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Introdução 

A hemoglobina é uma proteína abundante no 
plasma sanguíneo e também participa do transporte 
de ligantes endógenos e exógenos, como hormônios, 
aminoácidos, ácidos graxos, íons metálicos e 
fármacos.

1
 Dessa forma, no processo de 

racionalização de novos fármacos é de fundamental 
importância que a etapa inicial envolva o estudo de 
interação dos compostos com a biomolécula. Uma 
maneira de monitorar essa interação e, 
consequentemente, obter parâmetros físico-químicos 
é o acompanhamento da supressão de fluorescência 
da proteína em presença dessas substâncias.
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Nesse contexto, instigado pela ação biológica 
multifacetada dos derivados de rutênio,

2
  iniciamos o 

estudo da interação do complexo 
[Ru(bpydip)(H2O)2]Cl2, sendo bpydip = N,N-bis(7-
metil-2-piridilmetileno)-1,3-diminopropano, com a 
hemoglobina do soro bovino (HbSB), a qual foi 
monitorada por supressão de fluorescência da 
biomolécula em solução tampão fosfato pH 7,2.  

 

Resultados e Discussão 

   Os espectros foram obtidos em um 
Espectrofluorímetro da Varian, modelo Cary Eclipse, 
com compartimento de amostra com banho 
termostatizado, com largura das fendas de excitação 
e de emissão igual a 5nm. As amostras foram 
excitadas em 280 nm e as leituras de emissão de 
fluorescência foram realizadas na faixa entre 300 e 
550 nm. Os espectros de emissão foram obtidos nas 
temperaturas de 25 e 30ºC, a partir da titulação da 
solução da proteína (1 x 10

-6
 mol L

-1
) com a solução 

do complexo de rutênio (1 x 10
-3

 mol L
-1

).  
   Nas condições experimentais, a HbSB apresentou 
uma banda alargada na região de 350 nm, quando 
excitada em 280 nm. A adição de alíquotas de 
solução do complexo de rutênio levou a uma 
diminuição gradativa da intensidade dessa banda, 
conforme ilustrado na Figura 1. Esta variação de 
intensidade é atribuída às mudanças 
conformacionais do microambiente proteico próximo 
aos resíduos de aminoácidos, em especial, aos 
fragmentos de triptofano. Para avaliar qual o 
mecanismo presente no nosso trabalho, assumimos 
inicialmente o tratamento matemático para o 
mecanismo dinâmico, baseado na equação de Stern-
Volmer: 
 

F0/F = 1 + KSV[Q] = 1 + Kq0[Q]                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Espectros de supressão de fluorescência da HbSB  na 
presença de [Ru(bpydip)(H2O)2]Cl2 a 30ºC, ʎEx=280 nm; pH= 7,2, 
com a inserção do gráfico de Stern-Volmer. 
 

    O perfil não linear do gráfico, como exemplificado 
na Figura 1, nos permite concluir que a supressão de 
fluorescência da HbSB induzida pelo complexo de 
rutênio é uma combinação dos mecanismos 
dinâmico e estático. Assim, a partir da modificação 
da equação de Stern-Volmer 

3
, obteve-se os valores 

de constante de ligação do sistema HbSB – Ru. 
Verificou-se uma diminuição dos valores de 
constante de ligação (Kb) com o aumento da 
temperatura (Kb

25
 = 4,0 x 10

4
 mol L

-1
; Kb

30
 = 1,4 x 10

4
 

mol L
-1

). Essa tendência de valores é coerente com 
outros sistemas macromoleculares e pode ser 
justificada pelo aumento do coeficiente de difusão 
promovido pela elevação da temperatura e, como 
consequência, há a redução da estabilidade do 
complexo formado HbSB – Ru, ou seja, diminui o 
tempo de retenção do mesmo no interior da 
biomolécula. Os valores dos parâmetros 
termodinâmicos, ∆H = -14 kJ mol

-1
 e ∆S = 32 J mol

-1 

K
-1

  e ∆G
30

 = -4,5 kJ mol
-1

, revelaram que o processo 
de ligação é espontâneo e o caráter das forças de 
ligação envolvidas é predominantemente 
eletrostático. Dicroismo circular e fluorescência 
sincronizada serão utilizados para complementar a 
caracterização desse sistema. 

Conclusões 

A supressão de fluorescência da proteína pelo 
aquocomplexo é uma combinação do mecanismo 
dinâmico com a formação de um complexo HbSB–
Ru no estado fundamental, que ocorre 
espontaneamente e por interações eletrostáticas .  
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