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ABSTRACT 

Malaria is a disease that affects millions of people worldwide every year. The 
Brazilian Army also suffers the consequences of this disease; the main responsible 
for causalities in the Amazon region. Although there are many drugs to treat mala-
ria, the emergence of resistant strains of its causative agent (protozoa of the genus 
Plasmodium) have pointed to the need for planning new drugs against new molecu-
lar targets. Within this context, the enzyme lactate dehydrogenase has been shown 
to be a promising target for antimalarial chemotherapy.
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RESUMO

A malária é uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo a cada 
ano e o Exército Brasileiro também sofre as consequências dessa doença que é a 
principal responsável pelas baixas na região Amazônica. Embora existam muitos 
fármacos para o tratamento de malária, o surgimento de cepas resistentes dos 
seus agentes causadores (protozoários do gênero Plasmodium) tem apontado para 
a necessidade de planejar fármacos contra novos alvos moleculares. Dentro desse 
contexto, a enzima lactato desidrogenase tem se mostrado um alvo promissor para 
a quimioterapia antimalarial.
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INTRODUÇÃO

A malária é uma doença presente em quase todas as regiões tropicais e sub-
tropicais do mundo, sendo considerada um grave problema de saúde pública. Em 
função de políticas cada vez mais eficientes de controle de vetores, diagnóstico e 
tratamento de pacientes, observou-se nos últimos anos uma redução no número 
de casos da doença. A Figura 1 traz os dados mais atuais do número de casos 
de malária disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que foram 
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publicados no ano de 2011, fazendo referência à situação global no ano de 2010.
Embora a campanha de erradicação patrocinada pela OMS, a partir de 1960, 

tenha sido um importante marco no combate a malária (Barata, 1995), ainda são 
necessários muitos investimentos e pesquisas na área, pois ainda foram estima-
dos 216 milhões de casos para o ano de 2010 resultando em 655 mil mortes. O 
maior número de registros da doença ocorre no continente africano onde as mortes 
estimadas representam 91% do total mundial (WHO, 2011). Além disso, na África 
Subsaariana, a malária é a principal responsável pela morte de crianças menores 
de cinco anos (WHO, 2010b).

A OMS estima ainda que em 2010 cerca de 335 mil brasileiros foram infecta-
dos pela malária. Os casos registrados são, quase exclusivamente, na região Ama-
zônica onde uma série de fatores como baixa densidade demográfica, dispersão 
populacional e tipo de habitação favorecem a transmissão da doença e prejudicam 
o uso de procedimentos de controle (Barata, 1995). Para o Exército Brasileiro a ma-
lária causa grande preocupação em função das atividades desenvolvidas na região 
Amazônica, uma vez que a doença é responsável por um número considerável de 
baixas em hospitais e afastamentos para tratamento de saúde. Por isso a malária 
é um grande obstáculo para qualquer atividade que as forças armadas pretendam 
desenvolver naquela região (França, 2008).

Figura 1 – Estimativa do número de casos de malária no mundo entre os anos 2000-2010, segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde (WHO, 2011).

No combate à malária há duas estratégias de ação: prevenção e controle de 
casos. Para o tratamento são usados medicamentos e também transfusões sanguí-
neas (Enayati e Hemingway, 2010). A prevenção da doença envolve desde o con-
trole do vetor através do emprego de inseticidas como o DDT, amplamente utilizado 
durante a Segunda Guerra Mundial, até o uso de medicamentos profiláticos ou 
vacinas (Enayati e Hemingway, 2010; França, 2008). Atualmente não há nenhuma 
vacina autorizada para doenças parasitárias como a malária, mas existem estudos 
para o planejamento de vacinas que têm como alvo um só estágio do ciclo de vida 
do parasita ou mesmo fases iniciais desse ciclo no hospedeiro humano. A vacina 
mais efetiva testada atualmente é a RTS,S, um híbrido de partículas de proteína as-
sociado a imunoestimulantes, cujo mecanismo de proteção ainda é desconhecido 
(Hill, 2011; Cohen, 2010; Good e Doolan, 2010).
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ASPECTOS CLÍNICOS DA MALÁRIA

Os principais sintomas da malária são febre intermitente, dores no corpo, dor 
de cabeça, anemia, icterícia e inchaço do fígado e baço. O sistema nervoso cen-
tral também pode ser comprometido quando o paciente apresenta malária cerebral 
(França, 2008).

A malária é causada pelo parasita do gênero Plasmodium, transmitido ao ho-
mem através da picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles. Há diferen-
tes espécies de Plasmodium, entretanto são cinco as principais responsáveis pela 
transmissão da doença ao hospedeiro humano: P. falciparum, P. vivax, P. malariae, 
P. ovale, e a espécie P. knowlesi, identificada recentemente (Cox-Singh, 2008; Sin-
gh, 2004). O P. falciparum é a espécie que provoca a forma fatal da doença, a ma-
lária cerebral, e é responsável pela maioria das mortes. Por isso, a malária cerebral 
tem sido o principal foco das pesquisas para a prevenção e tratamento. Já as espé-
cies P. vivax e P. ovale podem provocar relapsos clínicos em intervalos regulares, 
pois o parasita pode permanecer no fígado por anos (Wiesner, 2003).

CICLO DE VIDA DO PLASMODIUM

O Plasmodium necessita de dois hospedeiros para completar seu ciclo de 
vida, um vertebrado e outro invertebrado. A infecção de um hospedeiro vertebrado, 
como o homem, acontece quando este é picado pelo mosquito infectado. Nesse 
momento acontece uma injeção de esporozoítos na corrente sanguínea que, em 
seguida, são levados para órgãos e tecidos do corpo. No fígado os esporozoítos 
iniciam a reprodução assexuada produzindo dezenas de milhares de merozoítos. 
Estes, por sua vez, são liberados das células hepáticas, caem na circulação sanguí-
nea e invadem os eritrócitos dando origem aos esquizontes (eritrócitos infectados). 
Dentro de cada eritrócito também ocorre a reprodução assexuada produzindo mais 
merozoítos, que são liberados quando os eritrócitos se rompem. O estado febril da 
malária caracteriza esse momento de ruptura sincronizada dos eritrócitos infecta-
dos. Alguns merozoítos continuam a invadir novamente os eritrócitos, mas outros 
podem se diferenciar em gametócitos (estágios sexuais). Quando outro mosquito 
pica o homem e ingere os gametócitos, um ciclo sexual se inicia. No estômago do 
mosquito os gametócitos se transformam em gametas que se fundem para formar o 
zigoto. Cada zigoto se transforma em um oocisto. Divisões assexuais nos oocistos 
produzem centenas de esporozoítos, que são liberados quando o oocisto se rom-
pe, e migram para as glândulas salivares do Anopheles, completando assim o ciclo 
de vida do Plasmodium (Sherman, 1979; Wiesner, 2003).

QUIMIOTERAPIAS PARA O TRATAMENTO DA MALÁRIA

Vários estudos foram desenvolvidos ao longo dos anos na tentativa de propor 
fármacos cada vez mais eficientes no combate à malária. Os primeiros registros 
indicam a utilização de cascas da árvore Cinchona calisaya para o tratamento da 
febre desde o início do século XVII. Somente em 1820 seu ingrediente ativo, a 
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quinina (Figura 2), foi isolado e tornou-se um dos primeiros compostos químicos 
puros usados para tratar uma doença. O composto azul de metileno foi utilizado 
em 1891 também para tratar a malária, sendo o primeiro fármaco sintético usado 
em humanos. Modificações estruturais nesses compostos permitiram a síntese de 
outras moléculas quinolínicas com potencial antimalarial como a pamaquina e a 
mepacrina (Figura 2) nos anos de 1925 e 1932, respectivamente (Meshnick e Do-
bson, 2001).

A cloroquina (Figura 2), sintetizada em 1934 e liberada em 1946, é um dos 
fármacos mais utilizados no tratamento da malária em função da sua eficácia, fácil 
administração e baixa toxicidade. A partir da cloroquina, foram desenvolvidos aril 
amino álcoois, principalmente para a utilização na Guerra do Vietnã, como a meflo-
quina e a halofantrina (Figura 2). A utilização da cloroquina como medida profilática 
ao ser adicionada ao sal em regiões da América do Sul, África e Ásia, provavelmen-
te induziu o surgimento dos primeiros casos de resistência ao fármaco no final de 
década de 1950. Hoje são vários os registros de cepas de Plasmodium resistentes 
aos compostos quinolínicos em diversas regiões do mundo (Nosten, 1991; Ter Kui-
le, 1992; Wellems, 2002).

Figura 2 – Principais antimalariais quinolínicos e aril amino álcoois já desenvolvidos.

Acredita-se que os fármacos quinolínicos são capazes de impedir o mecanis-
mo de polimerização do grupo heme a partir da degradação da hemoglobina. Para 
obter energia necessária a sua sobrevivência, o parasita ingere a hemoglobina do 
hospedeiro e a transporta para seu vacúolo digestivo. A hemoglobina é então degra-
dada em pequenos peptídeos e o grupo heme é liberado. Entretanto, o grupo heme 
e a hematina, em equilíbrio com sua forma dimérica, são tóxicos para o parasita e 
podem destruir membranas ou mesmo inibir enzimas (Dorn, 1998). Para contornar 
esse problema, o Plasmodium converte a hematina à hemozoína, um polímero não 
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tóxico. Para formar a hemozoína, o íon férrico central de um grupo heme se liga a 
um átomo de oxigênio do grupo carboxilato lateral do grupo heme seguinte. Essa 
ligação se repete entre os grupos heme, formando assim o polímero (Slater, 1991). 
Como resultado, a hemozoína se acumula nos eritrócitos e ao ser liberada causa 
a febre (Miller, 1994). O papel dos fármacos quinolínicos é justamente impedir que 
ocorra essa detoxificação do grupo heme e, consequentemente, impedir a produ-
ção de hemozoína (Chou e Fitch, 1993).

Inibidores do ciclo do folato também foram planejados para o tratamento da 
malária, uma vez que inibindo as enzimas que participam desse ciclo, a produção 
de material genético do parasita é afetada. A pirimetamina e o proguanil são inibido-
res conhecidos da enzima dihidrofolato redutase (DHFR) enquanto que a sulfado-
xina é capaz de inibir a dihidropteroato sintase (Nzila, 2000) (Figura 3). Entretanto, 
há muitos registros de resistência a essa classe de antimalariais (Costanzo e Hartl, 
2011; Sibley, 2001).

Figura 3 – Inibidores do ciclo do folato utilizados como antimalariais.

A artemisinina, ingrediente ativo da planta Artemisia annua, foi isolada em 
1972, apresentando também potente atividade antimalarial ao agir no mecanismo 
de detoxificação do grupo heme. A partir da artemisinina, uma nova classe de com-
postos foi planejada para utilização no tratamento da malária. Dentre os derivados 
da artemisinina destacam-se dihidroartemisinina, artesunato e artemeter (Figura 
4) (Klayman, 1985). O uso desses medicamentos de forma isolada, ou mesmo em 
combinação com outras classes de antimalariais, também induz o surgimento de 
resistência e consequente diminuição de sua eficácia em várias regiões do mundo 
(Dondorp, 2009; Rogers, 2009).

Figura 4 – Artemisinina e seus derivados aplicados na quimioterapia antimalarial.
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A fim de evitar o surgimento de resistência, algumas combinações de fár-
macos substituem a monoterapia. A OMS estimula atualmente o uso de terapias 
combinadas baseadas na artemisinina (ACTs, do inglês artemisinin-based combi-
nation therapies) para o tratamento de casos confirmados da malária causada pelo 
P. falciparum. Para o tratamento da malária causada pelo P. vivax recomenda-se 
o tratamento com cloroquina nas regiões onde não há resistência a esse fármaco 
(WHO, 2010a; WHO, 2010c).

Novos fármacos antimalariais foram propostos e muitos estão nas fases de 
testes de desenvolvimento clínico e pré-clínico. Alguns dos novos fármacos têm 
alvos diferentes dos já conhecidos. Essa estratégia permite superar o problema 
da resistência, além de permitir a busca por um novo antimalarial que seja mais 
eficaz e seletivo. A fosmidomicina, por exemplo, é um inibidor da enzima 1-deoxi-D-
-xilulose 5-fosfato (DOXP), uma redutoisomerase envolvida na biossíntese de iso-
prenóides (Jomaa, 1999). Proteases como a plasmepsina II também são estudadas 
no planejamento de antimalariais (Carcache, 2002; Haque, 1999; Mckay, 2011). 
Outras enzimas envolvidas nas sínteses de ácidos graxos, de lipídeos de membra-
na ou mesmo aquelas envolvidas na glicólise, são também alvos propostos para 
o desenvolvimento de inibidores que possam se tornar potentes fármacos para o 
tratamento da malária (Waller, 1998; Surolia, 2001; Wengelnik, 2002; Razakantoa-
nina, 2000; Cameron, 2004; Choi, 2007a; Choi, 2007b).

A LACTATO DESIDROGENASE

Diversos organismos vivos, como o ser humano, utilizam a via glicolítica para 
a obtenção de energia. Nessa via, após várias reações catalisadas por enzimas, 
uma molécula de glicose é degradada dando origem a duas moléculas de piruvato. 
Durante esse processo, parte da energia livre oriunda da glicose é conservada na 
forma de ATP e NADH (Lehninger, 2006).

O piruvato produzido pela via glicolítica pode ter diferentes destinos. Em con-
dições aeróbicas, ele é oxidado ao grupo acetila da acetil-coenzima A, que poste-
riormente será totalmente oxidada a CO2 através do ciclo de Krebs. Em processos 
anaeróbicos o piruvato pode ser convertido em etanol (fermentação alcoólica) ou 
em lactato (fermentação lática). A produção de lactato a partir de piruvato envolve 
a conversão de NADH em NAD+ (Figura 5) e é catalisada pela enzima lactato desi-
drogenase (LDH) (EC 1.1.1.27) (Lehninger, 2006).

Figura 5 – Reação catalisada pela enzima LDH.
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Nos mamíferos, a LDH pode ser expressa em diferentes isoformas. As isofor-
mas majoritárias encontradas no Homo sapiens envolvem a forma M, encontrada 
principalmente em músculos esqueléticos e no fígado, e a forma H, característica 
do músculo cardíaco. As isoformas M e H são codificadas por genes diferentes, A 
e B, respectivamente. Essas isoformas são geralmente encontradas no citosol de 
células somáticas, mas podem ocorrer também nas mitocôndrias. Uma isoforma 
menos frequente, a forma X encontrada no esperma, também foi identificada. As 
isoformas independentes M e H podem se combinar de formas distintas para for-
mar tetrâmeros (H4, MH3, M2H2, M3H e M4) (Granchi, 2010; Read, 2001).

Um estudo da LDH humana (HssLDH) desenvolvido por Read e colabora-
dores (2001) mostra que as isoformas M e H, com 75% de identidade sequencial, 
apresentam atividades diferentes, mas as regiões do sítio ativo e a associação de 
subunidades são indistinguíveis. A partir de cálculos de potencial eletrostático, as 
diferenças nas atividades de cada isoforma puderam ser explicadas pelas varia-
ções dos resíduos da superfície periférica do sítio ativo.

Há diversas estruturas cristalográficas de LDH depositadas no Protein Data 
Bank (PDB) (Berman, 2000) como a de Homo sapiens sapiens (Read, 2001), a de 
P. falciparum (Dunn, 1996), a de Bacillus steareothermophilus (Piontek, 1990) e de 
Squalus acanthius (White, 1976). Geralmente essas enzimas formam uma estrutu-
ra com dois domínios. O maior deles compreende um motivo estrutural característi-
co de proteínas que se ligam a nucleotídeos, denominado Rossmann fold (resíduos 
20-162 e 248-266). Esse motivo estrutural compreende o sítio de ligação do cofator 
NADH e envolve a repetição de uma sequência de folhas β e α-hélices, dispostas 
na seguinte ordem: β-α-β-α-β (Bellamacina, 1996; Rao e Rossmann, 1973). O outro 
domínio presente na LDH envolve o sítio de ligação do substrato e compreende os 
resíduos de aminoácidos 163-247 e 267-331. Os resíduos de 1-20 apresentam uma 
conformação estendida e se dobram sobre outra unidade do tetrâmero (Read, 2001).

O processo de catálise da LDH envolve primeiramente a ligação do cofator 
seguida pelo substrato através de um processo ordenado. Em seguida, ocorre o 
fechamento do sítio ativo através de um loop (resíduos 99 a 110). Entretanto, para 
que o substrato se ligue, é necessário que o resíduo catalítico His195 esteja em seu 
estado protonado (Shoemark, 2007). A protonação da His195 ocorre em função do 
resíduo Asp168, formando a díade catalítica. Este interage com a His195 estabele-
cendo uma forma protonada do anel imidazol por meio de uma ligação hidrogênio 
entre o grupo carboxila do Asp168 e o anel imidazol da His195. A catálise enzimáti-
ca envolve uma reação de transferência de hidreto na qual o estado de transição é 
estabilizado pela Arg109. Outro resíduo catalítico, a Arg171, é responsável por fixar 
o substrato através de duas fortes interações entre sua cadeia lateral e o grupo car-
boxilato do piruvato. A Ile250 também é importante, pois sua cadeia lateral cria um 
ambiente apropriado para acomodar o anel nicotinamida do NADH (Granchi, 2010). 
Além disso, contatos entre o substrato e os resíduos 101-103 do loop são determi-
nantes na especificidade da enzima (Shoemark, 2007; Dunn, 1991; Dafforn, 1997).

Além de ser um alvo para a quimioterapia do câncer, a LDH tem se mostrado 
ainda um interessante alvo para o tratamento da malária (Dunn, 1996; Granchi, 
2010). Durante o seu ciclo assexuado, no interior do eritrócito, o Plasmodium de-
pende da glicólise anaeróbica para a síntese de ATP e consequente geração de 
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energia (Vander Jagt, 1990). Logo, a interrupção da atividade da LDH impede uma 
das principais vias pelas quais o parasita produz energia, levando-o a morte. Além 
da LDH, qualquer enzima da via glicolítica representa um potencial alvo para o de-
senvolvimento de fármacos (Brown, 2004).

As enzimas LDH dos diferentes parasitas que causam a malária, P. vivax, 
P. ovale e P. malariae, apresentam de 90 a 92% de identidade com a LDH de 
P. falciparum (PfLDH), sendo que os resíduos catalíticos são idênticos. Estudos 
por modelagem molecular mostram que inibidores do sítio do cofator apresentam 
orientações similares nas LDH de todas as quatro espécies. Entretanto, há notável 
variação nas propriedades cinéticas, como valores da constante de Michaelis para 
o piruvato, lactato, NADH e NAD+, bem como diferentes constantes de dissociação 
dos inibidores (Brown, 2004).

Importantes diferenças entre a PfLDH e a HssLDH contribuem para que a PfL-
DH seja vista como um potencial alvo para o tratamento da malária (Dunn, 1996). 
Além disso, a PfLDH apresenta ainda características capazes de diferenciá-la das 
LDHs de outros organismos. Uma dessas diferenças está relacionada à inibição da 
enzima por excesso de substrato. Em quase todas as LDHs o excesso de substra-
to (piruvato) ou o complexo piruvato-NAD+ inibem a atividade enzimática. Porém, 
essa inibição não é observada para a PfLDH, provavelmente em função do deslo-
camento de 1,2 Å na posição do cofator em relação as LDHs de diferentes mamífe-
ros (Dunn, 1996; Vander Jagt, 1981; Read, 1999). Essa característica da PfLDH é 
função de uma adaptação do parasita para sobreviver nas condições anaeróbicas 
predominantes nos eritrócitos (Read, 1999).

Estudos mostram também outra característica interessante da PfLDH segun-
do a qual a enzima é muito mais ativa com o 3-acetilpiridina adenina dinucleotídeo 
(APADH), substância análoga ao cofator NADH, onde a carboxiamida da nicoti-
namida é substituída por um grupo metila (Figura 6) (Brown, 2004; Berwal, 2008). 
Esse fato permite que a enzima seja utilizada em testes de parasitemia (Brown, 
2004; Makler e Hinrichs, 1993; Makler, 1993).

Figura 6 – Representação estrutural do NADH e do APADH.

A PfLDH apresenta ainda outras características que a tornam um interessante 
alvo no planejamento de novos fármacos seletivos. Há cinco resíduos (DKEWN) a 
mais no loop do sítio ativo da PfLDH em relação a HssLDH, ampliando a cavidade 
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da região catalítica (Brown, 2004). Os resíduos adicionais do loop do sítio ativo 
da PfLDH são responsáveis por conferir uma maior especificidade do substrato 
em comparação com as isoformas da HssLDH (Shoemark, 2007). Um loop maior 
na PfLDH traz como consequência o deslocamento do anel da nicotinamida do 
cofator acarretando no aumento do volume do sítio ativo da PfLDH (Dunn, 1996; 
Read, 1999). Além disso, o resíduo Ser161 presente no sítio ativo, encontrado em 
todas as outras estruturas de LDH, é substituído pela Leu163 na PfLDH. A Ser161 
é responsável por interagir com a porção carboxiamida do anel da nicotinamida 
do NADH através de uma molécula de água. Na PfLDH essa ligação não ocorre 
pois há substituição pela Leu163, provocando redução da inibição por excesso de 
substrato na enzima plasmodial (Dunn, 1996; Sessions, 1997). Os resíduos Thr248 
e Ile252 também tem correspondentes diferentes na PfLDH, eles são substituídos 
por resíduos de prolina. Entretanto, os resíduos Arg109, Asp168, Arg171 e His195 
da PfLDH, fundamentais para a catálise enzimática, são mantidos em todas as ou-
tras LDH (Dunn, 1996; Brown, 2004).

INIBIÇÃO DA PFLDH

Há três formas diferentes de inibir a PfLDH dependendo da região onde o 
inibidor se liga: no sítio de ligação do piruvato, na região do sítio de ligação entre 
piruvato e cofator ou no sítio de ligação da adenina do NADH (Conners, 2005). 
Portanto, existem classes distintas de inibidores de PfLDH. O gossipol e seus deri-
vados, por exemplo, se ligam na região entre a nicotinamida do cofator e o piruvato 
enquanto que os ácidos oxâmicos se ligam no sítio do piruvato (Choi, 2007a; Choi, 
2007b; Conners, 2005; Sessions, 1997).

O gossipol, um aldeído polifenólico, é um produto natural extraído de semen-
tes de algodão e é capaz de inibir de forma não seletiva a LDH por competição com 
o cofator (Brown, 2004; Yu, 2001). O gossipol tem duas formas opticamente ativas 
geradas pelo atropoisomerismo. Esse tipo de estereoisomerismo é característico 
de sistemas onde há uma ligação simples cuja rotação é impedida em função de 
uma barreira energética suficientemente elevada. O atropoisomerismo do gossipol 
acontece em função da restrição rotacional em torno da ligação entre os dois carbo-
nos do sistema binaftila, dando origem a duas formas opticamente ativas: (aS)-(+) 
e (aR)-(-) (Figura 7) (Santos, 2007). Shelley e colaboradores (1999) demonstraram 
que o enantiômero aR apresenta maior atividade antitumoral em comparação ao 
enantiômero aS e à mistura racêmica.

Figura 7 – Representação estrutural dos atropoisômeros do gossipol. À esquerda, o enantiômero aS e à 
direita o enantiômero aR.
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O gossipol apresenta atividade biológica para diferentes fins como contra-
ceptivo (Wu, 1989), anti-viral (Radloff, 1986; Royer, 1991) e antimalarial (Heidrich, 
1983; Vander Jagt, 1984). Porém, apresenta alta toxicidade, provavelmente em 
função dos grupos aldeídos presentes em sua estrutura. Diversos derivados do 
gossipol são sintetizados na busca por compostos com menor toxicidade e maior 
atividade biológica que possam ser utilizados como antimalariais (Deck, 1998; Ra-
zakantoanina, 2000; Vander Jagt, 1984; Yu, 2001).

Outra classe de inibidores de PfLDH, capazes de competir pela região de 
ligação do substrato enzimático, foi desenvolvida com base em compostos azóis. 
Alguns compostos dessa classe, além de propriedades inibitórias para a PfLDH, 
apresentam também seletividade para essa enzima. Quatro compostos utilizados 
para o desenvolvimento de outros inibidores, possuem uma porção farmacofórica 
comum, tendo um grupo hidroxila na posição 3 do anel azol e um grupo carboxi-
la na posição 4 (Figura 8). As estruturas primárias dos compostos baseados em 
azóis incluem 1,2/1,5-isoxazóis (X = N, Z = CH e Y = O e X = CH, Z = N e Y = O), 
1,2,5-oxadiazóis (Y = Z = N e Y = O), 1,2,5-tiodiazóis (Y = Z = N e Y = S) e triazóis 
(X = Y = Z = N) (Cameron , 2004).

Figura 8 – Representação estrutural geral de compostos baseados em azóis.

O ácido oxâmico (Figura 9) e seus derivados constituem outra classe de po-
tenciais antimalariais. O ácido oxâmico é um análogo do piruvato e compete pelo 
sítio de ligação deste. Por apresentar atividade antimalarial, além da seletivida-
de em comparação à HssLDH, vários derivados N-substituídos foram sintetizados 
(Choi, 2007a; Choi, 2007b; Yu, 2001).

Figura 9 – Representação estrutural do ácido oxâmico.

Choi e colaboradores (2007b) propuseram uma nova classe de derivados do 
ácido oxâmico que possuem em sua estrutura o grupo cromeno. Essa estrutura per-
mite que os compostos assumam conformações similares ao NADH no sítio ativo da 
LDH, competindo também pela região de ligação do substrato. Além de apresentar 
facilidade sintética, o grupo cromeno é capaz de interagir com a região da enzima 
na qual o grupo difosfato do NADH interage. Os inibidores desenvolvidos apresen-
taram atividade antimalarial, além de seletividade em relação à HssLDH. Apresenta-
ram também atividade para a malato desidrogenase do P. falciparum (PfMDH) (EC 
1.1.1.37), uma enzima capaz de catalisar a mesma reação da PfLDH quando esta 
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tem sua atividade reduzida. Em função de todas essas características, os deriva-
dos do ácido oxâmico que contém o grupo cromeno têm se mostrado muito promis-
sores para o planejamento de novos antimalariais.

ESTUDOS DA LDH POR MODELAGEM MOLECULAR

Para compreender como os derivados do ácido oxâmico interagem com a PfL-
DH, Choi e colaboradores (2007b) fizeram estudos por acoramento molecular. As 
técnicas de modelagem molecular são muito importantes no estudo de inibidores 
enzimáticos, como os derivados do ácido oxâmico. A partir dos estudos teóricos, 
várias informações relevantes obtidas ajudam no planejamento de novos compos-
tos. Estudos por ancoramento molecular na PfLDH sugerem outros compostos, 
desta vez análogos ao NADH, que também são promissores antimalariais (Penna-
-Coutinho, 2011). Cortopassi e colaboradores (2011) propuseram ainda um novo 
mecanismo de inibição da PfLDH no qual o sítio ativo da enzima é bloqueado pelo 
complexo formado entre fármacos quinolínicos e o grupo heme. Nesse trabalho 
foram realizados estudos por ancoramento e dinâmica molecular (DM). As técnicas 
de modelagem molecular aplicadas a LDH permitem compreender melhor a es-
trutura e o comportamento dinâmico dessa enzima, contribuindo para a busca por 
novos antimalariais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A malária é uma doença que causa grande preocupação mundial. Para o 
Exército Brasileiro, também não é diferente, pois a doença é responsável por um 
número considerável de baixas na região Amazônica. Por isso é de extrema impor-
tância realizar estudos direcionados para o planejamento de novos antimalariais.

Além de infectar milhões de pessoas, a malária merece atenção no que diz 
respeito aos fármacos já comercializados. Muitos deles tiveram seu potencial re-
duzido em função do surgimento de cepas de Plasmodium resistentes. Por isso, a 
busca por novos alvos moleculares para o tratamento da malária é uma alternativa 
interessante no planejamento de fármacos. A enzima PfLDH tem se mostrado um 
alvo promissor, uma vez que sua inibição leva o parasita a morte. Além disso, as 
várias diferenças entre essa enzima e sua correspondente humana permitem a 
proposição de inibidores eficazes e seletivos que podem vir a se tornar potentes 
antimalariais.
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