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Resumo

Este trabalho tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de

novos potenciais metalofármacos de rutênio. Nele são descritas a síntese, a

caracterização e a avaliação da ação antiproliferativa de alguns complexos de

dirutênio (11,111) com os fármacos antiinflamatórios não-esteróides (AINEs): ibuprofeno

(ibp), ácido acetilsalicílico (aas), naproxeno (npx) e indometacina (ind) e também com

o ácido y-linolênico (Iin), sobre células cancerígenas. Os compostos obtidos foram

caracterizados por análise elementar, espectroscopia de absorção eletrônica, medidas

de susceptibilidade magnética, espectroscopia vibracional FTIR e Raman,

difratometria de raios X de pó, medidas de condutividade molar e análise térmica (TG,

OTAe OSC).

Todos os complexos sintetizados apresentam estrutura em gaiola, com os

carboxilatos derivados dos fármacos AINEs coordenados à unidade dimetálica

RU2(1I,1I1), em ponte equatorial, estabilizando assim a ligação direta rutênio-rutênio. As

posições axiais são ocupadas por íons cloreto, no caso dos complexos [RU2(02CR)4C1]

(02CR = ibp, aas, npx ou ind), ou por moléculas de água, nas espécies do tipo

[RU2(02CR)4(H20h]PF6 (02CR =npx e ind).

Ensaios biológicos demonstraram que os compostos [Ru2(ibp)4CI]-%H20 e

[Ru2(npx)4(H20h]PF6 apresentam ação antiproliferativa sobre células de glioma de rato

C6 in vitra, dependendo do tempo de exposição do meio celular ao complexo. O

complexo [Ru2(1in)4CI] também apresenta efeito sobre a proliferação de células C6;

entretanto, nesse caso, efeitos significativos são observaçlos já nas primeiras 24 h de

exposição.

Estudos mostraram que as bases adenina e adenosina reagem com o complexo

[RU2(OAc)4(H20h]PF6 sem que ocorra quebra da estrutura em gaiola. As bases

nitrogenadas substituem axialmente as moléculas de água, formando pontes axiais

entre duas unidades de dirutênio (11,111) no estado sólido.



Abstract

The main objective of this work is to make a contribution to the development of

new ruthenium metallodrugs. Synthesis, characterization and evaluation of

antiproliferative action in tumor cells of some diruthenium(II,III) complexes with

Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) such as ibuprofen, acetylsalicylic acid,

naproxen, indomethacin and also y-linolenic acid are described. The obtained

compounds were characterized by elemental analysis, electronic absorption

spectroscopy, magnetic susceptibility, FTIR and Raman vibrational spectroscopy, x-ray

powder diffraction, molar conductivity and thermal analysis (TG, DTA and DSC).

Ali complexes exhibit a paddlewheel structure with the NSAID carboxylates

coordinated to the metal ions bridging two RU2(JI,IJI) dimetal units and stabilizing the

ruthenium-ruthenium bound. The axial positions are occupied by chloride ions for

[RU2(02CR)4CI] (02CR = ibp, aas, npx, ind), or by water molecules for

[RU4(02CR)4(H20h]PF6 (02CR = npx, ind) complexes.

Biologic assays in vitro show that antiproliferative action in C6 rat cells depends

on the time of exposing the cell culture to [RU2(ibp)4CI]-'Y2H20 and [Ru2(npx)4(H20h]PF6

complexes. The [Ru2(1in)4CI] compound also exhibits proliferative changes in C6 rat

cells, however, significant results are observed for the first 24 hours of treatment.

Some results show that adenine and adenosine bases can react with

[RU2(OAc)4(H20h]PF6 without breakage of the cage structure. The bases substitute the

axial water molecules forming axial bridges between diruthenium units in the solid

state.
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Abreviaturas

AINEs = Antiinflamatórios não-esteróides

PGs = Prostaglandinas

Me = Metil

Et = Etil

OAc = .Acetato
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npx = Ânion carboxilato derivado do naproxeno

ind = Ânion carboxilato derivado da indometacina
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ado = Adenosina
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DMF = Dimetilformamida

MTI = Brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio
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Introdução e Objetivos

1.1 Introdução

1.1.1 Metalofármacos.

A utilização de metais pesados com a finalidade de tornar a vida dos homens

mais saudável é bastante antiga. Há 5000 anos a civilização egípcia usava cobre

para esterilizar a água, e alguns séculos depois, 1500 anos a.C, esta mesma

civilização também descobriu que remédios a base de zinco eram bons para curar

ferimentos. Nesta mesma época os chineses e os árabes utilizavam o ouro com

várias finalidades medicinais. Estes dois povos acreditavam que, por ser valioso,

esse metal também pudesse proporcionar efeitos benéficos para a saúde.

Entretanto, foi apenas no início do século XX que os compostos inorgânicos

começaram a ser utilizados de maneira mais racional para fins medicinais, como por

exemplo, o K[Au(CNhl, para o tratamento da tuberculose, compostos de antimônio

no tratamento da leishmaniose e diversos sais de ouro como agentes bactericidas 1.

Apesar dos relatos antigos da utilização de compostos contendo íons de

metais pesados para fins medicinais, o interesse demonstrado por vários grupos de

pesquisas na síntese, caracterização e determinação dos mecanismos de ação de

compostos metalados só começou com a descoberta da atividade antitumoral do

complexo eis - [PtCh(NH2hl (cisplatina) em 1969 por Rosenberg 2.

Atualmente, além do grande sucesso da cisplatina para tratar cânceres dos

órgãos genitais e urinários, principalmente o de testículo, que possui 90% de

chances de cura com esse medicamento, outros compostos inorgânicos também são

utilizados clinicamente com bastante eficácia. Dentre os vários exemplos é possível

citar complexos de Gd3+ atuando como agentes de contraste para ressonância

magnética, os agentes de radiodiagnóstico que contêm 99mTc e outros

radionuclídeos, compostos contendo Ag+ na prevenção de infecções causadas por

bactérias e fármacos à base de Sb5+para o tratamento de leishmaniose.

Considerando a importância de compostos inorgânicos que têm uso clínico,

vários trabalhos de pesquisa em andamento, estão voltados para a possibilidade de

se obter novos potenciais metalofármacos visando diferentes aplicações médicas.

Como exemplos podem ser citados: estudos com complexos macrocíclicos de Mn2+

e Mn3+como miméticos da superóxido dismutase (SOO) e de complexos de \/'+ e

V5+, nas formas de vanadato e vanadil, respectivamente, como miméticos da

insulina; desenvolvimento de Iigantes capazes de inibir metaloproteinases, que

1
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quando se expressam de maneira anormal podem causar doenças, tais como,

câncer, artrite e esclerose múltipla; terapia fotodinâmica utilizando compostos com

Sn4+ e Lu3+; e estudos da atividade anticancerígena de complexos com diferentes

metais, tais como, platina, titânio, ouro, gálio, ródio e rutênio 3, 4, 5, 6, 7.

Estudos que envolvem a síntese e a avaliação das propriedades medicinais

de complexos de rutênio apresentam grande interesse para vários grupos de

pesquisa e abrangem diversas propriedades farmacológicas, tais como:

vasodilatadoras, scavenger para NO, 3 4 antibactericidas 8 e principalmente as

anticancerígenas 4.

Dentre os vários metais da tabela periódica, destacam-se as investigações

das propriedades anticancerígenas dos complexos contendo rutênio 5. O interesse

pelas propriedades antitumorais destes complexos aumentou significativamente na

última década, 4 pois quando se compara com o metalofármaco mais utilizado, a

cisplatina, alguns compostos de rutênio possuem uma notável atividade antitumoral,

comportamento antimetástase e menor toxicidade.9
10 11

Recentemente vários tipos de complexos de Ru (11) com ligantes arenos 12 13

ou ligantes bidentados heterocíclicos 14 15 apresentaram significativa atividade

antitumoral. Entretanto, os mais estudados são os complexos de Ru (111), em

particular os do tipo (HL)[trans-RuCI4L2], sendo L um ligante nitrogenado

heterocíclico, 11 16 17 a classe das aminas de rutênio e as espécies com sulfóxido.411

No caso dos complexos com DMSO, a espécie (HL)[trans-RuCI4(DMSO-S)L],

sendo L= imidazol, NAMI-A, é a mais promissora até o momento, pois foi o primeiro

composto de rutênio a entrar para testes clínicos, 18 e, recentemente, aprovado na

fase I de testes no NetherJands Cancer Institute of Amsterdam. 19 O NAMI-A é

particularmente eficiente contra metástase de tumores experimentais, além disso,

tem a capacidade de inibir o crescimento de metástases já estabelecidas; também

age prevenindo a formação de metástase 20 21 22 e, diferentemente da cisplatina, não

apresenta toxicidade significativa. 23

Quando se pesquisam novos fármacos, uma etapa bastante significativa é a

investigação dos mecanismos e interação destes com o organismo. Muitos dos

complexos de rutênio solúveis em água, e que apresentam atividade antitumoral,

sofrem algum tipo de transformação in vivo. A espécie do complexo é alterada por

2
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vários processos metabólicos antes de interagir com o alvo, conseqüentemente, é

apropriado falar em complexos de rutênio como pró-drogas. A biotransformação e a

biodistribuição dos compostos de rutênio dependem da natureza do complexo e

podem acontecer por diferentes mecanismos, tais como, substituições dos ligantes e

ativação por processos redox no sangue ou dentro da célula cancerígena.24

Há estudos indicando que, devido a similaridade com Fe(III), complexos de

Ru (111) com atividade antitumoral , tal como o [CI(NH3)sRu]CI2, apresentam uma alta

afinidade pela proteína de transporte de ferro do plasma, transferrina. Como as

células cancerígenas possuem vários receptores para esta proteína, pois necessitam

de maior quantidade de ferro do que as células normais, há indícios da formação do

complexo rutênio-transferrina no plasma, seguido da liberação do complexo de

rutênio preferencialmente dentro das células cancerígenas 4 25.

O mecanismo para a ação dos complexos de rutênio, além do transporte

destes pela tranferrina, pode ainda envolver uma ativação intracelular. Os tecidos

tumorais apresentam menor quantidade de O2 e menores valores de pH quando

comparados com o tecido normal, o que favorece processos de redução, como por

exemplo, de Ru(lIl) para Ru(II).26 As espécies Ru(II), dependendo do ligante,

geralmente são menos inertes e têm maior propensão para reações de subsituição

e, portanto, podem interagir com os alvos mais rapidamente do que as espécies de

Ru(III).4 27 A participação da transferrina no transporte e a ativação por processos

redox explicam a grande capacidade dos compostos de rutênio em se acumularem

preferencialmente nos tecidos cancerígenos e, conseqüentemente, a menor

toxicidade destes complexos em relação aos metalofármacos de platina. 12

A utilização de vermelho de rutênio, [(NH3)5RuIIlORuIV(NH3)40Rulll_(NH3)5]6+,

como marcador citológico, há mais de um século, bem como a elucidação das suas

propriedades biológicas, demonstram que complexos contendo mais de um centro

metálico também podem ser utilizados com sucesso em aplicações de interesse da.

medicina 28.

Recentemente alguns pesquisadores investigaram as propriedades

anticancerígenas de compostos dinucleares de rutênio com estrutura análoga à do

NAMI-A, e contendo Iigantes nitrogenados em ponte entre os centros metálicos. Os

resultados iniciais foram bastante animadores, pois os compostos dimetálicos

obtidos apresentam propriedades farmacológicas similares as do NAMI-A.29
30

3
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As propriedades farmacológicas de alguns compostos dimetálicos com

ligação direta entre os centros metálicos também estão descritas na literatura.

Dentro desta classe de compostos, as propriedades antitumorais de alguns

compostos de rutênio e rênio já foram determinadas, entretanto, apenas os estudos

envolvendo compostos de ródio receberam maior atenção na literatura. 231 32 33

1.1.2 Características estruturais e propriedades farmacológicas dos

complexos contendo o centro dimetálico [Ru2l5
+.

Dentre os vários compostos contendo ligação direta entre os centros

metálicos, os de rutênio são os mais versáteis, pois espécies com diferentes estados

de oxidação são possíveis. Há relato na literatura da formação de espécies

RU2(1I1,1I1),34 mas, as mais comuns são as homovalentes, formadas por unidades

RU2(1I,1I), e as de valência mista, com unidades RU2(1I,11I). Esta última também pode

ser representada por [RU2]~+ devido à deslocalização eletrônica que ocorre entre os

centros metálicos para a maioria dos compostos já investigados. 35

A classe mais numerosa de compostos de dirutênio é a dos tetracarboxilatos,

[RU2(02CR)4Lnt+, (n =1 ou 2, m =0-2), podendo R ser um derivado dos seguintes

grupos: alquila, alcóxido, arila, metaloceno ou ainda grupos quirais e o ligante axial L

normalmente uma base neutra de Lewis o~ um haleto, ou então um contra íon, tal
32(;como, CI04- ou BF4-.

Em todos os casos citados acima, os complexos

formados apresentam estruturas do tipo "gaiola", na

qual quatro Iigantes carboxilatos equatoriais formam

pontes que estabilizam as ligações rutênio-rutênio. No

caso dos tetracarboxilatos de valência mista, Figura

1.1.1, dependendo do Iigante axial, também é possível

a formação de pontes nesta direção, sendo assim

possível se formarem cadeias poliméricas estendidas

no estado sólido. 35

Apesar do número de relatos sobre as propriedades farmacológicas dos

complexos de dirutênio, com ligação direta entre os centros dimetálicos, ser

significativamente menor, quando comparados com os análogos de ródio, os

resultados foram bastante promissores. 32 35 O primeiro trabalho com esse enfoque
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indicou que compostos do tipo [RU2(02CR)CI], para R= Me e Et são moderadamente

ativos contra a linhagem celular de leucemia P388. 2

Recentemente foi observado que a atividade anticancerígena aumenta

significativamente para compostos de dirutênio mais solúveis em água, como os da

série M3[Ru2(02CR)4(H20hl4H20, sendo R = m- ou p-C6H4-S03- e M= Na+ ou K+,

contra as linhagens celulares Hela e CoLo 320DM. 36

Compostos com Iigantes 5-nitroimidazólicos do tipo [RU2(02CCH3)4(Lh]PF6,

sendo L = metronidazol, nimorazol, secnidazol e tinidazol, investigados em nosso

grupo de pesquisa mostraram-se eficazes contra células cancerígenas HeLa, sendo

mais tóxicos para estas do que para células normais NCTC-c1one L929. Além disso,

também apresentaram atividade antifúngica. 37

Em nosso laboratório foram ainda investigadas "in vivo" as propriedades

antiinflamatórias e a proteção contra irritação gástrica para o complexo [Ru2(ibp)4CI],

onde ibp = ibuprofenato ou [2-(4-isobutilfenil) propionato], as quais foram

comparadas com as do complexo análogo de cobre, [Cu2(ibp)4], e do fármaco

ibuprofeno livre. Observou-se que embora os três compostos inibam o

desenvolvimento de edema em camundongos de modo similar, a irritação gástrica

causada pelos complexos é menor do que a causada pelo fármaco orgânico, sendo

que o complexo [Ru2(ibp)4CI] exibe maior efeito para ulcerações leves, enquanto que

o [CU2(ibp)4] é mais eficaz no caso de ulcerações mais severas. 38

1.1.3 Fármacos antiinflamatórios não-esteróides.

Dados estatísticos obtidos no ano 2000, a respeito do crescimento do câncer

na população mundial, indicavam 10 milhões de novos casos, 6 milhões de mortes

causadas por esta doença e mais 22 milhões de doentes. Estes dados apenas

reforçam o impacto causado pelo câncer na população mundial, e ilustra a

necessidade de identificar e aplicar medidas de prevenção efetivas, assim como,

desenvolvimento de novos fármacos para auxiliar no tratamento desta terrível

doença. 39

Dentre os fármacos que já apresentam resultados significativos para atuar na

prevenção do câncer estão os antiinfiamatórios não-esteróides (AINEs). Como eles

já são conhecidos da população mundial pelas suas aplicações clínicas como

antiinflamatórios, antipiréticos e analgésicos, as possibilidades de atuarem na
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prevenção de alguns tipos de câncer, principalmente o de colorretal e o de boca,

tornam estes fármacos ainda mais interessantes para a farmacologia. 3940

AINEs são fármacos contendo variadas funções químicas que tem em comum

a ação terapêutica. 41 42 Dentre estes fármacos a aspirina é a mais popular, com 1 a

2% da população mundial consumindo um comprimido diariamente. Atualmente há

pelo menos 15 AINEs no mercado, e, anualmente, aproximadamente 70 milhões das

prescrições médicas contêm um destes fármacos para tratamento de inflamações

crônicas e dores. 39

Os efeitos clínicos causados pelos AINEs são atribuídos à habilidade que

estes possuem de inibir a atividade catalítica das duas formas da enzima

ciclooxigenase (COX), COX-1 e COX-2, por isso, muitas vezes são denominados

inibidores de COX.43 Estas enzimas participam de duas das etapas para formação

das diversas prostaglandinas (PGs). Primeiro ciclizam e oxigenam o ácido

araquidônico para formar o intermediário PGG2 , em seguida, este intermediário é

reduzido para PGH2 , o precursor de todas as PGs, pela ação de peroxidase das

enzimas. Por atuarem de maneira diferente em cada um das etapas, estas enzimas

são consideradas bifuncionais.44

Além dos efeitos clínicos desejáveis dos AINEs, há também os efeitos

adversos causados pela inibição da COX-1, pois esta forma da COX é responsável,

por exemplo, pela produção de PGs de proteção do trato gastrointestinal. Já a COX

2 é que está envolvida nos processos de inflamação e, conforme estudos em

andamento, a sua inibição pelos AINES também pode ser responsável pela ação

preventiva destes fármacos sobre alguns tipos de câncer. Devido a inibição da COX

1 pelos AINEs tradicionais, atualmente as companhias farmacêuticas trabalham no

desenvolvimento de inibidores seletivos para COX-2, sendo que alguns já estão no

mercado global, tal como o celocoxib. A análise da real eficácia destes fármacos em

relação aos AINEs tradicionais ainda é limitada, mas já existem dados indicando

que valdecoxib e outros inibidores específicos de COX-2, etoricoxib e lumiracoxib,

apresentam melhor tolerabilidade pelo trato gastrointestinal.39
44

O mecanismo da ação preventiva do câncer pelos AINEs tradicionais, assim

como pelos inibidores específicos de COX-2, ainda não está estabelecido e gera

muitas controvérsias. Ao mesmo tempo em que há evidências que a inibição da

COX-2 é fundamental para o mecanismo de ação preventiva por estes fármacos,
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também há indícios de que o mecanismo seja independente da participação desta

enzima.45

Um dos fortes indícios da participação da COX-2 no mecanismo de ação

preventiva do câncer pelos AINEs é o fato de alguns tumores, em uma variedade de

tecidos, tais como os tecidos da cabeça e da boca, expressar grande quantidade

desta enzima. 40 De maneira geral o excesso de COX-2 contribui para o

desenvolvimento do câncer estimulando a proliferação celular, inibindo a apoptose

celular, aumentando o processo de angiogênese, ou seja, a formação de novos

vasos sanguíneos a partir de vasos já existentes e, além disso, produzindo oxigênio

reativo como produto da sua função catalítica. 39, 40, 43, 45 Por outro lado, também é

possível observar evidências de que o mecanismo de ação preventiva dos AINEs

independe da presença da COX-2, como por exemplo, o fato destes farmácos

inibirem a proliferação celular e induzirem a apoptose em algumas linhagens

celulares de câncer do colo, HCT-15 e HT-29, que não expressam esta enzima. 45

Há também alguns estudos com inibidores específicos da COX-2 atuando

como agentes terapêuticos, em conjunto com quimioterapia ou radioterapia, no

tratamento de câncer colorretal. Apesar dos resultados preliminares indicarem que a

presença dos inibidores específicos de COX-2 não aumentou significativamente a

eficácia deste tipo de tratamento, testes ainda em andamento podem ajudar no

esclarecimento do papel dos AINEs no tratamento do câncer. Além disso, este tipo

de estudo abre novas possibilidades para os já versáteis AINES. 39

o fato de os AINEs serem compostos orgânicos tão relevantes em

farmacologia, e poderem atuar como ligantes para íons metálicos desencadeou

estudos sobre complexos metálicos contendo esses fármacos. Compostos contendo

alguns fármacos AINEs, tolmetin, ibuprofeno, naproxeno e indometacina, com

diferentes centros metálicos, Zn(II), Pt(II) e Cd(II), já foram caracterizados

estruturalmente, e para alguns as propriedades farmacológicas foram investigadas.46

A formação de complexos metálicos contendo fármacos com propriedades

farmacológicas conhecidas, como os AINEs, é bastante interessante, pois pode

aumentar a eficiência do fármaco em determinadas aplicações farmacológicas. 3841

No caso de compostos dinucleares os mais estudados são os de cobre,

focalizando principalmente as propriedades antiinflamatórias e atuação destes

complexos como miméticos da SOD.41 Os AINEs com a função ácido carboxílico,
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como o ibuprofeno, são ligantes interessantes para ocupar as posições equatoriais

dos compostos com estrutura em "gaiola", pois o carboxilato derivado do respectivo

ácido carboxílico pode atuar como ponte entre os centros metálicos, tal como para o

complexo [M02(ibp)4]. 47

Com relação às propriedades biológicas dos complexos dimetálicos de

rutênio, que seja de nosso conhecimento, há apenas os estudos do nosso grupo

sobre o composto [Ru2(ibp)4CI], atuando como antiinflamatório, conforme

mencionado anteriormente. 38

1.1.4 Ácidos graxos essenciais

Uma alimentação mais saudável é cada vez mais praticada por um número

maior de pessoas. Entre os alimentos, os compostos com ácidos graxos essenciais

são os mais recomendados. Estes ácidos são importantes para o balanço

energético, biossíntese de membranas, produção de eicosanóides e outras funções

especializadas. Nos tecidos podem ser oxidados à acetil-CoA <p-oxidação) ou

esterificados a acilglicerol, onde como triacilgliceróis constituem a forma mais

eficiente de reserva calórica do organismo. Já os derivados dos ácidos servem de

hormônios e mensageiros intracelulares.48 Dentro da classificação dos ácidos

essenciais há duas séries: a linoléica e a linolênica, conhecidos popularmente como

ômega 6 e ômega 3, respectivamente. 49

Além dos conhecidos benefícios dos ácidos graxos essenciais na dieta

alimentar, há estudos na literatura relatando os efeitos inibitórios in vitro e in vivo

sobre a proliferação de células tumorais tratadas com estes ácidos. Dentre os ácidos

graxos, os estudos bastante promissores indicam o y-linolênico como um valioso

agente antitumoral. 50 51 Os estudos para determinação dos modos de ação deste

ácido indicam que há diferentes mecanismos, entretanto, estes estão interligados

entre si. 52 53

Como, de maneira geral, moléculas contendo função ácido carboxílico são

excelentes ligantes equatoriais para centros dimetálicos, a formação de compostos

contendo derivados dos ácidos graxos essenciais com centro de [RU2]5+ podem ser

interessantes com relação à atividade biológica.

8
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1.1.5 Interações do centro dimetálico [Ru2l5
+ com moléculas de interesse

biológico.

Estudos sobre a viabilidade de aplicações dos complexos metálicos como

fármacos anticancerígenos exige não apenas o estudo da sua atividade biológica,

mas também um bom entendimento dos mecanismos de ação do metalofármaco.

Por esta razão, o estudo de suas interações com possíveis alvos biológicos,

incluindo aminoácidos, hormônios, peptídeos e proteínas se torna bastante

necessário.54

Há na literatura vários trabalhos caracterizando estruturalmente espécies do

tipo [RU2(02CR)4L2t, sendo L ligantes doadores contendo átomos de N, O, S ou P,

entretanto, estudos sobre interações das unidades [RU2]5+ com ligantes do meio

biológico são poUCOS.32 35 Dentre as moléculas de relevância biológica há estudos

com a uréia, que forma um interessante sistema, a partir da recristalização em 1

propanol, em que os cátions [Ru2(OAc)4(uréiaht e [RU2(OAc)4(1-propanolht estão

presentes na célula unitária. 55 Moléculas similares às encontradas no meio biológico

também interagem com a unidade [RU2]5+, como 2-metil-imidazol e quinolina. O 2

metil-imidazol se coordena ao centro dimetálico através do nitrogênio da imina no

caso do composto [RU2(02CC6H4-P-OCH3)4(2-mimHh](CI04)·1 ,75CH2Cb·H20.56 Já o

complexo formado com o ligante quinolina, [Ru2(OAc)4(quinolina)2]PF6·CgH7N, possui

ligações de hidrogênio, C-H···O, bem definidas entre um oxigênio de cada grupo

acetato e as moléculas de quinolina. 57

Vários trabalhos descrevem que o possível alvo da ação anticancerígena dos

complexos monometálicos de rutênio seria o DNA, analogamente ao caso da

cisplatina. 4 Ácidos nucléicos e seus constituintes monoméricos são ligantes

ambidentados que podem participar dos mecanismos de ação dos metalofármacos

anticancerígenos, com a formação de novos complexos metálicos. No caso dos

dimétalicos, mas especificamente dos que possuem unidade [RU2]5+, há apenas dois

trabalhos descrevendo interações com bases do DNA. No primeiro investigou-se a

reação de 9-etilguanina com [RU2(OAc)4]CI] e verificou-se que esta base substitui

dois dos acetatos em ponte. 35 No outro trabalho estudou-se a interação deste

mesmo complexo com as bases adenina e adenosina. Neste trabalho propõe-se a

formação de um polímero [Ru2(OAc)4(ade)]x, em que a adenina faz ponte entre

unidades dimetálicas; já com a adenosina ocorreria a formação do complexo

[Ru2(OAc)4(adoh]CI. 58 Entretanto, a caracterização estrutural realizada não é
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completa deixando ainda dúvidas com relação ao modo de coordenação destas

bases à unidade [RU2]5+.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento de novos

metalofármacos contendo núcleos [RU2]5+. Para concretizar este objetivo estudou-se

a interação destas unidades dimetálicas com os fármacos antiinflamatórios não

esteróides: ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, naproxeno e indometacina, e com o

ácido graxo y-linolênico, visando-se obter compostos com potencial para atuar como

agentes anticancerígenos. Investigou-se também a interação do centro dimetálico

[RU2]5+ com as bases adenina e adenosina.

1.2.2 Objetivos específicos

Desenvolvimento de metodologias sintéticas para a obtenção dos complexos

de [RU2]5+ com os carboxilatos derivados fármacos anti inflamatórios não-esteróides:

ibuprofeno, ácido acetil salicílico, naproxeno e indometacina, Figura 1.2.1.

Desenvolvimento de metodologia sintética para obter uma espécie de [RU2]5+

contendo o carboxilato derivado do ácido y- linolênico, Figura 1.2.2.

Caracterização dos compostos obtidos por meio de: análise elementar,

espectroscopia eletrônica em solução e no estado sólido, espectroscopia vibracional

no infravermelho e Raman, medidas de susceptibilidade magnética, medidas de

condutividade molar, análise térmica (TG, DTA e DSC) e difratometria de raios X

pelo método de pó.

Avaliação do potencial dos complexos preparados com relação à atividade

antitumoral através de ensaios com MTT e do procedimento de contagem do número

de células viáveis em câmara de Newbauer.

Investigação da possibilidade de interação do complexo [Ru2(OAc)4(H20h]PF6

com a base do DNA adenina e seu respectivo nucleosídeo adenosina, Figura 1.2.3.
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Parte Experimental.

11.1 Materiais e métodos utilizados na preparação dos compostos.

11.1.1 Reagentes e solventes

• Reagentes
Ácido acético .
Ácido Acetilsalicilico .
Ácido y-linolênico .
Adenina .
Adenosina .
Anidrido acético .
Cloreto de lítio ..
Cloreto de rutênio(llI) hidratado .
Hexafluorfosfato de amônio .
Ibuprofeno .

Indometacina .
Naproxeno .
Sulfato de prata ..

• Solventes
Acetona .
Acetonitrila .
Clorofórmio .
Diclorometano .
DMSO .
Etanol. .
Metanol .
2-propanol. .

11.1.2 Sínteses

Procedência
Merck
Aldrich
Aldrich
Aldrich
Aldrich
Merck
Aldrich
Aldrich
Aldrich
Natural Pharma Produtos
Farmacêuticos Ltda.
Henrifarma
Purifarma
Merck

Merck
Merck
Merck
Merck
Merck
Merck
Merck
Merck

11.1.2.1 Síntese do complexo [Ru2(OAc)4CI]

Este complexo foi sintetizado de acordo com procedimento descrito na

literatura. 59

Num balão de 2 bocas adicionou-se 0,53 g de LiCI, 12 mL de anidrido acético

e 45 mL de ácido acético, sendo que ambos os solventes foram previamente

destilados. A mistura foi agitada por 10 min e em seguida adicionou-se 5,20 g de

RuCh.nH20. A solução foi refluxada por 24 h sob agitação e borbulhamento de gás

O2. Após este período obteve-se um sólido de cor marrom, que foi filtrado e lavado

com acetona e posteriormente colocado para secar sob vácuo em um dessecador

contendo P20 5 e sílica-gel. Rendimento: 93%.
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11.1.2.2 Síntese do complexo [RU2(OAc)4(H20)21PF6

Este complexo foi sintetizado de acordo com modificações do método descrito

na literatura.5o

Preparou-se uma suspensão contendo 0,31 g (0,65 mmol) de [RU2(OAc)4CI]

em 200 mL de água destilada e após aproximadamente 30 min de agitação, sob

atmosfera de N2, a mistura foi submetida à filtração simples. Em seguida adicionou

se ao filtrado uma solução contendo 0,21 g (0,67 mmol) de Ag2S04 em 50 mL de

H20. O sistema foi mantido sob agitação e atmosfera de nitrogênio durante 50 min e

em seguida, o AgCI formado foi separado por filtração simples. Depois, adicionou-se

ao filtrado uma solução contendo 0,50 g de NH4PF5 em 10 mL de H20 e após 30 min

de agitação sob atmosfera de nitrogênio, a solução foi colocada na geladeira de um

dia para outro. Após este período, a solução teve seu volume reduzido a 25 mL num

rotoevaporador e foi novamente mantida na geladeira, por 3 dias. Com isso ocorreu

a precipitação do excesso de NH4PF5 , um sólido branco. Este foi separado por

decantação, utilizando uma pipeta de Pasteur, da solução sobrenadante. Em

seguida a solução obtida teve o volume reduzido de 25 mL para 7 mL num

rotoevaporador. Esta solução foi armazenada na geladeira e observou-se, após 5

dias, a formação de um sólido de cor laranja. O sólido foi novamente separado por

decantação, utilizando uma pipeta de Pasteur, e em seguida lavado com água

gelada, e posteriormente colocado para. secar sob vácuo em um dessecador

contendo P20 S e sílica-gel. Rendimento 42%.

11.1.2.3 Síntese do complexo [Ru2(02CR)4CI], em que 02CR =ibp, aas, npx ou

indo

(a) [Ru2(ibp)4CI]·1I2H20

Este complexo foi sintetizado por um método diferente do descrito na

literatura. 38

Preparou-se uma suspensão contendo 0,30 g (0,63 mmol) de [Ru2(OAc)4CI]

em 200 mL de H20 destilada e após aproximadamente 30 min de agitação o volume

da solução resultante foi reduzido, por rotoevaporação, para 40 mL. A solução obtida

foi então submetida à filtração simples. Em seguida adicionou-se ao filtrado uma

solução contendo 0,66 g (3,20 mmol) de ibuprofeno em 40 mL de etanol e uma

solução com 0,37 g de LiCI em 5 mL de água. O sistema foi mantido sob agitação,

atmosfera de nitrogênio e aquecimento em banho - maria, à temperatura de
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aproximadamente 60°C, durante 3 h. Após este período ocorreu a formação de um

sólido pastoso aderido ao fundo do balão. Este sólido, ainda aderido ao balão, foi

lavado com água, e posteriormente dissolvido em etanol. A solução contendo o

sólido foi transferida para um béquer e o solvente (etanol) foi evaporado sob fluxo de

N2 na capela. Posteriormente o sólido marrom escuro obtido foi colocado para secar

sob vácuo em um dessecador contendo P20 S e sílica-gel. Rendimento: 57%.

(b) [Ru2(aas)4CI]

Este complexo foi sintetizado por um método diferente do descrito na

literatura.51

Preparou-se uma suspensão contendo 0,30 g (0,63 mmol) de [Ru2(OAc)4CI]

em 200 mL de H20 destilada e após aproximadamente 30 min de agitação o volume

da solução resultante foi reduzido, por rotoevaporação, para 65 mL. A solução obtida

foi então submetida à filtração simples. Em seguida adicionou-se ao filtrado 35 mL

de etanol, uma solução contendo 0,64 g (3,57 mmol) de ácido acetil salicílico em 50

mL de etanol e uma solução com 0,27 g de LiCI em 5mL de água. O sistema foi

mantido sob agitação, atmosfera de nitrogênio e aquecimento em banho - maria, à

temperatura de aproximadamente 600 C, durante 2 h. Após este período ocorreu a

formação de um sólido marrom que foi separado por filtração a vácuo e lavado com

etanol e água. Posteriormente o sólido obtido foi colocado para secar sob vácuo em

um dessecador contendo P20 S e sílica-gel. Rendimento: 62%.

(c) [Ru2(npx)4CI]-2H20

Preparou-se uma suspensão contendo 0,31 g (0,66 mmol) de [Ru2(OAc)4CI]

em 200 mL de H20 destilada e após aproximadamente 30 min de agitação o volume

da solução resultante foi reduzido, por rotoevaporação, para 50 mL. A solução obtida

foi então submetida à filtração simples. Em seguida adicionou-se ao filtrado 35 mL

de etanol, uma solução contendo 0,76 g (3,31 mmol) de naproxeno em 50 mL de

etanol e uma solução com 0,32 g de LiCI em 5 mL de água. O sistema foi mantido

sob agitação, atmosfera de nitrogênio e aquecimento em banho - maria, à

temperatura de aproximadamente 60°C, durante 2 h. Após este período ocorreu a

formação de um sólido marrom que foi separado por filtração e lavado com algumas

gotas de etanol e água. Posteriormente o sólido obtido foi colocado para secar sob

vácuo em um dessecador contendo P20 S e sílica-gel. Rendimento: 71 %.
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(d) [Ru2(ind)4CI]-4H20

Preparou-se uma suspensão contendo 0,11 g (0,22 mmol) de [Ru2(OAc)4CI]

em 75 mL de H20 destilada e após aproximadamente 30 min de agitação o volume

da solução resultante foi reduzido, por rotoevaporação, para 30 mL. A solução obtida

foi então submetida à filtração simples. Em seguida adicionou-se ao filtrado 25 mL

de etanol, uma solução contendo 0,42 g (1,16 mmol) de indometacina em 45 mL de

etanol e uma solução com 0,42 g de LiCI em 5 mL de água. O sistema foi mantido

sob agitação, atmosfera de nitrogênio e aquecimento em banho - maria, à

temperatura de aproximadamente 60oC, durante 3 h. Após este período ocorreu a

formação de um sólido marrom que foi separado por filtração a vácuo e lavado com

acetona e água. Posteriormente o sólido obtido foi colocado para secar sob vácuo

em um dessecador contendo P20 Se silica-gel. Rendimento: 53%.

11.1.2.4 Síntese do complexo [RU2(02CR)4(H20)21PF6, em que 02CR =npx ou indo

(a) [Ru2(npx)4(H20)21PF6

Preparou-se uma solução contendo 0,076 g (0,12 mmol) de

[Ru2(OAc)4(H20h]PF6 em 1°mL de H20 destilada. Esta solução foi misturada

primeiramente com 15 mL de etanol, em seguida com uma solução contendo 0,14 g

(0,61 mmol) de naproxeno em 10 mL de etanol e depois com uma solução de 0,23 g

de NH4PF6 em 3 mL de água. O sistema foi mantido sob agitação, atmosfera de

nitrogênio e aquecimento em banho - maria, à temperatura de aproximadamente

60oC, durante 3 h. Após este período, o aquecimento foi desligado e o sistema foi

mantido apenas sob agitação e atmosfera de nitrogênio por mais 18 h. Com isso

ocorreu a formação de um sólido marrom escuro aderido ao fundo do balão. Este .

sólido, ainda aderido ao balão, foi lavado com água e posteriormente dissolvido em

etanol. A solução obtida foi transferida para um béquer e o solvente (etanol) deixado

evaporar sob fluxo de N2 na capela. Posteriormente o sólido marrom escuro isolado

foi colocado para secar sob vácuo em um dessecador contendo P20S e sílica-gel.

Rendimento: 62%.

(b) [Ru2(ind)4(H20)21PF6

Preparou-se uma solução contendo 0,080 g (0,13 mmol) de

[Ru2(OAc)4(H20h]PF6 em 1°mL de H20 destilada. Esta solução foi misturada

primeiramente com 15 mL de etanol, em seguida com uma solução contendo 0,24 g
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(0,67 mmol) de indometacina em 20 mL de etanol e depois com uma solução de

0,24 g de NH4 PF6 em 3 mL de água. O sistema foi mantido na ausência de luz, sob

agitação, atmosfera de nitrogênio e aquecimento em banho - maria, à temperatura

de aproximadamente 60oC, durante 4 h. Após este período, o aquecimento foi

desligado e o sistema foi mantido apenas sob agitação e atmosfera de nitrogênio por

mais 18 h. Com isso ocorreu a formação de um sólido que foi separado do

sobrenadante por centrifugação, lavado com água e com algumas gotas de etano!.

O sólido marrom escuro isolado foi colocado para secar sob vácuo em um

dessecador contendo P20 S e sílica-gel. Rendimento: 26%.

11.1.2.5 Síntese do complexo [Ru2(lin)4CI].

Preparou-se uma solução contendo 25 mg (0,05 mmol) de [Ru2(OAc)4CI] em

30 ml de H20 destilada. O volume desta solução foi reduzido para 15 mL por

rotoevaporação. Em seguida adicionou-se a esta 10mL de etanol, uma solução

contendo 72 mg (0,25 mmol) de ácido y-linolênico em 20 mL de etanol e 105 mg de

LiCI dissolvidos em 3 mL de água destilada. O sistema foi mantido sob atmosfera de

nitrogênio, protegido da luz e aquecido em banho -maria, à temperatura de

aproximadamente 50°C durante 2 h. Após este período ocorreu a formação de um

sólido pastoso marrom, no fundo do balão, e o sobrenadante ficou praticamente

incolor. O sobrenadante foi retirado do balão com uma pipeta de Pasteur e o sólido

pastoso formado foi lavado com água e dissolvido em etanol. A solução obtida foi

submetida à filtração simples e transferida para um frasco, que foi colocado na

capela sob fluxo de N2 para que ocorresse evaporação do solvente. Em seguida o

sólido obtido foi colocado para secar sob vácuo em um dessecador contendo P20 S e

sílica- gel.

11.1.2.6 Síntese do complexo [RU2(OAc)4(L')]PF6, sendo L'= ade ou ado.

(a) [Ru2(OAc)4(ade)]PF6

Dissolveu-se 0,044 g (0,32mmol) de adenina em 40 mL de 2-propanol sob

condições de refluxo. Após o resfriamento, adicionou-se uma solução contendo 0,12

g (0,19mmol) de [Ru2(OAc)4(H20h]PF6 em 18 mL de 2-propanol. O sistema foi

mantido sob agitação e atmosfera de N2 durante 1 h. Após este período ocorreu a

formação de um sólido marrom que foi separado do sobrenadante por filtração a
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vácuo. O produto foi lavado com 2-propanol e colocado no dessecador contendo

P20 S e sílica - gel. Rendimento 31%.

(b) [Ru2(OAc)4(ado)]PF6

Dissolveu-se 0,100 g (0,38 mmol) de adenosina em 40 mL de 2-propanol sob

condições de refluxo. Após o resfriamento, o volume desta solução foi reduzido para

cerca de 20 mL. Em seguida adicionou-se uma solução contendo 0,11 g (0,17 mmol)

de [Ru2(OAc)4(H20h]PF6 em 20 mL de 2-propanol. O sistema foi mantido sob

agitação e atmosfera de N2 durante 2 h. Após este período ocorreu a formação de

um sólido marrom que foi separado do sobrenadante por filtração a vácuo. O produto

foi lavado com 2-propanol e colocado no dessecador contendo P20 S e sílica-gel.

Rendimento 53%.

11.1.3 Técnicas e aparelhos utilizados na caracterização dos compostos.

Análises elementares.

As determinações dos teores de C, H, e N por análise elementar foram

efetuadas nos laboratórios da Central Analítica do IQ-USP utilizando-se um

equipamento ELEMENTAR ANALYZER CHN, modelo 2400 da Perkin- Elmer.

Espectroscopia Eletrônica.

(a) Em solução

Os espectros eletrônicos de absorção dos complexos em solução, na região

do ultravioleta e do visível, foram registrados com um aparelho Shimadzu, modelo

UV-1650PC, utilizando-se cubetas de quartzo de caminho óptico igual a 1,0 em. As

soluções foram preparadas em metanol ou água, entretanto, para alguns compostos,

devido a baixa solubilidade nestes solventes, preparou-se as soluções em DMSO.

(b) No estado sólido

Os espectros eletrônicos por reflectância no estado sólido foram obtidos com

um espectrofotômetro Guided Wave, modelo 260, equipado com fibra óptica, na

região de 350 - 1400 nm. Estes espectros foram obtidos no Laboratório de Química

Supramolecular do IQ -USP com a colaboração da Ora. Ana Maria D. P. Alexiou e

do aluno de pós-graduação Leonardo da Silva Bonifácio.
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Medidas de Susceptibilidade Magnética.

As medidas de susceptibilidade magnética foram realizadas utilizando-se o

método de Faraday, com o auxílio de uma balança de Faraday CAHN, modelo OTL

7500. O composto utilizado como padrão foi o tetra(tiocianato)cobaltato(lI) de

mercúrio, Hg(Co(SCN)4J, que apresenta x=16,44x10-6 unidades CGS / Gauss, à

200 C e 8 = +10 0
• As medidas das massas das cápsulas vazias, do padrão e das

amostras, na presença e ausência de campo magnético, foram feitas em triplicatas

e, para os cálculos descritos no item 111.1.3, utilizaram-se suas médias aritméticas.

Espectroscopia Vibracional na região do Infravermelho

Os espectros vibracionais na região do infravermelho foram r~gistrados com

um aparelho ABB Bomem - MB series. Para a região de 4000 a 400 cm-1
, obteve-se

espectros por reflectância difusa, com as amostras dos compostos dispersas em

KBr. Já para os espectros registrados por transmitância, na região de freqüência

menor, 400 - 200cm-1
, empregou-se suspensões das amostras em Nujol, colocadas

entre duas placas de Csl.

Espectroscopia Vibracional Raman.

Os espectros Raman dos compostos no estado sólido foram registrados no

laboratório de Espectroscopia Molecular do IQ-USP, com a colaboração da Profa.

Ora. Oalva L. Araújo de Faria. Utilizou-se um equipamento Raman Renishaw,

modelo 3000, com sistema de detector CCO refrigerado termoeletricamente (wright

600 x 400 pixels) e microscópio metalúrgico (Olympus). Empregou-se a linha de

excitação de 632,8 nm e potência de 50 ~W ou 0,5 mW, dependendo da estabilidade

da amostra.

Medidas de Condutividade Molar

As medidas de condutividade molar foram realizadas com um condutivímetro

Oigimed, modelo OM-31, utilizando-se solução de KCI, com condutância específica

de 146,9 ~S/cm, e uma célula de constante k = 0,1 cm-\ como padrão de referência

para soluções não aquosas. Foram utilizadas para as medidas soluções com

concentrações aproximadamente iguais a 1,Ox10-3mol/L dos complexos em

acetonitrila.
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Difratometria de Raios X.

Os difratogramas de raios X foram obtidos empregando-se um difratômetro

Rigaku, modelo Mini flex, com ânodo de cobre (radiação Ka = 1,541A). As

varreduras foram feitas nos intervalos de 2f) de 2,5 - 400 ou 2,5 - 600
, com passo

de 0,020 entre cada ponto. As amostras sólidas foram espalhadas em lâminas de

quartzo e compactadas com a ajuda de uma espátula e de uma lâmina de vidro.

Análise Termogravimétrica

(a) TG

As curvas TG/DTG foram registradas em uma termobalança modelo TGA-50

da marca SHIMADZU, utilizando-se cadinho de Pt como porta-amostra, razão de

aquecimento de 100 C/min e sob atmosfera de ar comprimido. Para os compostos de

[RU2]5+ contendo os fármacos AINEs aniônicos e cloreto, também empregou-se

atmosfera dinâmica de nitrogênio. Em todos os casos a vazão empregada foi de

50 mUmin.

(b) DTA

As curvas DTA para os compostos [Ru2(02CR)4CI] sob atmosfera de ar

comprimido foram registradas em um Analisador Térmico Diferencial modelo

DTA-50, da marca SHIMADZU, utilizando-se cadinhos de Pt como porta amostras e

alumina como material de referência. A razão de aquecimento foi de 100 C/min e a

vazão de 50 mUmin.

(c) DSC

As curvas DSC para os compostos [Ru2(02CR)4CI] e o fármaco naproxeno

foram registradas em uma célula calorimétrica modelo DSC-50 da marca

SHIMADZU, utilizando-se cadinhos de alumínio, com aproximadamente 2mg de

amostra, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (1 OOmUmin) e razão de aquecimento

de 100 C/min, na faixa de 25 a 6000 C. A célula DSC foi calibrada e / ou verificada

antes dos ensaios no eixo de temperatura utilizando-se padrões de Indio (Tfusão =

156,60 c) e Zinco metálico com pureza de 99,99% (Tfusão = 419,50 C). Para a

quantidade de calor empregou-se o L\Hfusão do Ino (28,6 J/g).
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Fornos

Os compostos foram tratados termicamente num aparelho EDG

Equipamentos, modelo EDG10P-S, sob atmosfera de ar comprimido, com vazão de

50 mUmin.

Determinação do ponto de fusão

Foi utilizado um aparelho da Unisciense do Brasil, modelo 498 para avaliar a

temperatura de fusão do composto [Ru2(npx)4CI]-2H20.

11.2 Ensaios biológicos

11.2.1 Materiais.

Linhagem celulares

Células T24/83, obtidas de tumor de bexiga humano da ECACC, European

Collecfion of Cell Cu/fures.

Células Hep2, obtidas de tumor de laringe humano da ECACC.

Células C6, obtidas de glioma de rato da ATCC, American Type Cu/fure

Collecfion.

Meio de cultura

DMEM, Du/becco's Modified Eag/e's Medium, (Gibco), complementado com a

adição de 10% de soro fetal bovino (Gibco), antibióticos (penicilina e estreptomicina)

(Gibco) e bicarbonato de sódio (Synth).

Soluções

Solução de MTT (Brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio) 2,5 mg/mL

de água (Amresco)

Azul de trypan (Amresco)

Soro fetal bovino (Gibco)

Solução 0,1 mollL de PBS, Phosphafe Buffered Sa/ine So/ufion, com pH entre 7,2 e

7,4.

Solução 0,025% de tripsina (Gibco)

Solução 0,02% de EDTA (Merck).

Solução de extração: ácido clorídrico 0,04mo1lL (Synth) em isopropanol (Synth).
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Materiais descartáveis estéreis

Microplacas para cultura de tecidos com 96 e 24 poços, pipetas graduadas,

garrafas para cultura celular, tubos falcon, tubos de centrifuga, cell scraper de 24 cm,

ponteiras para micropipeta de 8 canais e filtros da Millipore de 0,22 J.lm.

Equipamentos

Fluxo laminar Veco

Incubadora de CO2 Memmert (modelo INC02)

Microscópio Olympus Ix70 - com contraste de fase

Espectrofotômetro - Spectra Max Plus - Molecular Devices

Micropipeta de 8 canais

11.2.2 Procedimento para a quantificação do crescimento celular através dos

ensaios com MTT.

Preparação das amostras

As soluções dos complexos foram preparadas em etanol na concentração de

1J.lmol/L. Estas soluções foram posteriormente esterilizadas, passando-as por filtros

com poros de 0,22 J.lm.

Cultivo celular

Após seu descongelamento, as células foram transferidas para uma garrafa

de cultura celular contendo o meio de cultura DMEM e seus respectivos

complementos. Para o cultivo das células, esta garrafa foi mantida sob atmosfera

úmida composta de 5% de CO2 e 95% de ar, a 37oC, durante 24h.

Preparo da suspensão celular

Com o procedimento acima, as células ficam aderidas nas paredes da garrafa

de cultivo celular, e para desgrudá-Ias retirou-se o meio de cultura e adicionou-se

aproximadamente 5mL da solução contendo PBS, tripsina e EDTA. Em seguida

colocou-se a garrafa por aproximadamente 2 min na incubadora de CO2 . A

suspensão resultante foi então transferida para um tubo Falcon. Adicionou-se a este

1mL do meio de cultivo para cada 10mL da solução de tripsina. A suspensão foi
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então centrifugada durante 2 min a 1500 rpm. Em seguida descartou-se o

sobrenadante, e adicionou-se mais 5mL do meio de cultura ao tubo. A suspensão foi

novamente centrifugada e o sobrenadante descartado. Em seguida preparou-se uma

nova suspensão contendo as células e meio de cultura. As células foram então

contadas na câmara de contagem de Newbauer e a suspensão celular foi diluída

com meio de cultura para obtenção da concentração desejada, 5x104
, 1x104 e 4x103

células por mL, para os experimentos de 24, 48 e 72 h, respectivamente.

Distribuição da suspensão celular na microplaca

100/lL de cada suspensão celular, na concentração desejada, foram

distribuídos nos poços da microplaca de cultura celular. A placa foi incubada em

estufa úmida a 37°C e atmosfera com 5% CO2 e 95% de ar, por 24h, para a adesão

e formação de uma camada de células no fundo de cada poço.

Adição das soluções dos complexos na suspensão celular.

(a) Experimentos com 24 horas de duração.

Descartou-se o sobrenadante da microplaca, e adicionou-se (200/lL) de meio

de cultura em cada poço e mais 2/lL da solução recém-preparada do complexo.

Poços sem a solução do complexo, apenas com o solvente, assim como poços

contendo o meio de cultura como controle, também foram submetidos ao

procedimento descrito a seguir.

A microplaca foi mantida sob atmosfera úmida composta de 5% de CO2 e

95% de ar, a 370 C, por 24 h. Decorrido este período o sobrenadante foi substituído

por meio de cultura contendo 10 /lL da solução de MTI e incubados por 2h. Após

este período, o meio de cultura foi descartado e adicionou-se à microplaca 200 /lL

da solução de ácido clorídrico. Em seguida a microplaca foi colocada em repouso

por 15 min, e logo depois levada para um espectrofotômetro, e a leitura de

absorbância efetuada em À = 595nm.

(b) Experimentos com 48 horas de duração.

Descartou-se o sobrenadante da microplaca, e adicionou-se (200/lL) de meio

de cultura em cada poço e mais 2/lL da solução recém-preparada do complexo.
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Poços sem a solução do complexo, apenas com o solvente, assim como poços

contendo o meio de cultura como controle também foram submetidos ao

procedimento descrito a seguir.

A microplaca foi mantida sob atmosfera úmida composta de 5% de CO2 e

95% de ar, a 370 C, por 24 h. Decorrido este período os sobrenadantes contidos em

cada poço foram substituídos por novas soluções. A microplaca foi novamente

mantida sob atmosfera úmida composta de 5% de CO2 e 95% de ar, a 370 C, por

mais 24 h. Em seguida os procedimentos de adição da solução de MTI e a leitura

de absorbância descritos para os experimentos de 24 h foram repetidos.

(b) Experimentos com 72 horas de duração.

Os experimentos com 72 h de duração são bastante semelhantes ao de 48 h,

exceto que após 48 h os sobrenadantes dos poços são substituídos por novas

soluções. Em seguida a microplaca é mantida sob atmosfera úmida composta de 5%

de CO2 e 95% de ar, a 370 C, por mais 24 h, antes da adição da solução de MTI.

11.2.3 Procedimento para a quantificação do crescimento celular por meio dos

ensaios com azul de trypan.

Neste caso, o procedimento é similar aos ensaios com MTI, exceto que são

utilizadas placas de cultivo celular de 24 poços e não há a etapa da adição do MTI.

Esta etapa é substituída pela adição da solução de azul de trypan, seguido de um

período de incubação de 5 mino Após este período realizou-se o procedimento de

contagem na câmara de Newbauer.
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111.1 Resultados e Discussão.

111.1.1 Sínteses

Stephenson e Wilkinson foram os primeiros a sintetizar um tetracarboxilato de

[RU2]5+, mas especificamente o complexo [RU2(02Ac)4CI].62 Atualmente, após

pequenas modificações no método destes pesquisadores, compostos contendo

unidades [RU2]5+ são obtidos a partir da reação de RuCb·nH20 com uma mistura do

ácido carboxílico apropriado e do seu respectivo anidrido 4: 1 (v:v), com LiCI em

excesso no meio reacional e sob atmosfera de oxigênio. 59

Dentre os tetracarboxilatos de dirutênio descritos na literatura o mais utilizado

como material precursor para obter derivados contendo unidades [RU2]5+ é o

[RU2(OAc)4CI]. A partir deste complexo é possível obter novos compostos de

valência mista, seja pela troca dos acetatos por outros carboxilatos, ou ainda pela

substituição do Iigante axial cloreto pelos mais variados ligantes contendo átomos

doadores de N, O, Sou P. 35

Os resultados da análise elementar para o composto [Ru2(OAc)4CI] obtido

nesse trabalho são coerentes com o esperado, Tabela 111.1.1.1. Um outro composto

utilizado como material precursor foi o [RU2(OAc)4(H20h]PF6. Este foi obtido pela

substituição do íon cloreto do complexo [RU2(OAc)4CI] em meio aquoso, usando-se

sulfato de prata para a precipitação de AgCI e PF6", de acordo com as equações

abaixo:

[Ru2(OOCCH3)4CI](s) + 2H20 + Ag+(aq) ~ [RU2(OOCCH3)4(H20ht(aq) + AgCI(s).

[RU2(OOCCH3)4(H20ht(aQ) + PF&-(aq) ~ [RU2(OOCCH3)4(H20)21PF&(s)

Os resultados da análise elementar para o [RU2(OAc)4(H20h]PF6 também são

coerentes com o esperado, Tabela 111.1.1.1.

A maioria dos trabalhos descritos na literatura relata que a troca dos íons

acetatos dos compostos precursores pelo carboxilato desejado ocorre simplesmente

refluxando o composto precursor com o ácido carboxílico, se este for líquido, à

temperatura ambiente, ou com o solvente, geralmente metanol ou uma mistura de

água e metanol 1:1(v:v), contendo o ácido ou o sal do ácido. 63 64 65 Entretanto,

conforme trabalhos mais recentes, a adição de excesso de LiCI no meio reacional
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favorece a formação do precipitado do produto esperado com um tempo de refluxo

menor. 66 67 68

A metodologia utilizada para obter os complexos de dirutênio com os AINEs

foi baseada na reação do [RU2(OAc)4CI] com o fármaco carboxílico na mistura de

solventes água etanol, em presença de excesso de LiCI, e sob aquecimento em

banho-maria. Cabe ressaltar que o controle da temperatura foi extremante

importante, principalmente para o caso da troca do acetato pelo naproxenato, que só

ocorre no intervalo de 60 a aooc.

Os resultados das análises elementares, Tabela 111.1.1.1, são coerentes, em

todos os casos, para as substituições dos quatro íons acetato do complexo precursor

pelos carboxilatos derivados dos AINEs, de acordo com a equação geral abaixo:

[RU2(02CCH3)4CI](s) + 4RC02H(s) ~ [RU2(02CR)4CI](s) + 4 CH3C02H(aq).
H20 I Etanol

Com o início dos testes biológicos, constatou-se um problema devido à baixa

solubilidade dos cloro-complexos de dirutênio, principalmente de naproxenato e

indometacinato. Nestes ensaios, foi previamente preparada uma solução do

complexo, em etanol ou DMSO, seguida da diluição desta solução no meio de

cultura, que é aquoso. Este procedimento, entretanto, favorecia a precipitação dos

compostos, interferendo nos resultados obtidos.

Na tentativa de aumentar a solubilidade das espécies de dirutênio com npx e

ind um caminho encontrado foi sintetizar compostos contendo moléculas de solvente

nas posições axiais e PF6- como contra-íon. Algumas metodologias de síntese foram

testadas, tais como: 1) a precipitação do cloreto das espécies [Ru2(02CR)4CI] com

CH3C6H4SO:J\g, seguida da adição de excesso de NH4PF6, para obter a espécie

desejada, [RU2(02CR)4(solvente)]PF6; entretanto, o rendimento neste caso foi

extremamente baixo. 2) A obtenção de espécie [RU2(OAc)4(H20hf em solução,

seguida da sua reação com o fármaco; porém, com este procedimento não foi

possível isolar e purificar o sólido resultante. O procedimento que, enfim, apresentou

melhores resultados foi a reação do [RU2(OAc)4(H20h]PF6 com os fármacos

apropriados, na presença de excesso de NH4PF6 no meio reacional, conforme a

equação abaixo:

[RU2(02CCH3)4(H20h]PF6(s) +
H20 I Etanol

4RC02H(s) ~
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Os resultados de análise elementar para os compostos [Ru2(npx)4(H20h]PF6 e

[Ru2(ind)4(H20h]PF6 são coerentes com a fórmula mínima sugerida, Tabela 111.1.1.1.

o composto dimetálico contendo y-linolênato como ligante nas poslçoes

equatoriais [Ru2(lin)4C1], foi sintetizado segundo metodologia análoga a utilizada para

os compostos com os fármacos AINEs. Os resultados de análise elementar também

são coerentes com a fórmula proposta, Tabela 111.1.1.1.

Além dos compostos contendo unidades [RU2]5+ e derivados dos fármacos

AINEs, o estudo das interações das unidades [RU2]5+ com bases do DNA também

fazia parte dos objetivos iniciais desta Tese de doutorado. Sendo assim, grande

parte do tempo de desenvolvimento deste trabalho foi dedicada a este estudo. Neste

caso, seria interessante mimetizar algumas das condições do meio biológico, e por

isso, num primeiro momento investigou-se a interação entre o complexo

[RU2(OAc)4(H20h]PF6 e adenina e adenosina em meio aquoso. No caso da reação

com adenina o produto obtido é insolúvel em vários solventes testados. Já com a

interação com adenosina obteve-se um produto violeta. Diversas técnicas foram

empregadas na tentativa de caracterização deste produto violeta, mas, infelizmente,

não foi possível propor nem ao menos a composição deste material.

Por outro lado, quando a reação entre [RU2(OAc)4(H20)2]PF6 e adenina e

adenosina foi realizada em 2-propanol obteve-se resultados de análise elementar

coerentes com as fórmulas [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e [Ru2(OAc)4(ado)]PF6,

respectivamente. De acordo com a literatura, quando se usa meio aquoso para

sintetizar compostos resultantes da interação entre unidades [RU2]5+ e diversas

bases nitrogenadas, ocorre a quebra da ligação metal - metal, com a formação de

espécies do tipo J..l-OXO.
69

70 Conforme trabalhos mais recentes de Aquino et aI. 32 a

manutenção da ligação direta metal - metal é favorecida quando a reação entre

unidades [RU2]5+ e bases nitrogenadas é realizada em 2-propanol.
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Tabela 111.1.1.1 - Resultados dos teores de C, H e N por análise elementar.

Composto %C %H %N

Exp. (Cale.) Exp. (Cale.) Exp. (Cale.)

[RU2(OAc)4CI] 20,10 (20,28) 2,56 (2,55)

[RU2(OAc)4(H2Oh]PF6 15,63 (15,52) 2,39 (2,60)

[Ru2(ibp)4CI]-%H2O 58,39 (58,71) 6,24 (6,16)

[Ru2(aas)4CI] 45,03 (45,31 ) 2,96 (2,96)

[Ru2(npx)4CI]·2H20 56,22 (56,49) 4,56 (4,74)

[Ru2(ind)4CI]-4H2O 53,38 (52,56) 3,66 (3,95) 3,24 (3,23)

[Ru2(npx)4(H2Oh]PF6 52,10 (51,73) 4,41 (4,34)

[Ru2(ind)4(H2Oh]PF6 50,54 (50,43) 3,87 (3,56) 2,91 (3,09)

[Ru2(lin)4CI] 64,01 (64,19) 8,19 (8,68)

[Ru2(OAc)4(ade)]PF6 21,57 (21,73) 2,66 (2,39) 9,65 (9,75)

[Ru2(OAc)4(ado)]PF6 25,45 (25,42) 3,02 (2,96) 8,13 (8,23)

111.1.2 Espectroscopia eletrônica

111.1.2.1 Ligação direta metal - metal e orbitais moleculares dos

tetracarboxilatos de [Ru2l5
+

A habilidade dos átomos de metais de transição em formar múltiplas ligações

entre si foi reconhecida em 1963 com a caracterização estrutural de Cs3[Re3CI12].

Desde então, centenas de artigos relatando não apenas síntese e caracterização,

mas também o potencial de aplicação de diversos compostos contendo ligação

direta metal-metal têm sido publicados. Entre os metais Cr, Mo, W, Te, Ru, Re, Os,

Co, Rh e Ir são os que apresentam maior possibilidade de formar ligação direta

metal - metal, com ordem de ligação variando de % a 4. 71

Considerando a aproximação de duas espécies equivalentes M~ (com M

sendo igual ao íon metálico capaz de formar ligação direta metal - metal) ao longo do

eixo (z), Figura 111.1.2.1, interações diretas dos orbitais dz
2 de cada M geram um

orbital a e um a*, respectivamente, a1g e a2u no grupo de simetria D4h. Interações

entre o par de orbitais dxz , dyz irá gerar um par de orbitais 7t, o conjunto Iigante se

transforma em eu e o conjunto antiligante em ego Os orbitais dxy irão interagir para

gerar um orbital ligante, O, b2g, e um antiligante, 0*, b1u, Figuras 111.1.2.1 e 111.1.2.2. O

d/_/ não é usualmente considerado, pois interage fortemente com os orbitais do

Iigante. Com isso, a seqüência de energia, a < 7t < o < 0°< 7t*< aO é esperada,
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entretanto, esta ordem é variável, pois depende do número de coordenação do

fragmento mononuclear, especialmente se há ou não interação axial, e também da

distância entre os centros metálicos. 72
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Figura 111.1.2.1- Energia relativa dos orbitais moleculares d para os fragmentos
M2 (esquerda) e ML4 (direita).72
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Figura 111.1.2.2- Sobreposições dos orbitais d entre dois átomos metálicos, de
acordo com as propriedades de simetria.73

29



Resultados e discussão.

Num primeiro momento os autores do primeiro tetracarboxilato de [RU2]5+,

[RU2(OAc)4CI], não conseguiram propor a estrutura para este composto, assim

como, uma explicação para os três elétrons desemparelhados observados

experimentalmente. Eles não acreditavam na existência da ligação direta metal

metal para este tipo de sistema, imaginado que neste caso a distância entre os

centros metálicos seria grande o suficiente para evitar a sobreposição dos orbitais

d. 73 A presença da ligação metal-metal só foi confirmada nestas espécies com a

síntese e caracterização estrutural de [Ru2(02CC3H7)4CI] três anos depois. 74

A caracterização estrutural dos primeiros tetracarboxilatos de [RU2]5+ não foi o

suficiente para explicar os três elétrons desemparelhados observados

experimentalmente, pois o preenchimento do diagrama de orbitais moleculares,

Figura 111.1.2.1, com os onze elétrons disponíveis para estas espécies resultaria

numa configução (32 n4 f} Õ*2 n*1, o que seria coerente com apenas 1 elétron

desemparelhado. Este mistério só foi desvendado através de cálculos SCF-Xa-SW,

no final da década de 70, por Norman et aI.. 75 Até hoje este trabalho é uma

referência de grande importância no estudo de espécie do tipo [RU2(02CR)4t e seus

derivados, pois é o ponto de partida para a interpretação dos espectros eletrônicos

de absorção destas espécies. Cálculos teóricos mais recentes realizados em 1999

por Estiú et aI., 76 utilizando ZINDO/S-MRCI e DTF, só vieram a confirmar os

resultados já obtidos na década de 70.

Com base nos estudos citados acima, a presença dos três elétrons

desemparelhados nas espécies [RU2(02CR)4t foi atribuída ao fato de os orbitais n* e

õ* serem quase degenerados e a configuração de alto spin, S= 3/2, favorecida em

relação a S= %. Na verdade, o orbital õ* apresenta energia um pouco maior do que

que o orbital n*, Figura 111.1.2.3. Se a ligação metal-metal destes compostos fosse de

natureza totalmente metálica esta inversão na ordem, n* < õ*, não seria observada,

entretanto, a interação com os ligantes carboxilatos equatoriais e com os ligantes

axiais, assim como, o fato dos níveis de energia dos orbitais 4 d serem menores do

que os níveis dos ligantes alteram a ordem de energia esperada para estes orbitais,

õ* < n*. É interessante ressaltar que: dentre estas três contribuições, a interação dos

orbitais õ* com os orbitais de menor energia dos ligantes carboxilatos é bastante

significativa, o que não é observado com os orbitais n*.

Já com os ligantes axiais, conforme os cálculos teóricos realizados para

[RU2(02CH)4CI2L o orbital n* é o que mais interage. Entretanto, apesar da menor
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separação energética entre os orbitais 0* e n* neste caso, Figura 111.1.2.3, a ordem de

energia 0* < n* também não é observada. Portanto, em coerência com a presença de

três elétrons desemparelhados observados experimentalmente e com os resultados

dos cálculos teóricos, atribui-se a configuração eletrônica ci n4 OZ n*Z 0*1 para os

tetracarboxilatos de [RUZ]5+.35 75
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Figura 111.1.2.3 - Diagrama de Energias dos Orbitais Moleculares, calculado pelo
método SCF-Xa-SW, para [RU2(02CH)4], [RU2(02CH)4r e [Ru2(02CH)4CI21-. 75

111.1.2.2 Características dos espectros eletrônicos dos tetracarboxilatos de

[Ru215
+.

Os espectros eletrônicos dos tetracarboxilatos de [RUZ]5+ em solução são

caracterizados basicamente por uma banda no visível, em torno de 430 nm

(-23500 cm-\ e uma banda menos intensa na região do infravermelho próximo, ao

redor de 1100 nm (-9000 cm-1
). Para os espectros do estado sólido também é

possível verificar a presença da banda do visível, que normalmente está deslocada
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para maiores comprimentos de onda, e a banda do infravermelho próximo, que é

mais intensa do que em solução. 35

Após vários estudos espectroscópios para se estabelecer a atribuição das

bandas observadas nos espectros dos compostos [RU2(OAc)4CI] e

[RU2(02CC2H5)4CI], 77 Norman et ai, 75 por meio de cálculos teóricos, mostraram que

a banda observada ao redor de 450 nm pode ser atribuída à transição, permitida por

dipolo, n (Ru-O, RU2) ~ n* (RU2) (6eu ~ 6eg), em que o orbitaln apresenta caráter de

Ru-O, com contribuição do carboxilato e do metal. Esta atribuição também foi

confirmada através de estudos do espectro de monocristal polarizado do complexo

[RU2(OAc)4CI] 78 e por Raman Ressonante dos compostos [RU2(OAc)4C1],

[RU2(OAc)4(H20h]BF4, [RU2(02CH)4CI], [RU2(02CC2H5)4CI] e [RU2(02CC3H7)4CI]. 79

Já a atribuição da banda observada na região do infravermelho, em torno de

1100nm, pode ser atribuída a uma transição õ (RU2) ~ õ* (RU2), de acordo com os

cálculos teóricos e com estudos através de espectroscopia polarizada de monocristal

dos complexos [RU2(OAc)4CI], [RU2(02CC2H5)4CI] e [RU2(02CC3H7)4CI]. 80

Apesar de as duas bandas citadas acima serem as mais importantes para a

caracterização destes compostos, outras absorções também podem ser observadas,

conforme Tabela 111.1.2.1.

Tabela 111.1.2.1 - Atribuição de transições observadas para [Ru2(OAc)4CI]

Comprimento de onda Atribuição Referência

máximo (I"máx I nm)

322 1t (CI) ~ n* (RU2) 81

444 n (O) ~ n* (RU2) 75, 78

450 n (Ru-O, RU2) ~ a* (Ru-O) 81

476-460/425 (solução) n (Ru-O, RU2) ~ n* (RU2) 75,77,78,

79,80

568-561 a (Ru-CI) ~ n* (RU2) 75, 77, 78

571 õ* (RU2) ~ a* (Ru-O) 81

n* (RU2)~ a* (Ru-O)

629 Õ (RU2) ~ n* (RU2) 81

1111-961 11000 (solução) õ (RU2) ~ õ* (RU2) 75,80

1450 n* (RU2) ~ õ* (RU2) 80
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11I.1.2.3 Espectros eletrônicos dos compostos precursores [Ru2(OAc)4CI] e

[Ru2(OAc)4(H20h]PF6

As. Figuras 111.1.2.4 e 111.1.2.5 mostram, respectivamente, os espectros

eletrônicos em solução dos complexos [RU2(OAc)4CI] e [Ru2(OAc)4(H20h]PF6

obtidos neste trabalho, na região de 350 a 1100 nm.
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Figura 11I.1.2.4 - Espectros eletrônicos do [Ru2(OAc)4CI] em metanol
(1,0 x 10-3 moi/L) (--), e em DMSO, concentração não determinada (--).
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Figura 111.1.2.5 - Espectro eletrônico do [Ru2(OAc)4(H20)2lPF6 em metanol
(1,0 x 10-3 moi/L).

Os espectros dos compostos [RU2(OAc)4C1] e [Ru2(OAc)4(H20h]PF6,

registrados em metanol, apresentam perfis bastante semelhantes. Estes espectros

são caracterizados por uma intensa banda na região do visível, em

aproximadamente 430 nm, e uma banda de baixa intensidade no infravermelho

próximo, em torno de 990 nm. De acordo com a literatura, 81 os complexos
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[RU2(02CR)4CI] apresentam os íons cloretos totalmente dissociados, deixando livres

as posições axiais para coordenação das moléculas de solvente, S, gerando a

espécie [RU2(02CR)4(Shr. Com isso, a semelhança observada entre os espectros

dos compostos [RU2(OAc)4CI] e [RU2(OAc)4(H20h]PF6 em metanol indica que as

espécies presentes nesse solvente devem ser análogas, provavelmente o íon

complexo [RU2(OAc)4(Sht.

Os espectros dos complexos [RU2(OAc)4CI] e [RU2(OAc)4(H20h]PF6

registrados no estado sólido, Figuras 111.1.2.6 e 111.1.2.7, também apresentam

absorção no visível, porém, em comparação com os espectros em solução

metanólica, esta banda está deslocada para maior comprimento de onda, em torno

de 470nm, Tabela 111.1.2.2.

Cabe ressaltar que os valores para o Âmáx atribuídos para a banda do visível

observada nos espectros dos sólidos obtidos neste trabalho estão coerentes com os

valores descritos na literatura para [Ru2(OAc)4CI], Tabela 111.1.2.1, 35 porém, devido

ao limite de detecção do aparelho, 350nm, a nossa atribuição, é apenas tentativa.

Os espectros dos complexos [RU2(OAc)4CI] e [RU2(OAc)4(H20h]PF6 no estado

sólido, semelhantemente aos espectros em metanol, também apresentam uma

banda no infravermelho, porém, neste caso ela está deslocada para maiores

comprimentos de onda, aproximadamente 11 OOnm.
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Figura 111.1.2.6 - Espectro eletrônico para o [Ru2(OAc)4CI] no estado sólido
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Figura 111.1.2.7 - Espectro eletrônico para o [Ru2(OAc)4(H20)21PF6 no estado
sólido.

Um fato que chama a atenção nos espectros do composto [RU2(OAc)4CI] é o

deslocamento do Àmáx da banda presente na região do visível com a composição do

meio quimico, Tabela 111.1.2.2. De acordo com os resultados obtidos e com base na

literatura, 81 para os espectros registrados em solução metanólica ou aquosa o Àmáx

aparece próximo de 430 nm. Neste caso, conforme mencionado anteriormente, o

cloreto é dissociado, originando como cromóforo a espécie [RU2(OAc)4(Shr. Para os

espectros registrados no estado sólido o Àmáx é deslocado para maior comprimento

de onda, 476nm. No estado sólido o [RU2(OAc)4CI] forma cadeias poliméricas,

gerando assim um cromóforo semelhante a espécie [RU2(OAc)4(Clhr. que absorve

em maior comprimento de onda. Valores intermediários de Àmáx, em torno de 450nm,

são obtidos em DMSO, DMF e CH3CN, Tabela 111.1.2.2, dando indícios que nestes

solventes o complexo [Ru2(OAc)4CI] é fracamente dissociado, gerando espécies

monosubstituídas, [Ru2(OAc)4(S)CI]. Com isso, o valor obtido de Àmáx no espectro de

[RU2(OAc)4CI] em DMSO, Figura 111.1.2.4, sugere a formação da espécie

[RU2(OAc)4(DMSO)CI] como cromóforo.

Independente do meio químico, a banda intensa observada em torno de

450nm nos espectros dos compostos [RU2(OAc)4CI] e [RU2(OAc)4(H20h]PF6 pode

ser pode ser atribuída à transição permitida por dipolo n (Ru-O, RU2) ---+ n* (RU2),

enquanto a banda no infravermelho próximo pode ser atribuída à transição õ (RU2) ---+

õ* (RU2), de acordo com a literatura.7580
81
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Tabela 111.1.2.2 - Valores de Ârnáx para as transições 1t (Ru-O, RU2) ~ 1t* (RU2) e õ
(RU2) ~ õ· (RU2) dos compostos de [Ru2(OAc)4CI] e [Ru2(OAc)4(H20)21PF6
obtidos a partir dos espectros eletrônicos registrados em solução e no estado
sólido.

Compostos Solvente Concentração À. (nm) / E (mor1.L.cm-1
)

x 10-3 mollL Transição 1t ~ 1t Transição Õ~ Õ •

[RU2(OAc)4C1] Metanol 1,0 428/759 990/11

H20 1,0 424/776 982/13

CH3CN -0,5 456/ ... ...

DMSO -0,5 448/ ... . ..

DMF -0,5 451/ ... . ..

Sólido ... 476/ ... 1110/ ...

[RU2(OAcMH2Oh]PF6 Metanol 1,0 427/699 987/8

Sólido ... 470/ ... 1050/ ...

111.1.2.4 Espectros eletrônicos dos complexos [Ru2(02CR)4CI], 02CR =ibp, aas,

npx ou ind, e [Ru2(02CR)4(H20)21PF6, 02CR =npx ou indo

Os espectros eletrônicos dos compostos [RU2(ibp)4CIl-%H20, [Ru2(aas)4CI],

[Ru2(npx)4CIl-2H20, [Ru2(ind)4CIl-4H20, [Ru2(npx)4(H20h]PF6 e [Ru2(ind)4(H20)2]PF6

em solução são apresentados nas Figuras 111.1.2.8 - 111.1.2.13, e os respectivos

espectros dos sólidos nas Figuras 111.1.2.14 -111.1.2.19.
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Figura 111.1.2.8 - Espectro eletrônico do [Ru2(ibp)4Cll%H20 em metanol
(1,0 x 10-3 moI/L)
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Figura 111.1.2.9 - Espectro eletrônico do [Ru2(aas)4CI] em DMSO
(0,5 x 10-3) mal/L.
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Figura 111.1.2.10 - Espectro eletrônico do [Ru2(npx)4CI]-2H20 em metanol
(1,0 x 10-3 mal/L).
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Figura 111.1.2.11 - Espectro eletrônico do [Ru2(ind)4CI]·4H20 em DMSO
(0,5 x 10-3 mal/L).
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Figura 111.1.2.12 - Espectro eletrônico do [Ru2(npx)4(H20)21PF6 em metanol
(1,0 x 10-3 mal/L).
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Figura 111.1.2.13 - Espectro eletrônico do [Ru2(ind)4(H20)21PF6 em metanol
(1,0 x 10-3 moI/L).
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Figura 111.1.2.14 - Espectro eletrônico do [Ru2(ibp)4CI]-%H20 no estado sólido.
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Figura 11I.1.2.15 - Espectro eletrônico do [Ru2(aas)4CI] no estado sólido.
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Figura 11I.1.2.16 - Espectro eletrônico do [Ru2(npx)4CI]-2H20 no estado sólido.
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Figura 11I.1.2.17 - Espectro eletrônico do [Ru2(ind)4CI]-4H20 no estado sólido.
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Figura 111.1.2.18 - Espectro eletrônico do [Ru2(npx)4(H20)2.1PF6 no estado sólido.
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Figura 111.1.2.19 - Espectro eletrônico do [Ru2(ind)4(H20)2.1PF6 no estado sólido.

As substituições dos acetatos por carboxilatos derivados dos fármacos AINEs

no precursor [Ru2(OAc)4CI] não influencia significativamente o perfil dos espectros

eletrônicos, uma vez que os grupos cromóforos são similares. De fato, a banda típica

dos tetracarboxilatos de [RU2]5+ na região do visível, relativa à transição 1t (Ru-O,

RU2) ~ 1t
0

(RU2)/5 é observada nos espectros em solução dos compostos

[RU2(02CR)4CI], 02CR = ibp, aas, npx ou ind, por volta de 450 nm, Tabela 111.1.2.3.

Nos espectros dos sólidos destes compostos a banda característica da transição 1t

(Ru-O, RU2) ~ 1t
0

(RU2) também aparece na região esperada, porém, deslocada para

maior comprimento de onda, em torno de 470 nm, Tabela 111.1.2.3, em comparação

com os espectros em solução. Ainda nos espectros dos sólidos, também é possível
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observar uma banda em torno de 1100nm, Tabela 111.1.2.3, que de acordo com a

literatura, pode ser atribuída à transição 8 (RU2) -+ 8' (RU2). 758081

Os espectros dos compostos [Ru2(aas)4CI] e [Ru2(ind)4CI]-4H20 em solução

foram registrados em DMSO devido a baixa solubilidade destes compostos em

metano!. Semelhantemente ao precursor [Ru2(OAc)4CI], os valores de À-máx nestes

espectros, Tabela 111.1.2.3, são maiores do que os esperados para solventes como

metanol e H20. Provavelmente isto ocorra devido a formação das espécies mono

substituídas em solução, [Ru2(aas)4(DMSO)CI] e [Ru2(ind)4(DMSO)CI]-2H20,

respectivamente.7681

Conforme mencionado anteriormente, quando se comparam os espectros

eletrônicos em metanol dos compostos [RU2(OAc)4CI] e [RU2(OAc)4(H20h]PF6 não

se observam diferenças significativas. O mesmo comportamento é observado para

as espécies [Ru2(npx)4CI]·2H20 e [Ru2(npx)4(H20h]PF6, que também apresentam

espectros eletrônicos com perfis semelhantes, Figuras 111.1.2.10 e 111.1.2.12,

respectivamente, indicando que nestes dois últimos complexos o cromóforo

responsável pela absorção é o íon complexo bissubstituido axialmente pelo solvente

em ambos os casos, [Ru2(npx)4(Sht

Dentre os fármacos AINEs utilizados neste trabalho, a indometacina é a que

apresenta as bandas mais intensas na região entre 250 e 350nm, Figura 111.1.2.20 e

Tabela 111.1.2.4. A presença destas bandas pode ser a razão pela qual apenas o

espectro em solução do composto [Ru2(ind)4(H20h]PF6 apresenta um ombro ao

invés de uma banda melhor definida ao redor de 450 nm, pois a correspondente

banda deve estar encoberta pelas bandas mais intensas do ligante. Por outro lado,

mesmo no espectro em solução do composto [Ru2(ind)4(H20h]PF6, é possível

observar a banda na região do infravermelho próximo, caracterizando uma transição

bastante relevante dos tetracarboxilatos de [RU2]5+ , a transição 8 (RU2) -+ 8' (RU2).

Além disso, o espectro no estado sólido deste composto apresenta as bandas

esperadas para as transições 1t (Ru-O, RU2) -+ 1t' (RU2) e 8 (RU2) -+ 8' (RU2) em 473

e 1000 nm, respectivamente.
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Figura 111.1.2.20 - Espectro eletrônico da indometacina em DMSO 5x10-5 mal/L.

Tabela 111.1.2.3 - Valores de Â.máx para as transições 1t (Ru-O, RU2) -» 1t. (RU2) e õ
(RU2) -» õ· (RU2) dos compostos de [Ru2l5

+ obtidos a partir dos espectros
eletrônicos em solução e no estado sólido.

Compostos Solvente Concentração À. (nm) I E (mor1.L.cm·1)

x 10-3 mol/L Transição 1t ~ 1t Transição Õ~ Õ

[RU2(ibp)4C1j·Y2H2O metanol 1,0 428/720 981 / 11

sólido ... 483 1125

[Ru2(aas)4C1j DMSO 0,5 458/976 .. ,

sólido ... 515 1160

[Ru2(npx)4CI]-2H20 metanol 1,0 429/829 989/11

sólido ... 480 1130

[Ru2(ind)4Clj·4H20 DMSO 0,5 452/1252 ...

sólido '" 495 1110

[Ru2(npxMH2OhjPFs metanol 1,0 429/770 981/12

sólido ... 460 1000

[Ru2(indMH2Oh]PFs metanol 1,0 -430a 974/13

sólido ... 473 1000

a _ apenas um ombro é observado

Tabela 111.1.2.4 - Valores de Âmáx para as bandas observadas nos espectros
eletrônicos em solução dos fármacos AINEs.

Compostos Solvente Concentração(moI/L) À. (nm) I E (mor1.L.cm-1
)

ibuprofeno metanol 1,0 x 10--4 221/9010

aasirina DMSO 1,0 x 10--> 277 /1075

naproxeno metanol 2,0 x10-" 331 /6250

262/6250

231/92350

indometacina DMSO 5,0 x 10·" 319/8400

261/27500
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Portanto, com base nos resultados obtidos por cálculos teóricos e medidas

espectroscópicas descritas na literatura, independente do solvente utilizado neste

trabalho a absorção observada em torno de 4S0nm para todos os compostos

preparados pode ser atribuída à transição 1t (Ru-O, RU2) ~ 1t* (RU2), enquanto que a

banda na região do infravermelho à transição 8 (RU2) ~ 8 (RU2).75 Cabe ressaltar

que a transição 1t (Ru-O, RU2) ~ 1t* (RU2) não deve ser a única a originar absorção

no visível, uma vez que as bandas observadas não são simétricas. De acordo com

a literatura, 35 em maiores comprimentos de onda, SOO - 600 nm, Tabela 111.1.2.1,

também podem ser observadas absorções devido às transições 8* (RU2) ~ a* (Ru-O)

e 1t* (RU2)~ a* (Ru-O). 81

Tanto nos complexos precursores como nos complexos contendo os

carboxilatos derivados dos fármacos AINEs a presença destas bandas comprovam a

existência de ligações Ru-Ru múltiplas, e, portanto não há ruptura das estruturas

dinucleares em gaiola com as substituições dos ligantes carboxilatos equatoriais

nestes casos.

111.1.2.5- Espectro eletrônico do complexo [Ru2(lin)4CI]

Devido a pequena quantidade de ácido y-linolênico disponível, a quantidade

de material obtida em cada síntese do [Ru2(1in)4CI] foi suficiente apenas para realizar

a caracterização essencial e os ensaios. biológicos. O espectro eletrônico em

solução do [Ru2(lin)4CI], Figura 111.1.2.21, apresenta banda em 429 nm que

caracteriza a transição típica dos complexos de [RU2]5+, 1t (Ru-O, RU2) ~ 1t* (RU2).

Este espectro ainda apresenta um ombro em 96Snm, que caracteriza a transição 8

(RU2) ~ 8* (RU2). Portanto, as informações obtidas através do espectro eletrônico do

[Ru2(lin)4C1] indica a manutenção da ligação direta metal - metal neste complexo

contendo como ligantes equatoriais o ânion derivado do ácido y-linolênico.
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Figura 111.1.2.21 - Espectro eletrônico do complexo [Ru2(lin)4CI] em etanol .

111.1.2.5- Espectros eletrônicos dos complexos [Ru2(OAc)4(L')]PF6, em que L'=

ade ou ado.

Os espectros dos compostos [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e [Ru2(OAc)4(ado)]PF6 em

solução e no estado sólido são apresentados nas Figuras 111.1.2.22 - 111.1.2.25.
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Figura 111.1.2.22 - Espectro eletrônico do [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 em H20
(1,0 x 10-3 mal/L) .
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Figura 111.1.2.23 - Espectro eletrônico do [Ru2(OAc}4(ado)]PF6 em H20
(1,0 x 10-3 mol/L ).
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Figura 111.1.2.24 - Espectro eletrônico do [Ru2(OAc}4(ade)]PF6 no estado sólido.
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Figura 111.1.2.25 - Espectro eletrônico do [Ru2(OAc)4(ado)]PF6 no estado sólido.
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Os espectros eletrônicos dos complexos [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e

[Ru2(OAc)4(ado)]PF6 em solução apresentam a banda característica da transição n

(Ru-O, RU2) -+ n* (RU2) em 417 e 424nm, respectivamente, Tabela 111.1.2.5. Estes

valores de Àmáx indicam um aumento muito pequeno na energia da transição n (Ru

O, RU2) -+ n* (RU2) com a substituição das moléculas de água das posições axiais do

complexo [RU2(OAc)4(H20)2]PF6 pelas bases adenina e adenosina.

Vanvounis et ai 82. observaram que para tetracarboxilatos de [RU2]5+ contendo

diferentes bases de Lewis nas posições axiais, [RU2(OAc)4(L)]PF6, L = H20, DMSO,

DMF, quinuclidina, 4-metilpiridina, piridina, cianopiridina, 3-cianopiridina e 4

fenilpiridina, o Àmáx da banda atribuída à transição n(Ru-O, RU2) -+ n*(Ru2) não sofre

alteração significativa, apesar da variação da força do ligante axial, refletida pelo

número doador que varia desde 18 para H20 até 61 para quinuclidina. Estes dados

indicam que diferentes ligantes axiais não produzem fortes mudanças nos espectros

eletrônicos, ou seja, a ordem de energia dos orbitais n* e õ* no diagrama de orbitais

moleculares do [RU2(OAc)(H20)2]PF6 não foi alterada com a substituição das

moléculas de água por bases Lewis com maior número doador. Desta maneira, os

valores de Àmáx para a transição n (Ru-O, RU2) -+ n* (RU2) observados nos espectros

em solução dos complexos [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e [Ru2(OAc)4(ado)]PF6 estão

coerentes com os dados descritos na literatura por Vanvounis et ai, 82 ou seja, a

energia da transição 1t (Ru-O, RU2) -+ n* (RU2) é independente do tipo de ligante

axial, uma vez que essa transição envolve orbitais que apresentam grande caráter

metal-O(carboxilato).

O espectro do composto [Ru2(OAc)4(ado)]PF6 no estado sólido apresenta as

bandas características das transições 1t (Ru-O, RU2) -+ n* (RU2) e õ (RU2) -+ õ* (RU2)

em 464 e 1080 nm, respectivamente, Tabela 111.1.2.5. No espectro do composto

[Ru2(OAc)4(ade)]PF6, observa-se a existência da transição n (Ru-O, RU2) -+ n* (RU2)

e a ocorrência de absorção eletrônica na região da banda õ (RU2) -+ õ* (RU2),

embora seja difícil para essa última, devido à baixa intensidade, atribuir o valor de

Àmáx.

As bandas referentes às transições 1t (Ru-O, RU2) -+ n* (RU2) e õ (RU2) -+ õ*

(RU2) observadas nos espectros dos compostos [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e

[Ru2(OAc)4(ado)]PF6 indicam a presença da ligação direta metal-metal nestes

complexos. Esse resultado difere do que é descrito na literatura para a interação de

alguns ligantes N- doadores, como imidazol e 1-metilimidazol, com complexos do
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tipo [Ru2(02CR)4CI], 02CR =CH3, C6H4-p-OMe e C6H4-p-Me, que desestabilizam a

ligação metal-metal gerando espécies ~-oxo do tipo [RU2(~-O)(~-02CRh(L) 6]2+, L =

imidazol e 1-metilimidazol. 70

Tabela 11I.1.2.5 - Valores de Àmáx para as transições 1t (Ru-O, RU2) ~ 1t* (RU2) e õ
(RU2) ~ õ* (RU2) dos compostos de [Ru2(OAc)4(L')]PF6 obtidos a partir dos
espectros eletrônicos em solução e no estado sólido.

Compostos Solvente Concentração À (nrn) I E (mor1.L.cm·1)

x 10-3 mol/L Transição 1t~ 1t Transição Õ~ Õ

[Ru2(OAcMade)]PF6 água 1,0 417/914 ...

sólido ... 460 ...

[Ru2(OAcMado)]PF6 água 1,0 424/638 964/8

sólido ... 464 1080

11I.1.3- Medidas de susceptibilidade magnética.

Apesar do grande número de tetracarboxilatos dimetálicos conhecidos

atualmente, os do tipo [RU2(02CR)4r são os mais atípicos, pois apresentam número

de elétrons desemparelhados bastante peculiar. Com uma ordem de ligação igual a

2,5 estes compostos apresentam 3 elétrons desemparelhados que, em geral, estão

deslocalizados sobre os íons metálicos.35 83 Com isso, o conhecimento das

propriedades magnéticas dos tetracarboxilatos de [RU2]5+ é de fundamental

importância na elucidação da sua estrutura, uma vez que a presença dos 3 elétrons

desemparelhados dão forte evidência da existência da ligação metal-metal múltipla

nestas espécies. Uma versão simplificada do diagrama de orbitais moleculares pode

ser observada na Figura 111.1.3.1.

O'

(8)*

+~ (1t*)

~I * (8)
....
Q)

ájl

** (1t)

* (O')

Figura 11I.1.3.1 - Diagrama de orbitais moleculares simplificado para os
tetracarboxilatos de [Ru215

+.
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Para verificar o comportamento magnético dos tetracarboxilatos de dirutênio

sintetizados neste trabalho foram realizadas medidas de susceptibilidade magnética

em temperatura ambiente. A partir dos valores de susceptibilidade magnética molar

(XM) obteve-se o momento magnético efetivo (J.!eff) , e a partir deste valor o número de

elétrons desemparelhados pôde ser calculado, de acordo com o procedimento

descrito abaixo: 84

A partir dos valores de massas de cada amostra e do composto padrão, os

valores de susceptibilidade magnética por grama podem ser calculados por meio da

expressão:

Xga =Xgp . (~a - Oa). mp/ (~p - Op). ma,

onde:

Xga= susceptibilidade por grama da amostra.

Xgp= susceptibilidade por grama do composto padrão.

ma e mp= massa da amostra e massa do padrão utilizados.

~a e ~p = variações das massas da amostra e do padrão com aplicação do campo.

õa e õp = variações das massas dos porta-amostras da amostra e do padrão com a

aplicação do campo.

Em seguida, o valor da susceptibilidade magnética molar do composto (XM)

pode ser obtido através da expressão:

XM = Xga· MM

sendo MM = massa molar do composto.

O valor da susceptibilidade magnética deve ser corrigido (X'M) levando-se em

consideração a contribuição diamagnética de íons e ligantes presentes na amostra.

Neste caso, as correções foram estimadas usando-se as constantes de Pascal, 85

sendo que para o Ru foi atribuído o valor de 23 x 10-6 unidades CGS. 86

X'M = XM - X<corr).

A partir do valor de X'M calcula-se o correspondente valor do momento

magnético efetivo, que é expresso por:

J.!eff = 2,84 (X'M.T)1/2.

O número de elétrons desemparelhados, n, pode então ser calculado através

da expressão:

J.!eff= [n(n+2)]1/2.
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Os valores de massa, assim como os valores de X'M e de J.leff calculados para

os compostos de dirutênio são apresentados na Tabela 111.1.3.1.

Tabela 111.1.3.1 - Valores de susceptibilidade magnética e J.leff para os
compostos de [Ruzl5

+.

mal mp Lla I Llp X'Mx10-3
J.leff

(mg)/ (mg) (mg)/(mg) (unid. CGS / moI) (M.S)

[RU2(OAc)4C1]a 22,3/21,4 1,4 / 1,6 6,6 3,9

[RU2(OAc)4(H20)2]PF6a 21,3/21,4 1,0/1,6 6,6 3,9

[RuAibp)4CI]-%H20 b 21,1/19,9 0,5/1,4 6,3 3,9

[Ru2(aas)4CI] a 20,6/21,4 0,6/1,6 6,3 3,9

[Ru2(npx)4CI].2H20
b 20,6/18,9 0,7/1,6 8,2 4,4

[Ru2(ind)4CI]-4H20
b 20,1/18,9 0,4 /1,6 6,9 4,1

[Ru2(npx)4(H20h]PF6a 21,6/21,4 0,5/1,6 6,9 4,1

[Ru2(ind)4(H20h]PF6o 19,9/19,8 0,3/1,7 5,6 3,7

[Ru2(OAc)4(ade)]pF6° 20,2/19,9 0,8/1,4 6,9 4,1

[Ru2(OAc)4(ado)]PF6
a 19,6/21,4 0,6/1,6 6,0 3,8

Medidas realizadas às temperaturas de: a =250 c eb =20°C

Os compostos apresentam momentos magnéticos efetivos na faixa de 3,7-4,4

M.B., Magnetons Bohr, por unidade dimetálica. Os valores estão de acordo com a

faixa observada na literatura 35 (3,8 - 4,4 M.S.) para tetracarboxilatos de [RU2]5+ e

são consistentes com a existência de três elétrons desemparelhados e com a

configuração eletrônica do estado fundamental (J2 n
4 õ2

n*2 Õ*1. Estes resultados dão

mais uma evidência de que os compostos sintetizados neste trabalho apresentam

núcleos de [RU2]5+ com ligações múltiplas rutênio-rutênio.

111.1.4 Espectroscopia vibracional no infravermelho

111.1.4.1 Características principais dos espectros vibracionais no infravermelho

dos tetracarboxilatos de [Ruzl5+.

As vibrações de maior interesse nos espectros FT-IR dos carboxilatos

metálicos, além das principais vibrações características de cada ligante, são os

modos de estiramento simétrico, vs(C02-), e antissimétrico, va(C02-), do grupo

carboxilato. De maneira geral, este grupo pode se coordenar a um metal de modo
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monodentado (a) ou bidentado, sendo que neste último caso pode atuar tanto como

ligante quelato (b) ou, como ligante de ponte (c), Figura 111.1.4.1. 87

No caso dos tetracarboxilatos de [RU2]5+ a ligação Ru-Ru é estabilizada em

grande parte pela coordenação dos grupos carboxilatos em ponte. Esta forma de

coordenação pode ser distinguida das demais, Figura 111.1.4.1, nos espectros no

infravermelho destes complexos, pelas suas freqüências características, V S (C02-)

normalmente ocorre na faixa de 1330-1460 cm-1 e Va (C02-) de 1440 a 1650 cm-1, e

pela pequena diferença (~v) entre as freqüências va(C02-) e vs(C02-) que apresenta

um valor peculiar para a coordenação em ponte nos sistemas contendo núcleos

[RU2]5+.35

(b)

/0'"
eM

""0/

--M

--M

° M

/
RR C-,o

(a)

/0
R

C""O
(c)

Figura 111.1.4.1 - Diferentes modos de coordenação do íon carboxilato ao metal
M: (a) coordenação monodentada, (b) coordenação bidentada, quelato e (c)
coordenação bidentada em ponte.88

Outro modo vibracional importante é o estiramento da ligação Ru-O cuja

atribuição está descrita na literatura 80 apenas para alguns tetracarboxilatos de

[RU2]5+ com simetria D4h, [Ru2(OAc)4CI], [RU2(OAc)4Br], CS[RU2(OAc)4CI2],

[Ru2(02CC2H5)4CI] e [RU2(02CC3H7)4CI]. Considerando esta simetria seis modos de

estiramento para a ligação Ru-O, (v Ru-O) a1g, b1g. eg, a2u, b2u e eu. são possíveis.

Os principais modos ativos no infravermelho são os modos eu e a2u, que são

atribuídos no espectro no infravermelho do [RU2(OAc)4CI], respectivamente, às

bandas observadas em 405 e 341 cm-1. 80

Ainda com relação aos modos vibracionais ativos no infravermelho, na região

de baixa freqüência, há o modo vibracional relativo ao estiramento Ru-X, onde X é

um ligante axial do tipo haleto. De acordo com a literatura, a atribuição deste modo
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foi confirmada pelo deslocamento de uma intensa banda próxima de 200cm-1 para

-140cm-1 após substituição do ligante axial cr por 8( nas espécies [RU2(OAc),J<] e

[Ru2(but)4X].80 89

Com base nas informações apresentadas acima, os dados que podem ser

obtidos a partir do espectro vibracional, não apenas na tradicional região de 4000 

400 cm-1
, mas também na região de baixa freqüência, são de fundamental

importância para a caracterização dos compostos sintetizados neste trabalho.

111.1.4.2 Espectros vibracionais no infravermelho dos complexos [RU2(OAc)4C1]

e [Ru2(OAc)4(H20)21PF6.

111.1.4.2.1 Região de 4000 a 400cm-1
•

Os espectros dos compostos [Ru2(OAc)4CI] e [Ru2(OAc)4(H20h]PF6 na região

de 4000 a 400 cm-1 são apresentados nas Figuras 111.1.4.2 e 111.1.4.3, e as

atribuições das principais bandas na Tabela 111.1.4.1.
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Figura 111.1.4.2 - Espectro vibracional no infravermelho do [Ru2(OAc)4Cll
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Figura 111.1.4.3 - Espectro vibracional no infravermelho do [Ru2(OAc)4(H20)21PF6

Nos espectros FT-IR dos complexos [RU2(OAc)4CI] e [RU2(OAc)4(H20h]PF6

são observadas bandas intensas entre 1450 e 1390 cm-1, que de acordo com os

estudos realizados por Miskowski et ai 80 correspondem aos modos de estiramento

antissimétrico Va (C02-) e simétrico VS (C02-) dos acetatos equatoriais, Tabela

111.1.4.1. Quando se calcula a diferença entre o Va (C02-) e o VS (C02-), ~v, para os

complexos [RU2(OAc)4CI] (1450, 1390 cm-1
) e [RU2(OAc)4(H20h]PF6 (1449, 1397 cm

1) os valores obtidos são 46 e 52 cm-1
, respectivamente. Estes valores são bem

menores do que o valor descrito na literatura 90 para o íon acetato no acetato de

sódio, 164 cm-1
. De acordo com a literatura, 35 o pequeno valor de ~V observado

para o acetato coordenado nas posições equatoriais dos complexos [Ru2(OAc)4CI] e

[RU2(OAc)4(H20h]PF6, em comparação à forma iônica, é uma característica peculiar

da coordenação simétrica bidentada em ponte dos carboxilatos ao centro dimetálico.

A presença do grupo CO2- nos complexos [RU2(OAc)4CI] e

[RU2(OAc)4(H20)2]PF6 pode ainda ser identificada através da banda característica da

deformação do grupo CO2-, 8 (C02-), observada nos espectros destes compostos em

torno de 690cm-1
, Tabela 111.1.4.1. Os espectros destes dois complexos também

apresentam bandas na região de 2935 - 3022cm-1 que são típicas dos estiramentos

52



Resultados e discussão.

simétrico, V s (CH3), e antissimétrico, V a (CH3), do grupo CH3. No caso do espectro

FT-IR do complexo [RU2(OAc)4(H20h]PF6, ainda é possível observar bandas em 844

e 560 cm-1características do VS (PF6) e ú (FPF), respectivamente, que identificam a

presença do contra-íon PF6. 91 Além disso, o espectro do aquo complexo apresenta

duas bandas acima de 3500cm-1, que podem ser atribuídas à coordenação das

moléculas de água na posição axial e a possíveis moléculas de hidratação presentes

no retículo cristalino. 92 A presença da banda em 1617 cm-1 também pode ser

atribuída à presença da água na composição deste composto.

111.1.4.2.2 Região de SOO a 2S0cm-1
•

Os espectros dos compostos [RU2(OAc)4CI] e [RU2(OAc)4(H20h]PF6 são

apresentados nas Figuras 111.1.4.4 e 111.1.4.5.
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Figura 111.1.4.4 - Espectro vibracional no infravermelho do [Ru2(OAc)4C1].
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Figura 111.1.4.5 - Espectro vibracional no infravermelho do [RU2(OAc)4(H20)2lPF6

As bandas observadas no espectro vibracional do [RU2(OAc)4CI], na região de

baixa freqüência, estão coerentes com aquelas descritas na literatura. São

observadas duas bandas mais intensas, em 405 e 340cm-1
, que podem ser

atribuídas aos modos vibracionais do estiramento Ru-O, v(Ru-O), eu e a2u,

respectivamente. O espectro vibracional do aquo complexo, [RU2(OAc)4(H20h]PF6,

apresenta bandas em 401 e 351 cm-1 que de acordo com a literatura também podem

ser atribuídas aos modos vibracionais do v(Ru-O)o 37

Bandas observadas (cm-1
) Atribuição

[Ru2(OAc)4CI] [RU2(OAc)4(H2O)2lPF6
3021-2935 3022-2939 v (CH3)

1447 1449 va (C02-)
1401 1397 VS (C02-)

000 844 VS (PF6)
560 õ (FPF)

695 693 õ (C02-)
405/340 401 /351 v (Ru-O)

Tabela 111.1.4.1 - Atribuições das principais bandas observadas nos espectros
vibracionais no infravermelho dos compostos precursores [Ru2(OAc)4CI] e
[RU2(OAc)4(H20)2lPF6.
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111.1.4.3 Espectros vibracionais no infravermelho dos complexos

[Ru2(02CR)4CI], 02CR = ibp, aas, npx ou ind, e [Ru2(02CR)4(H20)21PF6, 02CR =

npx ou indo

111.1.4.3.1 Região de 4000 a 400cm-1•

Os espectros dos compostos [RU2(02CR)4CI], [Ru2(02CR)4(H20)z]PF6 e dos

fármacos AINEs são apresentados nas Figuras 111.1.4.6 a 111.1.4.11, e as atribuições

das principais bandas na Tabela 111.1.4.2.
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Figura 111.1.4.6 Espectros vibracionais no infravermelho do [Ru2(ibp)4CIl-Y2H20 e
do ibuprofeno.
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Figura 11I.1.4.7 - Espectros vibracionais no infravermelho do [Ru2(aas)4CI] e da
aspirina.
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Figura 11I.1.4.8 - Espectros vibracionais no infravermelho do [Ru2(npx)4CI]-2H20
e do naproxeno.
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[Ru2(npx)4(H20)2]PF6
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Figura 111.1.4.9 - Espectro vibracional no infravermelho do [Ru2(npx)4(H20)2.1PF6.
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Figura 111.1.4.10 - Espectros vibracionais no infravermelho do
[Ru2(ind)4CI]-4H20 e da indometacina.
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Figura 11I.1.4.11
[Ru2(ind)4(H20)2lPF6•

Espectro vibracional no infravermelho do

Nos espectros vibracionais no infravermelho dos fármacos AINEs é possível

observar uma banda larga entre 3400 - 2500 cm-1 e uma banda intensa em torno de

1700 cm-1
, que podem ser atribuídas, respectivamente, ao v (OH) e ao v (C=O) do

grupo funcional ácido carboxílico presente nestes fármacos.92 Para que a

substituição dos acetatos no precursor [RU2(OAc)4CI] por carboxilatos derivados dos

fármacos AINEs ocorra o grupo ácido carboxílico do fármaco deve ser desprotonado.

Com isso, as bandas relativas ao v (OH) e ao v (C=O) do ácido carboxílico não

devem ser observadas nos espectros dos compostos [RU2(02CR)4CI] e

[RU2(02CR)4(H20)2]PF6-

As bandas observadas nos espectros dos compostos [RU2(02CR)4CI] e

[RU2(02CR)4(H20h]PF6 , nas regiões de 3091 - 2829 cm-1 e de 1608 - 1506 cm-1
,

caracterizam os estiramentos v (CH) (dos grupos CH3, CH2 e CH) e o estiramento

v(C=C), respectivamente. Já as bandas nas regiões de 1286 - 1067 cm-1 e de 866 

749 cm-1 são típicas das deformações de CH do anel aromático, no plano e fora do

plano, respectivamente, Tabela 111.1.4.2. 92 A existência destas bandas confirmam as

presenças dos fármacos na composição dos complexos [RU2(02CR)4CI] e

[RU2(02CR)4(H20h]PF6- Por outro lado, a ausência das bandas características do
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v (OH) e do v (C=O) do grupo funcional ácido carboxílico nestes compostos

evidenciam que eles não estão contaminados com os fármacos livres.

No caso do [Ru2(aas)4CI] observa-se também uma banda em 1765 cm-1, que

é relativa ao v (C=O) do grupo funcional éster. Para a aspirina livre a freqüência

relativa a este estiramento é observada em 1753 cm-1. Nos espectros dos complexos

[Ru2(02CR)4CI]-2H20 e [RU2(02CR)4(H20h]PF6, 02CR = npx e ind, e dos fármacos

naproxeno e indometacina observa-se ainda a freqüência relativa ao estiramento

característico do grupo funcional éter, v (C-O-C), na região de 1271-1229 cm-1,

Tabela 111.1.4.2. A indometacina livre apresenta uma banda relativa ao estiramento

da carbonila, v (C=O), do grupo funcional amida em 1692 cm-1. Nos espectros dos

compostos [Ru2(ind)4CI]-4H20 e [Ru2(ind)4(H20h]PF6 a banda refente a este

estiramento é encontrada em torno de 1685 cm-\ Tabela 111.1.4.2.92

No caso dos complexos [RU2(02CR)4(H20h]PF6 é possível observar bandas

típicas da presença do contra-íon PF6 em -850 e em 559 cm-1, relativas ao VS (PF6)

e õ (FPF), respectivamente. 91 A presença destas bandas indica que o procedimento

sintético estabelecido neste trabalho permite a troca dos acetatos do complexo

[RU2(OAc)4(H20h]PF6 pelos ânions derivados dos respectivos fármacos, mas

mantendo o contra-íon PF6- na composição dos novos complexos,

[RU2(02CR)4(H20h]PF6.

As bandas observadas nos espectros vibracionais no infravermelho dos

compostos [RU2(02CR)4CI] e [RU2(02CR)4(H20h]PF6 na região de 1476 - 1400 cm-1

são de grande importância para a caracterização destes compostos. De acordo com

a literatura 35 80 estas bandas correspondem aos modos de estiramento

antissimétrico, Va (C02-), e o simétrico, vs(C021 dos grupos carboxilatos. Sendo

assim, as bandas observadas nos espectros destes compostos de 1476 a 1458 cm-1

podem ser atribuídas ao Va (C02-), já as bandas de 1413 a 1402 cm-1 podem ser

atribuídas ao vs(C02} Os valores destas freqüências, relativas ao Va (C02-) e VS

(C02-), estão muito próximos dos observados para os complexos precursores

[RU2(OAc)4CI] e [RU2(OAc)4(H20h]PF6, indicando que o grupo R do carboxilato não

afeta muito os valores de freqüências destes modos vibracionais.

A diferença, ~v, entre as freqüências dos modos vibracionais, va(C02-) e

vs(C02-) para os compostos [RU2(02CR)4C1] e [RU2(02CR)4(H20h]PF6 estão na faixa

de 75 a 51 cm-1. Estes valores estão coerentes com o esperado para a classe dos

tetracarboxilatos de [RU2]5+, 35 comprovando que os ânions carboxilatos derivados
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dos fármacos AINEs estão ligados em ponte nas posições equatoriais dos

complexos [RU2(02CR)4CI] e [Ru2(02CR)4(H20h]PF6.

111.1.4.3.2 Região de 600 a 250 cm-1
•

Os espectros dos compostos [RU2(02CR)4CI], [Ru2(02CR)4(H20)2]PF6 e dos

fármacos AINEs são apresentados nas Figuras 111.1.4.12 a 111.1.4.17, e as atribuições

das principais bandas na Tabela 111.1.4.2.
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Figura 111.1.4.12 - Espectros vibracionais no
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60

300 250

infravermelho do



Resultados e discussão.

[Ru/aas)4C1]

rn·u
cern
:!:
E
(J)
c
rn.........
~

250300550600 500 450 400 350

número de onda (cm-1
)

Figura 111.1.4.13 - Espectros vibracionais no infravermelho do [Ru2(aas)4CI] e da
aspirina.

rn·u
cern
:!:
E
(J)
c
rn.........
~o

250300550600 500 450 400 350

número de onda (cm-1
)

Figura 111.1.4.14 - Espectros vibracionais no infravermelho do
[Ru2(npx)4CI]-2H20 e do naproxeno.
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Espectro vibracional no infravermelho do

Miskowski et ai 80 analisando as freqüências atribuídas aos modos eu e a2u do

v (Ru-O) para as espécies do tipo [RU2(02CR),J<] ou [RU2(02CR),J<2L 02CR =

acetato, propionato e butirato; X = cr e B(, observaram que quanto maior o grupo R

do carboxilato, maior a energia do modo eu do v (Ru-O). Baseado nestes dados

experimentais, Miskowski et ai 80 sugeriram uma considerável variação na freqüência

do modo ativo no infravermelho eu para o v (Ru-O) em função do grupo R do

carboxilato, entretanto, o mesmo não é observado para a freqüência a2u.

Considerando o grupo CO2-, o modo a2u tem dois átomos de oxigênio movendo-se

fora de fase, enquanto que para eu eles se movimentam em fase. Este último resulta

em um movimento rígido para o carboxilato inteiro em relação a ligação Ru-Ru,

sugerindo que a variação no valor da freqüência destes modos deve-se

essencialmente a um efeito da massa. Entretanto, para uma atribuição mais precisa

das variações de freqüências observadas seria necessário levar em conta todos os

acoplamentos existentes na unidade RU2-carboxilato, tornando o trabalho bastante

complexo. 80

Os espectros vibracionais no infravermelho dos compostos [RU2(02CR)4CI] e

[Ru2(02CR)4(H20h]PF6, na região de baixa freqüência, Figuras 111.1.4.12 a 111.1.4.17,
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além de apresentarem bandas características dos respectivos ligantes livres (pouco

intensas), também mostram novas bandas que não são observadas nos espectros

dos fármacos orgânicos. Com base na comparação dos espectros dos complexos e

dos ligantes, fez-se algumas atribuições tentativas para as bandas de estiramento

v(Ru-O), Tabela 111.1.4.2: [Ru2(ibp)4CI]-%H20 (555, 492 cm-\ [Ru2(aas)4CI]

(561, 526 cm-1
); [Ru2(npx)4CI]-2H20 (557, 479 cm-1

); [Ru2(npx)4(H20h]PF6

(557, 474 cm-\ e [Ru2(ind)4CI]-2H20 (544, 453 cm-\ [Ru2(ind)4(H20h]PF6

(547 cm-\ Nestes casos, observa-se um deslocamento das bandas para maiores

freqüências, em comparação com o precursor de acetato, o que pode ser justificado

pela maior massa molar dos ligantes.

Cabe ressaltar que a atribuição de bandas nessa região é difícil, e que

mudanças de simetria dos fármacos quando se coordenam podem eventualmente

alterar as intensidades relativas das bandas em relação às observadas para os

ácidos carboxílicos livres.
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111.1.4.4 Espectro vibracional no infravermelho do complexo [Ru2(lin)4CI]

111.1.4.4.1 Região de 4000 a 400 cm-1
.

O espectro do composto [Ru2(lin)4CI], Figura 111.1.4.18, é bem característico

dos compostos com cadeias de hidrocarbonetos, pois possui intensas bandas na

região de 3010 a 2856 cm-1 que identificam os estiramentos dos grupos CH3, CH2 e

CH, assim como uma banda em 1319 cm-1 relativa a deformação do grupo CH3.
92

O espectro do [Ru2(1in)4CI] também apresenta bandas características do

grupo CO2-. Em 696 cm-1 é possível observar uma intensa banda que pode ser

atribuída à deformação do grupo CO2- dos tetracarboxilatos de [RU2]5+. As bandas

observadas em 1458 e 1429 cm-1 podem ser atribuídas, respectivamente, às

freqüências de estiramento va(C02-) e V s(C02-), Tabela 111.1.4.3. É interessante notar

que semelhantemente aos demais compostos do tipo [RU2(02CR)4CI] a diferença

observada entre estas duas freqüências, ~v, também é pequena, 30 cm-1
. As

informações referentes as freqüências do grupo CO2- são típicas da coordenação em

ponte ao centro dimetálico [RU2]5+, indicando que o composto [Ru2(lin)4CI] possui

carboxilatos com cadeia de hidrocarboneto fazendo ponte entre os centros

metálicos.

[Ru
2
(lin)4CI]

(1J
·u
c

e(1J

13
Q)

'i=
~

"#.

1458-
2926

t
1429

500100035004000 3000 2500 2000 1500

número de onda (cm-1
)

Figura 111.1.4.18 - Espectro vibracional no infravermelho do [Ru2(lin)4CI.
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) Atribuição
. --'\- ,-r - -•

3010 v (=C-H)
2956 Va (CH3)

2926 Va (CH2)
2856 VS (CH2)
1652 v (C=C)
1458 Va (C02-)
1429 VS (C02-)
1319 o(CH3)
696 o(C02-)

Tabela 111.1.4.3 - Atribuições das principais bandas observadas no espectro no
infravermelho do composto [Ru2(lin)4CI~.

111.1.4.5 Espectros vibracionais no infravermelho dos complexos

[Ru2(OAc)4(L')]PF6, L'= ade e ado.

111.1.4.5.1 Considerações gerais a respeito dos possíveis sítios de coordenação

e espectros no infravermelho da adenina e da adenosina.

Como mencionado anteriormente, o DNA pode ser um alvo para a ação dos

metalofármacos, sendo assim, determinar os possíveis pontos de coordenação

desta biomolécula a íons metálicos é fundamental. Como o DNA é composto por

vários tipos de moléculas, o primeiro passo é estudar as possíveis interações com

estas moléculas individualmente. A adenina, Figura 111.1.4.19, com 5 sítios básicos,

N1, N3, N9, N7 e NH2. que podem se ligar a um íon metálico é uma destas

moléculas, assim como o seu correspontente nucleosídeo adenosina, que tem na

posição N9 uma molécula de desoxiribose.93 94

H2N
I
C N

~6~C--~
N 1 5 " ' ~CH
1

2 4c 9/
HC~3/ --N

N H

Figura 111.1.4.19 - Estrutura da adenina

De maneira geral, os íons Ru2
+ e Ru3

+ tendem a se coordenar aos nitrogênios

da molécula de DNA. No caso da espécie [L(NH3)sRu(III)], L= base purina, diversos

isômeros de ligação já foram isolados e identificados. No caso da interação com

nucleosídeos, ou seja, quando o açúcar ocupa a posição 9, a coordenação destes
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íons na posição N7 é a mais comum.4 No caso da adenina, dependendo do estado

de oxidação do rutênio, das condições do meio reacional e também dos ligantes

coordenados ao íon metálico, além da coordenação através de qualquer um dos 5

sítios básicos, ainda existe a possibilidade deste ligante atuar como ponte entre

duas espécies monometálicas, como por exemplo é o caso do complexo

[{RuCI(Il-adeH)(TJ6-C6H4)4}]CI4. 95 96

Interações de compostos com outros metais, de estruturas análogas à do

[Ru2(02CR)4CI], dão origem a complexos 1:1 quando interagem com adenina ou

adenosina, como é o caso do [Rh2(OAc)4(ade)] e do [Rh2(OAc)4(ado)]. As bases se

coordenam através dos nitrogênios N1 e N7 na posição axial, fazendo ponte entre

duas unidades de [Rh2f+, formando estrutura polimérica. 97

De acordo com os dados discutidos anteriormente os produtos gerados na

reação do [Ru2(OAc)4(H20)2]PF6 com adenina ou adenosina, apresentam ligantes

nitrogenados coordenados ao centro [RU2]5+ através da posição axial, substituindo as

moléculas de H20 no complexo precursor, e possivelmente atuando como pontes

entre duas unidades dimetálicas. Com isso, o próximo passo seria a investigação

para saber quais os sítios básicos que estão sendo utilizados na coordenação ao

centro dimetálico. As freqüências do anel pirimidínico e do anel imidazólico, que

compõem a estrutura da adenina, ocorrem em região distintas do espectro (-1600 e

1465 cm-1
) e (-1415,1330 e 1305 cm-1

), respectivamente.98 Entretanto, consultando

a literatura observou-se que os modos vibracionais neste tipo de molécula estão

bastante acoplados, conforme mostrado por cálculos da distribuição da energia

potencial (PED) para as bandas observadas no espectro vibracional da adenosina. 99

O Anexo I traz estas atribuições, sendo a numeração dos átomos da adenosina

conforme apresentado na Figura I do Anexo I.

111.1.4.5.2 Região de 4000 a 400 cm-1
•

Os espectros dos compostos [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e [Ru2(OAc)4(ado)]PF6 e

das respectivas bases nitrogenadas na região de 4000 a 400 cm-1são apresentados

nas Figuras, 111.1.4.20 e 111.1.4.21, e as principais atribuições na Tabela 1.4.5.
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Figura 111.1.4.20 - Espectros vibracionais no infravermelho do
[Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e da adenina.
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Figura 111.1.4.21 - Espectros vibracionais no infravermelho do
[Ru2(OAc)4(ado)]PF6 e da adenosina.
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Tanto no espectro do [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 quanto no do [Ru2(OAc)4(ado)]PF6

é possível verificar a presença de bandas relativas aos respectivos ligantes, adenina

e adenosina, porém, as intensidades relativas destas são bem menores do que nos

espectros das respectivas bases livres. As bandas observadas em 1445 e 1405 cm-1

nos espectros dos compostos [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e [Ru2(OAc)4(ado)]PF6 podem

ser atribuídas aos estiramentos Va (C02-) e VS (C02-), respectivamente. Estes dados

são um indício da manutenção dos acetatos nas posições equatoriais com as bases

nitrogenadas ocupando as posições axiais nos complexos. Em ambos os casos

também é possível observar uma banda intensa em torno de 840 cm-1
, que é

característica do estiramento simétrico, VS (PF), 91 indicando a presença do grupo

(PF6-) como contra íon. Resumindo, os espectros destes dois compostos contendo

as bases nitrogenadas são bastante similares, exceto pelo aparecimento de bandas

adicionais no espectro do [Ru2(OAc)4(ado)]PF6, na região de 1200 a 1000 cm-1, que

envolvem vibrações do anel da desoxirribose. 92

Comparando os espectros da adenosina com o do complexo

[Ru2(OAc)4(ado)]PF6 é possível verificar que os modos vibracionais das bandas

observadas de 1110 a 980cm-1 estão relacionados apenas ao anel de desoxirribose,

exceto para a banda observada em 1064cm-1
. De acordo com a literatura, os modos

vibracionais correspondentes à esta banda envolvem o N7 e o N9, anexo I, Tabela I.

No espectro do complexo a banda descrita anteriormente, em 1064 cm-1, sofre um

maior deslocamento para maior freqüência, 1088 cm-1
. do que as bandas mais

próximas, que estão relacionadas apenas aos modos vibracionais do anel da

desoxirribose. Sendo assim, é possível sugerir que a adenosina possa estar se

coordenado ao complexo através do N7, já que o N9 está coordenado ao anel de

desoxirribose.

Outra informação que pode ser obtida na comparação dos espectros da

adenosina com o do [Ru2(OAc)4(ado)]PF6 está relacionada a banda observada no

espectro da base em 1302 cm-1
. Como esta banda não é observada no espectro do

complexo, e os modos vibracionais relacionados à esta freqüência envolvem o N1 e

N7, é possível que o N1 também esteja coordenado à unidade metálica [RU2]5+.

Sendo assim, é possível sugerir que no complexo [Ru2(OAc)4(ado)]PF6 a adenosina

está fazendo ponte entre duas unidades dimetálicas através do N1 e do N7.

Admitindo que no espectro da adenina sejam observadas as mesmas

frequências relativas aos modos vibracionais atribuídos à adenosina, exceto os
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modos relacionados ao anel da desoxirribose, é possível fazer as seguintes

colocações: no espectro da adenina é observada uma banda em 1252 cm-1
, que

apresenta os modos vibracionais relacionados ao N9. Uma segunda banda que

chama atenção está em 722cm-1
. Está banda, além de envolver o N9 também está

relacionada ao N7. Estas bandas não apresentam correspondentes no espectro do

complexo, o que provavelmente é devido a coordenação do N9 e N7 ao centro

dimetálico. Sendo assim, é possível sugerir que no complexo [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 a

adenina está fazendo ponte entre duas unidades dimetálicas através do N9 e do N7.

111.1.4.5.3 Região de 500 a 250 crn-1
•

Os espectros dos compostos [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e [Ru2(OAc)4(ado)]PF6 e

das respectivas bases nitrogenadas na região de 500 a 250cm-1 são apresentados

nas Figuras, 111.1.4.22 e 111.1.4.23.

[Ru/OAc)iade)]PF
6-

406

m
·u ladeninac
<m--·E
cn
c
~--::Ro

348

250300450500 400 350

número de onda (cm-1
)

Figura 111.1.4.22 - Espectros vibracionais no infravermelho do
[Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e da adenina.
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[Ru
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Figura 11I.1.4.23 - Espectros vibracionais no infravermelho do
[Ru2(OAc)4(ado)]PF6 e da adenosina.

Uma informação bastante significativa obtida a partir dos espectros das Figuras

111.1.4.22 e 111.1.4.23 é que as frequências que podem ser atribuidas aos modos

vibracionais v (Ru-O) eu e v (Ru-O) a2u não diferem muito em relação às do precursor

[Ru2(OAc)4(H20)]PFe, Tabelas 111.1.4.1 e 111.1.4.4, indicando pouca influência das bases

nitrogenadas sobre estes modos vibracionais.

De maneira geral, os dados obtidos com os espectros no infravermelho dos

compostos [Ru2(OAc)4(L')]PFe indicam a manutenção dos acetatos em ponte nas

posições equatoriais, assim como a pouca influência com a substituição das moléculas

de H20 pelas bases nitrogenadas sobre as vibrações ativas no infravermelho, que

envolvem o carboxilato.
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Tabela 111.1.4.4 - Atribuições das principais bandas observadas nos espectros
vibracionais no infravermelho dos compostos [Ru2(OAc)4(L')]PF6.

Bandas observadas (em-') Atribuição

[RU2(OAcMade)]PF6 adenina [RU2(OAcMado)JPF6 adenosina
1650 1674 1650 1666 Õ (NH2 t
1442 1442 Va (C02-)
1404 1403 V S (C02-)
848 848 VS (PF6)

694 694 Õ (C02-)
406/348 407/347 v (Ru-O)

a - esta atribuição não leva em conta os acoplamentos existentes com este modo vibracional.

111.1.5 Espectroscopia Raman

111.1.5.1 Características dos espectros Raman dos tetracarboxilatos de [Ru2l5
+.

A espectroscopia Raman, mas especificamente o estudo do efeito Raman

Ressonante, além de ter contribuido para a atribuição das bandas observadas nos

espectros eletrônicos dos tetracarboxilatos de dirutênio foi uma importante

ferramenta para a caracterização do modo vibracional a1g característico da ligação

Ru_Ru.7980

Através dos estudos Raman Ressonante dos complexos [RU2(OAc)4CI],

[RU2(OAc)4(H20)2]BF4, [Ru2(02CH)4CI], [Ru2(02CC2Hs)4CI] e [Ru2(02CC3H7)4CI]

Clark et aI, 79 verificou que a banda observada nos espectros Raman destes

compostos, na região de 326 - 340cm-1, pode ser atribuída ao modo v (Ru-Ru) a1g

(para o sistema 04h). Já uma segunda banda observada em -370cm-1, após a

substituição isotópica por 160 e 180, sofre deslocamento de - 21cm-1 na sua

freqüência, o que é coerente com o esperado para o modo totalmente simétrico

v(Ru-O) a1g. 79

Um outro trabalho 80 envolvendo as propriedades dos espectros Raman dos

compostos [Ru2(OAc)4CI], [RU2(OAc)4Br], [Ru2(prop)4CI], [TBA][Ru2(ProP)4Br2],

[Ru2(but)4CI] e [Ru2(but)4Br] confirmou a atribuição 79 para os modos v (Ru-Ru) a1g e

v (Ru-O) a1g. Mas neste constatou-se que as frequências correspondentes aos

modos v(Ru-O) podem ocorrer numa faixa maior do espectro, de 370 a 440 cm-1, e

que o modo Õ(RU20) pode ser observado no espectro Raman na região de 180 a

200 cm-1. 80

A influência do ligante axial sobre os valores da frequência v (Ru-Ru) é

bastante significativa, pois depende da natureza do átomo doador deste ligante.

Chisholm et aI 100 sugerem que esta frequência é afetada em maior extensão pelas

interações cr do que pelas interações 7t. Estes autores verificaram que a frequência
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v(Ru-Ru) para o [RU2{J.l-02C(CH2)6CH3)4(thfh] desloca-se de 347 cm-1 para 332 ou

335 cm-1quando o composto é dissolvido em piridina e acetonitrila, respectivamente.

No caso de ligantes contendo oxigênio, como é o caso dos pentacarboxilatos de

[RU2]5+, [RU2(02CR)5], a freqüência relativa a esta vibração é observada na região de

347 - 354 cm-1, razoavelmente deslocada em relação às das correspondentes

espécies [Ru2(02CR)4C1], que são observadas em - 330 cm-1. 76

Nas espécies contendo cloreto na posição axial, o modo v (Ru-CI) a19 também

é ativo nos espectros Raman. Em estudos realizados com o composto [Ru2(but),J<],

sendo X=c1oreto ou brometo, o modo v (Ru-CI) foi atribuído à banda observada em

aproximadamente 150 cm-1 no espectro da espécie com cloreto devido ao fato de

haver deslocamento para menor frequência quando X é brometo. 80

111.1.5.2 Espectros Raman dos complexos [Ru2(OAc)4CI] e [Ru2(OAc)4(H20)21PF6.

Os espectros Raman dos compostos [RU2(OAc)4C1] e [Ru2(OAc)4(H20h]PF6

são apresentados nas Figuras 111.1.5.1 e 111.1.5.2, e as atribuições das principais

bandas na Tabela 111.1.5.1.

As freqüências das bandas observadas no espectro Raman do [Ru2(OAc)4CI]

em 327 e 370 cm-1 podem ser atribuídas ao v (Ru-Ru) e v (Ru-O), respectivamente.

No espectro Raman deste composto também é possível observar bandas em 162 e

187 cm-1
, que de acordo com a literatura 80, caracterizam os modos v(Ru-CI) e

õ(Ru20), respectivamente, Tabela 111.1.5.1.
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Figura 111.1.5.1 - Espectro Raman do composto [Ru2(OAc)4CI].
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Figura 111.1.5.2 - Espectro Raman do composto [Ru2(OAc)4(H20)21PF6 .
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Já atribuição das bandas observadas no espectro do [RU2(OAc)4(H20h]PF6

num primeiro momento é bastante duvidosa. Diferentemente do cloro-complexo, no

aquo-complexo não se observa banda bem definida. Em vez disso são observadas

uma banda em 379 cm-1 com dois ombros, em -346 e 365 cm-1
. Neste caso, o

ombro em 346 cm-1 pode ser atribuído ao v(Ru-Ru), enquanto a banda em 379 cm-1

e o ombro em 365 cm-1 podem ser devidos a vibrações v(Ru-O). Na literatura

verificou-se que para a espécie [Ru2(OAc)4(H20h]BF4, além da freqüência relativa

ao modo v (Ru-O) a1g, também há um banda em 365 cm-1 relativa a um segundo

modo v (Ru-O) ativo no Raman, que não é intensificado no Raman Ressonante com

excitação 488 nm. 79 Com isso, o ombro observado em 365 cm-1 no espectro de

[RU2(OAc)4(H20h]PF6 pode ser atribuído a um outro modo v (Ru-O), que

provavelmente envolve o ligante axial.

Como mencionado anteriormente, a presença de ligantes axiais contendo

átomos de oxigênio pode deslocar a freqüência v (Ru-Ru) para valores maiores. 76

Baseando-se nesta tendência o ombro observado em 346 cm-1 no espectro de

[RU2(OAc)4(H20h]PF6 poderia ser atribuído à freqüência v (Ru-Ru) embora Clark et

a/ 79 tenham atribuído para o complexo análogo [Ru2(OAc)4(H20h]BF4, a freqüência

v (Ru-Ru) a1g em 325 cm-1. No caso do [RU2(OAc)4(H20h]PF6. não há evidência da

presença de banda com este valor de freqüência. Em -300cm-1 observa-se uma

banda menos intensa que pode ser devida a um modo V1 + VL, VL = modo

vibracional de camada. 79

No espectro do composto [RU2(OAc)4(H20h]PF6 também são observadas

bandas em 188 e 740 cm-1 que podem ser atribuídas às frequências dos modos

Õ(RU20) e v (PF6) a1g, respectivamente.

111.1.5.3 Espectros Raman dos complexos [Ru2(02CR)4CI], 02CR =ibp, aas, npx

ou ind, e [RU2(02CR)4(H20)21PF6, 02CR = npx ou indo

Os espectros Raman dos compostos [RU2(02CR)4CI], [RU2(02CR)4(H20h]PF6

e dos correspondentes fármacos AINEs são apresentados nas Figuras 111.1.5.3 a

/11.1.5.8, e as atribuições das principais bandas na Tabela /11.1.5.1.
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Figura 111.1.5.3 - Espectros Raman do [Ru2(ibp)4CIl-Y2H20 e do ibuprofeno.

[Ru
2
(aas)4C1]

342

.-...
('\]

~..........
c
('\]

E
('\]

~

Q)
"O
('\]

"O
°00
C
Q)......
c

177

t
aspirina

)67

800700200100 300 400 500 600

número de onda (cm-1
)
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Com base em estudos realizados para compostos de dirutênio 76 e também

outros carboxilatos dimetálicos, 101 a troca de ligantes carboxilatos normalmente

exerce um pequeno efeito sobre a freqüência da ligação metal-metal, se forem

mantidos os ligantes axiais. Deste modo, podemos esperar que as substituições dos

ligantes acetatos por carboxilatos derivados dos fármacos AINEs não devem afetar

significativamente os valores de freqüências v (Ru-Ru).

Nos espectros dos complexos [RU2(02CR)4CI] e [RU2(02CR)4(H20h]PF6 as

bandas relativas às freqüências v (Ru-Ru) aparecem na região de 336 a 357cm-1,

Tabela 111.1.5.1. Há ainda outras possíveis atribuições para as bandas observadas

em 353 e 357 cm-1 nos espectros dos compostos [Ru2(npx)4CIl-2H20 e

[Ru2(npx)4(H20)2]PF6, respectivamente, e atribuídas ao v (Ru-Ru). Como estas

bandas não estão bem definidas, a possibilidade de estas conterem mais de um

modo vibracional, talvez modos não totalmente simétricos de v (Ru-O) conforme

descrito na literatura para o [Ru2(but)4CI], sendo but = butirato, não pode ser

descartada.8o

Nos espectros dos compostos [Ru2(ibp)4CIl-YzH20, [Ru2(aas)4CI] e

[Ru2(ind)4CIl-4H20 também são observadas bandas com pequena intensidade, em

374, 367 e 391 cm-\ respectivamente, que de acordo com a literatura também

podem ser atribuídas aos modos não totalmente simétricos do v (RU_0).80

Os espectros dos compostos [Ru2(ibp)4CIl-YzH20, [Ru2(npx)4CIl-2H20 e

[Ru2(ind)4CIl-4H20 apresentam bandas em 152, 157 e 160 cm-1, respectivamente,

que de acordo com a literatura são características do v(Ru-CI). 80 Já as bandas

observadas na região de 177 a 192 cm-1 nos espectros dos compostos

[RU2(02CR)4CI] e [RU2(02CR)4(H20)2]PF6 podem ser atribuídas a Õ(RU20).

Os espectros do [Ru2(npx)4CI]·2H20 e [Ru2(npx)4(H20h]PF6 também

apresentam uma banda em 442 cm-1
, que pode ser atribuída ao v (Ru-O) a1g, visto

que a banda referente a este modo vibracional é deslocada para maiores

freqüências quando a massa do carboxilato é aumentada. Esta atribuição está de

acordo com o deslocamento crescente da freqüência relativa ao v (Ru-O) a1g

descrito na literatura para [RU2(OA)4CI], [RU2(ProP)4CI] e [Ru2(but)4CI], sendo prop =

propanoato. 80

A banda relativa ao v(PF6) também é observada nos espectros dos

compostos [Ru2(npx)4(H20h]PF6 e [Ru2(ind)4(H20)2]PF6 em 754 e 738 cm-1
.
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111.1.5.4 Espectros Raman dos complexos [Ru2(OAc)4(L')]PF6, L'= ade ou ado.

Os espectros Raman dos compostos [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e

[Ru2(OAc)4(ado)]PF6 são apresentados nas Figuras 111.1.5.9 e 111.1.5.10.
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Figura 111.1.5.9 - Espectros Raman do [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e da adenina.
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Figura 111.1.5.10 - Espectros Raman do [Ru2(OAc)4(ado)]PF6 e da adenosina.
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Os espectros Raman dos compostos [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e

[Ru2(OAc)4(ado)]PF6 apresentam bandas com as frequências esperadas para os

v(Ru-Ru) e v (Ru-O) em -330 e 370 cm-1
, respectivamente, Tabela 111.1.5.1. Estas

freqüências estão próximas das observadas para o composto [RU2(OAc)4C1],

indicando que a coordenação de bases nitrogenadas na posição axial não afeta

significativamente estas freqüências. Comportamento similar foi observado por

Negrón 37 nos espectros dos compostos [RU2(OAc)4(L)]PF6, L=metronidazol,

secnidazol, tinidazol e nimorazol, nos quais as freqüências relativas aos v(Ru-Ru) e

v (Ru-O) são observadas de 326-334cm-1 e de 368-373cm-1
, respectivamente.

Os espectros dos compostos [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e [Ru2(OAc)4(ado)]PF6

também apresentam uma banda em 187 crn-1 que pode ser atribuída à Õ(RU20).

Composto v (Ru-Ru) v (Ru-O) outras I cm-1

I cm-1 I cm-1

[Ru2(OAc)4CI] 327 370 õ(Ru20) = 187
v(Ru-CI) = 162

[RU2(OAc)4(H2Oh]PF6 346 365,379 Õ(RU20) = 188
v(PF6) = 740

[Ru2(ibp)4CI]-%H2O 336 374 Õ(RU20) = 183
v(Ru-CI) = 152

[Ru2(aas)4CI] 342 367 Õ(RU20) = 177
[Ru2(npx)4CI]-2H2O 353 361,442 Õ(RU20) = 183

v(Ru-CI) = 157
[Ru2(ind)4CI]·4H20 341 391 Õ(RU20) = 189

v(Ru-CI) = 160
[Ru2(npx)4(H2Oh]PF6 357 442 Õ(RU20) = 187

v(PF6) = 754
[Ru2(ind)4(H2Oh]PF6 346 õ(Ru20) = 192

v(PF6) = 738
[Ru2(OAc)4(ade)]PF6 329 371 Õ(RU20) = 187
[Ru2(OAc)4(ado)]PF6 327 370 õ(Ru20) = 187

Tabela 111.1.5.1 - Atribuição tentativa das freqüências observadas nos
espectros Raman dos compostos [Ruzl5

+.
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111.1.6 Difratometria de raios X.

111.1.6.1 Difratogramas de raios X de pó dos complexos [Ru2(OAc)4CI] e

[RU2(OAc)4(H20)21PF6•

Apesar do complexo [Ru2(OAc)4CI] ser utilizado como precursor de novos

compostos metalomesogênicos, onde o estudo do padrão de difração de raios X de

pó é importante para investigar as mudanças de fases apresentadas pelos materiais,

o seu difratograma ainda não foi relatado na literatura 102 103. Entretanto, com a

ampla caracterização estrutural já realizada para este composto e com base nos

dados cristalográficos do monocristal, sabe-se que o complexo [Ru2(OAc)4CI]

pertence ao sistema monoclínico, com parâmetros de célula unitária: a=8,207A, b=

7,440 A, c= 11,320 A e ~=95,46°. 78 Além disso, como já mencionado, no estado

sólido este composto forma cadeias poliméricas, que estão paralelas entre si no

retículo cristalino.

O padrão de difração de raios X de pó do [Ru2(OAc)4CI] obtido neste trabalho,

Figura 111.1.6.1, é caracterizado por picos intensos e finos, que evidenciam a sua

natureza cristalina. Neste difratograma observa-se que o pico mais intenso possui

28 = 13,02°, o que de acordo com a lei de Bragg (nÀ = 2d sen8) corresponde a uma

distância interplanar, d, igual a 6,8A.

Os dados cristalográficos de monocristal para o [RU2(OAc)4CI] relatados na

literatura indicam ainda que os comprimentos das ligações Ru-CI e Ru-Ru são iguais

a 2,577 e 2,287A. 78 Sabendo-se que o cloreto forma pontes axiais entre unidades de

[RU2]5+, a cadeia polimérica pode apresentar como unidades de repetição a distância

do centro de uma ligação Ru-Ru até o centro da próxima ligação Ru-Ru, na direção

axial. Com isso, de acordo com os dados cristalográficos é possível esperar que esta

unidade de repetição tenha uma distância x, Figura 111.1.6.2, de aproximadamente

7A, valor este que está muito próximo ao valor d encontrando para o pico mais

intenso no difratograma do [Ru2(OAc)4CI], Tabela 111.1.6.1. 104
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Figura 111.1.6.1 - Difratograma de raios X de pó do [RU2(OAc)4CI]
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Figura 111.1.6.2 - Estrutura da cadeia polimérica para [RU2(OAc)4C1].

Na literatura encontra-se descrita a estrutura cristalina do complexo

[Ru2(OAc)4(H20hlPF6'3H20, que também pertence ao sistema monoclínico, com

parâmetros de célula: a=19,552A, b= 12,853 A, c= 8,487 A e ~=93,09°. 60 Porém,

não há dados cristalográficos para o complexo sem moléculas de água de

hidratação, [Ru2(OAc)4(H20hlPF6, que é o que foi isolado no presente trabalho.

Comparando-se os difratogramas deste composto, Figura 111.1.6.3, e do

[Ru2(OAc)4CI], verifica-se que os padrões são muito diferentes. A ausência de pico

em 28 = 13,02° para o aquo-complexo confirma a substituição do cloreto, no

precursor, por moléculas de água com rompimento da cadeia polimérica. No
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difratograma do [Ru2(OAc)4(H20h]PF6 observa ainda o aparecimento de picos em

valores menores de 28, indicando a existências de planos com distâncias

interplanares maiores do que no sólido [RU2(OAc)4CI]. Há ainda dois picos intensos,

em 14,28° (d = 6,2 A) e 14,78° (d = 6,0 A), Tabela 111.1.6.1, que devem corresponder

a planos que contêm os íons metálicos. Os espaçamentos entre esses planos são

um pouco menores do que aquele observado para o cloro-complexo.
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Figura 111.1.&.3 - Difratograma de raios X de pó do [Ru2(OAc)4(H20)21PF6.

111.1.&.2 Difratogramas de raios X de pó dos complexos [Ru2(02CR)4CI], 02CR =

ibp, aas, npx ou ind, e [Ru2(02CR)4(H20)21PF6, 02CR =npx.

Os difratogramas de raios X dos compostos [Ru2(02CR)4CI] e dos

correspondentes fármacos AINEs são apresentados nas Figuras 111.1.6.4 a 111.1.6.7.

O difratograma do composto [Ru2(npx)4(H20h]PF6 é apresentado na Figura 111.1.6.8.
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Figura 111.1.6.4 - Difratogramas de raios X de pó do [Ru2(ibp)4CI]·%H20 e do
ibuprofeno.
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Figura 111.1.6.5 - Difratogramas de raios X de pó do [Ru2(aas)4CI] e da aspirina.
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Figura 111.1.6.6 - Difratogramas de raios X de pó do [Ru2(npx)4CI]-2H20 e do
naproxeno.
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Figura 111.1.6.7- Difratogramas de raios X de pó do [Ru2(ind)4CI]-4H20 e da
indometacina.
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Figura 111.1.6.8 - Difratograma de raios X de pó do [Ru2(npx)4(H20)2lPF6.

Analisando-se as Figuras 111.1.6.4 a 111.1.6.7, verifica-se a inexistências de

picos característicos dos fármacos AINEs livres nos padrões de difração dos

respectivos compostos [RU2(02C-R)4CI], o que evidencia que não há contaminação

de ligantes nos produtos das sínteses (ou pelo menos, não na forma cristalina).

Nos difratogramas dos compostos [RU2(02C-R)4CI] é possível observar picos

ao redor de 28 = 12-13°. Apesar de estes não serem tão intensos, como aquele que

é observado para o [RU2(OAc)4CI] em 13,02 A, é possível propor que devem existir

planos comuns aos quatro sólidos contendo AINEs, que são separados por

distâncias interplanares de -7A, Tabela 111.1.6.1, semelhantemente ao observado

para o precursor (distância x), Figura 111.1.6.2.

A menor intensidade dos picos na região de 28 = 12-13° para os compostos

[RU2(02CR)4CI] sugere que o empacotamento das cadeias poliméricas formadas por

estes compostos não é semelhante ao do [RU2(OAc)4C1], pois neste complexo o

menor volume dos ligantes acetatos, quanto comparado aos derivados dos fármacos

AINEs, provavelmente facilita o empilhamento das cadeias poliméricas uma sobre as

outras. 1D2 Outro fato que deve influenciar a menor intensidade do pico relativo a

distância x esperada, Figura 111.1.6.2, para os compostos [RU2(02CR)4CI] é a
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formação de cadeias poliméricas menores, ou até mesmo a formação de espécies

aniônicas [RU2(02CR)4(Clhr no estado sólido não pode ser descartada. 1Ds

O aparecimento de picos intensos para os derivados com AINEs em valores

de 28 mais baixos (5 - 8 A), em relação ao precursor de acetato, pode ser indício da

existências de planos, que contêm os metais e os ligantes AINEs, aproximadamente

perpendiculares, ao plano da ligação CI--Ru-Ru-CI, esperados para a estrutura do

tipo gaiola.

O difratograma de [Ru2(npx)4(H20h]PF6 é característico de material amorfo,

indicando que as unidades [Ru2(npx)4(H20hr não estão organizadas no estado

sólido, isto é, o empacotamento mais organizado é favorecido para os

tetracarboxilatos que formam longas cadeias poliméricas no estado sólido, ou seja,

normalmente as espécies com AINEs equatoriais e cloretos nas posições axiais. O

difratograma do composto [Ru2(ind)4(H20h]PF6 não foi registrado devido a baixa

quantidade de material obtido nas sínteses.

Tabela 11I.1.6.1 - Alguns dados obtidos a partir dos difratogramas de pó
dos compostos de [Ru215

+.

28 Razão de intensidade d(A) n=1
(1110) COfo)

[RU2(OAc)4C1] 13,02 100 6,8

[RU2(OAc)4(H2Oh]PF6 14,28 100 6,2

12,44 52 7,1

[Ru2(ibp)4Cll%H2O 13,16 41 6,7

[Ru2(aas)4CI] 13,34 48 6,7

[Ru2(npx)4CI]·2H2O 12,12 29 7,3

[Ru2(ind)4Cll4H2O 12,16 73 7,3
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111.1.7 Análise Térmica.

111.1.7.1 Características do comportamento térmico dos tetracarboxilatos de

[Ru2ls+.

O estudo da estabilidade térmica dos tetracarboxilatos de [RU2]5+ está descrito

na literatura, em apenas dois trabalhos, para as espécies [RU2(02C(CH2)n-2CH3)5], n=

3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 16; [RU2(02C(CH2)n-2CH3)4CI], n = 2, 3, 4 e 5; [RU2(OAc)4X], X=

CI, Br e I; [Ru2(benzoato)4CI] e para [Ru2(x,y,z-BmOCn)4CI], x,y,z-BmOCn = benzoatos

substituídos, m = número de cadeias alcóxidos no anel aromático nas posições x,y,z

e n o número de átomos de carbono em cada cadeia de alcóxido: em particular

[Ru2(4-B10C12)4CI], [RU2(3,4-B20Cn)4CI], n = 10, 12, 14, 15, 16 e 18, [RU2(3,5

B20Cn)4CI], n = 8, 10, 14 e 18 e [Ru2(3,4,5-B30Cn)4CI, n = 1,8, 10, 12, 14 e 18.

Os estudos do comportamento térmico para os compostos descritos no

parágrafo anterior indicam que a natureza do ligante axial é determinante para o

processo de decomposição térmica destes compostos. No caso dos

pentacarboxilatos o processo envolve duas etapas. Na primeira ocorre a ruptura

homolítica da ligação axial Ru-Oax, com a formação de um intermediário estável, de

[RU2]4+, sem causar qualquer dano ao centro dimetálico. Apenas na segunda etapa é

que ocorre a quebra da estrutura em "gaiola", com a formação de rutênio metálico,

equação 111.1.7.1. Já para X = haleto apenas uma etapa é observada, entretanto,

neste caso os estudos realizados não são suficientes para propor o processo, e os

autores apenas sugerem que, devido a facilidade de oxidação do carboxilato em

relação ao haleto, a decomposição deve começar pelos carboxilatos

equatoriais. 106 107

Equação 111.1.7.1 - Etapas propostas para a decomposição térmica das
espécies [RU2(02CR)S)

(I) [RU2(02CR)5] ~ [RU2(02CR)4] + C02 + outros produtos [H, C, O]

(11) [RU2(02CR)4] ~ 2Ru + xC + yC02 + outros produtos.

111.1.7.2 Estudos do comportamento térmico dos complexos [Ru2(OAc)4CI) e do

[Ru2(OAc)4(H20)2lPF6•

As curvas TG/DTG dos compostos [Ru2(OAc)4CI] e [Ru2(OAc)4(H20h]PF6 são

apresentadas nas Figuras 111.1.7.1 e 111.1.7.2.
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Figura 11I.1.7.1 - Curvas TG/DTG do composto [RU2(OAc)4C1] sob atmosfera de
ar comprimido.
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Figura 111.1.7.2 - Curvas TG/DTG do composto [Ru2(OAc)4(H20)21PF6 sob
atmosfera de ar comprimido.

o estudo do comportamento térmico foi realizado neste trabalho, visando não

apenas obter informações a respeito da estabilidade térmica dos tetracarboxilatos de
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[RU2]5+, mas também confirmar as estequiometrias propostas para os compostos

obtidos.

No caso dos compostos com acetato observa-se maior estabilidade para o

[RU2(OAc)4CI], pois para este a maior perda de massa só ocorre acima de 3000 C,

enquanto que para o [Ru2(OAc)4(H20h]PF6 a perda já acontece em torno de

-2600 C. Analisando a curva TG do aquo complexo é possível constatar ainda uma

perda de massa de aproximadamente 12% abaixo de 2500 C, que é coerente com a

eliminação de moléculas de H20, tanto das posições axiais quanto de hidratação. Já

na curva TG do [RU2(OAc)4CI] nesta mesma faixa de temperatura nenhuma perda de

massa significativa é observada. Com isso, a menor estabilidade do

[Ru2(OAc)4(H20h]PF6 pode estar relacionada à eliminação das moléculas de água

das posições axiais, que deixa o centro dimetálico mais susceptível para romper a

primeira ligação equatorial, e com isso, finalmente decompor-se termicamente

quebrando a estrutura rígida de "gaiola", em temperatura menor do que a do

clorocomplexo.106 107

Para caracterizar o resíduo resultante da decomposição térmica do

[Ru2(OAc)4CI] foi registrado o difratograma de raios X pelo método de pó do material

preto azulado isolado na temperatura de 9000 C, Figura 111.1.7.3.
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Figura 111.1.7.3 - Difratograma de raios X de pó do resíduo resultante da
decomposição térmica do [Ru2(OAc)4CI] na temperatura de 9000 C.
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Para confirmar a estequiometria dos compostos através da análise térmica é

fundamental determinar qual o produto resultante de todo o processo de

decomposição térmica. Conforme mencionado anteriormente, e de acordo com a

literatura, a formação de Ruo é bastante provável. Entretanto, o produto obtido da

decomposição de [Ru2(OAc)4CI] possuía coloração preta azulada, portanto, pelo

menos visualmente, a formação de Ruo pode ser descartada. Uma explicação para

esta diferença são as diferenças de temperatura entre as medidas, pois os dados

descritos na literatura são referentes aos resíduos obtidos na decomposição térmica

até 400°C, enquanto neste trabalho o resíduo foi coletado após aquecimento a

900°C.

O perfil do difratograma obtido, Figura 111.1.7.3, é coerente com a formação do

RU02 como resíduo resultante da decomposição térmica até 900°C do

:Ru2(OAc)4CI], pois comparando os valores de d calculados para os 3 picos mais

intensos neste difratograma é possível observar que são coerentes com os dados

:lublicados na literatura 108 para este óxido, Tabela 111.1.7.1.

rabela 111.1.7.1 - Valores das distâncias interplanares para os picos mais
--------- -~- ------------------ -- ----,.-

Ifalores obtidos a partir do difratograma do Valores descritos na literatura
resíduo resultante da decomposição térmica - JCPDS 108 - para o RU02.
:to [RU2(OAc)4CI].
Intensidade 28 d(A) Intensidade d (A)
relativa (%) relativa (%)

100 28,10 3,2 100 3,2
89 35,16 2,5 77 2,5
83 54,40 1,6 54 1,7

As curvas TG e DTG do [Ru2(OAc)4CI] mostram dois eventos de variação de

nassa. O primeiro, entre 280-3400 C, corresponde a decomposição térmica da

:lmostra, com perda de massa de 53,04%. Em seguida observa-se um ganho de

nassa de 9,06%, até 8900 C, devido ao processo oxidativo para a formação de

~U02, conforme identificado pelo difratograma de raios X de pó. A perda de massa

~orrespondente ao primeiro evento, 8m1, Tabela 111.1.7.2, indica que o produto

Jerado na decomposição não deve conter apenas RuO, mas também resíduo de

natéria orgânica, conforme os estudos descritos na literatura para a decomposição

érmica dos tetracarboxilatos de [Ru2]5+.107 Ainda com relação a decomposição do
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[Ru2(OAc)4CI] é possível verificar que a variação de massa em todo o processo é

:oerente com o valor calculado para a formação de RU02, Tabela 111.1.7.2.

O resíduo resultante da decomposição térmica do [Ru2(OAc)4(H20h]PF6

também foi analisado por difração de raios X de pó, Figura 111.1.7.4. Os valores de d

:>ara os 3 picos mais intensos, Tabela 111.1.7.3, coincidem com os descritos na

iteratura 108 para RU02, Tabela 111.1.7.1, entretanto, os picos observados no

jifratograma do resíduo da decomposição do aquo complexo não são tão bem

jefinidos quanto os picos do difratograma do resíduo do cloro-complexo. Além disso,

10 difratograma do resíduo do aquo complexo há um pico adicional que não foi

:>bservado no caso anterior, em 28 = 44,00°. De acordo com a literatura, 109 o

jifratograma do rutênio metálico, Ruo, apresenta o pico mais intenso neste valor de

28, Tabela 111.1.7.4. Com base neste dado é possível concluir que a decomposição

jo aquo complexo, até 900°C, gera não apenas Ru02, como no caso do c1oro

~omplexo, mas também Ruo.
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=igura 111.1.7.4 - Difratograma de raios X de pó do resíduo resultante da
tecomposição térmica do [RU2(OAc)4(H20)21PF6 na temperatura de 900°C.
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Tabela 111.1.7.3 - Valores obtidos a partir do difratograma do resíduo resultante
[ja decomposição térmica do [RU2(OAc)4(H20)z]PF6.

28 I d (A)
27,90 I 3,2

35,96 I 2,5

54,20 I 1,6

2,0

d (A)28

44,00100

rabela 111.1.7.4 - Dados obtidos a partir do difratograma do RuO, de acordo com
1 literatura 109.

Intensidade
relativa (%)

40 38,38 2,3

35 42,15 2,1

11.1.7.3 Estudos do comportamento térmico dos complexos [Ru2(02CR)4CI],

)2CR = ibp, aas, npx ou ind, e [RU2(02CR)4(H20)z]PF6, 02CR = npx ou indo

As curvas TG, DTG e DTA dos compostos [RU2(02CR)4CI], bem como as

~urvas TG e DTG dos fármacos registradas sob atmosfera de ar são apresentadas

las Figuras 111.1.7.5 - 111.1.7.8. As curvas TG, DTG e DSC obtidas para os

~ompostos [RU2(02CR)4CI], sob atmosfera de N2, são apresentadas nas Figuras

11.1.7.9 - 111.1.7.12. As curvas TG e DTG do composto [Ru2(npx)4(H20h]PF6

'egistradas sob atmosfera de ar são apresentadas nas Figuras 111.1.7.13.
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Figura 111.1.7.5 - Curvas TG/DTG e DTA do composto [Ru2(ibp)4CI]-Y2H20 e
curvas TG/DTG do ibuprofeno, sob atmosfera de ar.
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Figura 111.1.7.6 - Curvas TG/DTG e DTA do composto [Ru2(aas)4C1] e curvas
TG/DTG da aspirina, sob atmosfera de ar comprimido.
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Figura 111.1.7.7 - Curvas TG/DTG e DTA do composto [Ru2(npx)4CI]-2H20 e
curvas TG/DTG do naproxeno, sob atmosfera de ar comprimido.

200.00

400.00

300.00

500.00

0.00

., 100.00

- DTAdo
[Ru2(ind)4CII·4H20

-f--- TG/DTG do
[Ru2(ind)4CII·4H20

- f --- TGfDTG da
indometacina

~ _.. _ ----_ - __ -.. :.:..... .. ..
..........

400.00~-~~600.00'~-~~800.00~~

Temp (C]

-.....

,
200.00

_....."-~:;._._._._ ..:~.~ ;".::- -:"",
----. ',:

'l"-': ::• I I.

~ I I I. :'
""""".',,

,
0.00

TGA DTA

m1 fV

4.0

0.0"-

DrTGA
mg/min
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Figura 111.1.7.9 - Curvas TG/DTG e DSC do composto [Ru2(ibp)4CI]-Y2H20, sob
atmosfera dinâmica de N2.
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98



Resultados e discussão.

DSC TGA
mW %
2.0"L ~--------_.

, '_'_L.-' I '_'__'--' I •~ • t ,_._-,,_. I • I 20.00
200.00 300.00 400.00 500.00 600.00

Temp (CI

-1.0t

~

.''i .~_ .
I
· 0.00 100.00

----_ .. --- ._--- .- --

80.00

40.00

• 60.00

100.00

;"-"-"~"-:...""'.:' ',:- - - .. - .. _'

,.,

· '· '· ': :
, ',.
""........
"
~

-/- TG/OTG do
[Ru2(npx)4Clj·2H20

OSCdo
[Ru2(npx)4CI]·2H20

.. - - ...-...... a __ ... .. .....\~: ......

0.0'"

10d-

0.0"-

-0.5"-

DrTGA

mg/mil

Figura 111.1.7.11 - Curvas l"G/DTG e DSC do composto [Ru2(npx)4CI]-2H20, sob
atmosfera dinâmica de N2.

80.00

40.00

1
60.00

" .
/: :, .:.
"',:,
\

0.00,~-~100.00-~-200.00--300.00~'-400.00-~500.00--600.00
Temp (C]

I
I

DSC TGA i

mW

J
r !I

_.. h-.hhh.....~ ."'h.h'h:_~-' '"'' ,-
2.0 ,- ' \. " _:

-/-- TGIDTG do ~ ,
[Ru2(ind)4Clj-4H20 '. -

OSCdo
[Ru2(ind)4Clj·4H20

0.0"-

-2.0

DrTGA
mg/min

I._-------
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Figura 111.1.7.13 - Curvas TG/DTG do composto [Ru2(npx)4(H20)2lPF6, sob
atmosfera de ar comprimido.

Antes de analisar as curvas de análise térmica dos compostos [RU2(02CR)4CI]

é interessante comentar a respeito de alguns dos trabalhos que descrevem os

processos de decomposição térmica dos fármacos AINEs.

De acordo com a literatura, 110 a curva TG do ibuprofeno indica que a

decomposição térmica deste fármaco, sob atmosfera de N2 , ocorre em apenas uma

etapa, entre 187 e 277°C. A curva TG do ibuprofeno, Figura 111.1.7.5, apresenta

comportamento similar ao descrito na literatura, ou seja, a decomposição observada

também ocorre em apenas uma etapa, entretanto, a temperatura inicial de

decomposição térmica é ligeiramente menor, 113°C, Tabela 111.1.7.2, pois neste

caso, provavelmente a atmosfera de ar comprimido utilizada está favorecendo °

início da decomposição em temperaturas menores.

Ribeiro et ai 111 descrevem que a curva TG da aspirina apresenta perda de·

massa em duas etapas consecutivas, entre 120 e 400°C, de modo semelhante ao

observado na curva da Figura 111.1.7.6. O primeiro evento de perda de massa é

devido a eliminação de ácido acético e ácido salicílico, gerando o éster 2,2'·

bis(acetato) difenila. Já o segundo evento está relacionado a decomposição do éster

formado na etapa anterior e também a eliminação de ácido acético e ácido salicílico

residuais.
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No caso do naproxeno, conforme Wei et aI, 112 a decomposição térmica, sob

atmosfera de ar, ocorre em três etapas de massa. O primeiro evento, de 20 a 170°C,

é atribuído a perda das moléculas de água adsorvidas na sua estrutura. Já o

segundo evento, entre 170 e 3100 C, é devido a decomposição do naproxeno, mais

especificamente em torno de 250°C. Só com a terceira perda de massa, entre

310°C e 470°C, é que ocorre a combustão deste fármaco. 112 No caso da curva TG

do naproxeno registrada neste trabalho, Figura 111.1.7.7, não é possível distinguir os

três eventos mencionados na literatura, porém, a decomposição térmica também

inicia-se em -170°C.

Estudos do comportamento térmico de compostos com indometacina ou

mesmo da indometacina livre são mais restritos, mas mesmo assim foi possível

constatar que a temperatura inicial de decomposição térmica deste fármaco, Figura

111.1.7.8 e Tabela 111.1.7.2, -200°C, coincide com a da literatura.113

Independentemente do processo de decomposição térmica dos fármacos

AINEs é interessante ressaltar que as curvas TG e DTG indicam que estes ligantes

são totalmente decompostos na faixa de temperatura estudada. Além disso,

comparando-se as temperaturas em que se iniciam as decomposições dos Iigantes

livres com as temperaturas iniciais de decomposição dos respectivos complexos,

verifica-se uma maior estabilidade do Iigante quando coordenado ao centro

dimetálico.

O primeiro passo para a interpretação e discussão das curvas TG e DTG dos

compostos [Ru2(02CR)4CI] foi a caracterização por difração de raios X de pó dos

resíduos gerados sob atmosfera de ar. Os perfis dos difratogramas obtidos são

coerentes com a formação de RU02, conforme pode ser verificado pelos valores de d

para os 3 picos mais intensos, Tabela 111.1.7.5, e ilustrado para o caso do

[Ru2(aas)4C1] na Figura 111.1.7.14.

As curvas TG e DTG do [Ru2(ibp)4CI]·%H20 possuem uma variação de massa

significativa entre 180 e 403°C relacionada a decomposição térmica da amostra,

com 74,76% de perda de massa. Ao contrário da curva TG do precursor

[Ru2(OAc)4CI], o [Ru2(ibp)4CI]-%H20 não apresenta evento significativo característico

de processos oxidativos, já que entre 403 e 890°C o ganho de massa é muito

pequeno, apenas 0,22%. Com isso, há indícios da formação de um produto estável
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após a perda de massa mencionada anteriormente, que conforme identificado por

difratometria de raios X é o RU02.
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Figura 111.1.7.14 - Difratograma de raios X de pó do resíduo resultante da
decomposição térmica do [Ru2(aas)4CI] na temperatura de 900oC.

Compostos Intensidade 29 d (A)
[RU2(02CR)4CI] relativa (%)

[Ru2(ibp)4CI] ·Y2H2O 100 27,84 3,2
92 34,90 2,5
77 54,16 1,7

[Ru2(aas)4CI] 100 27,91 3,2
91 34,96 2,6
88 54,20 1,7

[Ru2(npx)4CI]-2H20 100 28,00 3,2
92 35,08 2,5
89 54,30 1,7

[Ru2(ind)4CI]·4H20 100 27,94 3,2
86 35,00 2,6
78 54,24 1,7

Tabela 111.1.7.5 - Valores obtidos a partir do difratograma do resíduo resultante
da decomposição térmica dos compostos [Ru2(02CR)4CI].

As curvas TG e DTG do [Ru2(aas)4CI] mostram dois eventos de variação de

massa, o primeiro entre 270 - 3120 C correspondendo a decomposição térmica da
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amostra, com perda de massa de 75,32%. O produto é termicamente estável até

-4000 C. O segundo corresponde a um ganho de massa de -4% até 7460 C, devido

ao processo oxidativo para a formação de RU02.

O evento mais significativo nas curvas TG e DTG do [Ru2(npx)4CI] ocorre

entre 240-3980 com perda de massa correspondente de 78,02%. Em seguida

observa-se um ganho de massa de -3%, até -8900 C, semelhante ao observado nas

curvas TG/DTG do [Ru2(aas)4CI], caracterizando um processo oxidativo para a

formação de RU02.

A maior variação de massa nas curvas TG e DTG de [Ru2(ind)4CI]-4H20 é

observada de 240 até 4300 C, sendo que após esta temperatura o material é

praticamente estável, apresentando apenas uma pequena perda de massa de

0,66% até 8900 C. Isso indica um comportamento bastante similar ao

[Ru2(ibp)4CI]-%H20, ou seja, o RU02 identificado como resíduo na decomposição

térmica de [Ru2(ind)4CI]-4H20 é obtido em torno de 4000 C, sem ser observado

qualquer evento relativo a oxidação do Ruo.

Ainda analisando as curvas TG e DTG dos compostos [Ru2(ibp)4CI]-%H20,

[Ru2(npx)4CI]·2H20 e [Ru2(ind)4CI]-4H20, na região de 25 a 2400 C, exceto para o

composto com ibuprofeno cuja faixa analisada é de 25 a 180°, é possível verificar

uma variação de massa coerente com desidratação dos compostos. Com isso, os

valores indicados na Tabela 111.1.7.2 provavelmente correspondem a presença de %,

2 e 4 moléculas de H20 de hidratação na composição dos compostos com ibp, npx e

ind, respectivamente. Estes resultados confirmam o número de moléculas de H20

para os compostos [RU2(02CR4)4CI] segundo os resultados da análise elementar.

É interessante ressaltar ainda, com relação a decomposição térmica dos

compostos [RU2(02CR)4CI], que a variação de massa em todas as curvas TG e DTG

é coerente com o valor calculado para a formação de RU02, Tabela 111.1.7.2,

comprovando o que foi observado pela análise dos difratogramas.

Comparando as curvas TG e DTG dos complexos [Ru2(npx)4CI]-2H20 e

[Ru2(npx)4(H20h]PF6 verifica-se que a decomposição térmica de ambos inicia-se

aproximadamente na mesma temperatura. Entretanto, a % de perda de massa total

para o aquo complexo não é coerente com o valor esperado para a formação do

RU02. Comportamento similar já foi observado para o [Ru2(OAc)4(H20h]PF6,

sugerindo mais uma vez que o processo de decomposição dos tetracarboxilatos

depende do ânion axial. 107
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Resultados e discussão.

Dentre os compostos do tipo [RU2(02CR)4C1], aqueles com aas e npx são os

únicos que apresentam eventos significativos e característicos de processo de

oxidação. Para verificar se a espécie que foi oxidada após a variação de massa Ôm1

realmente poderia ser Ruo, conforme descrito na literatura, 106 107 além de calcular a

% de perda de massa esperada para a formação deste metal, Tabela 111.1.7.2,

registrou-se o difratograma do produto gerado quando a decomposição térmica foi

acompanhada até 350 e 3850 C para [Ru2(aas)4CI] e [Ru2(npx)4CI]-2H20,

respectivamente, Figuras 111.7.15 e 111.1.7.16.
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Figura 111.1.7.15 - Difratograma de raios X de pó do resíduo resultante da
decomposição térmica do [Ru2(aas)4CI] na temperatura de 350°C.
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Figura 111.1.7.16 - Difratograma de raios X de pó do resíduo resultante da
decomposição térmica do [Ru2(npx)4CI]-2H20 na temperatura de 385°C.

o difratograma da Figura 111.1.7.15 apresenta alguns picos com valores de 28,

28,08, 34,94 e 54,54°, semelhantes aos encontrados no difratograma de RuOz,

entretanto, o mais intenso com 28 igual a 44,10° não é característico deste óxido. O

difratograma da Figura 111.1.7.16 também apresenta picos característicos do RuOz,

27,90, 35,08 e 54,32°, e um pico com 28 = 43,98°. Conforme mencionado

anteriormente, o difratograma do RuO apresenta o pico mais intenso em 44,00°. Com

isso, é possível concluir que a decomposição térmica dos compostos

[Ruz(npx)4CI]-2HzO e [RuZ(aas)4CI] produz RuO como intermediário, o que está de

acordo com o descrito na literatura para os resíduos formados com a decomposição

dos tetracarboxilatos de [Ruz]5+ mencionados no item 111.1.7.1. Como pode ser visto

pela Figura 111.1.7.17, a camada metálica no resíduo obtido na decomposição térmica·

de [Ruz(npx)4CI].2HzO até 385°C indica que RuO realmente deve ser um

intermediário na decomposição dos tetracarboxilatos de [RUZ]5+.
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Figura 111.1.7.17 - Resíduo resultante da decomposição térmica do
[Ru2(npx)4CI]-2H20 até 385°C.

o

As curvas DTA dos compostos [RU2(02CR)4CI] são relativamente simples,

marcadas por apenas um evento exotérmico bastante intenso. Este evento é

observado na mesma faixa de temperatura em que ocorre a maior perda de massa

para cada um dos compostos.

Cabe ressaltar que foram registradas curvas TG(s) dos compostos

[RU2(02CR)4CI] em nitrogênio apenas para a comparação com as curvas DSC, que

são necessariamente registradas sob esta atmosfera, entretanto, nenhuma análise

do resíduo formado foi realizada.

De maneira geral, as curvas DSC dos compostos [RU2(02CR)4CI] são

caracterizadas por eventos exotérmicos e endotérmicos. Para o composto

[Ru2(ibp)4CI]-Y2H20 são observados picos em 60, 240 e 303°C. Estes picos

correspondem a eventos endotérmicos e não estão relacionados a um processo de

fusão do composto, pois a curva TG correspondente mostra perdas de massa na

mesma faixa de temperatura. Cabe ressaltar que o primeiro pico endotérmico é

devido à desidratação deste composto, conforme a interpretação da curva TG do

[Ru2(ibp)4CI]-Y2H20 descrita anteriormente. Acima de 420°C, na curva DSC deste

composto, verifica-se que a decomposição térmica é acompanhada de um evento

exotérmico, com o máximo do pico em 470°C.

A curva DSC do composto [Ru2(aas)4C1] é caracterizada por dois picos

endotérmicos, em 332 e 3850 C. Estes picos são observados aproximadamente na
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mesma temperatura em que acontecem as perdas de massa registradas na curva

TG, indicando que os eventos endotérmicos observados estão relacionados com a

decomposição térmica do composto.

A curva DSC do [Ru2(npx)4C1]-2H20 é caracterizada por três eventos

endotérmicos, com picos em 158, 293 e 341 0 C. É possível constatar que todos

estes picos possuem correspondentes perdas de massa nas curvas TG e DTG deste

composto. Já o pico observado em 158°C na curva DSC além de apresentar perda

de massa significativa na curva TG do complexo [Ru2(npx)4CI]·2H20, poderia estar

associado à presença do naproxeno livre. Para tentar esclarecer a presença do pico

em 1580 C na curva DSC do [Ru2(npx)4CI]-2H20 registrou-se a curva DSC do

fármaco naproxeno livre, Figura 111.1.7.18.

DSC
mWr------------

~
5.001

te

0.001

N ~
-s.oOf-

-10.0

0.oo~~~-10o.oà~~~20o.oà~~~30o.oà~~~40o.oà~~~50o.oà~-~6oo.oà

Temp [C]

Figura 111.1.7.18 - Curva DSC obtida a 10oC/min, sob atmosfera dinâmica de N2
do naproxeno.

A curva DSC do naproxeno é caracterizada por um pico endotérmico em

1560 C, que é característico da fusão deste fármaco. Como a curva do DSC do

[Ru2(npx)4CI]-2H20 apresenta um pico endotérmico praticamente na mesma

temperatura, poderia se pensar que a amostra deste complexo estivesse

contaminada com o fármaco livre. Entretanto, conforme constatado pelo espectro

vibracional no infravermelho do [Ru2(npx)4CI]-2H20, Figura 111.1.4.8, esta hipótese
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pode ser descartada, pois não são observadas bandas que evidenciam a presença

do naproxeno livre. Com a ajuda de um aparelho de determinação do ponto de fusão

verificou-se que o [Ru2(npx)4CI]-2H20 também funde-se entre 200 e 240°C. O

evento endotérmico observado em 158°C na curva DSC do [Ru2(npx)4CI]-2H20 pode

ser atribuído unicamente ao processo de desidratação deste complexo.

A curva DSC do complexo [Ru2(ind)4CI]-4H20 apresenta um evento

endotérmico com o máximo do pico em 302°C, que corresponde a maior perda de

massa observada na curva TG deste composto.

Na Tabela 111.1.7.6 são apresentados os valores de calor envolvidos em cada

um dos principais eventos, endotérmico ou exotérmico, observados nas curvas DSC

dos compostos [RU2(02CR)4CI].

Tabela 111.1.7.6 - Temperatura máxima e valores de calor envolvidos na
decomposição térmica dos compostos [Ru2(02CR)4CI].*

Composto Temperatura (oC) Calor (J I g)
[Ru2(ibp)4CI]-Y2H2O 60 17

240 9
303 81

[Ru2(aas)4CI] 332 160
385 82

[Ru2(npx)4CI]-2H2O 158 75
293 23
341 244

[Ru2(ind)4CI]-4H2O 302 158
Os valores de calor foram calculados no programa ta60 (versão1.4)

111.1.7.4 Estudos do comportamento térmico dos complexos [RU2(OAc)4(L')]PF61

L'= ade ou ado.

As curvas TG/DTG dos compostos [Ru2(OAc)4(ade)]PF6 e

[Ru2(OAc)4(ado)]PF6 e dos ligantes adenina e adenosina são apresentadas nas

Figuras 111.1.7.19 e 111.1.7.20.
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Figura 111.1.7.19 - Curvas TG/DTG do composto [Ru2(OAC)4(ade)]PF6 e da
adenina, sob atmosfera de ar comprimido.
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Figura 111.1.7.20 - Curvas TG/DTG do composto [Ru2(OAC)4(ado)]PF6 e da
adenosina, sob atmosfera de ar.

Com base nas curvas apresentadas é possível verificar que as temperaturas

iniciais de decomposição térmica da adenina e adenosina livres são maiores do que
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as dos respectivos complexos. Além disso, é possível constastar que a substituição

das moléculas de água pelas bases nitrogenadas diminui a estabilidade térmica da

estrutura de gaiola, pois os compostos [Ru2(OAc)4(L')]PF6 possuem temperaturas

iniciais de decomposição ligeiramente menores do que a o complexo precursor

[Ru2(OAc)4(H20h]PF6.

As curvas TGs destes dois complexos apresentam um comportamento

bastante similar, com a maior perda de massa ocorrendo na mesma faixa de

temperatura, de 200-3000 C. O difratograma do resíduo formado após decomposição

térmica do [Ru2(OAc)4(ado)]PF6 foi registrado, Figura 111.1.7.21, na tentativa de

caracterizá-lo, mas, apesar dos valores de 28 coincidirem com os do difratograma da

Figura 111.1.7.3, a presença de picos com uma base bastante alargada pode ser

indicativo de uma mistura de RU02 e uma segunda substância. Além disso, as

diferenças entre a % de perda de massa experimental e esperada para a

decomposição dos compostos [Ru2(OAc)4(L')]PF6, com formação de RU02, são

bastante significativas, Tabela 111.1.7.7. Infelizmente, apenas com estes dados não

foi possível obter maiores informações a respeito do resíduo formado e,

conseqüentemente, confirmar a estequiometria proposta pela análise elementar.
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Figura 111.1.7.21- Difratograma de raios X de pó do resíduo resultante da
decomposição térmica do [Ru2(OAc)4(ado)]PF6 na temperatura de 9000 C.
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Tabela 111.1.7.7 - Dados obtidos a partir das curvas TG/DTG registradas sob
atmosfera de ar para os compostos [RU2(OAc)4(L')]PF6

Compostos Mno (%) , exp. Ôm1 (%) , exp. Mn2 (%) , exp. Mnt (%) , exp. Mn, (%) 'cale.
(temp.'oC) (temp.'oC) (temp.'oC) (25-890°C)

[RU2(OAc).(ade))PF6 -4,99 -83,07 -0,49 -88,56 -62,95
(25-200) (200-300) (300-890) (Formação RU02)

adenina -99,49 -99,88
(240-370)

[Ru2(OAc).(ado))PF6 -3,82 -81,20 -0,59 -85,61 -68,71
(25-200) (200-300)) (300-890) (Formação RU02)

adenosina -100,80 -100,67
(250-670)

*t = % total de perda de massa durante a decomposição térmica.

111.1.8 Medidas de condutividade molar

A Tabela 111.1.8.1 apresenta os valores medidos das condutividades molares,

à 25°C, para os complexos de dirutênio com AINEs e dos precursores, em CH3CN.

Tabela 111.1.8.1 - Condutividades molares a 2SoC dos tetracarboxilatos de
[Ru2ls+

Composto AM em acetonitrila

(s.cm2
•moi.1)

[Ru2(OAc)4CI] 4,54

[RU2(OAc)4(H2Oh]PF6 107,6

[Ru2(ibp)4CI]·%H2O 2,56

[Ru2(aas)4CI] 3,67

[Ru2(npx)4CI]-2H2O 3,15

[Ru2(ind)4CI]-4H20 Insolúvel em CH3CN

[Ru2(npx)4(H2Oh]PF6 83,8

[Ru2(ind)4(H2Oh]PF6 65,2

[Ru2(OAc)4(ade)]PF6 87,7

[Ru2(OAc)4(ado)]PF6 85,1

As medidas de condutividade molar foram realizadas em acetonitrila devido à

alta constante dielétrica e baixa viscosidade deste solvente. Conforme mencionado

anteriormente, item 111.1.2, o deslocamento da banda relativa a transição n(Ru

O,Ru2)---+n(Ru2) para maiores comprimentos de onda, quando o espectro eletrônico do

composto [Ru2(OAc)4CI] é registrado em acetonitrila, indica a formação da espécie

[RU2(OAc)4(CH3CN)CI] neste solvente. Os baixos valores de condutividades molares

encontrados para os cloro complexos também indicam a formação de espécies
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[RU2(02CR)4(CH3CN)CI], comprovando que os compostos [RU2(02CR)4CI] se

comportam como não eletrólitos em acetonitrila.

Os valores de condutividade obtidos para os compostos com moléculas de água

nas posições axiais, 108 a 65 S.cm2.mor1, estão próximos do valor mínimo da faixa 92

a 199 S.cm2.mor1 indicada na literatura 114 para eletrólitos 1:1, e dos valores

encontrados por Negrón 37 para os compostos [RU2(OAc)4(L)]PF6, L=metronidazol,

secnidazol, tinidazol e nimorazol, neste solvente. Portanto, as condutividades molares

dos complexos com AINEs, de fórmula [RU2(02CR)4(H20)2]PF6 são coerentes com a

presença das espécies [RU2(02CR)4(H20)2r e PF6- em solução.

Os valores de condutividade molar para os compostos com adenina e adenosina

também são coerentes com a formação de eletrólitos 1:1, entretanto, neste caso não é

possível saber qual é a espécies presente em solução, [Ru2(OAc)4(L)(CH3CN)r ou

[RU2(OAc)4(L)r·

111.1.9 Acompanhamento espectrofotométrico da estabilidade dos

complexos.

Visando estudar as propriedades antitumorais dos complexos [RU2(02CR)4CI] in

vitro o primeiro passo consistiu no acompanhamento espectrofotométrico do

comportamento dos compostos em solução a 370 C. Os resultados são apresentados

nas Figuras 111.1.9.1 e 111.1.9.2.

Os dados indicam que os complexos não são totalmente estáveis em solução por

um período de 24 h, exceto o [Ru2(OAc)4CI]. Nos ensaios biológicos, que serão

discutidos no item 111.1.10, as soluções dos complexos necessitam ficar em contato

com as células tumorais por 24 h. Com isso, há indícios de que, além das possíveis

interações com proteínas e aminoácidos presentes no meio de cultivo, o próprio

solvente utilizado para dissolver o complexo, favoreça a formação de espécies que

estão sendo ativas na proliferação das células tumorais, conforme será descrito a

seguir.
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Figura 111.1.9.1 - Acompanhamento espectrofotométrico para verificar a
estabilidade dos compostos [Ru2(OAc)4CI] e [RU2(02CR)4CI]: sendo (-) medida
inicial e (-) medida após 24h. As soluções dos complexos foram preparadas
em etanol, exceto para [Ru2(aas)4CI] e [Ru2(OAc)4CI], nestes casos o solvente
foi DMSO.

Q4 1.0

[Ru,(ind).CI].4H,o 1, /\ [Ru,(npx).{H,o)JPF.

031 \\/\ 0.8

m ~ V \ M
"g
€ 0.2

~ \ [ 0.4
D
m

0.1
0.2

0.0 I I I , 1 , 0.0
400 600 800 1000 400 600 800 1000

1.0 Q3

\ [Ru,(ind).(H,o)JPF. j \ [Ru,(lin).CI].

0.8 1

\ U
tU 0.6-g

)·'1~tU 1 IQ1

0.2~ .

0.0 I I i 0.0
400 600 800 1000 400 600 800 1000

).(nm) ). (nm)

Figura 111.1.9.2 - Acompanhamento espectrofotométrico para verificar a
estabilidade dos compostos [RU2(02CR)4CI] e [Ru2(02CR)4(H20)2lPF6: sendo
(-) medida inicial e (-) medida após 24 h. As soluções dos complexos foram
preparadas em etanol, exceto a do [Ru2(ind)4CI]·4H20, neste caso o solvente foi
DMSO.
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111.1.10 Ensaios biológicos.

111.1.10.1 Considerações gerais a respeito dos ensaios biológicos

Para analisar a eficácia de novos agentes terapêuticos ou o potencial

citostático de compostos anticancerígenos, em uma determinada população de

células in vitro, a quantificação do crescimento celular é a ferramenta mais

importante. Viabilidade celular e proliferação celular são dois parâmetros que servem

para avaliar algumas funções vitais das células e são comumente usados para

quantificar o fator de crescimento celular na presença de agentes externos. 115

A viabilidade celular é um parâmetro de avaliação das células saudáveis na

amostra e pode ser determinada pela contagem do número de células viáveis ou por

medidas de um dos indicadores das funções vitais na população de células.

Entretanto, não permite saber se as células estão em processo de divisão celular ou

não. Valores altos de viabilidade celular indicam crescimento celular, enquanto que

baixos valores podem ser ou devido a condições não adequadas do meio de cultura

ou ainda aos efeitos tóxicos dos agentes externos.

A maior parte dos ensaios de viabilidade celular baseia-se em um dos dois

seguintes parâmetros: 1) atividade metabólica; 2) integridade da membrana das

células saudáveis.

Uma maneira de medir a atividade metabólica de uma população de células é

por meio da incubação destas com sais de tetrazólio. Este tipo de ensaio baseia-se

na medida do dano induzido pela droga no metabolismo celular de glicídeos

usualmente através da atividade de desidrogenases. O sal de tetrazólio mais

utilizado para medir este dano na atividade metabólica é o MTI. As reações com o

MTI são usadas para localizar a atividade de desidrogenases presentes em células

viáveis. O sal de tetrazólio não reage diretamente com as desidrogenases, mas com

os produtos da reação NADH ou NADPH, que reduzem o MTI para uma espécie

colorida, a formazana, Figura 111.1.10.1. A formazana é insolúvel em água, mas após

a solubilização adequada, a quantificação da inibição enzimática pode ser facilmente

e rapidamente efetuada por ensaios colorimétricos. 115116 117
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Figura 111.1.10.1 - Princípio dos ensaios com MTT: lFormação da formazana
após redução do sal de tetrazólio pelas células viáveis.

Um segundo tipo de ensaio baseia-se na habilidade das células saudáveis,

com membrana plasmática totalmente íntegra, excluírem corantes, tal como o azul

de trypan, ao contrário das células mortas que incorporam este corante, Figura

111.1.10.2. Desta maneira no final do ensaio é possível contar tanto o número de

células vivas quanto o de mortas. Este método é rápido e requer apenas uma

pequena fração do total de células, para determinar a concentração celular (número

de célula I mL) no frasco de cultivo. 115

Células vivas excluem o corante Células mortas incorporam o corante

Figura 111.1.10.2 - Princípio dos ensaios de determinação da viabilidade celular
utilizando o corante azul de trypan.
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A determinação de fatores de crescimento celular na presença de compostos

metalados, utilizando os ensaios com MTI, é bastante empregada. Este tipo de

metodologia é aplicado principalmente para determinar a viabilidade celular de

promissores anticancerígenos, mas, também é possível encontrar outras espécies

de estudos utilizando testes com MTI, como por exemplo, a determinação da

viabilidade celular para verificar o efeito de metais pesados sobre a atividade

enzimática das células digestivas de peixes. 118

Entre os mais variados complexos que já tiveram as suas propriedades

anticancerigenas analisadas através dos ensaios com MTI é possível citar

complexos de platina,119 manganês, cobalto, níquel, chumbo e zinc0120, e até

mesmo alguns lantanídeos.121 As propriedades anticancerígenas in vitro de

complexos monometálicos de rutênio, com os mais variados tipos de Iigante,

também têm sido investigadas através de ensaios com MTI.122 123 Nestes casos,

não apenas o efeito destes complexos sobre células tumorais, mas também sobre as

células normais já foram estudados.124

No presente trabalho os efeitos dos tetracarboxilatos contendo os derivados

dos fármacos AINEs sobre a proliferação de células tumorais de laringe humana,

Hep2, de tumor de bexiga humana, T24/83 , e de glioma de rato, C6, foram

analisados.

As células de glioma de rato C6 constituem uma linhagem celular que serve

como modelo para uma espécie de glioma maligno, o glioblastoma multiforme, GBM,

sendo este classificado pela World Health Organisation, WHO, na categoria 4. Cabe

ressaltar que de acordo com WHO esta categoria é a mais grave, dentro de uma

classificação que contêm as categorias 2, 3 e 4. Esta espécie de glioma maligno

está associada à péssimos prognósticos por causa da sua habilidade de infiltrar-se

em outras partes do cérebro, resultando em uma média de menos de 1 ano de

sobrevivência para o paciente. E para piorar a situação, os GBMs não são tão raros

de acontecer, pois respondem por aproximadamente 50% de todos os tumores do

tipo glial. 125

Conforme já mencionado, há estudos indicando que as ciclooxigenases,

principalmente a COX-2, desempenham papel fundamental na proliferação celular e

no processo de angiogênese, sendo assim, inibidores específicos destas enzimas,

estão sendo investigados como fármacos anticancerígenos e com resultados iniciais
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bastante promissores. 126 A enzima COX-2 é expressa em vários tecidos humanos,

inclusive em gliomas, sendo que quanto maior a expressão desta enzima maior o

dano histológico, conseqüentemente, resultando em poucas chances de cura. 127

Com isso, estudos em andamento, que analisam os efeitos destes inibidores

específicos em pacientes com gliomas, mais especificamente o GBM, são

extremamente necessários. 128129

Dentro do que foi apresentado no item 1.1.4 e nos dois parágrafos acima, o

estudo dos efeitos antiproliferativos sobre células cancerígenas, inclusive as que são

modelos de GBM (classe 4), de compostos formados por unidades dimetálicas

[RU2]5+, que podem apresentar propriedades anticanerígenas, e derivados dos

fármacos inibidores da COX-2, poderá gerar metalofármacos bastante promissores.

111.1.10.2 - Peculiaridades experimentais dos ensaios realizados neste trabalho.

O objetivo inicial dos ensaios biológicos era avaliar os fatores de crescimento

das células tumorais na presença dos quatro complexos do tipo [RU2(02CR)4C1],

contendo carboxilatos derivados dos fármacos AINEs. Conforme mencionado

anteriormente, os compostos [Ru2(npx)4CI]-2H20 e [Ru2(ind)4CI]-4H20 apresentaram

baixa solubilidade na presença do meio de cultivo celular, inviabilizando a

quantificação do crescimento celular na presença destes agentes. Com isso, o

estudo da atividade antitumoral só foi possível para os aquo-complexos

[Ru2(npx)4(H20h]PF6 e [Ru2(ind)4(H20h]PF6.

Soluções com concentrações iguais a 100 Ilmol/L dos compostos foram

utilizadas nos experimentos que permitiram a obtenção dos resultados que serão

apresentados a seguir. Esta concentração foi determinada a partir de experimentos

iniciais com concentrações de 1 Ilmol/L, 10 Ilmol/L e 100 Jlmol/L e 1 mmol/L dos

complexos para as três linhagens de células. A concentração de 100 IlmollL foi a

que melhor inibiu a proliferação celular nos ensaios com MTT, já as concentrações

de 11lmol/L e 10llmol/L não apresentaram efeitos significativos sobre nenhuma das

três linhagens celulares, enquanto a concentração de 1mM foi extremamente tóxica

para as células.

O controle utilizado foi o próprio solvente nos experimentos com os fármacos

AINEs e para todos os tetracarboxilatos de [RU2]5+. No caso dos experimentos com o

ácido y-linolênico, o controle utilizado foi uma mistura de albumina e meio de cultivo.
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11I.1.10.3 Resultados da quantificação do crescimento celular obtidos na

presença dos complexos [Ru2(02CR)4CI] e [RU2(02CR)4(H20)2lPF6

11I.1.10.3.1 Análise dos resultados obtidos a partir dos ensaios com MTT.

Os resultados obtidos com os ensaios com MTT são apresentados na Tabela

111.1.10.1.

Tabela 111.1.10.1 - Resultados da ação antiproliferativa obtidos nos ensaios com
MTT a partir de experimentos com 24 h de incubação.

Linhagem celular

Compostos Hep2 T24/83 C6

[Ru2(ibp)4CIj-%H2O 84,0~7,6 103~9,3 77,4+5,9°

Ibuprofeno 82,1~5,4 94,3~5,9 94,2~5,3

[Ru2(aas)4CI] 83,1~3,9 n.d. 96,3~7,8

Aspirina 106~4,3 n.d. 95,6~4,6

[Ru2(npx)4(H2Oh]PF6 86,7~3,3 138~11 ,5 72 1+55°, - ,

Naproxeno 82,7~8,1 112~9,0 82,7~3,4a

[Ru2(ind)4(H2Oh]PF6 115~6,3 93,8~6,5 93,1~6,2

Indometacina 85,8~1,6 94,1~6,5 859+62a
, -'

Dados estão expressos em porcentagem de densidade ótica em relação às células
do controle ~S.E.M, n.d.,não determinado. Análise estatística realizada com Tukey
one way Anova, a =p<0,01; b =p<0,001.

De acordo com os resultados obtidos é possível verificar, após um período de

24 h de incubação, que nenhum dos compostos apresentou efeitos significativos

sobre as linhagens de tumor de laringe humano Hep2 e tumor de bexiga humano

T24/83. Já a inibição da proliferação das células da linhagem de glioma de rato C6

pelos fármacos naproxeno e indometacina e pelos complexos [Ru2(ibp)4CI]·%H20 e

[Ru2(npx)4(H20h]PF6 são resultados bastante interessantes, o que motivou a

continuação dos estudos para a quantificação dos fatores de crescimento das

células C6 na presença destes dois complexos com o azul de trypan, conforme será

discutido a seguir.
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111.1.10.3.2 Análise dos resultados obtidos a partir dos ensaios com azul de

trypan.

Os resultados obtidos com os experimentos de contagem direta do número de

células são apresentados na Tabela 111.1.10.2. Estes resultados são referentes aos

experimentos realizados com a linhagem de glioma de rato C6 e com os complexos

[Ru2(ibp)4C1]·%H20 e [Ru2(npx)4(H20)2]PF6 e os respectivos fármacos AINEs, com

duração de 24, 48 e 72 h.

Tabela 111.1.10.2 - Resultados da ação antiproliferativa obtidos com os
experimentos de contagem do número de células utilizando azul de trypan.

Duração do experimento

Compostos 24 h 48 h 72 h

[Ru2(ibp)4CI]-%H2O 8S,S±4,4 99,1±S,7 SO 6+1 6a, 0, c
, - I

Ibuprofeno 100±3,2 89,8±2,2 746+1 7a
, - ,

[Ru2(npx)4(H2Oh]PF6 88,6±2,0 80,7±6,4 S3 2+3 Sa. D. c, - ,

Naproxeno 9S,6±6,6 81,7±9,S 82,9±2,7

Dados estão expressos como porcentagem do número de células do controle
±S.E.M. Análise estatística realizada com Tukey - one way Anova, p<O,OS; a =
versus controle; b = versus ibuprofeno; c = versus naproxeno.

Os resultados obtidos indicam um pequeno efeito inibitório dos complexos

[Ru2(ibp)4CI]-%H20 e [Ru2(npx)4(H20h]PF6 após 24 h de incubação, porém, estes

não foram significativos quando comparados com aqueles obtidos pelos ensaios

com MTT. Após 48 h também não é possível verificar qualquer efeito significativo

destes metalofármacos na inibição da proliferação celular, entretanto, com 72 h de

exposição os efeitos antiproliferativos são extremamente significativos. Estes

resultados sugerem que a ação inibitória destes dois complexos é dependente do

tempo de exposição do meio celular ao complexo.

O único fármaco AINE que apresentou efeitos significativos sobre as células

C6 foi o ibuprofeno, o que já era esperado, pois, de acordo com a literatura, este

fármaco induz a morte celular em vários tipos de tumores. 130

É interessante notar que ação antiproliferativa apresentada por estes

complexos sobre as células C6 não envolve citotoxicidade em nenhum dos casos,

pois, conforme os dados de viabilidade celular, Tabela 111.1.10.3, a porcentagem de

células que mantêm sua capacidade de excluir o corante azul de trypan é muito

grande.
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Tabela 111.1.10.3 - Dados de viabilidade celular.
Duração do experimento

Compostos 24 h 48 h 72 h

Controle 99,5±0,25 99,4±0,39 99,1±0,52

[Ru2(ibp)4Cll%H2O 99,8±0,13 98,2±1,10 98,5±0,73

Ibuprofeno 99,8±0,11 98,6±0,86 98,4±1,00

[Ru2(npx)4(H2Oh]PF6 99,8±0,23 98,2±0,84 100±0,10

Naproxeno 99,5±0,26 98,3±0,83 99,1±0,45

Dados de viabilidade celular estão expressos como porcentagem do total de células
da população ±S.E.M.

o relato descrito na literatura por Ramos et ai esclarece que a linhagem

celular de glioma de rato C6 não expressa COX-2 sobre condições normais de

cultivo celular. 131 Baseando-se nesta informação é possivel concluir que a ação

antiproliferativa apresentada pelos complexos, e até mesmo pelo fármaco

ibuprofeno, sobre as células C6 não está relacionada com o mecanismo de ação da

COX-2, já que nas condições experimentais esta enzima não é expressa.

Com os resultados dos ensaios biológicos apresentados acima em mãos

surgiu a necessidade de explicar qual o motivo dos complexos [Ru2(aas)4CI] e

[Ru2(ind)4(H20h]PF6 não apresentarem efeitos significativos sobre a proliferação das

células C6, visto que, de acordo com a caracterização química, nenhuma diferença

significativa existe entre eles e os compostos que foram ativos. A primeira idéia seria

a determinação do coeficiente de partição, utilizando como fase orgânica n-octanol e

ciclohexano, e procedendo de acordo com as indicações da literatura 37 132. De

acordo com estas a determinação das porcentagens de extração do complexo por

fase orgânica, de maneira resumida, é realizada da seguinte maneira: prepara-se

uma solução aquosa do complexo e então se adiciona o volume do solvente

orgânico. Entretanto, este procedimento seria inviável para os compostos·

sintetizados neste trabalho, devido a não solubilidade em água.

A segunda idéia seria a determinação do potencial redox dos complexos

sintetizados neste trabalho. Com estes valores em mãos poderia ser verificado se as

diferenças observadas na quantificação do crescimento celular estão relacionadas

com facilidade ou não destes complexos sofrerem uma reação redox. Infelizmente,

tentativas de obtenção dos voltamogramas dos compostos [Ru2(ibp)4Cll%H20 e
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[Ru2(npx)4CI]-2H20, não foram bem sucedidas devido a baixa estabilidade dos

complexos após aplicação do potencial.

Com base apenas nas constatações experimentais, é possível dizer que a

baixa solubilidade, principalmente do composto [Ru2(aas)4CI], seja um dos fatores

responsáveis pelos resultados não significativos nos ensaios com MIT, pois durante

o decorrer de alguns experimentos com este complexo observou-se a precipitação

de pequenas quantidades deste no meio de cultivo celular, fato que comprometeu a

análise dos resultados.

111.1.10.4 Resultados da quantificação do crescimento celular obtidos com

[Ru2(lin)4CI].

111.1.10.4.1 Análise dos resultados obtidos a partir dos ensaios com azul de

trypan.

Como os resultados dos ensaios com os compostos contendo os derivados

dos fármacos AINEs foram bons quando o método utilizado baseava-se no azul de

trypan a quantificação do crescimento celular para [Ru2(lin)4CI] foi realizada apenas

por este método.

Os resultados obtidos através dos ensaios para verificar o efeito do complexo

[Ru2(lin)4CI] sobre a proliferação de células tumorais são apresentados na Figura

111.1.10.3 e Tabela 111.1.10.4, e na Figura 111.1.10.4 e Tabela 111.1.10.5, experimentos

de 24 e 48 h, respectivamente.

Através dos resultados obtidos com este trabalho foi possível verificar que o

complexo [Ru2(lin)4CI] apresenta um grande efeito sobre a proliferação das células

C6, resultando numa redução extremamente significativa do número de células após

24 e 48 h de tratamento. Cabe ressaltar também que a coordenação do carboxilato

derivado do ácido y-Iinolênico potencializou ainda mais os efeitos observados por

este ácido graxo livre. A maior eficácia do complexo já pode ser verificada com 24 h

de ensaio, pois este apresenta 34,4% de inibição da proliferação em relação ao seu

controle, enquanto o GLA apresenta 23,8% de inibição em relação ao seu controle.

Com 48 h de experimento os efeitos observados pelo complexo [Ru2(lin)4CI] são

ainda mais significativos, com 46,8% de inibição da proliferação, em relação ao seu

controle, enquanto o GLA praticamente não apresenta efeitos sobre a prolliferação,

apenas 1,3% de inibição em relação ao seu controle.
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Figura 111.1.10.3 - Gráfico mostrando o número de células C6 após o tratamento
com soluções 100Jjmol/L de [Ru2(lin)4CI] (Rulin); 100JjmollL de [RU2(OAc)4CI]
(RuAc); 150IJmol/L de Ácido y-linolênico (GLA); mistura de [RU2(OAc)4CI] com
GLA (mistura); controle para os compostos [Ru2(lin)4CI] e [RU2(OAc)4CI]
(Ctl Ru) e controle para o GLA (Ctl GLA) para o experimento de 24 h.

Tabela 111.10.4 - Análise estatística realizada com Tukey - one way Anova
(assumindo que os çontroles não são diferentes entre si, p=0,314) para os
resultados apresentados na Figura 111.1.10.1.

'7Jentos significância
, ____ .,... arações)
Ctl Ru vs Rulin p<0,001
Ctl GLA vs GLA p <0,001
Ctl Ru vs mistura p <0,003
Ctl Ru vs RuAc p <0,023
RuAc vs Rulin p <0,001
RuAc vs GLA ns

RuAc vs mistura ns
mistura vs Rulin p <0,001
Mistura vs GLA ns
GLA vs Rulin p <0,017

(ns = não significativo).
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Figura 11I.1.10.4 - Gráfico mostrando o número de células C6 após o tratamento
com 100IJmol/L de [Ru2(lin)4CI] (Rulin); 100IJmol/L de [RU2(OAc)4CI] (RuAc);
150IJmol/L de Ácido y-Iinolênico (GLA); mistura de [Ru2(OAc)4CI] com GLA
(mistura); controle para os compostos [Ru2(lin)4CI] e [Ru2(OAc)4CI] (Ctl Ru) e o
controle para o GLA (Ctl GLA) para o experimento de 48 h.

Tabela 11I.10.5 - Análise estatística realizada com Tukey - one way Anova
(assumindo que os controles não são diferentes entre si, p=0,314) para os
resultados apresentados na Figura 11I.1.10.2.

nentos significância
\ __ .. ,("- arações)

GLA vs Rulin p<0,001
GLA vs mistura ns
GLA vs RuAc ns

GLA vs Ctl GLA ns
Ctl Ru vs Rulin p <0,001

Ctl Ru vs mistura ns
Ctl Ru vs RuAc ns
RuAc vs Rulin p <0,001

RuAc vs mistura ns
Rulin vs mistura p <0,001

(ns = não significativo).

Comparando os efeitos de inibição da proliferação de células C6 entre

[Ru2(1in)4CI], [RU2(OAc)4CI] e uma mistura contendo [Ru2(OAc)4CI] e o GLA os

resultados são bastante animadores. O complexo [Ru2(OAc)4CI] bem como a mistura

não causam efeitos antiproliferativos significativos sobre a proliferação dessas

células. Estes resultados indicam que ação antiproliferativa só é observada quando

o carboxilato derivado do GLA está coordenado ao centro dimetálico. Vale ressaltar
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que este experimento foi realizado três vezes e em todos eles os resultados foram

idênticos, sendo assim, trata-se de um resultado extremamente confiável. Além

disso, não foi necessário realizar um tempo maior de tratamento, por exemplo, 72h,

em função da rapidez da ação do [Ru2(1in)4CI].

A Figura 111.1.10.3 mostra as células C6 tratadas com [Ru2(lin)4C1] e com o

GLA. Ao realizar a análise do tamanho do núcleo constatou-se que a média em Ilm2

dos tamanhos dos núcleos das células tratadas com [Ru2(lin)4CI] (n=400) era de

83,66 +/- 50,41, em quanto que a média nas células controles era 38,35 +/- 16,03

(média +/- Desvio Padrão). Com isso, é possível verificar que os núcleos das células

tratadas com [Ru2(lin)4CI] estão 2,18 vezes maiores do que os núcleos das células

do controle (p<O,001). Esta diferença na morfologia, com núcleos significativamente

maiores para as células tratadas com o complexo do que os núcleos das células

tratadas com o controle, sugere uma parada na fase S ou G2 do ciclo celular.

..

~

•

20pm

20pm

Figura 111.1.10.3 - Fotomicrografias de C6, sendo: células controle (não
tratadas) em A (x20); células tratadas com [Ru2(lin)4CI] em B (x20); células
tratadas com GLA em C (x20); e células tratadas com [Ru2(lin)4CI] em O (x40).
Células foram coradas com Meti! Verde. Concentração das drogas:
GLA=150IJmoIlL; [Ru2(lin)4CI]=100IJmollL.
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IV.1 Conclusões e considerações finais.

Conforme apresentado o foco deste trabalho de doutorado foi o estudo de

complexos de dirutênio contendo unidades [RU2]5+ e carboxilatos derivados de

alguns fármacos do tipo AINE. Além da síntese, caracterização espectroscópica e

estrutural, e do estudo da estabilidade térmica, investigamos também as

propriedades antiproliferativas de células tumorais, in vitra, na presença destes

compostos.

Neste trabalho a metodologia geral descrita na literatura para a síntese de

compostos do tipo [RU2(02CR)4CI] foi aprimorada. Com a introdução de modificações

nos procedimentos sintéticos foi possível reduzir tempo de reação e obter compostos

com bom rendimento. No caso dos complexos [RU2(02CR)4(H20h]PF6 foi necessário

testar várias condições experimentais para isolar os produtos desejados. A

metodologia desenvolvida nesse caso traz uma contribuição adicional para a síntese

de novos tetracarboxilatos de [RU2]5+, pois, até o momento, de acordo com a

literatura, o composto de partida empregado para a troca de um carboxilato, na

maioria das vezes o acetato, por outro ligante carboxílico, era uma espécie com

cloreto nas posições axiais. A utilização direta do aquo-complexo, no caso o

[RU2(OAc)4(H20h]PF6, como precursor, portanto, é uma opção a mais para a síntese

de novos tetracarboxilatos.

Todas as técnicas utilizadas neste trabalho para caracterização

espectroscópica e estrutural dos compostos [Ru2(02CR)4CI] e

[RU2(02CR)4(H20h]PF6 trouxeram informações bastante preciosas, sendo assim, foi

possível verificar que:

• as ligações múltiplas rutênio-rutênio foram mantidas em todos os casos,

gerando estruturas do tipo 'gaiola', nas quais os carboxilatos derivados dos

fármacos AINEs se coordenam ao centro dimetálico [RU2]5+ por meio de

ambos os átomos de oxigênio de um grupo C02-;

• no caso dos compostos [RU2(02CR)4CI], os cloretos fazem conexões axiais·

entre as unidades dimetálicas. Já para os compostos do tipo

[RU4(02CR)4(H20h]PF6, as posições axiais são ocupadas por moléculas de

água;

A realização dos ensaios biológicos em colaboração com o grupo da

pesquisadora Alison Colquhoun foi uma parte fundamental na concretização deste
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trabalho, não apenas pelos interessantes resultados obtidos, mas, principalmente,

pela oportunidade de trabalho em conjunto com um segundo grupo de pesquisa.

Com relação aos resultados obtidos com esta parceria, os compostos

[Ru2(ibp)4CI]-%H20 e [Ru2(npx)4(H20h]PF6 foram os mais eficazes, pois inibem a

proliferação de células C6 in vitro. Observou-se que a ação destes compostos

depende do tempo de exposição do meio celular ao complexo, além disso, estes são

mais antiproliferativos do que os respectivos fármacos AINEs livres. Como as células

C6 in vitro não expressam a enzima COX-2, a possibilidade de estes complexos

serem ainda mais eficientes in vivo abre novos horizontes para a pesquisa em

gliomas realizadas in vivo.

Um segundo grande sucesso desta parceria com o ICB foi o trabalho com o

ácido gama linolênico. Este trabalho foi um excelente exemplo de colaboração entre

dois grupos de pesquisa em diferentes áreas do conhecimento. O grupo do ICB já

havia obtido excelentes resultados com este ácido graxo livre. Como ácidos

carboxílicos, de maneira geral, são excelentes ligantes para o centro dimetálico

[RU2]5+ e alguns dos compostos com AINEs testados haviam apresentados bons

resultados nos experimentos, a síntese de um derivado de dirutênio contendo esse

ácido graxo parecia ser uma idéia bastante promissora. As expectativas com relação

aos efeitos antiproliferativos de células tumorais pelo composto [Ru2(lin)4CI] foram

além do esperado, visto que este composto foi altamente eficaz contra a proliferação

de células C6.

A interação do centro dimetálico [RU2]5+, mais especificamente do complexo

[RU2(OAc)4(H20)2]PF6, com as bases nitrogenadas (L) adenina e adenosina, em 2

propanol, não afeta significativamente a interação entre os centros metálicos,

gerando como produto o derivado [RU2(OAc)4(L)]PF6. A estrutura em gaiola proposta

para estes derivados é constituída por acetatos nas posições equatoriais e a base

nitrogenada coordenada através de dois de seus pontos de coordenação nas

posições axiais, atuando como ponte entre dois centros dimetálicos.

No decorrer dos quatro anos de elaboração deste trabalho de doutorado, é

claro que muito empenho e tempo foram dedicados na realização de alguns

procedimentos sintéticos, ou ainda na tentativa de caracterização compostos que
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não renderam resultados concretos suficientes para apresentação nesta Tese. A

caracterização do composto obtido na reação entre [Ru2(OAc)4(H20h]PF6 e

adenosina em meio aquoso é o exemplo mais significativo das tentativas de tornar

este trabalho mais completo. Outras técnicas foram utilizadas, voltametria cíclica,

espectroscopia de ressonância paramagnética de elétrons, EPR, e ressonância

magnética nuclear de próton,HRMN, na tentativa de caracterização do produto

violeta obtido nesta reação, mas, infelizmente ainda não foi possível caracterizá-lo.

Cabe ressaltar que tentativas de obter monocristal também foram efetuadas.

Alguns estudos viáveis e que com certeza complementariam este trabalho de

doutorado estão apresentados nas perspectivas de trabalhos futuros
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V.1 Perspectivas de trabalhos futuros.

Sintetizar e caracterizar complexos monometálicos de rutênio com ligantes

derivados dos fármacos AINEs, assim como quantificar os fatores de crescimento de

células da linhagem de glioma de rato C6 na presença destes complexos

monometálicos. Com estes dados em mãos será então possível analisar as

vantagens ou até mesmo possíveis desvantagens na utilização dos tetracarboxilatos

de [RU2]5+ como metalofármacos anticancerígenos.

Quantificar os fatores de crescimento celular de linhagem de células normais,

na presença dos complexos [Ru2(ibp)4CI]·YzH20 e [Ru2(npx)4(H20h]PF6. para

confirmar se estes complexos não são tóxicos para as células normais.

Investigar possíveis mecanismos de ação dos metalofármacos, por meio de

estudos da interação do centro dimetálico com moléculas do meio biológico, tais

como a transferrina e a albumina.

Caracterizar melhor os resíduos que se formam na decomposição térmica dos

tetracarboxilatos de [RU2]5+ contendo o contra-íon PF6 e dos derivados contendo

bases nitrogenadas.
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Anexo I

Tabela 1- Distribuição da energia potencial para a adenosina.

Número de PED (%)
onda (cm-1

)

3335 49vN10H - 48vN10H' (va NH2)

3167 49vN10H + 49vN1 OH' (vs NH2)

3135 97vC8H
2959 47vC5'H - 47vC5'H' (va CH2)

2933 65vC1'H + 29vC4'H
2920 63vC4'H - 30vC1'H
2843 48vC5'H' + 47vC5'H (vs CH2)

1667 160C4CSC6 +13ôC5C4N9 - 11 vC5C6
1606 36õHN10H' -11ôC6N10H'
1507 16ôC6N10H' + 13vN3C4 -12ôHN10H'
1475 15ôHN10H' - 14,N3C4C5C6 + 10,C2N3C4C5 + -10(contribuição do anel de imidazol)
1467 51ôHCS'H' + 13,H'C5'C4'Ol'
1415 12ôN1C2H + 1OõN9C8H - 8oN3C2H2 - 7oC1'C2'H + 7vC2N3 - 4ON6C8H + 4vC8N9
1388 18oC1'C2'H - 12oC2'C1'H + 12,HC2'C3'C4'
1372 20õHN10H' - 180N9C8H + 11 oN7C8H
1353 360C5'C4'H - 26oC3'C4'H +13,C2'C3'C4'H
1334 180C2'C1'H -16oHN10H' + 5OC6N10H + 30C6N10H' - 2oN3C2H + 2vN9C1' -2vC8N9.
1303 390N1C2H - 160N3C2H - 6ON1C2N3 - 3vN1C6 + 30HN10H' + 2oC6N1C2 + 2vC5N7
1252 11001'C1'H -10,HC2'C3'C4' -10ôN9C1'H
1224 150N3C2H + 130N9C1'H -10,HC1'Ol'C4
1210 9,05'C5'C4'H - 90C1'C2'H
1179 25OC3'03'H + 10OC2'02'H
1144 11ôN7C8H
1127 23õC4'C3'H -12ôC2'C3'H - 12oC5'05'H
1107 29OC5'05'H
1072 24ôC2'02'H -11oC3'C2'H
1061 460N7C8H - 20oN9C8H
1056 140C5'05'H - 13õC3'03'H
1039 31ôC2'02'H - 17oC3'03'H
1012 350C3'03'H - 8ôC2'02'H
978 12oC5'05'H
965 250C5'05'H + 12,H'05'C5'H'
904 41oC6N10H'-380C6N10H
844 19,H05'C5'H' - 13,H'C5'C4'Ol'
824 26THN1 OC6N1 - 25xC6N1OHH' - 21ltHC2N1 N3
795 921tHC8N9N7
723 1OÕC1'C2'02' + 7oN9C8H + 50N9C1'Ol' - 4oN9C1'H' +

4ON7C8N9 - 2vC8N9 + 2oC5N7C8 - 2oC8N9C1' - oC6N10H
672 19xC6N10HH'
645 11ôC6N10H'-90C6N10H
639 8TC4'Ol'C1'C2'
594 10OC4C5C6
550 13TH03'C3'C2'
525 10,H'C5'C4'Ol'
437 53THN10C6N1 + 43,H'N10C6N1

Ó(
NH

2 N

N,(6 51 T\-.
8CH

HC'3 4 9/
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Figura 1- Estrutura da adenosina com numeração dos átomos.
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