1.500 na Austrália
(COURA; VINAS, 2010). Além disso, segundo a Organização Mundial de Saúde,
mais de 25 milhões de pessoas correm o risco de contrair a doença de Chagas.
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Figura 3: Número de casos e distribuição da infecção por Trypanosoma cruzi, baseados em
estimativas oficiais e do status da transmissão vetorial, no mundo todo, entre 2006-2009. Imagem
adaptada da OMS.

1.2.6.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO
A transmissão vetorial pelo Triatoma infestans foi quase que totalmente

erradicada no Brasil, resultado de um programa eficiente de erradicação do inseto
vetor que se iniciou em meados de 1950 (PETHERICK, 2010). No entanto, o país
ainda possui cerca de três milhões de pessoas infectadas e, além disso, nem todos
os países endêmicos, principalmente os mais pobres, conseguiram efetuar com
sucesso programas de erradicação. Mesmo com os grandes avanços no controle da
transmissão do parasito via transfusão sanguínea e/ou através das fezes do inseto
vetor, realizados em partes da América do Sul (DIAS; SILVEIRA; SCHOFIELD,
2002; GURTLER et al., 2007; PETHERICK, 2010), quimioterapias efetivas ainda são
extremamente necessárias para tratar as milhares de pessoas já infectadas.
Os fármacos benznidazol (Rochagan®) (Figura 4(a)) e o nifurtimox
(Lampit®) (Figura 4(b)) foram introduzidos a mais de 40 anos no mercado e embora
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apresentando índices de cura muito baixos, ainda são os únicos fármacos utilizados
para o tratamento da fase aguda e recente da infecção chagásica humana. Ambos
os fármacos falham no tratamento do mal de Chagas, pois apresentam eficiência
limitada para tratar a fase crônica da infecção, requerem um longo período de
tratamento (60 dias para o benznidazol e mais de 90 dias para o nifurtimox) e
apresentam graves efeitos colaterais, incluindo rachaduras na pele, náusea e
insuficiência renal e hepática (COURA; DE CASTRO, 2002). O uso do nifurtimox
também pode causar convulsões e outros distúrbios do sistema nervoso. Além
destes problemas, muitas comunidades rurais pobres em países endêmicos também
não possuem infraestrutura suficiente para dar suporte ao tratamento completo dos
pacientes, diminuindo a eficiência dos fármacos e aumentando o surgimento de
cepas resistentes à quimioterapia. A eficácia desses fármacos varia de acordo com
a região geográfica, provavelmente devido a diferenças na susceptibilidade ao
fármaco entre as diferentes cepas de T. cruzi, dificultando ainda mais o tratamento
do mal de Chagas (MARTINEZ-DIAZ, et al., 2001).

(a)

(b)

Figura 4: Representação da estrutura química dos compostos (a) benznidazol e (b) nifurtimox.

A doença de Chagas continua a ser um grave problema de saúde pública
na América Latina (SOARES; SANTOS, 2009) e as preocupações sobre a
resistência ao fármaco, a elevada toxicidade e a baixa eficácia destes, em especial
durante a fase crônica da infecção, encoraja a busca de novos medicamentos
(COURA, 2007).
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1.3.

LEISHMANIOSE

1.3.1.

HISTÓRICO
O nome do gênero Leishmania foi criado pelo médico inglês Ronald Ross

em honra ao militar William Boog Leishman, que identificou em 1903 o protozoário
causador do calazar ou febre dum-dum, um dos tipos de leishmaniose
(ALTAMIRANO-ENCISO

et

al.,

2003).

A

Leishmaniose

é

causada

pela

contaminação de protozoários flagelados do gênero Leishmania, pertencentes à
família dos tripanossomatídeos. Aproximadamente vinte e uma espécies de
protozoários do gênero Leishmania são responsáveis pelas diferentes patogenias de
leishmaniose.
1.3.2.

CICLO DE VIDA - Leishmania spp
O ciclo de vida dos parasitos do gênero Leishmania (Figura 5) inclui a

passagem por hospedeiros de várias classes de mamíferos, inclusive o homem, e
insetos flebotomíneos fêmeas do gênero Lutzomyia. O ciclo de vida dos parasitos
do gênero Leishmania é constituído por um estágio promastigota flagelado
extracelular e um estágio amastigota intracelular. O ciclo é iniciado com a
alimentação do inseto vetor de sangue de mamífero infectado, como cachorros,
roedores e humanos. No intestino do inseto, as formas promastigotas proliferam e
passam por vários estágios de desenvolvimento e então são transferidas ao homem
no ato da picada. No mamífero hospedeiro, as formas promastigotas são
rapidamente fagocitadas pelos macrófagos no local da infecção, onde passam por
diferenciação para o estado amastigota. Assim, os macrófagos se rompem liberando
as formas amastigotas que infectam outros macrófagos. O inseto, ao picar um
mamífero infectado, ingere os macrófagos contendo formas amastigotas do parasito,
que no intestino do inseto se diferenciam em promastigotas (LEIFSO et al., 2007).
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Figura 5: Ciclo de vida do parasito do gênero Leishmania ssp, agente causador dos diferentes tipos
de Leishmaniose. Imagem retirada e adaptada do CDC (http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/).

1.3.3.

TRANSMISSÃO
Cerca de trinta espécies de insetos flebotomíneos são responsáveis por

transmitir a leishmaniose (HERWALDT, 1999). Estes insetos têm preferência por
viver em locais com muita umidade e são vistos geralmente nas horas sem
luminosidade. Normalmente são encontrados em ambientes protegidos como fendas
de pedras, buracos no solo, grutas de animais, e também em ambientes modificados
pela ação humana, tais como: abrigos de animais domésticos (canis, galinheiros,
chiqueiros, currais, entre outros). Apenas as fêmeas de flebotomíneos necessitam
do sangue dos animais vertebrados, que é necessário para que ocorra a maturação
dos seus ovos. Por esta razão, só elas são hematófagas, e consequentemente,
estão envolvidas na transmissão da leishmaniose aos humanos e animais. Um
exemplo é a transmissão dos parasitos ao homem pela picada de um inseto fêmea
do gênero Lutzomyia, conhecido popularmente como birigui ou mosquito-palha.
A leishmaniose se tornou uma zoonose com grande impacto para a saúde
pública, apresentando um aumento de números de casos registrados em cães e
humanos nos últimos anos. A doença não é mais de caráter exclusivamente rural,
pois o crescimento desordenado das cidades, tem resultado em um processo de
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urbanização da doença. O convívio cada vez mais próximo entre homens e cães
(que podem atuar como "reservatórios" do parasito) e o aumento da quantidade do
vetor, têm sido apontados como fatores responsáveis pelas condições adequadas
para ocorrência da doença na área urbana. Existem outras formas de transmissão,
porém mais raras, como através de transfusão sanguínea e acidentes laboratoriais
(MAGILL, 1995; HERWALDT, 2001).

Figura 6: Inseto Lutzomyia longipalpis, mosquito-palha, responsável pela transmissão vetorial da
Leishmaniose.

1.3.4.

PATOGENIA
As diferentes formas clínicas de leishmaniose são: leishmaniose

cutânea (LC), a forma mais comum da doença, que provoca ulcerações na pele
deixando cicatrizes permanentes; leishmaniose muco-cutânea (LMC), que causa
úlceras na pele levando a destruição das membranas mucosas do nariz, boca e
garganta; leishmaniose cutânea difusa (LCD), a forma mais difícil de tratar, que
causa lesões crônicas parecidas com a lepra, não cicatrizam espontaneamente e
voltam após tratamento; e leishmaniose visceral (LV), também chamada calazar,
que é a forma mais preocupante da doença, sendo fatal se não tratada, causa
hipertrofia do baço e fígado, febre, anemia e perda de peso (HERWALDT, 1999).
Espécies diferentes de Leishmania são responsáveis pelas diferentes formas
clínicas da doença. Infecções por L. major ou L. tropica causam LC, as espécies da
América do Sul, como L. braziliensis, causam LMC e L. donovani ou L. infantum
causam LV.

1.3.5.

DISTRIBUIÇÃO
As leishmanioses são endêmicas em 88 países distribuidos em quatro

continentes (África, Ásia, Europa e América do Norte e do Sul). De acordo com a
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OMS, estima-se que aproximadamente 14 milhões de pessoas estão contaminadas
com a doença e cerca de 350 milhões de pessoas correm o risco de contraírem a
mesma. A distribuição mundial das duas formas clínicas da doença, LC (Figura 7) e
LV (Figura 8) se dão de forma diferente. Segundo a OMS surgem 500.000 novos
casos por ano de LV (90% dos casos ocorrem em Bangladesh, Brasil, Índia, Nepal e
Sudão) e 1,5 milhões de casos de LC (90% dos casos ocorrem no Afeganistão,
Brasil, Irã, Peru, Arábia Saudita e Síria). Além disso, 90% dos casos de LMC
ocorrerem no Brasil, Bolívia e Peru. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde,
registram-se anualmente cerca de 3 mil casos de LV distribuídos em 19 estados das
regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, com 90% dos casos concentrados
no Nordeste do país. Além disso, cerca de 30 a 35 mil casos anuais de LC,
conhecida popularmente como ferida brava, são relatados, principalmente em
moradores de áreas rurais ou próximas de matas.

Figura 7: Número e distribuição de casos de LC, no mundo todo, entre 2005-2009. Imagem adaptada
da OMS.
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Segundo a OMS, a incidência de LC no Brasil aumentou de 21.000 casos
em 1998 para 30.550 casos em 2000. Uma tendência similar foi reportada para
Cabul, Afeganistão, onde o número de casos passou drasticamente de 14.200 em
1994 para 200.000 em 1999.

Figura 8: Número e distribuição de casos de LV, no mundo todo, entre 2005-2009. Imagem adaptada
da OMS.

1.3.6.

TRATAMENTO
O tratamento das leishmanioses, LV e LC, se da através do uso dos

fármacos derivados de antimônios pentavalentes, como o estibogluconato de sódio
(Pentostam®) (Figura 9(a)) e o antimoniato-N-metil glucamina (Glucantime®) (Figura
9(b)) (CROFT; YARDLEY, 2002; CROFT; COOMBS, 2003; CROFT et al., 2005). O
Glucantime® é distribuído gratuitamente no Brasil pelo Ministério da Saúde. O
mecanismo de ação desses fármacos ainda não é totalmente elucidado, mas sabese que eles atuam nas formas amastigotas do parasito, através da inibição da via
glicolítica e a via oxidativa de ácidos graxos. Apesar da elevada eficácia desses
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fármacos, eles são cardiotóxicos e, além disso, a sua administração tem dado
origem ao aparecimento de parasitos resistentes (CROFT, 2001).

(a)

(b)

Figura 9: Representação da estrutura química dos compostos (a) estibogluconato de sódio e (b)
antimoniato-N-metil glucamina.

Outros fármacos têm sido utilizados para o tratamento da leishmaniose,
como a pentamidina (Pentacarinat®) (Figura 10 (a)) e anfotericina B (Fungisone®)
(Figura 10(b)). A anfotericina B é o fármaco mais eficaz, atuando nas formas
promastigotas e amastigotas do parasito. Mas apresentam limitações, como
necessidade de tratamentos prolongados, diversos efeitos colaterais e custos
elevados.

(a)

(b)
Figura 10: Representação da estrutura química dos compostos (a) pentamidina e (b) anfotericina B.
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Desta forma, diante da limitada forma de tratamento para as diferentes
formas da leishmaniose, assim como pra doença de Chagas, se faz necessária a
busca por novas formas de tratamento.
1.4.

PLANEJAMENTO RACIONAL DE FÁRMACOS

A revolução da biologia nas últimas décadas tem resultado em grandes
oportunidades para a descoberta de novos fármacos. As sequências do genoma
humano e de muitos microrganismos patogênicos têm impulsionado a pesquisa com
a identificação de novos genes com potencial interesse farmacológico. A função de
parte das proteínas codificadas por estes genes pode ser predita pela similaridade a
outros genes, mas grande parte destas sequências genômicas codifica cadeias
polipeptídicas com funções desconhecidas. A proteômica, neste âmbito, tem papel
fundamental na elucidação da função destas proteínas, principalmente através da
identificação dos produtos protéicos codificados pelos genes, determinação de sua
estrutura tridimensional e caracterização de domínios funcionais, corroborados por
outras

abordagens

como

técnicas

de

DNA

recombinante,

bioquímicas,

espectroscópicas, dentre outras.
Da mesma forma que a função de uma macromolécula biológica depende
intrinsecamente de sua estrutura tridimensional, a ação farmacológica de uma
molécula depende de sua complementaridade estrutural, química e estérica, em
relação ao seu receptor molecular. Dessa forma, o estado da arte da descoberta de
novos fármacos envolve a metodologia denominada planejamento de fármacos ou
planejamento de fármacos baseado em estrutura de proteínas (BLUNDELL, 1996;
ANDERSON, 2003; SUN et al., 2003; HUBBARD, 2011).
O desenho de fármacos baseado em estrutura tornou-se uma tecnologia
altamente desenvolvida e utilizada nas maiores empresas farmacêuticas. O preceito
básico desta técnica explora a informação estrutural do alvo molecular, normalmente
uma proteína, para a busca dirigida de ligantes com grande especificidade pelo
receptor, de forma a maximizar a sua atividade inibitória e como consequência,
minimizar efeitos colaterais causados pela interação inespecífica destes compostos
com outros alvos biológicos. É com esta idéia em mente que o desenho racional de
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fármacos baseado em estrutura, tem-se tornado uma importante ferramenta
biotecnológica na busca de novos fármacos e vacinas.
A busca por novos fármacos pode ser resumida como composta por três
principais etapas: descoberta, otimização e desenvolvimento (WERMUTH, 2003).
Após a identificação e validação de um determinado alvo terapêutico, inicia-se a
busca/descoberta de substâncias bioativas, seguindo-se da otimização desses
compostos de partida. É na etapa de otimização dos ligantes que é realizado o
aperfeiçoamento da estrutura, de forma a aumentar a potência, a seletividade e a
diminuição da toxicidade das mesmas, até se tornarem compostos líderes.
Com o aperfeiçoamento da informática foi possível unir a química e a
informática gerando uma nova área a quimioinformática (JORGENSEN, 2004). Os
métodos em quimioinformática estabelecem-se pelo gerenciamento, manipulação e
otimização das propriedades úteis no processo de descoberta e desenvolvimento de
novos fármacos (OPREA et al., 2007). Eles são fundamentais para (i) a
representação e comunicação de dados, (ii) o planejamento e organização de banco
de dados (MILLER, 2002), (iii) a predição da estrutura e propriedade, (iv) a
caracterização das propriedades de fármaco ou protótipo (substância matriz ou
líder), (v) o estabelecimento da similaridade e diversidade molecular, (vi) o
planejamento e otimização de coleções de compostos, (vii) o ensaio virtual e busca
em banco de dados, (viii) a classificação e seleção de compostos, (ix) a geração de
relações qualitativas estrutura-atividade e estrutura-propriedade, (x) a geração de
modelos estatísticos e descritores (quimiometria) e (xi) a predição de características
de compostos in vitro e in vivo.
Dentre os métodos em quimioinformática citados, destaca-se a busca
virtual de moléculas bioativas (ALVAREZ, 2004; BLEICHER et al., 2003). Esta
técnica tem sido utilizada como uma importante ferramenta na busca de novas
moléculas candidatas a fármacos. Isto porque, o ensaio virtual diminui drasticamente
o tempo gasto para analisar bancos de dados reais e/ou virtuais, através do uso de
computadores e softwares de alto desempenho. Além disso, o ensaio virtual ajuda a
priorizar os compostos a serem submetidos aos ensaios in vitro, que demandam
elevados custo e tempo.
Historicamente, existem duas formas de planejamento utilizadas no
ensaio virtual: o planejamento baseado na estrutura do ligante e o planejamento

Introdução

18

baseado na estrutura do receptor (ALVAREZ, 2004). O planejamento baseado na
estrutura

do

ligante

tem

como

objetivo,

identificar

moléculas

similares

(farmacofóricas) às moléculas já conhecidas, mas que sejam capazes de interagir
com o alvo molecular de uma forma mais eficiente. Essa estratégia limita a
diversidade química das moléculas candidatas, já que elas são influenciadas pelas
propriedades dos ligantes conhecidos. O planejamento baseado na estrutura do
receptor, por outro lado, tem o objetivo de explorar o reconhecimento molecular
entre o ligante e a macromolécula para selecionar compostos que se liguem
eficazmente ao sítio promissor do alvo (GHOSH et al., 2006). A docagem molecular
baseada na estrutura do receptor pode ser definida como uma tentativa de prever a
conformação e a orientação do ligante frente ao receptor (BROOIJMANS; KUNTZ,
2003). Desta forma, a informação tridimensional detalhada do receptor é
fundamental. Informações estruturais podem ser obtidas através do uso de técnicas
físicas como cristalografia de raios-X ou espectroscopia de ressonância magnética
nuclear.
Atualmente, os projetos de sequenciamento genômico e genoma
estrutural constituem ferramentas importantes para a descoberta de novos alvos
terapêuticos, proporcionando assim, novas estratégias para o planejamento de
compostos antiparasitários. Sendo hoje uma abordagem comum contra as mais
diferentes doenças, a técnica de planejamento de fármacos e vacinas baseados em
estrutura tem sido amplamente aplicada no combate à doença de Chagas e
Leishmanioses. Vários alvos moleculares relevantes para os parasitos causadores
destas doenças foram identificados, como tripanotiona redutase (FAIRLAMB et al.,
1985), fosfoenolpiruvato carboxiquinase (JURADO; MACHIN; URBINA, 1996),
diidrofolato sintetase (LAU et al., 2001), gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase
(PAVÃO et al., 2002), diidroorotato desidrogenase (ANNOURA et al., 2005), dentre
inúmeros outros. Dentre os inúmeros alvos moleculares já identificados, a enzima
diidroorotato desidrogenase foi utilizada neste trabalho como alvo para o
planejamento de fármacos com atividade antiparasitária baseado na estrutura do
receptor molecular.
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1.5.

DIIDROOROTATO DESIDROGENASE

1.5.1.

VIA DE NOVO DE NUCLEOTÍDEOS DE PIRIMIDINAS
Nucleotídeos de pirimidina são essenciais não somente para a síntese de

DNA e RNA, mas também para a biossíntese de lipídeos de membrana, glicosilação
de proteínas e outros eventos que ocorrem no metabolismo celular (LOFFLER et al.,
1997). Embora algumas células sejam capazes de produzir a quantidade necessária
de nucleotídeos de pirimidina, reciclando nucleosídeos e bases através das vias de
salvação, outras, especialmente durante o período de proliferação celular, não
conseguem reciclar a quantidade necessária ou não possuem a via de salvação.
Nesta situação, as células passam a depender, portanto, da síntese de nucleotídeos
através de outra via metabólica, a via de novo, altamente conservada em eucariotos
e procariotos. A via de novo é composta de seis enzimas: carbamil fosfato sintetase
(CPSase), aspartato transcarbamilase, diidroorotase, diidroorotato desidrogenase,
orotato fosforibosil transferase e orotodilato descarboxilase (Figura 11) (STRYER,
1995; NELSON; COX, 2002). No quarto passo da via de novo atua a enzima
diidroorotato desidrogenase (DHODH), responsável pela conversão da molécula Ldiidroorotato (DHO) em orotato.
A reação catalítica promovida pela enzima DHODH corresponde à única
etapa de oxidação-redução na síntese de novo de nucleotídeos de pirimidina
(JONES, 1980). Durante a catálise, DHODH utiliza a flavina mononucleotídeo (FMN)
como coenzima, para, na primeira parte da reação, promover a oxidação do
substrato DHO enquanto FMN é reduzido (FMNH 2). Na segunda etapa da reação,
FMN é reoxidado (FMNH2 é convertido em FMN) através do auxílio de um segundo
substrato, um agente oxidante, cuja natureza varia entre as enzimas DHODHs de
diferentes origens biológicas.
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Glutamina

[1]

Glutamato

carbamil fosfato sintease

Carbamil fosfato

[2]
Aspartato

Succinato

Fumarato

[3]

[4]
diidroorotato
desidrogenase

orotato

aspartato
transcarbamilase

diidroorotase
L-diidroorotato

N-carbamilaspartato

[5] orotato fosforibosil transferase

[6]
orotodilato

orodilato descarboxilase

Uridilato (UMP)

Figura 11: Etapas da biossíntese de novo de nucleotídeos de pirimidinas. Figura adaptada de Nelson
e Cox (2002).

1.5.2.

CLASSIFICAÇÃO DAS ENZIMAS DHODHS
De acordo com as características estruturais, localização celular, natureza

do segundo substrato e origem biológica, as enzimas DHODHs são atualmente
divididas em duas classes 1 e 2, sendo a classe 1 subdividida em classe 1A e 1B.
As enzimas da classe 1 são encontradas no citosol, enquanto que as enzimas
pertencentes à classe 2 são encontradas associadas às membranas citosólicas ou
mitocondrial (LIU et al., 2000; NORAGER et al., 2002; COUTO et al., 2008). Devido
a esta associação com a membrana, todos os membros da classe 2 apresentam
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uma extensão na região N-terminal, denominada domínio de membrana, que
permite a interação dessas enzimas com a membrana. As enzimas pertencentes à
classe 1 são encontradas, em bactérias do tipo Gram-positivas, fungos anaeróbicos
e em eucariotos inferiores, como no caso dos tripanossomatídeos. Já as enzimas
pertencentes à classe 2 são encontradas em eucariotos e alguns procariotos como
bactérias do tipo Gram-negativas. A divisão das DHODHs em duas classes
correlaciona também a preferência dessas enzimas por diferentes receptores de
elétrons e ao estado oligomérico. As enzimas da classe 1A são homodiméricas e
utilizam como agente oxidante moléculas de oxigênio ou moléculas solúveis em
água, como fumarato, que oxidam FMNH2 para a regeneração de FMN. DHODHs da
classe 1B são enzimas heterotetraméricas, que utilizam NAD + como agente oxidante
e contém não somente o FMN, mas também uma molécula flavina adenina
dinucleotídeo (FAD) e um cluster [2Fe-2S] (NIELSEN; ANDERSEN; JENSEN, 1996;
ROWLAND et al., 2000). Enzimas da classe 1B aparentam prevalecer em bactérias
Gram-positivas, onde algumas expressam tanto a forma 1A quanto a forma 1B. Em
contraste, a forma 1A aparenta ser a única forma em alguns eucariotos, como em
espécies dos gêneros Leishmania e Trypanosoma.
As enzimas da classe 2 são proteínas monoméricas e utilizam, como
receptores de elétrons, moléculas de caráter hidrofóbico. No caso da enzima
humana, pertencente à classe 2, ubiquinona é o agente oxidante (JONES, 1980);
(LIU et al., 2000). Além disso, o resíduo responsável pela desprotonação do DHO,
ou seja, a base catalítica da reação, depende da classe na qual a enzima DHODH
pertence, sendo uma cisteína para a classe 1 e uma serina para a classe 2.
1.5.3.

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DAS ENZIMAS DHODHS
Em termos gerais, as enzimas DHODHs de ambas as classes apresentam

uma estrutura terciária similar. Elas se enovelam em um motivo barril α/β, onde oito
β-fitas estão rodeadas por oito α-hélices (domínio catalítico). Adicionalmente, as
enzimas pertencentes à classe 2 apresentam um domínio extra ao domínio
catalítico, denominado domínio de membrana que é formado por 2 α-hélices. Na
base do barril são encontradas duas β-fitas antiparalelas. O sítio de ligação do
orotato é localizado na parte superior do barril onde várias fitas formam o bolso de
ligação do substrato e do FMN (Figura 12). Na parte superior do barril também é
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encontrada uma alça, denominada alça catalítica, que atua como uma "tampa" do
barril, região que compreende os resíduos Leu129 a Tyr142 (DHODH de T. cruzi
cepa Y: TcDHODH-Y) e Val213 a Gly226 (DHODH humana: HsDHODH). A abertura
e o fechamento desta alça é responsável pelo controle da entra e saída do substrato
e produto, respectivamente, no sítio catalítico, também conhecido como sítio
pirimidínico.

(a)

(b)

Figura 12: Estrutura de um monômero da enzima (a) TcDHODH-Y (PDB código 3C3N) e estrutura da
enzima (b) HsDHODH (PDB código 1D3G). Em azul claro estão representadas as β-fitas e em rosa
as α-hélices. No caso da enzima humana, está representado em azul escuro as duas α-hélices que
formam o domínio de membrana. O FMN presente em ambas as estruturas está representado em
amarelo. A região representada em verde corresponde a alça catalítica de ambas as enzimas, situado
no topo do barril α/β.

Embora a estrutura em barril / de membros da classe 2 das DHODHs
se assemelhe com a estrutura de membros da classe 1, há uma grande diferença na
estrutura primária entre as enzimas pertencentes às diferentes classes. A identidade
sequencial entre membros das classes 1 e 2 é de aproximadamente 20%. Em
particular, a identidade sequencial entre as DHODHs de tripanossomatídeos e a
humana é de aproximadamente 25%. Membros da classe 2 compartilham a
identidade sequencial em torno de 40%, sendo que as maiores diferenças são
encontradas ao longo das duas α-hélices que formam o domínio de membrana,
possivelmente devido às diferenças no tipo e na composição das membranas onde
as enzimas DHODHs se encontram ancoradas. Quando analisada a identidade
sequencial entre membros da classe 1, verificamos que esta é maior que 50%,
chegando a mais que 70% quando nossa busca é restrita as DHODHs de
tripanossomatídeos. As DHODHs das diferentes espécies do gênero Leishmania
compartilham identidade sequencial superior a 85%. Dentre as diferentes espécies
do gênero Trypanosoma a identidade sequencial é maior que 75%, sendo maior que
89% quando comparada as diferentes espécies de Trypanosoma cruzi (Tabela 1).
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Tabela 1: Valores das identidades sequenciais, em porcentagem, entre as diferentes DHODHs.
Valores calculados e cedidos gentilmente pela aluna de doutorado Patrícia Rosa Feliciano do
Laboratório de Cristalografia de Proteínas da FCFRP-USP. Grifado em verde: comparação entre
organismos do gênero Trypanosoma; em rosa: comparação entre organismos do gênero Leishmania;
em amarelo: comparação entre organismos do gênero Trypanosoma e Leishmania; em ciano:
comparação entre a bactéria Lactococcus lactis e organismos dos gêneros Leishmania e
Trypanosoma; em azul escuro: comparação entre membros da classe 1 e 2; em vermelho:
comparação entre membros da classe 2. Os códigos apresentados na tabela se referem: Tc-Y
(TcDHODH-Y); Tc-T1(TcDHODH-T1); Tc-T2(TcDHODH-T2); Tc-CLB1(TcDHODH-CLB1); Tc-CLB2
(TcDHODH-CLB2); Tc-CLB3 (TcDHODH-CLB3); Tco (TCODHODH); Tb (TbDHODH); Lm
(LmDHODH); Li (LiDHODH); Lmx (LmxDHODH); Lbr (LbrDHODH); Ld (LdDHODH); Ll-A (LlDHODHA); Hs (HsDHODH) e Ec (EcDHODH)
1

DHODHs

2

Tripanossomatídeos
Gênero Trypanosoma
T
T
T
T
T
c
c
c
c
c
T
T
C
C
C
2
3
L
L
L
B
B
B
1
2
3

T
c
Y

T
c
T
1

Tc-Y

----

98.7

99.7

98.7

98.7

98.7

Tc-T1

98.7

----

98.4

98.1

98.1

Tc-T2

99.7

98.4

----

98.4

Tc-T3

98.7

98.1

98.4

Tc-CLB1

98.7

98.1

Tc-CLB2

98.7

Tc-CLB3

Gênero Leishmania
L
L
L
L
L
m
i
m
b
d
x
r

T
c
o

T
b

L
l
A

H
s

E
c

99.7

75.7

79.6

75,4

76,0

76,7

73,5

76,0

54,8

24,4

17,7

100

98.4

76.4

79.6

75,4

75,7

76,4

73,2

75,7

55,1

24,5

19,1

98.4

98.4

100

75.7

79.6

75.4

76.0

76.7

73.5

76.0

54,8

24,4

19,0

----

100

98.1

98.4

75.9

79.7

75.2

75.9

76.5

74.0

75.9

54,8

24,4

19,1

98.4

100

----

98.1

98.4

75.9

79.7

75.2

75.9

76.5

74.0

75.9

54,6

24,4

18,0

100

98.4

98.1

98.1

----

98.4

76.4

79.6

75.1

75.7

76.4

73.5

75.7

55,0

24,5

18,1

99.7

98.4

100

98.4

98.4

98.4

----

75.7

79.6

75.4

76.0

76.7

73.5

76.0

54,6

24,4

18,0

Tco

75.7

76.4

75.7

75.9

75.9

76.4

75.7

----

78.6

72.8

73.9

73.5

72.5

73.8

54,4

32,9

28,3

Tb

79.6

79.6

79.6

79.7

79.7

79.6

79.6

78.6

----

72,8

74,1

73,2

74,4

73,9

53,5

26,9

20,5

Lm

75,4

75,4

75,4

75,2

75,2

75,1

75,4

72,8

72,8

----

95,9

94,9

85,0

95,8

53,5

24,8

20,5

Li

76,0

75,7

76,0

75,9

75,9

75,7

76,0

73,9

74,1

95,9

----

95,8

86,6

99,7

55,1

24,8

19,9

Lmx

76,7

76,4

76,7

76,5

76,5

76,4

76,7

73,5

73,2

94,9

95,8

----

85,0

95,5

55,1

24,4

19,6

Lbr

73,5

73,2

73,5

74,0

74,0

73,5

73,5

72,5

74,4

85,0

86,6

85,0

----

86,9

56,7

25,4

20,2

Ld

76,0

75,7

76,0

75,9

75,9

75,7

76,0

73,8

73,9

95,8

99,7

95,5

86,9

----

55,1

24,8

20,3

Ll-A

54.8

55.1

54.8

54.8

54.6

55.0

54.6

54.4

53.5

53.5

55.1

55.1

56.7

55.1

----

25,2

24,2

Hs

24.4

24.5

24.4

24.4

24.4

24.5

24.4

32.9

26.9

24.8

24.8

24.4

25.4

24.8

25,2

----

41,9

Ec

17.7

19.1

19,0

19,1

18.0

18,1

18,0

28,3

20.5

20.5

19.9

19.6

20.2

20.3

24,2

41,9

----

Introdução

24

Atualmente, podemos encontrar no banco de dados Protein Data Bank
(PDB) a estrutura tridimensional resolvida para enzimas DHODHs pertencentes às
duas classes, conforme resumidas na Tabela 2. Em particular, as estruturas
cristalográficas das enzimas DHODHs de Leishmania major (LmDHODH) e
Trypanosoma cruzi cepa Y (TcDHODH-Y) foram resolvidas em nosso laboratório.
Tabela 2: Relação das estruturas cristalográficas depositadas no banco de dados PDB das enzimas
DHODH das diferentes classes, juntamente com as diferenças relacionadas às características
estruturais, natureza do agente oxidante e cofator utilizado pela enzima de cada organismo
Classe
Organismo
Cofator
Agente
Estado
Código
DHODH
1A

Trypanosoma cruzi - cepa Y

FMN

oxidante

oligomérico

PDB

Fumarato

Homodímero

3C3N [1]

Trypanosoma cruzi - cepa
Tulahuen (gene2)

2DJX* [2]

Trypanosoma brucei

2B4G [3]

Leishmania major

3GYE* [4]

Leishmania donovani

3C61 [5]

Lactococcus lactis

1DOR* [6]

Streptococcus mutans

3OIX [7]

1B

Lactococcus lactis

2

Homo sapiens

FAD
FMN
[2Fe-2S]
FMN

NAD+

Heterodímero

1EP1* [8]

Ubiquinona

Monômero

1D3G* [9]

Plasmodium falciparum

1TV5* [10]

Rattus Rattus

1UUM* [11]

Escherichia coli

1F76 [12]

*Há mais de uma estrutura depositada no PDB relacionada a DHODH deste organismo. [1]
(PINHEIRO; IULEK; NONATO, 2008); [2] (INAOKA et al., 2008); [3] (ARAKAKI et al., 2008); [4]
(CORDEIRO; FELICIANO; NONATO, 2006); [5] (dados não publicados); [6] (ROWLAND et al., 1998);
[7] (LIU et al., 2011); [8] (ROWLAND et al., 2000); [9] (LIU et al., 2000); [10] (HURT; WIDOM;
CLARDY, 2006); [11] (HANSEN et al., 2004); [12] (NORAGER et al., 2002).

Introdução

25

As diferenças estruturais corroboradas com as diferenças funcionais entre
as enzimas DHODHs das diferentes classes, as tornam um interessante alvo a ser
explorado. Devida a alta identidade sequencial entre membros das DHODHs de
tripanossomatídeos, moléculas bioativas seletivas contra a DHODH de um
organismo podem ser exploradas para os demais. Além disso, a altíssima identidade
sequencial entre espécies do mesmo gênero, por exemplo, espécies do gênero
Leishmania e espécies do gênero Trypanosoma, sugerem que uma mesma
molécula bioativa pode atuar contra organismos de todas as espécies dos gêneros
Leishmania e Trypanosoma, podendo assim contribuir de forma concomitante para o
tratamento das doenças de Chagas e diferentes formas de Leishmaniose.
1.5.4.

MECANISMO CATALÍTICO DAS ENZIMAS DHODHS
A enzima DHODH segue a cinética de reação de Michaelis-Menten

envolvendo multisubstratos, especificamente, o mecanismo de dupla troca ou pingpong. Desta forma, o ciclo catalítico da enzima DHODH consiste de duas etapas de
reação. Na primeira etapa reacional, a coenzima FMN é reduzida pelo DHO. Na
segunda etapa, a coenzima FMN é oxidada por um agente oxidante, cuja natureza
varia dentre as diferentes classes das DHODHs. Em todas as DHODHs, o DHO é
convertido em orotato pela quebra de duas ligações C-H. Ambas as reações
envolvem a desprotonação e a transferência de um hidreto.
Na primeira etapa reacional, durante a oxidação do DHO, um próton é
removido do carbono C5 do DHO por uma base, enxofre da cadeia lateral da
cisteína na classe 1A e o oxigênio da cadeia lateral da serina na classe 2, no qual é
retransmitido para o solvente via uma molécula de água. No caso das enzimas da
classe 2, a serina passa o próton do DHO para o solvente através de uma rede de
transferência de próton. O resíduo Thr218 (numeração referente à enzima
HsDHODH) e uma molécula de água formam a rede, na qual as ligações de
hidrogênio são orientadas pela Phe149 (numeração referente a enzima HsDHODH)
(MCDONALD; PALFEY, 2011). O hidrogênio ligado ao carbono C6 do DHO é
transferido ao FMN como um hidreto, formando a primeira ligação N-H, com o átomo
de nitrogênio N5 do anel isoaloxazina da coenzima FMN. Comparações estruturais
entre as classes 1A e 2 da DHODHs sugerem que o mecanismo da primeira parte
depende de dois resíduos de lisina (Lys45 e Lys166 - numeração de acordo com a
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TcDHODH-Y; Lys44 e Lys165 - numeração de acordo com a LmDHODH; Lys100 e
Lys254 - numeração de acordo com a HsDHODH) que são essenciais para a função
catalítica (NORAGER et al., 2002). De acordo com a estrutura tridimensional, a
posição destes resíduos de lisina é altamente conservada nas classes 1A e 2 das
DHODHs. A transferência do hidreto ao FMN é favorecida devido à interação da
cadeia lateral da Lys45 com o grupo carboxila da molécula de DHO. Já a Lys166 é
responsável por balancear a carga negativa criada no anel isoaloxazina do FMN
após a transferência do hidreto.
A oxidação do DHO a orotato poderia ocorrer via dois mecanismos. No
primeiro, ambas as ligações C-H se rompem simultaneamente, e no segundo
mecanismo, as ligações se rompem sequencialmente. Estudos realizados com as
enzimas HsDHODH e EcDHODH, pertencentes a classe 2, sugerem que essas
enzimas utilizam os dois mecanismos. Já a observação da enzima LlDHODH(A)
sugere que a reação segue o primeiro mecanismo (rompimento simultâneo das
ligações – eliminação bimolecular [E2]) (Figura 13) (FAGAN et al., 2007).

Figura 13: Sugestão do mecanismo da oxidação do DHO. A conversão do DHO a orotato ocorre via
um simples estado de transição, no qual a cisteína catalítica, Cys132 no caso da enzima TcDHODHY, desprotona o DHO com a transferência de um hidreto ao FMN. Figura adaptada de FAGAN (2007).

Na segunda etapa reacional, ao contrário do substrato DHO, o substrato
desta etapa difere entre as diferentes classes das DHODHs. No caso das enzimas
da classe 1A, que utiliza fumarato como agente oxidante (TAKASHIMA et al., 2002),
uma torção presente na ligação entre os carbonos C2 e C3 do fumarato quebra a
uniformidade da distribuição de elétrons-π de sua ligação dupla conjugada, então
uma separação de carga, representada por - e + na Figura 14, é induzida. Esta
separação de cargas parciais atua como um guia para a transferência de um hidreto
ao carbono C3(+) do fumarato, pelo nitrogênio N5 do FMN reduzido, e de um próton
da cisteína catalítica ao carbono C2(-). O próton da cisteína vem de uma molécula
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de água próxima, através de uma rede de interações, que passa para o fumarato,
transformando-o em succinato. Ao final desta etapa, o sítio fica pronto para a
entrada de uma nova molécula do substrato DHO e um novo ciclo catalítico.

Figura 14: Mecanismo catalítico proposto para as enzimas DHODHs da classe 1A. Na primeira etapa
ocorre a oxidação do DHO a orotao. Na segunda etapa ocorre a redução do fumarato a succinato. Os
resíduos envolvidos estão descritos em fonte negrito, correspondente a enzima TcDHODH-Y (PDB
código 3C3N), e itálico, correspondente a enzima LmDHODH (PDB código 3GZ3). Em azul estão
representadas as numerações dos átomos de carbono e nitrogênio do orotato e FMN. Figura
adaptada de INAOKA (2008).

Em relação às enzimas pertencentes à classe 2 das DHODHs, não
existem dados precisos de como a ubiquinona promove a oxidação do FMN
reduzido durante a segunda etapa reacional.
Apesar de a primeira vista o mecanismo da primeira etapa de reação
parecer ser o mesmo entre as DHODHs das diferentes classes, existem diferenças
no modo em que ocorre a oxidação do DHO a orotato. Além disso, a importância do
resíduo cisteína, como base catalítica em membros da classe 1A, já foi investigada
para a enzima LlDHODH-A, através da mutação deste resíduo por uma alanina e
também por uma serina. Em ambos os mutantes a redução do FMN é muito lenta.
Logo, apesar da serina atuar como base catalítica nas enzimas da classe 2, ela não
possui a mesma eficiência quando está presente nas enzimas da classe 1A, fato
este relacionado com a rede de transferência de próton, formada pelos resíduos
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Phe149 e Thr218 (numeração referente à enzima HsDHODH) presentes nas
enzimas da classe 2, rede esta não conservada nas enzimas da classe 1A, onde a
Phe149 é substituída por uma Leu (72 em LmDHODH e 73 em TcDHODH-Y) e a
Thr218 substituída por uma Val (134 em LmDHODH e 135 em TcDHODH-Y). Desta
forma, fica também evidente a existência de diferenças entre o mecanismo catalítico
da primeira etapa de reação das DHODHs das diferentes classes, demonstrando a
possibilidade de obtenção de inibidores específicos para as enzimas DHODHs da
classe 1A.

1.5.5.

DHODHS DE TRIPANOSSOMATÍDEOS
Em organismos multicelulares, a produção dos nucleosídeos de

pirimidina, e dos seus correspondentes nucleotídeos, pela via metabólica de
salvação, satisfaz as necessidades de pirimidina sob circunstâncias normais. No
entanto, células que crescem rapidamente e muitos parasitos, dependem da
biossíntese de novo de pirimidinas para a síntese eficiente de precursores de ácidos
nucléicos. Dentro deste contexto, existe um grande interesse em investigar
inibidores de DHODH como agentes terapêuticos no tratamento de doenças que
envolvem grande proliferação celular ou parasitárias. A inibição das DHODHs
provoca uma diminuição da quantidade intracelular dos nucleotídeos uracila, citosina
e timina, tornando as DHODHs atraentes alvos para o desenvolvimento de fármacos
com atividade antiproliferativa e antiparasitária (FAIRBANKS et al., 1995).
A utilização da síntese de novo de nucleotídeos de pirimidinas pelo
parasito T. cruzi foi inicialmente identificada através do sequenciamento de um
fragmento de DNA genômico do parasito de aproximadamente 25 kbases (GAO et
al., 1999). Da mesma forma, o sequenciamento dos genomas de Leishmania major
Friedlin

(IVENS

et

al.,

2005)

e

Trypanosoma

brucei,

responsável

pela

tripanossomíase Africana (BERRIMAN, 2004) identificou a presença de todos os
seis genes que codificam as seis proteínas envolvidas na via metabólica de novo de
nucleotídeos de pirimidinas, incluindo a enzima diidroorotato desidrogenase. Com a
verificação da presença da via de novo de nucleotídeos de pirimidinas nos diferentes
tripanossomatídeos, iniciavam-se as evidências da importância desta via metabólica
para estes organismos. Estudos posteriores mostraram que a via metabólica de
síntese de nucleotídeos de pirimidinas é essencial para a sobrevivência da forma
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tripomastigota do parasito T. cruzi, como validado através de experimentos de
“Knock out” do gene que codifica a enzima TcDHODH (ANNOURA et al., 2005).
Além do papel da DHODH na biossíntese de novo de nucleotídeos de pirimidina,
TcDHODH também foi descrita como uma fumarato redutase solúvel que
desempenha

um

papel

importante

no

controle

da

concentração

de

fumarato/succinato na célula (TAKASHIMA et al., 2002). Em Trypanossoma brucei,
através de ensaios de RNA interferência, também foi avaliada a importância da
enzima DHODH. Nestes ensaios, foi verificado que a inibição única e exclusiva da
via de novo de nucleotídeos de pirimidina em Trypanosoma brucei não é capaz de
interferir na sobrevivência do parasito, sugerindo que este é capaz de suprir a falta
de bases pirimidínicas através da utilização de vias de salvação. Este resultado não
era completamente inesperado, uma vez que no sequenciamento do genoma de T.
brucei foram identificadas algumas enzimas associadas com a via salvação de
pirimidinas como, por exemplo, citidina deaminase (GeneDB Tb09.160.1680), uracil
fosforibosiltransferase (GeneDB Tb927.4.3320) e timidina quinase (GeneDB
Tb10.70.7270). A hipótese de que T. brucei poderia usufruir da via de salvação
sugeria que uma estratégia quimioterápica eficiente e que baseia-se em privar as
células de bases pirimidínicas dependia da inibição concomitante da via de novo de
nucliotídeos de pirimidina e da via de salvação. Estas hipóteses foram comprovadas
através da realização de experimentos de RNA interferência da enzima TbDHODH,
associadas à utilização do composto 5-fluorouracil (5-FU), composto este
previamente identificado como potente inibidor da salvação de pirimidinas pelo T.
brucei (GUDIN et al., 2006). Estes experimentos demonstraram que as células do
parasito dependem da produção de precursores de nucleotídeos de pirimidinas e
são susceptíveis à inibição de ambas as vias de obtenção de bases pirimidínicas
(ARAKAKI et al., 2008). Assim, para o caso específico do T. brucei, os experimentos
sugerem que a combinação de um tratamento com o composto 5-FU e uma nova
molécula que iniba especificadamente a enzima DHODH de T. brucei, poderá
potencializar drasticamente a atividade do 5-FU no tratamento da infecção pelo
parasito T. brucei (ARAKAKI, et al., 2008). Até o presente momento, não existe na
literatura relatos que comprovem a relevância da via de novo de nucleotídeos de
pirimidina, ou mesmo da via de salvação, para as diferentes espécies do gênero
Leishmania.
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Neste trabalho, focamos as enzimas DHODHs de dois diferentes
organismos pertencentes à família dos tripanossomatídeos, sendo estes o parasito
Trypanosoma cruzi (cuja infecção causa a doença de Chagas) e o parasito
Leishmania major (cuja infecção causa a leishmaniose cutânea). A enzima
diidroorato desidrogenase de Trypanosoma cruzi cepa Y (TcDHODH-Y) contém 314
resíduos, Mw=34.052 Da, pI = 5,6 (http://au.expasy.org), enquanto que a
diidroorotato desidrogenase de Leishmania major (LmDHODH) contém 312
resíduos, Mw=34.662 Da, pI = 5,7 (http://au.expasy.org). Segundo suas estruturas
primárias, estas proteínas são citosólicas, membros da classe 1 das DHODHs. A
determinação da estrutura cristalográfica de ambas as enzimas foram realizadas em
nosso laboratório (LCP-RP), permitindo a realização do planejamento de inibidores
baseado em estrutura de alvos macromoleculares de grande relevância biológica.
A obtenção da estrutura tridimensional das DHODHs de diferentes
classes tem nos permitido a identificação de diferenças estruturais e funcionais entre
elas que estão sendo exploradas no planejamento de inibidores específicos, como
uma importante ferramenta no planejamento de fármacos baseado em estrutura. A
presença de diferenças tanto estruturais como funcionais entre as enzimas dos
tripanossomatídeos, T. cruzi e L. major, e a homóloga humana as tornam alvos
interessantes para a utilização da técnica de planejamento de inibidores baseado em
estrutura. Além disso, devido a alta similaridade presente entre as enzimas DHODHs
de tripanossomatídeos, que sugere um modo de ação bastante similar entre elas,
possibilita a identificação de inibidores que poderão ter ação sobre as DHODHs de
diferentes tripanossomatídeos.
1.5.6.

INIBIDORES DAS ENZIMAS DHODHS
A enzima DHODH tem sido considerada o alvo promissor no

desenvolvimento de fármacos com atividade antiinflamatória, imunosupressora,
antiproliferativa e antiparasitária (HARDER; HABERKORN, 1989; CHEN

et al.,

1992;

1998;

ITTARAT,

et

al.,

1995;

JOCKEL;

WENDT;

LOFFLER,

CHRISTOPHERSON; LYONS; WILSON, 2002). O potencial terapêutico da inibição
desta via metabólica, através da inibição específica da enzima DHODH, tem sido
demonstrado por compostos como a molécula A771726 (Figura 15(a)), metabólito
ativo da Leflunomida (ARAVA®), recentemente aprovado para o tratamento de artrite
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reumática, que inibe a enzima DHODH humana (GOLDENBERG, 1999). O
composto Brequinar (Figura 15(b)), também inibidor da enzima DHODH humana,
tem sido testado como antineoplasmático (BURRIS et al., 1998). Já o composto
Atavacona (Malarone®) (Figura 15(c)), inibidor da enzima DHODH de Plasmodium
falciparum (PfDHODH) é atualmente prescrito como medicamento anti-malária. Além
disso, recentemente a enzima PfDHODH foi classificada como o melhor alvo para o
desenvolvimento de novos princípios ativos anti-malária, e uma nova geração de
compostos que constituem novos inibidores seletivos da enzima PfDHODH já estão
em fase de testes clínicos (COTERON et al., 2011).

(a)

(b)

(c)

Figura 15: Estrutura dos inibidores das enzimas DHODHs da classe 2. (a) A771726, (b) Brequinar e
(c) Atavacona.

Nas enzimas DHODHs pertencentes à classe 1 a interação de ambos os
substratos, DHO e fumarato, interagem exatamente no mesmo sítio, o sítio
pirimidínico (INAOKA et al., 2008). Em contraste, nas enzimas DHODHs
pertencentes à classe 2, o DHO interage no sítio pirimidínico, enquanto que a
ubiquinona interage em um sítio adicional, de caráter hidrofóbico. Os inibidores das
enzimas pertencentes à classe 2 das DHODHs foram planejados para interagir no
sítio de interação da ubiquinona, bloqueando o acesso do agente oxidante ao sítio, e
interferindo na reciclagem da enzima para novos ciclos catalíticos (Figura 16(a)). No
entanto, estes inibidores, planejados para inibir a classe 2 das DHODHs são
seletivos e não inibem as DHODHs pertencentes à classe 1. Estes resultados são
esperados uma vez que o sítio de ligação desses compostos é exclusividade das
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DHODH da classe 2 e não estão presentes nas enzimas da classe 1 das DHODH
(Figura16(b)).

(a)

(b)

Figura 16: Representação da superfície da estrutura das enzimas (a) HsDHODH (PDB código 1D3G)
e (b) LmDHODH (PDB código 3TQ0). O sítio ativo, também chamado de pirimidínico, está sendo
representado em magenta. Neste sítio está localizado a molécula de FMN (em amarelo) e o produto,
orotato, da primeira etapa catalítica (em verde). Na enzima humana, o domínio de membrana,
representado em ciano, é responsável pela formação de um sítio adicional por onde o agente
oxidante da classe 2 das DHODHs passa. Também chamado de sítio de interação da quinona, este
sítio possui caráter hidrofóbico e não está presente na enzima LmDHODH. O inibidor Brequinar está
mostrado em cinza situado no sítio de interação da quinona, bloqueando o acesso do agente oxidante
a coenzima FMN.

O primeiro estudo focando a inibição de alguma enzima da classe 1A das
DHODHs foi realizado com a enzima de Lactococcus lactis (LlDHODH-A) (PALFEY;
BJÖRNBERG; JENSEN, 2001). Esta busca por inibidores comprovou a possibilidade
da obtenção de inibidores específicos contra as enzimas pertencentes a classe 1
das DHODHs, interagindo no sítio pirimidínico, apesar da alta identidade sequencial
mantida neste sítio para enzimas DHODHs de ambas as classes. Enquanto os
compostos denominados 3,4-hidroxibenzoato (3,4-diOHB) e 3,5-hidroxibenzoato
(3,5-diOHB) apresentaram atividade inibitória contra a enzima LlDHODH-A (classe
1A), o composto 3,4-diOHB inibiu fracamente a enzima HsDHODH e EcDHODH
(ambas da classe 2) e o composto 3,5-diOHB não inibiu nenhuma das duas enzimas
da classe 2 testadas.
Como podemos verificar na Figura 17, a interação dos compostos 3,4diOHB e 3,5-diOHB no sítio pirimidínico, envolve praticamente os mesmos resíduos
da interação do produto da reação, orotato. A não inibição das enzimas pertencentes
à classe 2, pelo composto 3,5-diOHB, pode estar relacionada com a mudança de

Introdução

33

um resíduo chave na interação deste composto com a enzima de LlDHODH-A, onde
o resíduo Ser194 (LlDHODH-A) é trocado pelo resíduo Thr285 (HsDHODH). A
inibição fraca apresentada pelo composto 3,4-diOHB, pode estar relacionada ao fato
do grupamento OH do composto 3,4-diOHB na posição 3, estar em conflito estérico
com o oxigênio da cadeia principal do resíduo Asn193 (LlDHODH). A acomodação
do composto 3,4-diOHB no sítio pirimidínico envolve uma pequena modificação na
conformação desta região da proteína. Sendo assim, as enzimas da classe 2 podem
não apresentar a mesma facilidade para aderir a esta mudança conformacional, e
este composto, portanto, passa a inibir fracamente enzimas pertencentes à classe 2
das DHODHs.

(a)

(b)

(c)

Figura 17: Mapa de interações dos compostos (a) 3,4-diOHB (PDB código 2BSL), (b) 3,5-diOHB
(PDB código 2BX7) e (c) orotato (PDB código 2DOR) no sítio pirimidínico da enzima LlDHODH-A. Os
resíduos com interações conservadas estão marcados com círculos da mesma cor. Os resíduos não
conservados entre as enzimas DHODHs das diferentes classes estão marcados com asterisco.
Figura gerada no programa PoseView (STIERAND; RAREY, 2007).

Apesar destes compostos não serem inibidores potentes da enzima
LlDHODH-A, são apenas protótipos para o desenvolvimento de novos inibidores,
estes resultados comprovaram, pela primeira vez, que moléculas interagindo no sítio
pirimidínico, quase que completamente conservado entre as enzimas DHODHs das
diferentes classes, podem ser seletivas desde que exploradas as pequenas
modificações presentes entre ambas as classes.
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Devido à necessidade de quimioterapias eficientes para o tratamento das
doenças tropicais negligenciadas, principalmente para aquelas consideradas
extremamente negligenciadas como o mal de Chagas e a Leishmaniose, e a
identificação de importantes alvos terapêuticos, como a enzima diidroorotato
desidrogenase, nos motivou a entrar como mais um aliado na luta pelo combate à
doença de Chagas e a Leishmaniose. Em nossa busca, focamos a inibição da
biossíntese de novo de nucleotídeos de pirimidinas, através da inibição seletiva das
enzimas diidroorotato desidrogenase de tripanossomatídeos.

5. CONCLUSÕES
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A enzima diidroorotato desidrogenase (DHODH) catalisa a conversão de
diidroorotato em orotato, a quarta e única reação redox da via metabólica de síntese
de novo de nucleotídeos de pirimidina. DHODH tem sido explorada como alvo
validado para terapias contra doenças proliferativas e parasitárias e, em particular,
tem sido considerada um alvo atraente para o planejamento de fármacos com ação
contra tripanossomatídeos.
No desenvolvimento do presente projeto utilizamos a combinação de
diferentes estratégias, como tecnologia do DNA recombinante, termofluor,
cristalografia de raios-X, docagem e ensaios de inibição contra moléculas sintéticas
e de origem natural, na busca de inibidores potentes e seletivos contra as enzimas
dos tripanossomatídeos Leishmania major e Trypanosoma cruzi.
O desenvolvimento deste trabalho iniciou-se com a idéia de se identificar
diferentes sítios que poderiam ser utilizados como alvo para o desenvolvimento de
inibidores específicos contra as enzimas DHODHs de tripanossomatídeos. Desta
forma, diferenças estruturais entre as enzimas de tripanossomatídeos e humana
foram exploradas, permitindo a identificação de cinco sítios, nomeados de S1 a S5
de acordo com a distância do sítio ativo.
A primeira busca de inibidores para as enzimas DHODHs de
tripanossomatídeos envolveu três hipóteses. Na primeira, buscamos moléculas para
interagirem no sítio ativo, explorando as pequenas diferenças entre as enzimas da
classe 1A e 2 existentes neste sítio, principalmente àquelas presentes em torno da
região do carbono C5 do orotato, onde ocorre a substituição do resíduo Leu72
(LmDHODH) e Leu73 (TcDHODH-Y) pelo resíduo Phe149 (HsDHODH). Os
Inibidores

identificados

foram

caracterizados

estruturalmente

através

da

determinação da estrutura cristalográfica dos complexos com a enzima LmDHODH
(PDB códigos 3MHU e 3MJY), e os resultados obtidos nos levaram a crer que a
obtenção de inibidores mais potentes e seletivos poderiam ser obtidos, através da
adição de substituintes maiores na direção do carbono C5 do orotato. Nosso objetivo
era o de identificar novas moléculas que interagiriam no sítio ativo (S1) e cujo grupo
poderia ocupar o sítio S2. As evidências que tínhamos naquele momento era a de
que com a abertura da alça catalítica, o sítio S1 teria acesso ao solvente via sítio S2.
Assim, a busca voltada para a identificação de uma nova coleção de compostos,
denominada segunda geração, foi focada na obtenção de moléculas capazes de
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interagir simultaneamente nos sítios S1 e S2. A segunda hipótese adotada por nos
durante a primeira busca de inibidores, envolvia a identificação de moléculas
capazes de interagir nos sítios S3 e S4 simultaneamente, para que, desta forma,
pudessem alterar a atividade enzimática das enzimas de tripanossomatídeos,
através da interferência na mobilidade da alça catalítica. Além disso, tínhamos
evidências e acreditávamos que a alça catalítica abria em direção aos sítios S3 e
S4, permitindo, então, o acesso das moléculas ao sítio S1 através da passagem pelo
sítio S2. Já a terceira hipótese levantada durante as primeiras tentativas da
obtenção de ligantes, foi a de explorar o sítio S5, sítio este situado na interface
dimérica das enzimas da classe 1A das DHODHs e que, portanto, não está presente
na enzima humana. Uma vez que estudos anteriores com a enzima de LlDHODH-A
demonstraram a importância da dimerização para a atividade catalítica das enzimas
pertencentes a esta classe, acreditávamos que um ligante planejado para interagir
neste sítio poderia alterar a dinâmica dessas moléculas e, consequentemente,
interferirem na atividade enzimática. No entanto, devido ao pequeno tamanho da
cavidade S5, nenhuma molécula pode ser identificada por docagem para este sítio.
Em paralelo, através da varredura em biblioteca de compostos por Termofluor, foi
possível identificar uma série de pequenas moléculas análogas entre si que
atribuíram estabilidade térmica às enzimas DHODHs de tripanossomatídeos. A
caracterização estrutural demonstrava que estes ligantes poderiam sim estar
interferindo no controle do sítio ativo, uma vez que o resíduo presente em uma das
bases desta alça (Tyr142 na enzima LmDHODH) compunha majoritariamente o sítio
S5. Para obtermos respostas aos nossos questionamentos, ensaios de mutagênese
sítio dirigida realizados em nosso grupo de pesquisa, o LCP-RP, envolvendo os
resíduos presentes no sítio S5, comprovaram a relação destes resíduos com a
segunda etapa reacional. Assim, começávamos não apenas mais trabalhar na busca
de sítios e inibidores, mas sim, de forma pioneira, passávamos a compreender
também mecanismos catalíticos das enzimas DHODHs da classe 1A que ainda não
tinham sido desvendados pela comunidade científica.
Ainda tentando alcançar o objetivo da proposta inicial, novos esforços
foram realizados na busca in silico de moléculas bioativas mais potentes e seletivas,
concomitantemente com a busca in vitro de inibidores em biblioteca de compostos
sintéticos com atividade antiparasitária já avaliada. Nesta nova etapa, foram obtidos
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inibidores para o sítio S1 com uma pequena extensão em direção ao sítio S2, que
apresentaram atividade seletiva contra as enzimas DHODHs de tripanossomatídeos,
e também a identificação de potentes inibidores oriundos de bibliotecas de
compostos sintéticos. No entanto, tivemos dificuldades para a obtenção de dados
estruturais destes complexos, sendo que a única evidência que tínhamos era a de
que estes ligantes poderiam estar sendo atacados tanto pela cisteína catalítica
Cys131 quanto pela Cys150 (presente apenas na enzima LmDHODH) e, em alguns
casos por ambas simultaneamente. Este tipo de interação passava a ser cada vez
mais comum dentre os compostos que estavam sendo avaliados, o que nos levou a
questionar hipóteses sobre grupos funcionais propícios a este tipo de ataque. E foi
neste momento que identificamos compostos como o 4-nitrofenil-isotiocianato e o
fenil-isotiocianato. A caracterização estrutural destes compostos permitiu a validação
pioneira do sítio S2 como potencial para o planejamento de inibidores seletivos e
específicos, através da caracterização das posições e dos movimentos da alça
catalítica, bem como a validação de que sua mobilidade é essencial para a
manutenção da atividade catalítica.
Finalmente, o efeito leishmanicida observado em nossos ensaios antipromastigota e os baixos níveis de citotoxicidade observados em células de
mamíferos

sugerem

que

alguns

dos

compostos

identificados

durante

o

desenvolvimento deste projeto como potentes inibidores da enzima DHODH poderão
ser usados como protótipos para o desenvolvimento de drogas com ação
leishmanicida e tripanocida. Combinados, nossos resultados forneceram uma nova
e importante contribuição para a compreensão do mecanismo de ação das enzimas
DHODH da classe 1A e para o desenho de fármacos baseado nas estruturas das
enzimas diidroorotato desidrogenase de Leishmania major e Trypanosoma cruzi.
Além disso, a alta identidade sequencial e estrutural observada entre as enzimas de
tripanossomatídeos sugerem que uma única estratégia para o desenho de inibidores
baseado em estrutura poderá ser usada para explorar a enzima DHODH como alvo
terapêutico para várias doenças negligenciadas tropicais como Leishmaniose,
Doença do sono e Doença de Chagas.
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