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RESUMO 

Albumina de Soro Humano (HSA) é uma proteína com grande importância biológica 
especialmente por sua função transportadora. Alterações em suas características 
de transporte é um problema chave em estudos atuais. O estresse oxidativo é 
responsável por causar grande parte dessas modificações em HSA, proteína que 
sofre com as espécies reativas ao oxigênio (ROS). O excesso de ROS está 
diretamente relacionado ao processo de oxidação em proteínas. O trabalho foi 
dividido em duas propostas distintas, onde na primeira os resíduos de aminoácidos 
de sítio I, Trp-214 e Lys-199, foram modificados computacionalmente e comparados 
aos dados experimentais obtidos por colaboradores. Assim, foi avaliado as 
alterações na afinidade de ligação com o composto fenilbutazona. Os agentes 
taurina monocloramina (Tau-NHCl) e taurina dibromamina (Tau-Nbr2) foram usados 
para oxidar a HSA. Foram observadas experimentalmente alterações 
espectroscópicas na proteína resultantes da oxidação do Trp-214, indicando a 
formação de N'-formylkynurenine (NFK). A oxidação da HSA via Tau-NBr2 gerou um 
significante aumento na constante de associação com a fenilbutazona, o que não foi 
verificado via Tau-NHCl. Os resíduos Trp-214 e Lys-199 foram substituídos 
computacionalmente e simulados pelos respectivos produtos da oxidação. A energia 
de interação calculada usando a função Amber score mostrou que a forma nativa da 
HSA apresentou uma energia de interação menor do que para os casos oxidados, 
HSA com Trp-214 modificado para NFK e HSA com Lys-199 modificada para sua 
forma carbonilada. Assim, os resultados computacionais corroboraram com os 
obtidos experimentalmente indicando que as alterações oxidativas dos resíduos de 
aminoácidos no sı́tio I da HSA afetam suas propriedades de ligação. Na segunda 
proposta, a Albumina de Soro Bovino (BSA), uma proteína homóloga a HSA, foi 
avaliada por sua estrutura similar e por possuir algumas especificidades em sua 
sequência primária. A análise computacional revelou que HSA oferece algumas 
vantagens como a preferência pela ligação de compostos em comparação a BSA. 
Neste trabalho, a mesma abordagem computacional e experimental foi usada para 
caracterizar as especificidades na afinidade de ligação entre as proteínas humana e 
bovina. O composto 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-
pyran (DCM) foi utilizado nessas análises. As simulações de docking e dinâmica 
molecular mostraram que o composto apresenta uma maior afinidade verificada 
pelas energias de ligação para as interações no sítio I da HSA comparado aos sítios 
II e III, e o deslocamento do DCM de seu sítio de ligação na presença de compostos 
de mesmo sítio mostrou que o mesmo ocorre experimentalmente. Também foi 
mostrado pelas simulações computacionais que o DCM possui maior afinidade de 
ligação para a HSA (sítio I) comparado ao mesmo sítio da BSA, e esses resultados 
corroboraram com a medida experimental das constantes de associação (avaliado 
por fluorescência e pela supressão da fluorescência intrínseca das proteínas). Em 
geral, esses resultados sugerem a existência de especificidades nas características 
de ligação entre as espécies da albumina, indicando potenciais causadores das 
diferenças e fornecendo pontos de partida para estudos futuros envolvendo essas 
proteínas e compostos com propriedades farmacológicas. 

Palavras-chave: Albumina. HSA. BSA. Estresse Oxidativo. Afinidade de Ligação. 

Fenilbutazona. DCM. Análise Computacional e Experimental. 



 

ABSTRACT 

 
Human Serum Albumin (HSA) is a protein of great biological importance especially 
for its transport function. Alterations in its transport characteristics are a key problem 
in current studies. Oxidative stress is responsible for causing most of these 
alterations in HSA, a protein that suffers from reactive oxygen species (ROS). The 
excess of ROS is directly related to the oxidation process in proteins. The work was 
divided into two distinct proposals. In the first one the amino acid residues of site I, 
Trp-214  and  Lys-199,  were  computationally  modified  and  compared  to the 
experimental data obtained by collaborators. Thus, the alterations in the binding 
affinity with the compound phenylbutazone was evaluated. The agents taurine 
monochloramine (Tau-NHCl) and taurine dibromamine (Tau-NBr2) were used to 
oxidize HSA. Spectroscopic changes in the protein resulting from the oxidation of 
Trp-214   were   observed  experimentally, indicating  the formation of  N'-
formylkynurenine (NFK). The oxidation of HSA via Tau-NBr2 generated a significant 
increase in the association constant with Phenylbutazone, which was not verified by 
Tau-NHCl. Trp-214 and Lys-199 residues were computationally replaced and 
simulated by the respective oxidation products. The binding energy calculated using 
the Amber score function showed that the native form of HSA had a lower binding 
energy than for oxidized cases, HSA with Trp-214 modified to NFK and HSA with 
Lys-199   modified to its carbonylated  form. Thus, the  computational   results 
corroborated with those obtained experimentally indicating that the oxidative 
alterations of the amino acids residues in the site I of HSA affect its binding 
properties. In the second proposal, Bovine Serum Albumin (BSA), a protein 
homologous to HSA, was evaluated for its similar structure and for presenting some 
specificities in its primary sequence. Computational analysis revealed that HSA offers 
some advantages related to the binding of compounds over BSA. In this work, the 
same computational and experimental approach was used to characterize the 
specificities in the binding affinity between human and bovine proteins. The 
compound    4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran 
(DCM) was used in these analyzes. Molecular docking and molecular dynamics 
simulations showed that the compound has a higher affinity verified by the binding 
energies for interacting at site I of HSA compared to sites II and III, and the 
displacement of DCM from its binding site in the presence of compounds from the 
same site showed that the same occurs experimentally. It was also shown by 
computer simulations that DCM has a higher affinity for binding to HSA (site I) 
compared to the same site of BSA, and these results corroborated with the 
experimental measurement of association constants (evaluated by fluorescence and 
by the quenching of intrinsic fluorescence of proteins). In general, these results 
suggest the existence of specificities in the binding characteristics between the 
albumin species, indicating potential causes of the differences and providing starting 
points for future  studies  involving these proteins and compounds with 
pharmacological properties. 

 
Keywords: Albumin; HSA; BSA; Oxidative Stress; Binding Affinity; Phenylbutazone; 
DCM; Computational and Experimental Analysis. 
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da proteína HSA (PDB ID: 2BXC). Os domínios estão nomeados e coloridos 

de acordo com seus subdomínios. O subdomínio A está representado pelas 

cores azul escuro (I), verde escuro (II) e amarelo (III), enquanto o 

subdomínio B está representado pelas cores azul claro (I), verde claro (II) e 

vermelho (III). Sua estrutura foi resolvida pelo método de difração de raios-

X, com resolução de 3.1Å 
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BSA. Os resíduos estão coloridos de acordo com a seguinte representação: 

alta conservação (vermelho), baixa conservação (azul) e neutro (preto). 

Representação preparada usando a ferramenta MultiAlin [37]. 
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proteína BSA (PDB ID: 4OR0). Os domínios estão nomeados e coloridos de 

acordo com seus subdomínios. O subdomínio A está representado pelas 

cores azul escuro (I), verde escuro (II) e amarelo (III), enquanto o 

subdomínio B está representado pelas cores azul claro (I), verde claro (II) e 

vermelho (III). Sua estrutura foi resolvida pelo método de difração de raios-

X, com resolução de 2.58Å. 

Figura 4: Representação ilustrativa da metodologia de busca por cavidades 
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por meio de esferas sobre a superfície molecular do receptor. (a) Cada 

esfera é gerada tangente aos pontos de superfície i, j com o centro na 

superfície normal do ponto i. (b) Representação esquemática de um 

pequeno sítio de ligação formado por cinco átomos (roxo). As esferas (azul) 

são geradas usando pontos da superfície molecular (verde) com seus 

centros que se encontram ao longo dos vetores normais da superfície. 

Figura 5: Transformação dos resíduos para mimetizar o processo de 
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oxidação. Representação tridimensional dos resíduos mudando de a) 



triptofano para b) N'-formylkynurenine, e de c) lisina para d) lisina 

carbonilada. Imagem preparada usando UCSF chimera. 

Figura 6: Resultados do Docking molecular entre a HSA e o composto 
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DCM. As orientações do DCM com as menores energias da função Amber

score para cada sítio de ligação da HSA estão apresentadas em amarelo 

(sítio I), azul (sítio II), e verde (sítio III). Os recortes mostram uma visão de 

cada sítio, onde os pontos em volta do ligante representam sua superfície 

molecular. As energias de ligação calculadas entre o DCM e a HSA foram - 

46.0 kJ/mol, -43.8 kJ/mol, e -45.1 kJ/mol, respectivamente. Representação 

preparada usando UCSF Chimera. 

Figura  7:  Mapas  de  interação.  Representação  das  interações  entre 
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fenilbutazona e a) HSA, b) HSA com Trp-214 modificado para N'-

formylkynurenine (W*214), e d) HSA com Lys-199 modificado para sua 

forma carbonilada (K*199). A legenda na base apresenta todos os tipos de 

interação avaliadas pelo programa Maestro, com, em particular, ligações de 

hidrogênio representadas pelas setas na cor rosa e interações hidrofóbicas 

em verde. As medidas das distâncias e orientações das cadeias laterais 

para a conformação na Figura 11c sugerem que apenas a ligação de 

hidrogênio envolvendo a Lys-199 está ocorrendo (a interação com a Lys-

205 apenas aparece na representação devido instruções do algoritmo do 

Maestro). Representações preparadas usando Maestro (Schrödinger 

Release 2017-2: Maestro, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2017). 

Figura 8: Resultados de Docking molecular entre a HSA e o composto 
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DCM. As orientações do DCM com as menores energias da função Amber

score para cada sítio de ligação da HSA estão apresentadas em amarelo 

(sítio I), azul (sítio II), e verde (sítio III). Uma visão detalhada de cada sítio 

está apresentada em destaque, onde os pontos em volta do ligante 

representam sua superfície molecular. As energias de ligação calculadas 

entre o DCM e a HSA foram -46.0 kJ/mol, -43.8 kJ/mol, e -45.1 kJ/mol, 

respectivamente. Representação preparada usando UCSF Chimera. 

Figura 9: RMSD entre o composto DCM e HSA durante os 20 ns das 
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simulações de dinâmica molecular. Os cálculos mostram a estabilidade do 



ligante durante sua interação no a) sítio I, b) sítio II, e c) sítio III da HSA. Os 

gráficos mostram que o DCM possui estabilidade similar nos sítios I e III, 

sendo menos estável no sítio II. A leve diferença entre esses dois sítios é 

evidenciada pelas energias de ligação apresentadas na Tabela 3. 

Figura 10: Comparação entre as estruturas da HSA e BSA. As orientações 
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do DCM com as menores energias da função Amber score para o sítio I de 

cada proteína estão apresentadas em amarelo (HSA) e vermelho (BSA). As 

estruturas da HSA e BSA estão coloridas em azul e verde, 

respectivamente. O recorte mostra uma visão detalhada do sítio I de cada 

proteína, onde os pontos em volta do ligante representam sua superfície 

molecular. As energias de ligação calculadas entre DCM-HSA e DCM-BSA 

foram -46.0 kJ/mol e -37.0 kJ/mol, respectivamente. Representação 

preparada usando UCSF Chimera. 

Figura 11: RMSD do composto DCM no sítio I das proteínas HSA e BSA 
34

durante os 20ns das simulações de dinâmica molecular. Os cálculos 

mostram a estabilidade do ligante durante sua interação com a) HSA, e b) 

BSA. Os gráficos mostram que o DCM é mais estável durante sua interação 

com a HSA. Essa diferença é corroborada pelas energias de ligação 

mostradas na Tabela 4. Esses resultados também sugerem que o ligante 

possa identificar as especificidades entre o mesmo sítio dessas duas 

proteínas homólogas. 

Figura 12: Mapas de interação. Representação do DCM durante sua 
35

interação com a) HSA, e b) BSA, ambas no sítio I. O algoritmo do Maestro 

avaliou todos os tipos de interação possíveis. No entanto, a legenda na 

base mostra apenas as interações que estão ocorrendo, em particular, 

ligações de hidrogênio (setas em rosa), e interações hidrofóbicas (resíduos 

em verde). Representações preparadas usando Maestro (Schrödinger 

Release 2019-3: Maestro, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2019). 

Figura 13: Representação da rede cúbica infinita utilizada nas simulações 
41

de MD. A caixa central de simulação está em detaque ao centro da 

imagem, seguida por suas réplicas ao longo de todo o espaço. 
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1 INTRODUÇÃO 

A albumina do soro é a principal proteína do plasma sanguíneo encontrando-

se em grandes concentrações [2]. Ela possui grande importância no metabolismo de 

diversos compostos, participando diretamente do controle da pressão osmótica e do 

pH sanguíneo [3]. As albuminas são carregadas negativamente e são altamente 

solúveis em água, sendo assim responsáveis também pela distribuição de líquidos 

nos tecidos [4]. Devido a essas características, as proteínas séricas atuam de 

maneira eficiente no transporte e distribuição de compostos [5,6], sendo alvo de 

vários estudos, os quais tentam elucidar os mecanismos envolvidos na interação 

dessas proteínas com pequenas moléculas de interesse biológico [7]. Diferentes 

espécies de albuminas são conhecidas, sendo a humana (HSA) e bovina (BSA) os 

principais alvos de estudo presentes na literatura, as quais apresentam em torno de 

25-30% de variedade em suas sequências primárias [8,9,10].

Albumina de Soro Humano (HSA) possui a característica de interagir de 

maneira reversível com diversos fármacos [11], o que a torna uma das principais 

proteínas de transporte no corpo humano. Ela compõe aproximadamente 60% do 

total de proteínas no corpo humano [2]. Sua sequência de aminoácidos é constituída 

por 585 resíduos, dentre eles um único resíduo de triptofano que é um aminoácido 

que sofre com o processo de oxidação [12,13]. Três domínios (I,II e III) formam sua 

estrutura, cada um sendo composto por dois subdomínios (A e B) [14], de acordo 

com a figura 1. 
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Figura 1: Representação na forma de cartoon da estrutura cristalográfica da 

proteína HSA (PDB ID: 2BXC). Os domínios estão nomeados e coloridos de 

acordo com seus subdomínios. O subdomínio A está representado pelas cores 

azul escuro (I), verde escuro (II) e amarelo (III), enquanto o subdomínio B 

está representado pelas cores azul claro (I), verde claro (II) e vermelho (III). 

Sua estrutura foi resolvida pelo método de difração de raios-X, com resolução 

de 3.1Å. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O desequilíbrio entre a produção endógena e a neutralização das espécies 

reativas aos oxigênio (ROS) é a principal causa do estresse oxidativo [15], gerando 

dano em tecidos e biomoléculas, tais como câncer e doenças neurológicas e 

degenerativas [16,17,18,19]. As proteínas possuem aminoácidos suscetíveis a 

oxidação e isso pode causar modificações em suas estruturas secundária e terciária, 

alterando a capacidade delas em exercerem suas principais funções [20]. Dentre as 

moléstias causadas pela exposição de proteínas a um ambiente de estresse 

oxidativo, a diabetes, por exemplo, é causada pela alteração na habilidade da 

Albumina de Soro Humano (HSA) em desempenhar sua função como antioxidante 



15 

[21,22]. Essa proteína é altamente afetada pelo processo de oxidação [23]. HSA é 

encontrada no plasma sanguíneo, em condições fisiológicas, em duas formas, 

reduzida e oxidada, sendo a primeira predominante (70-80%) [24,25]. Diversas 

doenças, dentre elas complicações renais, diabetes e doenças no fígado, estão 

diretamente relacionadas com a oxidação da HSA, aumentando a concentração de 

sua forma oxidada [26,27,28]. Essas alterações também podem ter influências na 

afinidade de fármacos pela HSA, afetando a eficácia dessas drogas [29]. 

Albumina de Soro Bovino (BSA) é uma proteína que, apesar de apresentar 

variações em sua sequência de resíduos de aminoácidos (figura 2), possui estrutura 

semelhante a HSA [29], como apresentado na figura 3. Por serem proteínas 

homólogas, a BSA apresenta domínios parecidos com a HSA em estrutura 

(RMSD=5.6Å) e sequência (75.6% de identidade e 92.6% de similaridade). Sua 

estrutura possui três domínios (I, II e III), sendo esses rearranjados em dois 

domínios menores (A e B), e ela é composta por 583 aminoácidos [26]. 

Figura 2: Alinhamento entre as sequências primárias das proteínas HSA e BSA. Os 

resíduos estão coloridos de acordo com a seguinte representação: alta conservação 

(vermelho), baixa conservação (azul) e neutro (preto). Representação preparada usando a 

ferramenta MultiAlin [32]. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 3: Representação na forma de cartoon da estrutura cristalográfica da 

proteína BSA (PDB ID: 4OR0). Os domínios estão nomeados e coloridos de 

acordo com seus subdomínios. O subdomínio A está representado pelas cores 

azul escuro (I), verde escuro (II) e amarelo (III), enquanto o subdomínio B 

está representado pelas cores azul claro (I), verde claro (II) e vermelho (III). 

Sua estrutura foi resolvida pelo método de difração de raios-X, com 

resolução de 2.58Å. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.3 Conclusões 

O estudo da interação entre a proteína HSA e o composto DCM indicou 

que essa ligação é mais estável para o sítio I, em comparação aos outros dois 

sítios de ligação avaliados. Além disso, analisando o comportamento do DCM no 

sítio I das proteínas HSA e BSA, foi observado uma preferência do composto 

para interagir com a proteína humana. Esses resultados computacionais são 

plausíveis com estudos usando diferentes composto que apresentam o mesmo 

comportamento [9,54]. Deste modo, foi possível indicar diferenças nas 

propriedades de ligação a pequenas moléculas entre essas duas proteínas,
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e esse resultado é relevante devido à importância dessas proteínas como 

carreadoras de diversos compostos. 
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