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A formação excessiva de coágulos pode dificultar o suprimento de oxigênio aos 

tecidos, podendo causar sérios danos. O processo de coagulação passa por uma cascata 

de eventos até a formação do coágulo de fibrina (Hoffman, Monroe, 2007), e cada 

reação gera um produto necessário para a próxima etapa. A inibição de enzimas que 

participam dessa cascata de reações pode ser um mecanismo importante para a 

prevenção da trombose (Turpie, 2007). 

O fator X ativado (FXa) é um dos mais importantes alvos da cascata de 

coagulação (Li et al., 2011). Sem sua ação, não ocorrem as reações que formam o 

coágulo.  

Abordagens in silico são um meio de simular modelos biológicos em 

computador. A partir da estrutura cristalográfica de uma proteína, procuram-se 

candidatos ligantes em uma base de dados que encaixem no seu sítio ativo. Esse 

processo seleciona possíveis inibidores através de certos critérios de seleção, que 

posteriormente podem ser testados in vivo.  

Através do docking molecular pode-se prever conformações do complexo 

proteína-ligante. As posições geradas são chamadas poses, e o objetivo é tentar achar 

as com a menor distância relativa ao modelo cristalográfico. As simulações utilizam 

diferentes metodologias, mas uma das que tem mostrado mais sucesso é a dos 

algoritmos bioinspirados (Biological Inspired Algorithms, BIAs). O algoritmo 

evolutivo é uma BIA que tenta encontrar ligantes através de iterações com 

recombinações e mutações na população (Heberlé, Azevedo, 2011).  
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O projeto tem por objetivo encontrar, através do virtual screening, potenciais 

inibidores do fator Xa em uma biblioteca de pequenas moléculas provenientes de 

produtos naturais. 

Utilizou-se o programa Molegro Virtual Docker (Thomsen, Christensen, 2006) 

para realizar o cross-docking e o virtual screening. O cross-docking é uma forma de 

validar protocolos escolhidos, utilizando diversas estruturas cristalográficas do FXa 

obtidas no RCSB Protein Data Bank (www.rcsb.org/pdb). Após a confirmação do 

protocolo, foi realizado o virtual screening na estrutura de código PDB 1F0R em uma 

biblioteca de decoys (falsos ligantes) (Huang et al., 2006). O protocolo mostrou-se 

válido, como algoritmo de procura Iterated Simplex e a função de escore PLANTS 

Score [GRID] (Thomsen, Christensen, 2006). Para a realização do virtual screening, 

utilizou-se a biblioteca de produtos naturais do ZINC (Irwin, Shoichet, 2005) para a 

procura de ligantes candidatos à inibição do FXa. 

O virtual screening ainda está em andamento. Posteriormente, as propriedades 

fisico-químicas dos compostos de menor energia serão avaliadas e estes serão filtrados 

por sua biodisponibilidade oral pelas regras de Lipinski (Lipinski et al., 1997). 
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