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Introdução 

   A ação biológica multifacetada do óxido nítrico 

tem motivado o desenvolvimento de novos 

derivados metálicos que possam atuar como 

agentes liberadores ou sequestradores de NO in 

vivo, principalmente nos processos bioreguladores. 

Contudo, na racionalização de novos fármacos é de 

fundamental importância que a etapa inicial envolva 

o estudo de interação dos compostos com 

biomoléculas, como a albumina, visto que esta é a 

proteína mais abundante no plasma sanguíneo e 

responsável por diversos processos biológicos. 

  Nesse contexto, instigado pelo potencial 

farmacológico dos derivados de rutênio, realizamos 

o estudo da interação do complexo 

[RuCl(NO)(bpydip)]Cl2, sendo bpydip = N,N-bis(7-

metil-2-piridilmetileno)-1,3-diminopropano com a 

albumina do soro bovino (BSA), que foi monitorada 

por supressão de fluorescência da biomolécula, e 

mudanças conformacionais foram avaliadas por 

fluorescência sincronizada e dicroísmo circular.  

Resultados e Discussão 

   O complexo de rutênio foi sintetizado e 

caracterizado como descrito na literatura.
1
 Os 

espectros foram obtidos a partir da titulação da 

solução de BSA (1 x 10
-6

 mol L
-1

) com solução de 

[RuCl(NO)(bpydip)]Cl2, (1 x 10
-3

 mol L
-1

), em tampão 

fosfato pH 7,2, nas temperaturas de 25, 30 e 35 
o
C.  

   Nas condições experimentais deste trabalho, a 
BSA apresentou uma banda relativamente intensa e 
alargada na região de 350 nm, quando excitada em 
280 nm. A adição de alíquotas de solução do 
complexo levou a uma diminuição gradativa da 
intensidade dessa banda. Esta variação de 
intensidade é atribuída às mudanças 
conformacionais do microambiente próximo aos 
resíduos de aminoácidos, em especial, aos 
fragmentos de triptofano, a qual foi corroborada por 
dados de dicroísmo circular. Para complementar a 
caracterização desse sistema, espectros de 
fluorescência sincronizada foram obtidos, Figura 1. 
  Observa-se que a proteína pura apresenta uma 
forte emissão de fluorescência com máximo em 285 
nm associado ao resíduo de Tyr (Figura 1A), e em 
280 nm para o resíduo de Trp (Figura 1B).

2
 Após 

adições de alíquotas de solução do complexo, foi 
observada uma diminuição na intensidade de 

emissão de fluorescência da BSA para os dois 
grupos de aminoácidos. No entanto, apenas os 
espectros referentes ao microambiente da tirosina 
apresentaram um deslocamento do máximo de 
emissão, de 285 nm para 290 nm, indicativo de 
alterações na vizinhança deste fluoróforo, como o 
aumento da polaridade ou a diminuição da 
hidrofobicidade do microambiente, devido à 
presença do complexo de rutênio.

2  
Assim, podemos 

inferir que o complexo de rutênio está inserido no 
subdomínio IIA da biomolécula, onde estão situados 
os aminoácidos Tyr-263 e Trp-212. Considerando a 
afinidade do rutênio pelo grupamento histidina, 
estamos propondo que a ligação deste complexo 
com a BSA esteja ocorrendo pelo resíduo Trp-212, 
haja vista que houve uma diminuição significativa da 
fluorescência dos espectros sincronizados na região 

de  = 60 nm.  

 
Figura 1. Espectros de fluorescência sincronizada (A) ∆ʎ = 15 

nm, (B) ∆ʎ = 60 nm; T= 30ºC, [BSA] = 1,0x10
-6

 mol.L
-1

; [Ru] (a-i): 

0.0, 1.1, 2.2, 3.2, 4.3, 5.3, 6.5, 7.5 e 8.6 (x 10-6 mol L
-1

). 

 
   Os valores dos parâmetros termodinâmicos, ∆H = 
20,1 kJ mol

-1
, ∆S = 149 J mol

-1
 K

-1
 e ∆G25; 30; 35 

o
C =         

-24,2; -24,9; -25,7 kJ mol
-1

,  indicam que o processo de 
ligação entre a BSA e  o complexo é espontâneo e o 
caráter das forças de ligação envolvidas é hidrofóbico. 
Além disso, o aumento da temperatura resulta em 
aumento dos valores de constante de Stern-Volmer 
(Ksv), indicando que o processo de supressão, ocorre 
predominantemente via mecanismo dinâmico. 

Conclusões 

A interação do complexo com BSA ocorre de forma 

dinâmica e espontânea, alojando-se no subdomínio 

IIA da biomolécula. 
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