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Introdução 

 A Nimesulida (NMD) é um agente anti-inflamatório 

não-esteroidal (AINE), que combate o processo de 

dor e febre através da inibição seletiva da COX-21. 

Na corrente sanguínea, encontramos a albumina 

sérica humana (HSA), que possui diversas funções, 

incluindo a distribuição de ligantes, como os   

fármacos2.   Por   isso,   entender   a   interação  

droga/proteína é essencial para elaboração de 

fármacos mais eficientes e específicos. O trabalho 

estuda a interação da NMD com a Albumina 

utilizando UV-vis, Fluorescência e Dicroísmo.  

Resultados e Discussão 

 O espectro da absorção UV-Vis mostra  uma banda 
de absorção em torno de 295 nm, correspondente 
ao resíduo de triptofano (Trp-214). Durante a 
intereção da HSA:NMD ocorre um aumento da 
absorção e a presença da NMD pode influenciar, 
levemente, na absorção da HSA, Figura 1. 

 
Figura 1. Espectro de absorção no UV-Vis de NMD em HSA com 
PBS (pH = 7,4), [HSA] = 1,00 x 10-5 mol/L.  

 

 O aumento das concentrações da NMD leva a 
supressão da emissão de fluorescência da HSA, 
Figura 2(a), a 37 °C. Esse comportamento pode 
indicar que a localização após adições da NMD é 
próxima ao resíduo Trp-214. Aplicando a equação 
de Stern-Volmer verificou-se que a interação ocorre 
através de um mecanismo estático entre HSA e a 
NMD no estado fundamental, Figura 2(b). 
 O uso de duas sondas: Warfarina e Ibuprofeno, 
permitiu verificar que a NMD compete com a 
Warfarina pelo mesmo local de ligação na HSA, 
Figura 3, indicando que o local de ligação é o 
Sudlow I, onde encontra-se o resíduo Trp-214. 

 E os espectros de Dicroísmo Circular (DC) na 
ausência e na presença de NMD foram muito similar 
em  sinal  e forma, Figura 4, indicando que a 
ligação não afeta, significativamente, a estrutura 
secundária da HSA. 

 
Figura 2(a). Espectro de supressão da emissão de fluorescência 

(exc = 295 nm) da HSA em PBS (pH = 7,4) [HSA] = 1,00 x 10-5 
mol/L [NMD] = 0; 0.17; 0.33; 0.49; 0.67; 0.82; 0.99; 1.15 e 1.32 (x 

10-5) mol/L, a 37 °C. (b) Gráfico Stern-Volmer HSA:NMD a 16, 26, 
30, 37 e 40 °C.  

 
Figura 3. Stern-Volmer modificados para interações HSA:NMD 
na presença de Warfarina e ibuprofeno, em PBS, a 37 °C.  

 
Figura 4. Espectro do DC da HSA:NMD a 37 °C por adição de 
NMD. [ASH] = 1.00 x 10-6 M in pH = 7.4; [NMD] = 3,9; 7,9; 15,9; 

31,9 x 10-5 M.  

Conclusões 

 A interação entre a NMD e a HSA ocorre por 
mecanismo estático localizado no sítio de ligação do 
Try-214 e a pequena modificação na estrutura da 
albumina após a adição da NMD mostra que no 
âmbito local pode alterar a interação de outros 
fármacos quando administrados concomitantemente 
com a NMD influenciando no efeito. 
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