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INTRODUÇÃO

Moniliophthora perniciosa e a

Vassoura-de-bruxa

Pertencente à ordem Agaricales],

o fungo Moniliophthora perniciosa tem

sido alvo de diversos estudos devido ao

seu impacto na produção de cacau.

A infecção causada por ele é

conhecida como Vassoura-de-bruxa e

causa sintomas diversos de hipertrofia e

hiperplasia do tecido distal, além de

perda de dominância apical, proliferação

de brotos axilares e formação de hastes

anormais em formato semelhante a uma

“vassoura verde”.[1] Nas flores, a infecção

resulta em uma estrutura de “vassoura

almofadada” que resulta na redução da

capacidade de produzir vagens viáveis,

gerando frutos partenocárpicos.[2] Após

2-3 meses é possível observar uma

estrutura de “vassoura seca” como

resultado da necrose dos tecidos distais

à infecção.[3]

Figura 1 : Sintomas de M. perniciosa em
Theobroma cacao (C biotype). a: vassoura verde
com a vassoura almofadada nas flores; b.
vassoura seca; c. vagens partenocárpicas.
Adaptado da Figura 2 de [4]

Prejuízos econômicos

A produção de cacau foi

severamente diminuída desde 1989,

quando o fungo foi introduzido no estado

da Bahia. A doença fez com que o Brasil,

que era o terceiro maior produtor do
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mundo (produzindo cerca de 400.000

toneladas de cacau por ano), se tornasse

um importador do insumo (produzindo

menos de 100.000 toneladas de cacau

por ano) no final dos anos 90. [3][5]

Diversos esforços para superar

esse problema vêm sendo tomados pelos

cacauicultores e pelas pesquisas na

área. Sabendo que no processo de

reprodução do fungo é necessário a

presença de água para a germinação dos

esporos dispersos pelo vento [6], a poda é

realizada nos períodos de seca para

evitar a propagação da doença. Além

disso, há também estudos do plantio de

mudas resistentes à doença.

Oxidase Alternativa

Uma série de estruturas estão

relacionadas ao processo de respiração

de eucariotos. A enzima oxidase

alternativa (AOX) está presente em

alguns organismos como Moniliophthora

perniciosa (MpAox) ou tripanosomas

(TAO)[7] e atua como uma via alternativa

para a cadeia respiratória (ou cadeia

transportadora de elétrons) frente a um

estresse oxidativo.

Os principais agentes fúngicos no

mercado visam inibir a

ubiquinol-citocromo c redutase (complexo

III) por receber elétrons tanto da NADH

ubiquinona oxidorredutase (complexo I)

quanto da succinato desidrogenase

(complexo II)[8], gerando um estresse

oxidativo ao patógeno, no entanto, a

presença da AOX cria uma via que não

depende do funcionamento do complexo

III (embora essa rota diminua a produção

de ATP) e permite ao fungo resistir a

esse estresse oxidativo e desenvolver

resistência aos fungicidas até então

empregados.[9]

Figura 2: Esquema da cadeia respiratória

mostrando que os elétrons transferidos do

complexo I, do complexo II e através da oxidação

do glicerol-3P citoplasmático à ubiquinona podem

reduzir o O2 a H2O pela AOX ao invés da via

pelos complexos III e IV. Adaptado da Figura 1 de
[10].

Inibidores da AOX e as AMCDs

Assim como os estudos no plantio

de mudas resistentes, alternativas de
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inibir a MpAox vêm sendo consideradas

através da síntese de produtos naturais e

de novas moléculas para atuar em

conjunto com inibidores do complexo III.

Diversas estruturas que possuem

atividade inibitória em enzimas oxidases

alternativas de tripanossomas (TAO)[7]

podem ser estudadas para avaliar sua

funcionalidade com a MpAox.

Através de técnicas como SBDD e

LBDD, planejando inibidores baseados

em suas estruturas e interações no sítio

ativo, obtivemos, através de docagem

molecular, as estruturas das Alquil/Aril

Amino metileno cicloexanodionas

(AMCDs). O presente estudo visa

produzir variações dessa estrutura, para

testar sua atividade biológica na inibição

da AOX.

Figura 3: Estrutura genérica das AMCDs.

METODOLOGIA

A síntese das estruturas está

resumida na Figura 4. Variando o R1 com

diferentes ácidos carboxílicos, como:

ácido acético; ácido propanoico; ácido

butanoico; ácido 2-metoxifenil-acético;

entre outros. Já R2 será variado

utilizando aminas alifáticas e aromáticas

(anilinas).

Figura 4: Rota sintética das AMCDs.

A confirmação das estruturas será

realizada através de espectros de 1H

RMN e 13C RMN.

Os testes biológicos de

crescimento e consumo de O2 serão

realizados em parceria com o Laboratório

de Genômica e Bioenergia (LGE), na

UNICAMP, procurando, inicialmente,

inibir a AOX de Pichia pastoris para
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depois realizar testes no Moniliophthora

perniciosa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A rota sintética utilizada neste

projeto foi fruto de uma aprimoração da

rota na Figura 5, que apresentava

dificuldades em adicionar aminas

alifáticas. Embora necessite de mais

etapas reacionais e processos de

purificação, essa via permite um maior

leque de estruturas ao variar R1 e R2

com

mais facilidade, permitindo realizar

“ajustes” na molécula para sintetizar uma

estrutura que possa inibir de forma mais

eficiente a MpAox.

Figura 5: Rota sintética utilizada anteriormente, a

limitação do R1 se dava por utilizar reagentes

como ortoformiato de trietila e ortoacetato de

trietila e os resultados em R2 só eram

significativos usando aminas aromáticas.

Tanto a acilação da dimedona

quanto a formação da enamina (Figura 4)

são caracterizadas a partir de espectros

de 1H RMN e 13C RMN, comparando os

sinais encontrados no produto com os

picos dos reagentes e aferindo aos

respectivos átomos na molécula.

Com a variedade de estruturas

mostradas na Figura 6, estamos para

iniciar os testes biológicos e verificar a

eficácia das AMCDs.

Figura 6: Substituintes já utilizados para

sintetizar variações de AMCDs (nem todas as

combinações foram produzidas)..

CONCLUSÃO

O método se mostra bastante

promissor para produzir AMCDs em
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diversidade significativa, visando modelar

a molécula de modo a encontrar a melhor

atividade inibitória.

Esse estudo também pode

contribuir para mais um grupo de

moléculas capazes de inibir a atividade

de patógenos conhecidos, assim como

qualquer outro microrganismo que

possua a enzima oxidase alternativa.
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