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Introdução 

As doenças neurodegenerativas têm sido bastante 

estudadas nos últimos anos, dentre elas podemos 

destacar a Doença de Alzheimer (DA). A doença 

pode ser entendida como um mau funcionamento do 

transporte de neurotransmissores no cérebro, na 

qual se acredita que a formação de agregados 

peptídicos Aβ interferem na atividade das 

sinapses
1,2

. A presente proposta busca desenvolver 

potenciais agentes inibidores da agregação do 

peptídeo Aβ(1-42), in silico, via coordenação 

metálica em histidinas (HIS), utilizando-se 

complexos bimetálicos de Pt(II) e Ru(II), derivados 

da 1,10-fenantrolina. 

Resultados e Discussão 

As estruturas otimizadas dos compostos avaliados 
nesse trabalho podem ser observadas na Figura 1. 
A construção da estrutura molecular e cálculos de 
otimização de geometria e frequências dos 
compostos foram realizados utilizando o pacote 
computacional Gaussian 09, empregando a teoria 
do funcional de densidade (DFT), com o funcional 
B3LYP e o conjunto de base 6-31G(d). 

 

Figura 1. a) Estrutura otimizada do complexo de 
Pt(II) e Ru(II) com a histidina. b) Estrutura otimizada 
e da agregação de histidina na Pt, em ε. c) Estrutura 
otimizada da agregação de histidina na Pt, em δ. 
 
Os valores das distâncias de ligação no estado de 
transição (TS) obtidos em ambas posições (δ e ε) 
tiveram algumas similaridades, contudo a ligação 
N3-Pt em δ (2,412 Å) demonstrou um valor menor 
de ligação do que em ε (2,631 Å), indicando assim 
uma maior proximidade da histidina com o complexo 
de Pt(II) e Ru(II) nessa posição. Outro indicativo é a 
distância de ligação entre Pt-Cl2, pois esse átomo 
de cloro sairá do complexo para a coordenação da 
histidina; o valor em δ é maior (2,438 Å) do que em ε 
(2,340 Å). Os ângulos das ligações em TS 
mostraram uma peculiaridade, o ângulo entre 

N3PtCl2 em ε demonstrou ser maior (128,7º) do 
que em δ (82,8 º). 
A investigação das barreiras de energia está em 
desenvolvimento explorando o cálculo de IRC para 
ambas posições citadas. 

Conclusões 

Foi realizada a primeira análise da coordenação da 
histidina no complexo bimetálico de Pt(II) e Ru(II) 
1,10-fenantrolina, sob o ponto de vista estrutural. Os 
valores calculados para os TSs são bastante 
promissores quando comparados a outros 
complexos já estudados no NEQC e em fase de 
submissão para publicação.  
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