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Resumo 

A bactéria Pseudomonas aeruginosa tem bastante 
relevância no ambiente hospitalar em razão da sua alta 
resistência frente aos antimicrobianos. É interessante 
buscar proteínas de patógenos que não sejam 
encontradas no organismo humano, para se almejar 
descobrir novos fármacos antimicrobianos. Um exemplo 
é a enzima 6-hidroximetil-7,8-dihidropterina 
pirofosfoquinase (HPPK), que faz parte da via 
biosintética do folato e é essencial para o funcionamento 
adequado da P. aeruginosa. Neste trabalho foram 
realizados estudos computacionais de modelagem por 
homologia e espera-se que estas informações teóricas 
possam ser agregadas aos conhecimentos bioquímicos 
e auxiliem na identificação de ligantes para a HPPK 
como alvo terapêutico. 

Introdução  

Pseudomonas aeruginosa está entre as principais 
bactérias que apresentam grande relevância clínica 
(NEVES et al., 2011), sobretudo na questão de infecções 
hospitalares, por possuir resistência a múltiplos 
antibióticos (BORDIGNON; LIMA, 2017). Assim, estudos 
estruturais de enzimas específicas desta espécie, como 
a HPPK, essencial na biossíntese de ácido fólico e que 
não é produzida em organismos humanos, podem se 
tornar valorosos para a pesquisa de fármacos 
antimicrobianos. A HPPK catalisa a transferência de um 
grupo pirofosfato de uma molécula de adenosina 
trifosfato (ATP) a 6-hidroximetil-7,8-dihidropterina (HP), 
resultando em adenosina monofosfato (AMP) e 6-
hidroximetil-7,8-dihidropterina pirofosfato (HPPP) 
(BLASZCZYK et al., 2007). Informações estruturais 
podem ser obtidas experimentalmente através de várias 
técnicas, entretanto, quando do insucesso experimental, 
pode-se recorrer aos métodos computacionais, no 
sentido de se obter uma predição da estrutura da 
proteína, por exemplo, com base em estruturas de 
proteínas homólogas previamente determinadas (VERLI, 
2014). 

Material e Métodos 

A sequência completa de aminoácidos da HPPK de P. 
aeruginosa (PaHPPK) foi utilizada para obter 
alinhamentos estruturais com o módulo SALIGN do 
programa MODELLER (SALI; BLUNDELL, 1993) para 
melhorar a acurácia do procedimento de modelagem. 
Foram construídos 500 modelos por homologia através 
da satisfação de restrições espaciais como 
implementado no programa MODELLER.  Os modelos 
foram avaliados quanto à sua energia, qualidade 
estereoquímica e enovelamento (estruturas secundária e 

terciária). Para destacar as diferenças e/ou similaridades 
entre as estruturas, utilizaram-se comparações do 
melhor modelo obtido com as estruturas de enzimas 
homólogas. As modelagens foram realizadas em duas 
etapas. Com o complexo PaHPPK-ATP-Mg-HP, realizou-
se docking molecular de ligantes no sítio do substrato 
HP. 

Resultados e Discussão 

Na primeira etapa, ante a busca por estruturas 

homólogas com a ferramenta BLAST, 20 proteínas 

molde foram selecionadas. A segunda etapa consistiu 

em utilizar apenas uma homóloga (de Escherichia coli), 

representativa de cada uma das alterações 

conformacionais do ciclo catalítico da PaHPPK, para se 

obterem modelos dos seus complexos com substratos e 

produtos em cada conformação. A sobreposição destes 

complexos mostrou uma possível conexão entre uma 

região de hairpin e o loop 3, ambos envolvidos na ligação 

de ATP, através de interações iônica e polar de uma α-

hélice adjacente. 

Conclusão  

Os modelos indicaram um acoplamento entre duas 

regiões distantes estruturalmente, envolvidas na ligação 

de ATP, o que poderia ser derivado da diferença de 

afinidade entre ATP e AMP durante a reação. Para a 

continuidade dos procedimentos de docking serão 

necessários melhoramentos na qualidade do 

farmacóforo. 
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