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RESUMO
COSTACURTA, J. S. D. Caracterização bioquímica, biofísica e estudos
inibitórios da enzima diidroorotato desidrogenase de Schistosoma mansoni.
2014. 79f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.
Muitas doenças parasitárias, consideradas negligenciadas devido à falta de
investimentos para o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção e
tratamento por parte dos setores público e privado, constituem um grave problema
de saúde pública mundial e um obstáculo ao desenvolvimento sócio-econômico de
países pobres e emergentes. A esquistossomose, em especial, é uma parasitose
causada por platelmintos trematódeos do gênero Schistosoma que afeta 78 países e
aproximadamente 249 milhões de pessoas. No Brasil, o S. mansoni é o agente
etiológico causador da esquistossomose, chega a atingir 19 estados e
aproximadamente 6 milhões de indivíduos. Embora atualmente o fármaco
praziquantel seja utilizado para o tratamento da esquistossomose, há a necessidade
de busca por novas opções terapêuticas, uma vez que este possui eficácia restrita
ao estágio adulto do parasita, efeitos colaterais que dificultam a adesão do paciente
ao tratamento e, dada a massiva administração do medicamento, a resistência do
parasita ao medicamento pode se tornar um sério problema de saúde pública.
Dentro deste contexto, existe um grande interesse em buscar novos alvos
macromoleculares e em particular investigar o potencial da enzima diidroorotato
desidrogenase (DHODH) como possível alvo terapêutico para o desenvolvimento de
terapias eficazes e seguras para o tratamento da esquistossomose. A enzima
DHODH participa da quarta etapa enzimática da via de biossíntese de nucleotídeos
pirimidínicos, e estudos recentes demonstram que a inibição específica desta
enzima compromete a produção de nucleotídeos, e consequentemente a
proliferação celular. Na verdade a enzima DHODH já é alvo validado para o
tratamento de doenças como o câncer, a artrite reumatoide e doenças parasitárias
como a malária. Como primeira etapa para a avaliação do potencial terapêutico da
enzima DHODH no tratamento da esquistossomose, este projeto propõe a
caracterização bioquímica e biofísica da DHODH de Schistosoma mansoni, bem
como a identificação de inibidores para esta enzima. Os resultados obtidos até o
presente momento consistem no desenvolvimento de um protocolo de expressão e
purificação que permitiram a obtenção de proteína pura e com rendimento de 40
miligramas de proteína por litro de meio de cultura. Nossos estudos demonstraram
que a proteína se mostra mais estável na presença de detergente, alta concentração
de sal e glicerol. Ensaios de espalhamento dinâmico de luz realizados a partir de
amostras de SmDHODH purificadas a partir da associação de cromatografia por
afinidade com cromatografia por exclusão molecular foram utilizados para a
caracterização de uma população homogênea de diâmetro aproximado de 90 Å.
Ensaios de atividade enzimática e de inibição foram realizados para SmDHODH,
como também para a proteína homóloga humana, HsDHODH, de forma a permitir
estudos comparativos. Os resultados sugerem que o pH ótimo da reação para
ambas as enzimas se encontra na faixa entre 8,0 e 8,5. O protocolo de
caracterização cinética desenvolvido para estas enzimas permitiu a obtenção dos
parâmetros KM e kcat, assim como dar início à realização de ensaios de inibição na
presença de bancos de ligantes de origem sintética e natural. Os resultados
cinéticos obtidos sugerem que a SmDHODH e a HsDHODH seguem o mecanismo

Ping-Pong, de acordo com o que já foi descrito para as outras DHODHs, com os
seguintes valores de KM e kcat: KDHO= 174 ± 18 µM; KQo= 159 ± 18 µM; e kcat= 27 ± 1
s-1 para a SmDHODH e KDHO= 286 ± 31 µM; KQo= 354 ± 38 µM; e kcat= 78 ± 4 s-1
para a HsDHODH. Foram identificados compostos químicos com potencial inibitório
na faixa de 794  3 M a 19,1  0,1 nM para a SmDHODH e de 33,9  0,1 M a 37,2
 0,1 nM para a HsDHODH. Os resultados deste trabalho aliado aos estudos
estruturais em desenvolvimento pelo nosso laboratório serão utilizados não só para
a completa caracterização da enzima, mas também para o futuro planejamento de
ligantes específicos baseados na estrutura e função protéica, como uma importante
ferramenta no combate à esquistossomose.
Palavras-chave: esquistossomose; diidroorotato desidrogenase; caracterização
bioquímica e biofísica; estudos inibitórios.

ABSTRACT

COSTACURTA, J. S. D. Biochemical, biophysical and inhibitory studies of
dihydroorotate dehydrogenase from Schistosoma mansoni. 2014. 79f.
Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.
Many parasitic diseases, considered neglected due to lack of investment from the
public and private sectors in the development of new strategies for prevention and
treatment, are a serious global public health problem and a hindrance to the
development of poor and emergent countries. Schistosomiasis, in particular, is a
parasitic disease caused by trematode plathelmintes of the genus Schistosoma that
affects 78 countries and approximately 249 million people. In Brazil, S. mansoni, the
endemic etiologic agent of schistosomiasis, is found in 19 states and affects
approximately 6 million people. Although the drug praziquantel is currently used for
the treatment of schistosomiasis, this drug has limited effectiveness in the adult stage
of the parasite, many side effects hamper the adherence to the patient´s treatment
and, given the intense drug usage, resistant parasites can, very soon, become a
serious public health problem. Thus, there is a real need for the search of new
therapeutic options. Within this context, there is a great interest in the search for new
macromolecular targets against Schistosoma mansoni and in particular, to
investigate the enzyme dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) as new therapeutic
target for the treatment of schistosomiasis. DHODH catalyzes the conversion of
dihydroorotate (DHO) to orotate (ORO) in the fourth step of the pyrimidine
nucleotides pathway. Recent studies show that specific inhibition of this enzyme
commits nucleotides biosynthesis and, consequently, cell proliferation. DHODH is, in
fact, a validated target for the treatment of diseases such as cancer, rheumatoid
arthritis and malaria. As a first step towards the evaluation of the therapeutic potential
of DHODH from S. mansoni (SmDHODH) for the treatment of schistosomiasis, this
project proposed the biochemical and biophysical characterization, as well as the
identification of inhibitors for this enzyme. The results obtained so far included the
development of an expression and purification protocol that allowed us to obtain pure
protein with a good yield. In addition, our findings reveals that for SmDHODH
stabilization the enzyme requires a buffer containing detergent, glycerol and high salt
concentration. Dynamic light scattering studies performed with SmDHODH protein
samples purified by a combination of both affinity chromatography and size exclusion
chromatography allowed the characterization of a homogeneous population with
approximately 90 Å diameter. In order to allow comparative studies, enzymatic and
inhibitory assays were performed for SmDHODH as well as for the human
homologous enzyme (HsDHODH). The results suggest that for both enzymes the
optimum pH for the enzymatic reaction is found in the range of 8.0 and 8.5. The
enzymatic assay developed for this class of enzymes allowed the characterization of
the kinetic parameters KM and kcat for both enzymes, as well as the performance of
inhibitory assays in the presence of synthetic and natural ligands. The inhibition tests
allowed us the identification of chemical compounds that inhibit SmDHODH in the
range of 794  3 M to 19.1  0.1 nM and HsDHODH in the range of 33.9  0.1 M a
37.2  0.1 nM. The results of this work, together with structural studies currently in
progress in our laboratory will be exploited for the complete characterization of the

enzyme, as well as for the development of specific inhibitors of SmDHODH, as an
important tool in the fight against schistosomiasis.
Keywords: schistosomiasis; dihydroorotate dehydrogenase;
biophysical characterization; inhibitory studies.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Esquistossomose, uma doença negligenciada
1.1.1 Contexto histórico e epidemiologia
As doenças infecciosas parasitárias afetam milhões de pessoas nas diferentes regiões mais
pobres do planeta e representam um grave problema de saúde pública mundial. Doença de Chagas,
tripanossomíase africana, leishmaniose e esquistossomose são responsáveis por incapacitar
anualmente uma fração significativa da população de vários países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento. Essas doenças, consideradas negligenciadas devido à falta de investimentos no
desenvolvimento de novas estratégias de prevenção e tratamento pelo setor público e privado,
contribuem de forma significativa às taxas de morbimortalidade, bem como para a manutenção do
quadro de desigualdade social[1,2].
A falha na prevenção e diagnóstico precoce, bem como a falta de tratamentos eficazes e com
menores efeitos colaterais comprometem de forma significativa o controle destas doenças. Este
cenário evidencia a grande necessidade de investimento em novas políticas de controle e prevenção,
e também em pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos mais eficazes, de forma a permitir
a melhoria na qualidade de vida da população afetada por estas doenças[3,4,5].
A esquistossomose ou bilharzíase, tema deste projeto, é uma parasitose de veiculação
hídrica que afeta 78 países localizados em regiões tropicais e sub-tropicais. Segundo a Organização
Mundial de Saúde, trata-se da segunda parasitose humana mais disseminada pelo mundo.
Atualmente, estima-se que 249 milhões de pessoas estejam infectadas, e que mais de 800 milhões
vivam em áreas endêmicas[1,6,7]. A grande maioria dos países endêmicos afetados localizam-se na
África, na Ásia e nas Américas. Nas Américas, o Brasil é o país que possui a maior área endêmica para
a esquistossomose[1,6,7,8].
No Brasil, a esquistossomose está distribuída entre 19 estados, conforme ilustra a figura 1, e
chega a acometer cerca de 6 milhões de indivíduos, apresentando uma média de 820 internações e
505 óbitos como relatado para o período de 2000 a 2010. De 2001 a 2011, estudos revelaram através
de inquéritos coproscópicos aproximadamente 129818 portadores de Schistosoma mansoni. Os
Estados de maior prevalência para a doença encontram-se concentrados nas regiões Nordeste e
Sudeste do país[9,10]. Entretanto, estudos recentes da distribuição espacial da esquistossomose nos
Estados brasileiros inexistem, e sugere-se que os dados epidemiológicos sejam ainda mais
abrangentes[11].
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Figura 1. Áreas endêmicas e focais da esquistossomose mansoni. Fonte: Gerência do Programa
Nacional de Controle da Esquistossomose/Secretaria da Vigilância em Saúde/MS – 2008.

1.1.2 Schistosoma mansoni: ciclo evolutivo, transmissão e sintomatologia
A esquistossomose é causada por platelmintos trematódeos dióicos do gênero Schistosoma
capazes de infectar mamíferos, aves e répteis[12]. Seis espécies são capazes de parasitar o homem: S.
mekongi, S. intercalum, S. malayensis, S. mansoni, S. haematobium e S. japonicum. Destas, as três
últimas apresentam maior importância em saúde pública, por serem responsáveis pela maior parte
dos casos de esquistossomose, e apenas o agente etiológico S. mansoni é encontrado no Brasil[13]. A
figura 2 ilustra a distribuição destas espécies pelo mundo.

Figura 2. Distribuição das espécies do gênero Schistosoma pelo mundo. Fonte: Gryseels et al., 2006 [14].
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O ciclo evolutivo do Schistosoma mansoni envolve uma fase de reprodução assexuada no
hospedeiro intermediário, um caramujo de água doce do gênero Biomphalaria; uma fase sexuada no
hospedeiro definitivo, o homem; e dois estágios larvais infectantes, a cercária e o miracídio, ambos
adaptados de forma a favorecer a transmissão entre hospedeiros[8,15].
O ciclo de transmissão (Figura 3) se inicia quando o homem é infectado pela cercária. Estas
larvas penetram a pele, atingem a corrente sanguínea, e se transformam em esquistossômulos,
corpúsculos vivos que perderam a cauda durante a penetração no tecido do hospedeiro. Os
esquistossômulos atingem o coração e os pulmões, onde permanecem por algum tempo.
Posteriormente atingem os mais diversos órgãos. No fígado, os parasitas jovens amadurecem e se
diferenciam sexualmente, tornando-se adultos. Ao retornarem à corrente sanguínea, migram até os
vasos mesentéricos, dando início à oviposição. Parte dos ovos liberados atravessam a parede dos
vasos mesentéricos e são excretados nas fezes. Outra parte retorna à corrente sanguínea e alcança
outros órgãos do hospedeiro. Os ovos excretados nas fezes do hospedeiro definitivo, em contato
com a água, liberam miracídios. Estas larvas, guiadas por estímulos luminosos e químicos, penetram
no hospedeiro intermediário, o caramujo do gênero Biomphalaria, e se multiplicam de forma
assexuada. Diferenciam-se em esporocisto, o qual posteriormente se desenvolve na segunda forma
larval, as cercárias, capazes de infectar o homem. Assim o ciclo se reinicia[7,8,15].

Figura 3. Ciclo de transmissão do Schistosoma mansoni. Fonte: Souza et al., 2011[16].
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Os parasitos possuem sexos separados e acentuado dimorfismo sexual. Os machos adultos
medem cerca de 1 centímetro de comprimento e apresentam forma foleácea, enquanto que as
fêmeas adultas medem de 1,2 a 1,6 centímetros de comprimento, exibem formato cilíndrico e
quando atingem de um a dois anos, chegam a produzir 400 ovos por dia. Indivíduos infectados são
capazes de eliminar ovos viáveis de Schistosoma por 5 anos em média. No entanto alguns indivíduos
chegam a eliminar por mais de 20 anos[7,8,16].
Inicialmente, com a penetração da cercária na pele ou mucosas, a fase clínica da doença é
assintomática ou pode-se observar, em alguns casos, uma manifestação pruriginosa conhecida como
dermatite cercariana. Esta fase inicial dura, em média, de 24 a 72 horas, podendo atingir um período
de até 15 dias.
Posteriormente, a fase aguda, caracteriza-se por sintomas inespecíficos como febre, mialgia,
cefaleia, tosse, diarreia, astenia, náusea e anorexia, e sinais como a hepatoesplenomegalia. Estas
manifestações são mais comuns em indivíduos que entram pela primeira vez em contato com águas
contendo a forma infectante do parasito. Indivíduos que habitam zonas endêmicas e já entraram em
contato diversas vezes com águas contaminadas, em geral, desenvolvem leves manifestações nesta
fase clínica.
Na fase crônica o quadro clínico do paciente é variável e a doença pode evoluir para diversas
formas clínicas. A forma intestinal pode ser assintomática ou caracterizar-se por diarreias e dores
abdominais. Durante a forma hepatointestinal manisfestam-se quadros de diarreia e epigastralgia,
com hepatomegalia e nodulações características de fibrose do tecido hepático. A forma
hepatoesplênica caracteriza-se pela hepatoesplenomegalia, e pode apresentar-se em três estágios:
compensada, descompensada e complicada. O paciente encontra-se bastante debilitado, podendo
apresentar transtornos na circulação portal, hipertensão, aparecimento de circulação colateral e
varizes no esôfago[7,8].
Os sintomas da esquistossomose mansônica não são ocasionados diretamente pela ação dos
parasitas, mas sim devido a uma resposta inflamatória granulomatosa do organismo em torno dos
ovos do parasita, uma vez que nem todos os ovos são eliminados pelo organismo. De acordo com a
forma clínica desenvolvida, os ovos podem ficar alojados no fígado e no intestino, podendo ocasionar
a fibrose e a calcificação destes tecidos. Os granulomas podem bloquear o sistema porta-hepático,
gerando uma hipertensão portal. Pode haver acúmulo de líquido na cavidade peritoneal (ascite), com
o desenvolvimento de varizes esofágicas, as quais podem romper, desencadeando hemorragias.
Casos graves podem ser fatais[17,18].
É importante mencionar que o parasito e/ou seus ovos podem se alojar ainda fora do sistema
portal, gerando as formas ectópica, neurológica, vasculopulmonar e renal da doença. Mesmo que
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eventual, a neuroesquistossomose, por exemplo, é a forma mais grave incapacitante desta
doença[7,8].

1.1.3 Diagnóstico, prevenção e tratamento
O diagnóstico da doença é realizado principalmente através do método Kato Katz. Trata-se
de uma metodologia simples e de rápida realização, que permite a identificação e posterior
contagem dos ovos do parasito em amostras de fezes do indivíduo infectado[19,20].
Atualmente um fármaco é utilizado para o tratamento da esquistossomose, o praziquantel
(Figura 4). Este medicamento é uma importante ferramenta para o controle da prevalência a curto
prazo e para o controle da morbidade a médio e a longo prazo[21]. No entanto, o risco de reinfecção é
alto, a eficácia desse medicamento é restrita ao estágio adulto do parasita, os efeitos colaterais do
fármaco dificultam a adesão do paciente ao tratamento, e o mecanismo de ação do fármaco ainda
não é completamente elucidado. Algumas cepas do parasita menos sensíveis ao praziquantel já
foram isoladas, e dada a massiva administração do medicamento, a resistência do parasita ao
medicamento pode se tornar um sério problema de saúde pública[22,23].

Figura 4. Estrutura do fármaco praziquantel.

Outra perspectiva envolve o desenvolvimento de vacinas anti-esquistossomose. Dentre os
candidatos plausíveis temos as proteínas recombinantes Sm14, Sh28GST, e Sm-TSP-2 e o ácido
nucléico Smp80[24]. A Sm14, em especial, foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros do Instituto
Oswaldo Cruz. É uma proteína de 14 kDa que liga ácidos graxos e desempenha papel importante de
captação, transporte e compartimentalização dos ácidos graxos no parasita[25]. Ainda que
promissoras a longo prazo, estas vacinas encontram-se em fase de formulação (Sm-TSP-2), em fase
de testes pré-clínicos (Smp80) ou em fase inicial de testes clínicos (Sm14 e Sh28GST), além de serem
somente um método preventivo contra a doença, mas não curativo, ou terapêutico[24,26].
Embora atualmente sejam desenvolvidos projetos científicos envolvendo aspectos
biológicos, bioquímicos, imunológicos e genéticos de parasitas, estes são muitas vezes interrompidos
devido à falta de investimentos dos setores públicos e privados. O desinteresse da indústria
farmacêutica, que não vislumbra os indivíduos portadores de parasitoses como compradores
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potenciais de novos medicamentos, aliado à falta de fontes públicas de financiamento, dificulta o
desenvolvimento de novas terapias seguras e eficazes contra a esquistossomose. Diante do exposto,
fica evidente a real necessidade em aprofundar os conhecimentos acerca desta parasitose e validar
novos alvos terapêuticos contra a esquistossomose.
É dentro deste contexto que o presente projeto se insere, e que dá início à investigação do
papel da enzima diidroorotato desidrogenase de Schistosoma mansoni como possível alvo de
terapêutico para o planejamento de novas terapias anti-esquistossomose.

1.2 A enzima diidroorotato desidrogenase
A enzima diidroorotato desidrogenase (DHODH) tem sido considerada o alvo promissor no
desenvolvimento de fármacos com atividade anti-inflamatória, imunosupressora, antiproliferativa e
antiparasitária[27,28,29,30,31]. Experimentos de “Knock out” do gene que codifica a enzima DHODH de
Trypanosoma cruzi mostram que esta enzima é essencial para a sobrevivência do parasito[32].
Compostos como Leflunomida (ARAVA®), aprovado para o tratamento de artrite reumática,
Brequinar, testado como antineoplásico e Atovaquona (Malarone®), medicamento anti-malária
ratificam o potencial terapêutico da inibição desta via metabólica, através da inibição específica da
enzima DHODH.
Em organismos multicelulares, a via
metabólica
necessidades

de

salvação
de

satisfaz

pirimidina

as

que proliferam rapidamente e parasitas
dependem da biossíntese de novo de
pirimidinas para a síntese eficiente de
precursores de ácidos nucléicos[33].
enzima

Carbamil
Fosfato

Aspartato transcarbamilase

sob

circunstâncias normais. No entanto, células

A

Aspartato

diidroorotato

desidrogenase participa da via metabólica
de biossíntese de novo de nucleotídeos
pirimidínicos (Figura 5). Na quarta e única
etapa de oxi-redução da via metabólica,
esta flavoenzima catalisa a conversão do

N-carbamil aspartato
Diidroorotase

L-diidroorotato
Diidroorotato
Desidrogenase

Ubiquinona
Ubiquinona
reduzida

Orotato

Orotato
Fosforibosiltransferase

Orotidilato
Orotidilato
descarboxilase

Uridilato
(UMP)

substrato L-diidroorotato (DHO) em orotato
(ORO) em um mecanismo michaeliano do
tipo ping-pong [34,35,36].

Figura 5. Via da biossíntese de novo de
nucleotídeos pirimidínicos. Figura adaptada de
Nelson e Cox (2008)[37].
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A importância da via de novo de biossíntese de pirimidinas, associada ao fato de que a
inibição específica da enzima DHODH leva à inibição desta via metabólica, faz com que exista um
grande interesse em investigar a inibição da enzima DHODH como estratégia terapêutica no
tratamento de doenças que envolvem grande proliferação celular e/ou parasitárias.
As enzimas DHODHs são divididas em 2 classes, de acordo com suas características
estruturais e de localização celular. Enquanto as enzimas da classe 1 são encontradas em bactérias
Gram-positivas, fungos anaeróbicos e eucariotos inferiores, as enzimas da classe 2 são encontradas
em eucariotos e alguns procariotos, como por exemplo bactérias Gram-negativas. As enzimas da
classe 1, subdivididas em 1A e 1B, são encontradas no citosol, e as enzimas pertencentes à classe 2
são encontradas associadas à membrana citosólica ou mitocondrial. Esta particularidade das
DHODHs da classe 2 se deve à presença de um domínio hidrofóbico em hélice na região N-terminal
(Figura 6) que permite a ancoragem das mesmas à membrana[36,38,39].

Figura 6. Estruturas cristalográficas das enzimas HsDHODH (Homo sapiens, PBD ID 2WV8), EcDHODH
(Escherichia coli, PDB ID 1F76) e PfDHODH (Plasmodium falciparum, PBD ID 3I68) sobrepostas. As hélices
pertencentes ao domínio de ancoragem à membrana da região N-terminal das enzimas HsDHODH, EcDHODH e
PfDHODH estão representadas pelas cores rosa, amarela e cinza, respectivamente. No centro das estruturas,
em amarelo, está o cofator flavina mononucleotídeo (FMN).

Outra diferença que pode ser destacada refere-se ao aceptor final de elétrons da reação
catalisada pelas DHODHs. As enzimas da classe 1 utilizam como aceptores de elétrons moléculas de
oxigênio ou moléculas hidrossolúveis, como fumarato ou NAD+, e as enzimas da classe 2 utilizam
moléculas de caráter hidrofóbico, como por exemplo a ubiquinona. Estas moléculas oxidam FMNH2
para a regeneração de FMN[34,40].
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A estrutura em barril α/β é semelhante nas duas classes: o domínio catalítico consiste em
uma região central formada por 8 fitas beta paralelas rodeadas por 8 α-hélices. No topo do barril,
três fitas β antiparalelas formam uma espécie de “tampa” que cobre o sítio redox, enquanto que a
outra extremidade do barril é formada por um par de fitas β 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[41] (Figura 7).

Figura 7. Estrutura cristalográfica da enzima HsDHODH (Homo sapiens, PBD ID 2WV8), evidenciando o
motivo barril α/β, o FMN em amarelo, e o produto da reação, orotato, em verde.

O resíduo que atua como base catalítica na primeira etapa da reação é a cisteína para a
classe 1, enquanto que um resíduo de serina é encontrado em membros da classe 2[35,36,42]. O estado
oligomérico também pode variar. Membros da classe 1A são diméricos e estudos de mutagênese
sítio dirigida sugeriram que a dimerização nas enzimas da classe 1A é essencial para a atividade
catalítica[43]. Membros da classe 1B são heterotetraméricos e membros da classe 2 são descritos
como funcionais na forma monomérica[44].
O ciclo catalítico das DHODHs pode ser dividido em duas etapas reacionais. Na primeira
etapa, a enzima utiliza como cofator a flavina mononucleotídeo, que é reduzido enquanto o
substrato DHO é oxidado. Na segunda etapa da reação, FMN é reoxidado através do auxílio de um
agente oxidante cuja natureza varia entre as enzimas de diferentes origens biológicas. Este agente é
tido como o segundo substrato da reação[40] (Figura 8).
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Figura 8. A. Reação de óxido-redução catalisada pela enzima DHODH. O hidrogênio H* é transferido
para FMN como um hidreto, e o hidrogênio H' é perdido como um próton. B. No caso das enzimas membros da
classe 1A, como de Leishmania major e Trypanosoma cruzi, fumarato é o agente oxidante, responsável pela
oxidação do FMNH2 a FMN. C. No caso da enzima humana e de Schistosoma mansoni, ubiquinona é o agente
oxidante. Figura gentilmente cedida pela aluna Renata Almeida Garcia Reis, da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP.

1.3 A diidroorotato desidrogenase de Schistosoma mansoni
A análise da estrutura primária da enzima DHODH de Schistosoma mansoni (SmDHODH)
(GenBank ID: CCD78646) revela que esta proteína pertence à família 2 das DHODHs. A SmDHODH
apresenta 379 resíduos de aminoácidos, peso molecular de 41289,2 Da e pI estimado em 9,06 [45].
Embora a enzima pertença à classe 2 das DHODHs, compartilha baixa identidade sequencial
com enzimas da classe 2. A SmDHODH compartilha 45,5% de identidade sequencial com a enzima
DHODH de Homo sapiens (HsDHODH), 35,9% de identidade com a DHODH de Plasmodium falciparum
(PfDHODH) e 41,0% de identidade com a DHODH de Escherichia coli (EcDHODH) (Figura 9)[46]. Estas
análises preliminares indicam que, embora o mecanismo de catálise deva ser similar, a enzima
SmDHODH possui características particulares que a difere de outros membros da classe 2 e que
poderão, futuramente, ser exploradas para a busca de inibidores seletivos da SmDHODH. A
SmDHODH ainda compartilha 85,4% de identidade seqüencial com a SjDHODH (Schistosoma
japonicum)[46], o que sugere que inibidores identificados para a SmDHODH podem ser potenciais
inibidores da SjDHODH. As sequencias dos genes que codificam as enzimas DHODHs de S.
haematobium, S. intercalum, S. malayensis e S. mekongi ainda não se encontram disponíveis,
impossibilitando estudos comparativos entre as proteínas de diferentes espécies de Schistosoma.
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Figura 9. Alinhamento das enzimas HsDHODH, SmDHODH, SjDHODH, PfDHODH e EcDHODH. O
domínio de interação com a membrana característico da classe 2 está próximo à região N-terminal (hélices 1
e 2). O resíduo de serina catalítico conservado nestas espécies está representado em azul. A sequencia
correspondente ao peptídeo sinal de endereçamento para a mitocôndria predito para HsDHODH está
representada com um traço laranja, e a sequencia correspondente à hélice transmembrana predita para
HsDHODH está representada com um traço verde (resíduos 12 a 29) [47].

Sabe-se que o parasito Schistosoma mansoni não é capaz de sintetizar nucleotídeos purínicos
pela via de novo, dependendo exclusivamente da via de salvação para suprir suas necessidades de
purinas[48, 49]. No entanto, todas as vias metabólicas de biossíntese de pirimidinas são funcionais no
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parasito: a via de novo, a via de salvação[50,51,52] e o ciclo do timidilato[53, 54]. Em particular, estágios
celulares de rápida proliferação dependem da biossíntese de novo de pirimidinas para a síntese
eficiente de precursores de ácidos nucléicos[33,51].
Sendo assim, considerando a importância da produção de nucleotídeos para a execução de
inúmeras funções essenciais às células, as potenciais diferenças existentes entre o metabolismo de
pirimidinas no parasito e no homem e a diferença de identidade sequencial entre as enzimas de
Schistosoma mansoni e humana, se tornou nosso interesse avaliar o papel da enzima DHODH de
Schistosoma e investigar seu potencial como alvo para o desenvolvimento de novas terapias contra a
esquistossomose.
Como uma primeira etapa considerando este contexto, o presente projeto dá início aos
estudos de caracterização bioquímica, biofísica, bem como a realização de ensaios de inibição
enzimática, fornecendo dados importantes não só para a caracterização funcional da enzima como
também para o futuro planejamento de ligantes específicos baseados na estrutura e função proteica.
A longo prazo, o objetivo é identificar ligantes específicos e seletivos para a enzima do
parasito e realizar ensaios in vivo na presença destes ligantes, para avaliar o potencial destas
moléculas no controle da progressão da doença em modelos animais infectados com o parasito.
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5 CONCLUSÕES
O presente projeto visou os estudos preliminares de caracterização bioquímica e biofísica da
enzimas SmDHODH e HsDHODH, assim como a busca de ligantes, como uma primeira etapa no
sentido de avaliar o potencial da inibição seletiva da via de biossíntese de pirimidinas como
estratégia terapêutica no combate a esquistossomose.
O início do trabalho focou o desenvolvimento de um protocolo de expressão e purificação
das enzimas envolvidas neste projeto, SmDHODH e sua homóloga humana HsDHODH, que revelaram
a importância do uso da cepa BL21-CodonPlus® e da suplementação do meio de cultura, para
melhorar o rendimento e a estabilidade das enzimas de interesse. Já na purificação foi observado a
importância do uso do coquetel inibidor de proteases, do glicerol e do detergente, auxiliando tanto
na solubilidade quanto na estabilidade da enzima. A purificação apresentou rendimento satisfatório
e a fração protéica apresenta pureza considerável.
Estudos de espalhamento dinâmico de luz, associados à cromatografia de exclusão
molecular, realizados para a SmDHODH, sugerem que a enzima tende a formar agregados, porém a
cromatografia de exclusão molecular mostrou-se eficiente em separar apenas uma população, de
diâmetro aproximado de 90 Å.
O pH ótimo da reação para ambas as enzimas se encontra na faixa entre 8,0 e 8,5. Desta
forma, o pH 8,15 foi o pH de escolha para a realização dos experimentos de cinética e de inibição
enzimática. Os resultados cinéticos obtidos sugerem que a SmDHODH e a HsDHODH seguem o
mecanismo Ping-Pong, de acordo com o que já foi descrito para as outras DHODHs, com os seguintes
valores de KM e kcat: KDHO= 174 ± 18 µM; KQo= 159 ± 18 µM; e kcat= 27 ± 1 s-1 para a SmDHODH e KDHO=
286 ± 31 µM; KQo= 354 ± 38 µM; e kcat= 78 ± 4 s-1 para a HsDHODH.
Os ensaios de inibição enzimática na presença de ligantes de origem sintética e natural
permitiram a identificação inibidores seletivos tanto para a enzima do parasito quanto para a enzima
humana. Foram identificados compostos químicos com potencial inibitório na faixa de 794  3 M a
19,1  0,1 nM para a SmDHODH e de 33,9  0,1 M a 37,2  0,1 nM para a HsDHODH. A síntese de
moléculas análogas serão realizadas a fim de maximizar a seletividade dos inibidores contra a enzima
do parasito.
Os resultados deste trabalho aliado aos estudos estruturais em desenvolvimento pelo nosso
laboratório serão utilizados não só para a completa caracterização da enzima, mas também para o
futuro planejamento de ligantes específicos baseados na estrutura e função proteica, como uma
importante ferramenta no combate à esquistossomose.
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