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Introdução
Os  nematoides  causam  grandes  prejuízos  aos 
agricultores  em  geral.  Em  decorrência,  faz-se 
necessário  desenvolver  novos  métodos  para  o 
controle desses fitoparasitas. Para tanto,  uma das 
possibilidades diz respeito à utilização de produtos 
que possam complexar-se a  fatty  acid and retinol  
binding protein  (FAR),  já que a mesma é utilizada 
pelo  nematoide  para  complexar  ácidos  graxos 
insaturados  produzidos  pelas  plantas,  o  que 
interrompe  parte  do  mecanismo  de  defesa  das 
mesmas contra os nematoides. Em decorrência, foi 
objetivo  deste  trabalho  utilizar  a  FAR-7  de  C. 
elegans como modelo para selecionar ligantes que 
possam ser utilizados no controle de nematoides.

Resultados e Discussão
Utilizando-se o programa SPDBV 4.0.2, fizeram-se 
correções (remoção da tag, remoção de ligação O-
CYS9  e  construção  de  loop–resíduos  42-45)  na 
proteína  FAR-7  de  C.  elegans  (código  2W9Y  no 
Protein  Data  Bank).  As  conformações  resultantes 
foram submetidas a duas etapas de otimização por 
cálculos  de  mecânica  molecular  no  vácuo  e,  em 
seguida, foram alinhadas com o programa VMD 1.9. 
Em todos os casos se observou a formação de uma 
ligação  S-S  entre  os  resíduos  CYS42  e  CYS98. 
Para os pares de estruturas com RMSD menor ou 
igual  a  0,05  Ǻ,  uma  delas  era  descartada. 
Estruturas  que  se  chocavam  com  três  ou  mais 
moléculas  de  água  de  cristalização  de  2W9Y 
também  foram  descartadas.  As  três  estruturas 
restantes  foram  colocadas  em  caixas  de  água  e 
submetidas a processo de dinâmica molecular por 
400 ps, com intervalos de 2 fs,  em condições de 
fronteira  periódica,  com  temperatura  e  pressão 
constantes.  Para  tanto,  empregou-se  o  programa 
NAMD  2.8  com  campo  de  força  do  CHARMM. 
Selecionou-se  a  conformação  mais  estável  com 
base  nos  programas  dDFIRE  1.1,  QMEAN  e 
VADAR  1.4,  para  ser  submetida  a  processo  de 
dinâmica  molecular  por  mais  3  ns.  Dez 
conformações de menores energias, com diferentes 
cavidades,  foram  visualmente  selecionadas  para 
serem  submetidas  a  ancoramento  às  cegas  de 
oleato,  octanoato  e  retinol,  com  os programas 
AUTODOCK  4.2,  AUTODOCK  VINA  1.1.2  e 
IGEMDOCK 2.1. As conformações da proteína que 
resultaram em complexos com maiores afinidades 
pelos  ligantes  foram  submetidas  a  novo 
ancoramento  com  delimitação  das  regiões  na 
proteína  para  tal  ancoramento.  Os  novos 
complexos  foram  submetidos  a  processos  de 

dinâmica  molecular  por  10  ns.  As  várias 
conformações  geradas  em  cada  trajetória  foram 
ranqueadas  com  os  programas  DSX  0.8.9, 
MGLTools  1.5.6-rc2,  SIETRAJ  e  APBS  1.3.  As 
conformações da proteína com maiores afinidades 
pelo oleato, octanoato e retinol, foram utilizadas no 
trabalho  seguinte,  que  começou  com  busca  no 
ZINC,  através  do  ZINCPHARMER,  por  estruturas 
semelhantes aos supracitados ligantes. Com o uso 
do OPENBABEL 2.3.0,  adicionaram-se átomos de 
hidrogênio às 90.000 estruturas selecionadas,  que 
foram  otimizadas  com  o  mesmo  programa 
(obminimize, campo de força: MMFF94s). A seguir, 
elas  foram  ancoradas  na  proteína  com  os 
programas AUTODOCK VINA 1.1.2 e IGEMDOCK 
2.1.  Todas as substâncias com afinidade igual  ou 
maior que as observadas para os ligantes naturais 
da  proteína  (oleato,  octanoato  e  retinol),  foram 
selecionadas  para  serem  submetidas  a 
ranqueamento  com  os  programas  DSX  0.8.9, 
NNSCORE 1.0,  MGLTools 1.5.6-rc2 e DOCK 6.6 
(utilizou-se o Amber-Score).   Para cada programa 
de ranqueamento e de ancoramento, selecionaram-
se trinta  ligantes com  as maiores afinidades pela 
proteína  no  cômputo  geral  o  que  resultou  na 
seleção  global  de  112  substâncias.   Como  se 
buscou  realizar  o  trabalho  com  diversas 
conformações da proteína e  vários  programas de 
ancoramento e de ranqueamento, acredita-se que o 
número  de  falsos  positivos  entre  as  substâncias 
selecionadas seja mínimo. 

Conclusões
Selecionaram-se,  virtualmente,  112  substâncias 
com afinidades pela proteína FAR de C. elegans  no 
mínimo  20  %  maiores  que  as  observadas  para 
oleato,  octanoato  e  retinol,  segundo  os  dois 
programas  de  ancoramento  e  os  quatro  de 
ranqueamento  empregados  no  presente  trabalho. 
Logo, tais substâncias apresentam grande potencial 
para  emprego  no  controle  de  nematoides,  que 
utilizam a mencionada proteína para interromperem 
parte do mecanismo de defesa de plantas.
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