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Introdução
Nas últimas décadas, complexos polipiridínicos de
rutênio(II) contendo ligantes planos derivados da
1,10-fenantrolina
tem
sido
exaustivamente
estudados, isso devido as características de
afinidade e interação com o DNA.1 Estes compostos
geralmente apresentam interessantes propriedades
fotoquímicas, fotofísicas e eletroquímicas, atraindo
um grande interesse das áreas de química
bioinorgânica e fotoquímica.2 Com isso, esses
complexos têm sido propostos como candidatos a
agentes metalointercalantes para o DNA, sendo
uma área de pesquisa extremamente promissora,
tanto do ponto de vista como protótipos para novos
fármacos, como também como sondas biológicas e
substâncias para atuação em terapia fotodinâmica. 3

Figura 2. Espectro de RMN 1H do complexo
[Ru(bpy)2dppzBTDZ]2+ em acetonitrila deuterada.

Resultados e Discussão
No presente trabalho foi preparado o complexo
[Ru(bpy)2dppzBTDZ]2+ (Figura 1 e 2), sendo que o
ligante dppzBTDZ é um ligante que contém 6 anéis
aromáticos conjugados, onde o esqueleto principal é
uma fenazina, que contém o núcleo 1,10fenantrolina numa extremidade e o grupo
benzotiadiazol na outra. Estudos preliminares
indicam que este complexo apresenta o efeito “light
switch”, devido ao aumento de emissão na presença
de DNA (Figura 3). A constante de afinidade (Kb)
com o DNA calf thimus foi de 1,03 x 106, o que
sugere que o complexo [Ru(bpy) 2dppzBTDZ]2+
interage com o DNA por intercalação.

Figura
3.
Espectro
de
emissão
de
[Ru(bpy)2dppzBTDZ]2+ em Tris HCl (1M pH 7,4)
com adição de CT-DNA [0 - 1.8 x 10-5] a 25°C.

Conclusões
Esses resultados preliminares por espectroscopia
indicam
que
o
novo
complexo
[Ru(bpy)2dppzBTDZ]2+ interage com o DNA calf
thimus por intercalação, além disso, exibiu o efeito
“light switch”. Sendo assim, este complexo
apresenta potencial como sonda de monitoramento
para o DNA.
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Figura
1.
Estrutura
[Ru(bpy)2dppzBTDZ]2+.

do
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