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INTRODUÇÃO 

Enzimas mitocondriais presentes na 

cadeia respiratória de fungos e 

vegetais classificadas como 

oxidases terminais atuam como 

catalisadores do processo de 

redução de oxigênio molecular em 

água, usualmente metabolizado por 

meio de duas rotas características: 

ou executada pela enzima citocromo 

oxidase (COx) – altamente sensível 

às espécies que contenham cianeto 

– ou na presença da enzima oxidase 

alternativa (AOX), tida como uma 

variação à rota do citocromo, 

caracterizada pela oxidação do 

substrato ubiquinol e inibida 

naturalmente pela coletoclorina B1. 

 

Figura 1: esquematização da interação da 
coletoclorina B com a MpAOx (A) e 
representação do sítio ativo da MpAOx e 
resíduos de aminoácidos que interagem 
com a coletoclorina B. Adaptado de1. 

 

As proteínas associadas ao 

transporte de elétrons são 

classificadas em uma série de quatro 

complexos associadas à ocorrência 

do ciclo de Krebs no processo: a 

oxidação de succinato pela enzima 

succinato oxidase (complexo II) 

libera elétrons ao sistema, que são 
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transferidos através de FADH2 e um 

grupo proteico contendo ferro-

enxofre, de modo que o complexo I 

transfira elétrons para a ubiquinona 

com o auxílio da NADH 

desidrogenase e o complexo III atue 

semelhantemente à oxidoredutase 

do citocromo-c (Cyt-C), oxidando o 

ubiquinol e transferindo elétrons via 

sítio proteico ferro-enxofre, em um 

processo auxiliado pelo complexo IV, 

que possuí grupos HEME2.   

 

Figura 2: Representação esquemática da 
cadeia de transporte de elétrons 
mitocondrial. Adaptado de2. 

 

Uma importante resistência 

associada à enzima encontra-se no 

fungo Monoliophtora perniciosa, 

classificado como basidomiceto 

fitopatogênico, cujo alvo de ação 

hemibiotrófico4 afeta especialmente 

plantações de cacau (Theobroma 

cacao); uma vez infectada, a 

dissipação do patógeno pelo vegetal 

divide-se em duas fases 

características: fases biotrófica – 

instalação e adaptação do M. 

perniciosa nos tecidos do hospedeiro 

– e necrotrófica – crescimento do 

fungo no T. cacao já morto5. Graças 

à termogenia e resistência às 

condições de estresse oriundos da 

regeneração de cofatores reduzidos 

(como NADH e FADH2), que 

impossibilitam o acúmulo de 

espécies reativas de oxigênio6, os 

antifúngicos clássicos, como 

azoxistrobina, a picoxistrobina e a 

fluoxastrobina possuem baixa 

eficácea, vide potencial detoxificante 

da AOx.  

 

RELEVÂNCIA FISIOLÓGICA 

E BIOLÓGICA  

AOx é uma proteína codificada pelo 

DNA genômico, localizada na 

membrana interna da mitocôndria e 

responsável por catalisar a oxidação 
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do ubiquinol (forma reduzida da 

ubiquinona) transferindo quatro 

elétrons para o oxigênio, que é então 

reduzido a água7. Para o patógeno 

hemibiotrófico M. perniciosa, a AOX 

garante maior sobrevivência graças 

à inibição de componentes na cadeia 

respiratória e atividade oxidativa 

terminal elevada7. 

 

INIBIDORES ENZIMÁTICOS 

SINTÉTICOS DA AOx 

Inibidores alternativos derivados da 

classe de compostos como os 

alquil/arilaminometilenocicloexano-

dionas (AMCDs) são obtidos 

computacionalmente via QSAR e 

empregados para mimetizar a acidez 

do hidrogênio-α da coletoclorina B, 

de modo a maximizar a interação 

com o resíduo 160 (Arg) do sítio ativo 

da AOX e inativando a proteína1. 

Aplicando-se condições adaptadas 

experimentalmente com base nas 

descritas na literatura9, AMCDs de 

diferentes estruturas foram 

sintetizadas através de reações 

multicomponentes (MCR)9, 

explorando-se a reatividade de 

compostos 1,3-dicarbonilados, 

inicialmente o 3,3-dimetilcicloexan-

1,3-diona (dimedona), na presença 

de um ortoéster e diferentes 

derivados da fenilanilina.  

          

Figura 3: rota para síntese de AMCDs. 

 

As moléculas sintetizadas foram 

avaliadas através de espectroscopia 

de ressonância magnética nuclear 

de (1H-NMR e 13C-NMR), obtendo-se 

variações nos multipletos de regiões 

características de Hidrogênio e 

Carbono aromáticos. Outros 

substratos 1,3-dicarbonilados vem 
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sendo testados, a exemplo o 1,3-

indandiona, gerando produtos 

semelhantes.  

 

Figura 4: estrutura genérica de inibidor 

obtido tendo 1,3-indandiona como 

substrato. 

 

O potencial de inativação da AOX 

dos compostos obtidos foi avaliado 

com espécies de Pichia pastoris. 

Para tal, as condições de avaliação 

envolveram combinações de 

diferentes ambientes, modificados 

com base na alteração das 

substâncias contidas no meio, 

utilizando-se Dimetilsulfóxido 

(DMSO) como solvente, 

azoxistrobina (AZO), derivados de 

AMCDs e incubação de 70h. 

 

Figura 5: curva de crescimento 

microbiológico combinando-se DMSO, AZO 

e AMCD.

CONCLUSÃO 

Vide potencial antifúngico de AZO e 

AMCD, pode-se notar uma 

alteração considerável do 

crescimento em testes in vitro 

utilizando-se P. pastoris como 

controle, a partir de mudanças 

observáveis nos tempos das fases 

log, estacionária e de declínio ao 

combinarem-se AZO e AMCD, 

potencializando a ação antifúngica e 

inibição enzimática da AOX.
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