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A síntese dos complexos de levofloxacino com Zn (II) e Cu(II)  é importante para a 
determinação de propriedades destes complexos, que, por sua vez, nos permitira 
predizer o seu comportamento in vivo, em termos de solubilidade, partição e toxicidade. 
na predição de suas características caso sejam formados in vivo.  

Figura 2. Estrutura do Levofloxacino. 
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Figura 3. Proposta estrutural para os complexos do levofloxacino com Cu e Zn.  

RESULTADOS 

       

Os complexos foram inicialmente caracterizados por IV (Tabela 1) em comparação 
ao ligante isolado, observou-se o desaparecimento da banda característica de 
(C=O) de ácido carboxílico, indicando sua desprotonação e provável interação 
com o íon metálico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
Os complexos de zinco e cobre com levofloxacino foram preparados através da 
dissolução inicial do fármaco em um metanol e posterior adição de solução aquosa do 
sal do cátion (Zn(NO3)2.6H2O e Cu(NO3)2.3H2O), na proporção de 2:1. A solução final é 
mantida em repouso para lenta evaporação e precipitação do complexo. Os cristais 
foram coletados por filtração e secos em dessecador contendo pentóxido de fósforo. 
Os complexos obtidos foram submetidos a análises espectroscópicas no infravermelho, 
no ultravioleta, ressonância magnética nuclear de 1H e 13C (para o complexo de zinco), 
análise termogravimétrica e espectrometria de massas de alta resolução. As análises 
foram comparadas ao ligante isolado.   
O coeficiente de partição octanol/H2O, expresso como Log P,  foi determinado pelo 
método Shake flask e a solubilidade dos complexos em água  foi avaliada. 
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De acordo com as análises realizadas, pode-se concluir que o levofloxacino pode 
ser utilizado como quelante para os íons Cu2+ e Zn2+.  Os complexos formados 
apresentam duas moléculas de ligantes e duas moléculas de água de 
coordenação. Os complexos foram solúveis em água e tiveram  Log P 
determinado. A importância da homeostase destes íons na DA constitui uma das 
abordagens atuais na busca de novos fármacos para o tratamento da DA, pois 
está diretamente ligada à agregação do peptídeo Aβ  e formação das placas senis. 
Assim, o levofloxacino poderia ser reposicionado para minimizar os sintomas da 
DA. 
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Composto √(COOH) (cm-1) √(C=O) (cm-1) 

Levofloxacino 1724 1620 

Cobre- levo 1622 1589 

Zinco-levo 1622 1580 

O desequilíbrio na homeostase de íons metálicos é um co-fator importante em várias 
desordens neurodegenerativas e quelantes metálicos específicos para Cu2+ e Zn2+ 
parecem ser capazes de reverter o estado de agregação do Aβ.2 Recentemente, em nosso 
laboratório foi observado o efeito de quinolonas, incluindo o levofloxacino, sobre a 
agregação do peptídeo -amilóide.3  

O levofloxacino (Figura 2) apresenta algumas características estruturais que nos 
incentivam a investigar sua capacidade de complexar metais entre as duas carbonilas e 
estudar as propriedades destes complexos. 

O coeficiente de partição e solubilidade dos complexos foram determinados e 
estão mostrados na Tabela 2. 

Compostos Levofloxacino Cobre-levo Zinco-levo 

Log P 2,41 2,00 2,88 

Solubilidade água (g.mL-1) 0,92 x 10-2  2,75 x 10-2 5,05 x 10-2 

Tabela 2: Propriedades de levofloxacino e seus complexos 

Tabela 1: Absorções no Infravermelho 

As análises de massas de alta resolução e termogravimétrica confirmaram que os 
complexos apresentam duas moléculas de ligante e um átomo metálico central, 
sem outras espécies coordenadas ao metal .  
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A doença de Alzheimer (DA) é a doença neurodegenerativa mais comum e é responsável 
por 50% do número total dos casos de demência em pessoas acima de 65 anos.1 A DA 
manifesta-se gradualmente, com um progressivo e irreversível declínio cognitivo. É 
caracterizada por perda difusa de neurônios, deposição extracelular de fibrilas do 
peptídeo β-amilóide (Aβ) em placas senis (Figura 1) e por agregados intraneuronais de 
proteína tau hiperfosforilada.2 

INTRODUÇÃO 

Figura 1. Neurônios afetados pela 
DA e placas neuríticas, comparadas 
com células saudáveis. 

OBJETIVOS 


