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Introdução 

Albumina de soro bovino (ASB) é utilizada como 
modelo para mimetizar a albumina de soro humano 
(ASH), que é a proteína majoritária no plasma 
sanguíneo1. Nitrosilo complexos de rutênio,                
trans-[Ru(NO)(L1)(L2)](X)n onde L1 = (NH3)4 e L2 = 
isonicotinamida (Isn) ou imidazol (ImN) e L1/L2 = 
Ciclam ou Hedta e X = BF4

- ou PF6
-, têm sido 

utilizados como liberadores de NO em meio 
fisiológico e como modelos de pró-fármacos no 
tratamento de doença de Chagas, leishimaniose e 
câncer2. No presente trabalho avalia-se a interação 
dos nitrosilo complexos frente a ASB, como um 
prelúdio para estudos posteriores utilizando a ASH. 

Resultados e Discussão 

A interação da ASB com os nitrosilo complexos de 
rutênio foi avaliada conforme ilustrado na Figura 1. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserir as figuras no espaço que achar conveniente. 
 
Figura 1.  Titulação fluorimétrica da ASB com                
trans-[Ru(NO)(NH3)4Isn](BF4)3. a: ASB sem adição de 
complexo CASB = 1,4µM; CRu: b = 84 µM , c = 
168 µM, d = 252 µM, e = 336 µM, f = 420 µM. T = 
25ºC, λexcitação = 280 nm; Tampão fosfato pH = 7,4, µ 
= 0,1 mol L-1. Inserção: gráfico para o cálculo de Ka.  
 
 
 

Tabela 1.  Constantes de Associação (Ka) e de 
Stern-Volmer (kq) para a reação entre ASB e       
trans-[Ru(NO)(L1)(L2)](X)n 

L1/L2 Ka (mol -1 L) kq (mol -1 L s -1) 
(NH3)4 / Isn 4,0x107 9,1x1012 
(NH3)4 / ImN 3,3x107 3,1x1012 
Hedta 2,6x108 6,4x1012 
Ciclam 5,6x106 1,7x1012 

T = 25ºC; T. fosfato pH = 7,4; µ = 0,1 mol L-1 
 
Os dados da Tabela 1 indicam que os                       
trans-[Ru(NO)(L1)(L2)](X)n interagem fortemente com 
a ASB, como mostram os valores de Ka obtidos. 
Variando–se os ligantes L1/L2 obteve-se uma 
variação de até uma ordem de grandeza no valor de 
Ka, provavelmente relacionada a acessibilidade dos 
complexos ao bolsão hidrofóbico da proteína1,3. 
Utilizando a equação de Stern-Volmer, calculou-se 
os valores de kq (Tabela 1) para a reação em 
questão. Os valores são superiores ao valor limite 
para constantes de reações bimoleculares em água 
(kbimolec ≈ 1010 mol1- L s-1), sugerindo um processo de 
supressão estática de fluorescência3. As pequenas 
alterações em Ka em função da variação da 
temperatura (T = 45ºC) também sugerem a 
ocorrência de uma forte interação entre a ASB e os                               
trans-[Ru(NO)(L1)(L2)](X)n. 

Conclusões 

A interação entre a ASB e os                                    
trans-[Ru(NO)(L1)(L2)](X)n é forte como indica os 
valores de Ka. Os valores de kq sugerem um 
processo de supressão de fluorescência estático. 
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