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Admire a lua, sonhe com ela, mas não queira trazê-la para a terra.

Curta o sol, se deixe acariciar por ele, mas lembre-se que o seu calor é para todos.

Sonhe com as estrelas, apenas sonhe, elas só podem brilhar no céu.

Não tente deter o vento, ele precisa correr por toda parte, ele tem pressa de chegar sabe-se lá onde.

Não apare a chuva, ela quer cair e molhar muitos rostos, não pode molhar só o seu.

As lágrimas? Não as seque, elas precisam correr na minha, na sua, em todas as faces.

O sorriso! Esse você deve segurar, não o deixe ir embora, agarre-o!
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Abra todas as janelas que encontrar e as portas também.
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Descubra-se todos os dias, deixe-se levar pelas vontades, mas não enlouqueça por elas. Procure, sempre

procure o fim de uma história, seja ela qual for.

Dê um sorriso para quem esqueceu como se faz isso.

Acelere seus pensamentos, mas não permita que eles te consumam.

Olhe para o lado, alguém precisa de você.

Abasteça seu coração de fé, não a perca nunca.

Mergulhe de cabeça nos seus desejos e satisfaça-os.

Agonize de dor por um amigo, só saia dessa agonia se conseguir tirá-lo também.

Procure os seus caminhos, mas não magoe ninguém nessa procura.

Arrependa-se, volte atrás, peça perdão!

Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário.

Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas.

Se achar que precisa voltar, volte!

Se perceber que precisa seguir, siga!

Se estiver tudo errado, comece novamente.

Se estiver tudo certo, continue.

Se sentir saudade, mate-a.

Se perder um amor, não se perca!

Se achá-lo, segure-o!

Circunda-te de rosas, ama, bebe e cala. O mais é nada”.

                                                                                                                                                                     (Fernando Pessoa)
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VI

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS PARA
ESTUDO FARMACOCINÉTICO COMPARATIVO DE DUAS CLASSES DE
FÁRMACOS (ANTI-RETROVIRAL E PENICILÍNICO) EM INDIVÍDUOS SADIOS.

De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de um terço da população

mundial não tem acesso a medicamentos. A partir do uso de medicamentos genéricos, um número maior

de pessoas poderia ter acesso a medicamentos mais baratos – o que ampliaria o padrão de saúde e

garantiria mais qualidade de vida. No caso particular de agentes anti-retrovirais e antibióticos, significa um

progresso extraordinário no acesso pleno aos direitos humanos e à equidade para a saúde. Para tal, é

fundamental a realização de estudos de farmacocinética comparada de fármacos (Bioequivalência) entre o

medicamento teste e o medicamento de referência. A introdução, no início dos anos 70, de métodos de

análise mais sensíveis, exatos e precisos para a determinação dos princípios ativos dos medicamentos,

tanto em matrizes simples como em amostras biológicas, representou um avanço notável na avaliação dos

processos de absorção e de sua correlação com os parâmetros de formulação. Conseqüentemente, tornou

indispensável o desenvolvimento contínuo de novas metodologias com sensibilidade e seletividade

compatíveis com a aplicação em estudos, cada vez mais rigorosos, de bioequivalência/biodisponibilidade

de medicamentos. No Brasil, ainda existe uma carência de recursos humanos qualificados para atender à

demanda crescente desses estudos. Com o intuito de propor uma alternativa a esse cenário o presente

trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e a validação de novas metodologias bioanalíticas para a

quantificação do anti-retroviral Indinavir e do antibiótico penicilínico Ampicilina, em plasma humano, aplicados

na avaliação da qualidade biofarmacêutica de dois diferentes medicamentos. Os fármacos foram submetidos

a diferentes tipos de extração e “clean – up” ou limpeza das amostras. Obteve-se uma metodologia validada

por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a um detector de Ultravioleta (CLAE-UV) com extração

líquido-líquido (ELL) para o Indinavir, e uma metodologia validada por cromatografia líquida de alta eficiência

acoplada a espectrômetro de massas (CL-EM/EM) com extração em fase sólida (EFS) para a Ampicilina.

Os parâmetros farmacocinéticos como ASC, C
max

 e T
max 

foram
 
utilizados na avaliação da biodisponibilidade

dos medicamentos testados. De acordo com normas do FDA e ANVISA, as metodologias validadas

demonstraram praticidade, sensibilidade, precisão e exatidão, apresentando-se como ferramentas

adequadas para a avaliação dos estudos farmacocinéticos das formulações de ampicilina cápsulas (teste

e referência) e das formulações de indinavir cápsulas (teste e referência), ambos bioequivalentes.

Palavras-chave: Indinavir, Ampicilina, bioequivalência, biodisponibilidade, plasma humano, CLAE, CL-

EM/EM.



VII

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF ANALYTICAL METHODOLOGIES FOR
TWO DRUGS CLASSES (ANTIRETROVIRAL AND PENICILLIN) COMPARATIVE
PHARMACOKINETIC STUDY WITH HEALTHY VOLUNTEERS.

According to the World Health Organization (WHO), more than a third part of the world’s population don’t

have access to drugs. The use of generic drugs can increase health pattern and life quality through a larger

number of people consuming cheaper drugs. For antiretrovirus agents and antibiotics in particular, it means

an extraordinary progress for the human rights and health equity. Trying to achieve this objective, the

realization of compared pharmacokinetics studies with pharmaceutical (Bioequivalence) between the drug

in test and its reference. In the beginning of the 70’s, with the introduction of more sensitive and precise

analyzing methods for determining the drugs’ active substance, even in simple arrays as in biological

samples, represented an increasing in the absorption process qualification and its correlation with its right

doses factors. Consequently, became indispensable the development of sensible and selective new meth-

odologies compatible with the applications in bioequivalence/bioavailability studies, each day more rigor-

ous. Even though there is also a low qualified human resource supply in the country for the increasing

demand for these studies. The objective of this study is the development and validation of new bioanalytical

methodologies for the quantification, in human plasma, of the antiretroviral (Indinavir) and the penicillin

antibiotic (Ampicillin), applied in the biopharmaceutical quality evaluation of a couple of different drugs. The

pharmaceuticals were submitted to different types of extraction and clean-up. A validation was achieved for

the Indinavir using high performance liquid chromatography coupled to Ultraviolet detector (HPLC-UV) with

liquid-liquid extraction (LLE), and for the Ampicillin, a methodology was validate by using high performance

liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS/MS) in solid phase extraction (SPE). The

pharmacokinetics parameters such as ASC, C
max

 and T
max

 were used in the tested drug’s bioavailability

evaluation. The validated methodologies has shown precision, accuracy, practicable and sensibility, ac-

cording to the Food and Drug Administration (FDA) and the National Agency of Sanitary Vigilance (ANVISA),

appearing as an adequate tool for the evaluation of the pharmacokinetics studies of the ampicillin (test and

reference) and indinavir (test and reference) formulations, both bioequivalent.

Keywords: Indinavir, Ampicillin, bioequivalence, bioavailability, human plasma, HPLC, MS/MS.





1
GONÇALVES, T.M. Desenvolvimento e Validação de Metodologias Analíticas para Estudo Farmacocinético Comparativo
de duas Classes de Fármacos (anti-retroviral e penicilínico) em Indivíduos Sadios

1. INTRODUÇÃO

Como atesta a Organização Mundial da Saúde em sua carta de princípios, “os programas de medicamentos

genéricos têm sido reconhecidos como uma alternativa para melhorar o acesso aos medicamentos tanto

nos países em desenvolvimento como nos países industrializados”. Esta estratégia, de acordo com a

OMS, tem sido reconhecida como a mais idônea para ampliar o acesso aos medicamentos e, como

conseqüência, aos princípios mais justos de conquista de saúde e qualidade de vida (BRASIL, 2003f).

O Brasil tem intensificado esforços, de maneira inquestionável, no que diz respeito a evolução dos aspectos

técnicos da regulamentação na área de medicamentos. A implantação de uma política de medicamentos

através dos genéricos tem colaborado para o aprimoramento da fabricação, controle e garantia de qualidade

dos medicamentos no país, introduzindo conceitos como equivalência farmacêutica, biodisponibilidade e

bioequivalência. A  aplicação prática de tais conceitos aliado ao cumprimento das Boas Práticas de

Fabricação e Controle de Qualidade (BPFC) fornecem bases técnicas e científicas para assegurar a

intercambialidade entre o genérico e seu respectivo medicamento de referência (STORPIRTIS et al, 2004;

ZAPATER & HORGA, 1999).

Existem diversas maneiras de se avaliar a biodisponibilidade de medicamentos. Contudo, a FDA (2001)

recomenda a determinação quantitativa do fármaco e ou seu (s) metabólito (s) em fluidos corporais (sangue

total, plasma), em função do tempo, devido a maior precisão e exatidão desse método em comparação

aos demais (STORPIRTIS, 1999; KANO, 2002 apud UNITED STATES PHARMACOPEIA, 1999,  apud

ROLIM, 2001). Para isso, torna-se indispensável o desenvolvimento e validação de metodologias de fácil

aplicação e de custo cada vez mais baixo, com sensibilidade e seletividade adequadas para realização de

estudos desta natureza.

Os estudos aqui apresentados utilizaram como base para testes de biodisponibilidade relativa/ bioequivalência

a quantificação da concentração de fármacos ativos em matrizes biológicas através do desenvolvimento e

validação de novas metodologias analíticas, a partir da cromatografia a líquido de alta eficiência com

detecção no ultravioleta – para determinação do indinavir - e uma técnica mais seletiva com o acoplamento

da cromatografia a líquido à espectrometria de massas (CL-EM/EM) – para determinação da ampicilina,

realizados no Centro de Bioequivalência NUDFAC-UFPE (Recife, PE). Neste sentido, o presente estudo

pretende contribuir com a avaliação da qualidade dos prováveis medicamentos

genéricos, bem como fornecer a confirmação de segurança, eficácia e intercambialidade destes.
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2. REVI SÃO DA LI TERATURA

2 .1 . POL Í T I CA DE M EDI CA M EN T OS GEN ÉRI COS - U M B REVE H I ST ÓRI CO

Para que os medicamentos genéricos se tornassem uma realidade concreta, foi necessária a adoção de

um conjunto de normas e regras, resultantes de um longo processo. Hoje, o Brasil, amparado em vários

instrumentos legais, vem colhendo os frutos de ações e decisões de políticas públicas continuadas, que

não buscaram apenas resultados de curto prazo, mas procuraram sedimentar, em bases mais permanentes,

tanto a oferta (incentivo à produção, abreviação dos processos de registro), quanto a demanda (campanhas

publicitárias para informar a população da existência dos genéricos) pelos medicamentos genéricos.

No Brasil, as indústrias farmacêuticas foram autorizadas a registrar seus produtos como similares ao

medicamento de referência, a partir da  Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 que dispõe sobre a

vigilância a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos,

cosméticos, saneantes e outros produtos.  O medicamento similar é aquele que contém o mesmo ou os

mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração,

posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal

responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e

forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser

identificado por nome comercial ou marca (BRASIL, 2001a, 2002c e 2003e). Em 1983, a Portaria

Interministerial no. 1, de 06 de setembro1 , tornou obrigatório utilizar o nome genérico, segundo a

Denominação Comum Brasileira (DCB) da substância ativa, nas embalagens de medicamentos, além da

marca comercial (BRASIL, 2005a). Esta foi a primeira tentativa de implantação da comercialização de

medicamentos pelo nome genérico.

Em 1984, o Congresso Americano aprovou o Drug Price Competition and Patent Term Restauration Act

(conhecido como Ato Waxman-Hatch), que através da Abbreviated New Drug Application, que determinou

mecanismos mais simples de registro na Food and Drug Administration (FDA)2 para versões genéricas de

todos os medicamentos aprovados após 1962, desde que apresentassemem informações sobre sua

bioequivalência e processo produtivo, além de atenderem outras exigências, comprovando serem

equivalentes ao produto original. Essa simplificação reduziu de mais de três anos para cerca de três

meses o período de expiração da patente e o lançamento do genérico. O Ato Waxman-Hatch, também

eliminou a proibição de substituição de medicamentos prescritos e conferiu maior tempo de exclusividade

para medicamentos patenteados (BRASIL, 2001b, 2003f e 2005b).

1. Portaria Interministerial no. 1, de 06 de setembro de 1983. Aprova as Denominações Comuns Brasileiras (DCB). Diário Oficial
da União. Brasília, 12 de outubro de 1983.

2. Agência ligada ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que regula a área de produtos para
consumo humano (medicamentos, alimentos, cosméticos, correlatos etc).
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Somente após 1984, com o término da avaliação dos medicamentos registrados e o Ato Waxman-Hatch,

foram criadas as condições necessárias ideais para alavancar a indústria de medicamentos genéricos

(BRASIL, 2005b).

Em 1991, começou a tramitar na Câmara dos Deputados em Brasília, o Projeto de Lei n.º 2.002  que visava

abolir os nomes comerciais das embalagens dos medicamentos. Este projeto deu origem ao Decreto 793/

93, de 05 de abril, que determinava o uso da DCB do fármaco nas embalagens dos medicamentos, em

tamanho três vezes maior que o nome comercial  (BRASIL, 2005b).  Devido a falta de base e instrumentos

concretos para implementação de uma política de medicamentos as diretrizes deste decreto não foram

implantadas integralmente (BRASIL, 2005c).

Em 1996, devido a pressões internacionais e ao interesse em abrir negociações com outros mercados, o

Brasil fez acordo com a Organização Mundial de Comércio (OMC) e passou a respeitar patentes em todos

os setores, sobretudo na área de medicamentos. Ao mesmo tempo, tramitava na Câmara dos deputados

o projeto de Lei para implementação de medicamentos genéricos , que só foi promulgada em 1999  (BRASIL,

2003f, 2005c e 2005e).

Em 1999, finalmente foi aprovada a Lei 9.787 que instituiu os medicamentos genéricos no Brasil, seguindo

o modelo conceitual adotado por países europeus, pelos Estados Unidos, Canadá e recomendado pela

OMS. A Lei 9.787, Lei dos Genéricos foi sancionada em 10 de fevereiro de 1999 e regulamentada pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 10 de agosto de 1999, com a publicação da Resolução

nº 391, estabelecendo os critérios para produção, controle de qualidade, testes de bioequivalência e

biodisponibilidade, registro, prescrição e dispensação dos genéricos (BRASIL, 2005c). O medicamento

genérico é um medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que pretende ser com este

intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros

direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na

sua ausência, pela DCI (BRASIL, 2001a e 2002c)

Os seis primeiros medicamentos genéricos do país foram registrados em 3 de fevereiro de 2000 (BRASIL,

2005b):

Ampicilina sódica (antibiótico);

Cefalexina (antibiótico);

Cloridrato de Ranitidina (antiulceroso);

Cetononazol (antimicótico);

Furosemida (diurético);

Sulfato de Salbutamol (broncodilatador).

Em  2000, através do Decreto no. 3.675, de 28 de novembro, foram definidas regras para a concessão de

registro especial para medicamentos genéricos importados (BRASIL, 2005a). Em dezembro deste mesmo

ano, aproximadamente 190 medicamentos genéricos já haviam sido registrados. Os 84  medicamentos
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genéricos comercializados em farmácias representavam as categorias: antibióticos, penicilínicos, anti-

hipertensivos, antiinfecciosos, antimicóticos, antiulcerosos, expectorantes, analgésicos, entre outros

(BRASIL, 2005b).

Em janeiro de 2001, foi publicada a Resolução RDC nº 10, de 02 de janeiro, em substituição à Resolução

nº 391/99. O objetivo foi dar maior agilidade ao processo de registro dos medicamentos genéricos e

melhorar o fluxo das análises.  A norma agregou informações, revisou pontos da resolução original e

preencheu lacunas, como a regularização do registro de genéricos importados (BRASIL, 2005b).

Os medicamentos similares e genéricos eram comercializados pelo nome da substância ativa, traziam em

suas embalagens nomes iguais, gerando muita confusão aos consumidores finais. Porém, as exigências

para o registro do genérico eram mais rígidas que as do similar. Para acabar de vez com a confusão na

hora de distinguir um remédio genérico de um similar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

determinou, através da Resolução RDC N.º 36/01, a proibição do comércio de medicamentos que

apresentassem nas embalagens apenas o nome do princípio ativo. Os genéricos são identificados pelo

nome do princípio ativo e na embalagem pode-se ler a frase: Medicamento Genérico - Lei 9.787/99",

sendo que a partir do dia 5 de outubro de 2001 todos estes medicamentos foram obrigados a apresentar

uma tarja amarela com a letra G em azul  (BRASIL, 2001c).

No ano de 2002, foi publicada a Resolução RDC nº 84, de 19 de março, com o intuito de detalhar as

regulamentações já previstas na RDC nº 10. Esta nova resolução transforma os anexos da RDC nº 10 em

Guias publicados na forma de resoluções (RE), como por exemplo, a RE nº 478  Guia para provas de

bioequivalência de medicamentos genéricos .

Em seguida, a ANVISA, em maio de 2003, aprovou o Regulamento Técnico para medicamento similar -

Resolução RDC nº 133, de 29 de maio  - que estabelece critérios para o registro desses medicamentos.

Mesmo diante de todo um  çesforço acerca da regulamentação dos medicamentos genéricos no país,

segundo dados de 2004 da  Associação Brasileira de Medicamentos Genéricos, apenas 9% do mercado

de medicamentos brasileiros era ocupado pelos genéricos e 77% dos médicos não receitavam esses

medicamentos (BRASIL, 2005d).  A experiência internacional indica que se têm obtido mais êxito na

promoção de genéricos  naqueles  países onde as ações envolvem algum  tipo de responsabilização

daqueles que prescrevem e dispensam os medicamentos  médicos, dentistas e farmacêuticos.  A idéia

não é reproduzir aqui o que tem dado certo em outros países, sem uma certa visão crítica, mas de otimizar

com os erros e acertos dos que vem há anos aperfeiçoando instrumentos de regulação.  Para garantir que

a qualidade dos medicamentos genéricos no Brasil seja comparada à dos medicamentos genéricos fabricados

no restante do mundo, a legislação brasileira foi estabelecida com base nas legislações mais avançadas

como a dos Estados Unidos (FDA) e a do Canadá (Health Canada), onde os genéricos estão consolidados

como substitutos  com qualidade assegurada, de baixo preço, dos medicamentos de referência3  (marca).

3. Medicamento apresentando em sua composição pelo menos um fármaco ativo que tenha sido objeto de patente, mesmo já
extinta, por parte da empresa  responsável pelo seu desenvolvimento e introdução no mercado no país de origem, e disponível
no mercado nacional. Em geral, o medicamento inovador  é considerado medicamento de referência, entretanto, na ausência do
mesmo, a ANVISA indicará o medicamento de referência (BRASIL, 2002c).
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De acordo com a Associação Médica Brasileira (AMB), 18 mil apresentações de medicamentos incluindo

os de referência, genéricos, similares e os produtos patenteados estavam em comercialização no país no

ano de 2004 (BRASIL, 2005e). Em dezembro do mesmo ano, a ANVISA resolveu por ordem na casa e

tomar medidas mais drásticas com efeitos a curto e longo prazo e proibiu a comercialização de 130

similares, através da publicação da RDC nº 304, de 06 de dezembro de 2004. As indústrias fabricantes não

apresentaram à ANVISA os testes de biodisponibilidade relativa e por isso tiveram os registros dos seus

similares cancelados.

Até 2009 todos os similares que estão no mercado serão submetidos, em centros habilitados credenciados,

ao teste de equivalência farmacêutica4. Até 2014 todos os similares terão passado pelo teste de

biodisponibilidade relativa. Inicialmente, o grupo de similares de alto risco serão submetidos ao teste de

biodisponibilidade relativa, em seguida será a vez dos similares de risco médio (sob prescrição médica),

quando da renovação do registro, válido por cinco anos. Na primeira renovação, serão submetidos ao teste

os antibióticos, antineoplásicos (para câncer) e anti- retrovirais; na segunda renovação os demais

medicamentos (BRASIL, 2005e e 2005f).

Segundo o Ministério da Saúde, o teste de bioequivalência consiste na demonstração de que o genérico e

seu respectivo medicamento de referência apresentam a mesma biodisponibilidade no organismo.  A

bioequivalência, na grande maioria dos casos, assegura que o genérico é equivalente terapêutico do

medicamento de referência, ou seja, que apresenta a mesma eficácia clínica e a mesma segurança

(STORPIRTIS & CONSIGLIERI, 1995; SHARGEL & YU, 1999; STORPIRTIS, 1999; CONSIGLIERI &

STORPIRTIS, 2000).

O Brasil comercializa medicamentos importados ou cópia dos medicamentos produzidos no exterior.

Contudo faz-se necessário considerar as diferenças e os aspectos raciais, os hábitos alimentares, além

dos costumes e modo de vida existente entre os povos, fatores esses que são preponderantes e que

influenciam na absorção dos medicamentos. Baseando-se nesse contexto tramita na Câmara dos Deputados

o Projeto de Lei 5014/05, do deputado Salvador Zimbaldi (PTB-SP), que torna obrigatória a execução da

etapa clínica dos testes de biodisponibilidade relativa e bioequivalência em todos os medicamentos

produzidos ou importados, e comercializados no Brasil, com voluntários brasileiros e em território nacional.

A etapa clínica deve ser realizada em centros credenciados e habilitados pela ANVISA. Esses testes são

pré-requisito para a concessão do registro sanitário do produto a ser comercializado (BRASIL, 2005g).

Do ponto de vista da aceitação, os medicamentos genéricos já fizeram grandes avanços e continuam a

conquistar os consumidores. Um fator importante para isso é a credibilidade adquirida por estes produtos,

a partir do momento em que sua qualidade foi garantida pelos testes oficiais de bioequivalência e

biodisponibilidade.  Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),  os programas de medicamentos

genéricos têm sido reconhecidos como uma alternativa para melhorar o acesso aos medicamentos tanto

nos países em desenvolvimento como nos países industrializados . A implantação de uma política de

medicamentos tem por finalidade assegurar para toda a população uma provisão adequada de medicamentos

seguros, eficazes e de qualidade, que sejam objeto de uso racional. Isso se torna de suma importância,

4. Esse teste, realizado em laboratório serve para comprovar se a cópia tem o mesmo princípio ativo, na mesma dosagem e forma
farmacêutica (comprimido, ampola, cápsula, creme etc.) do medicamento de referência, o que pode ser avaliado por meio de
testes in vitro. Portanto, pode ser considerada como um indicativo da bioequivalência entre os medicamentos em estudo, sem,
contudo, garanti-la (SHARGEL & YU, 1999 ).
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principalmente quando se trata da ampliação do acesso a medicamentos de grande importância social

como agentes anti-retrovirais e antibióticos (BRASIL, 2003f).

A adoção da Política Nacional de Medicamentos Genéricos pelo Governo Federal envolve a produção, a

garantia da qualidade, a prescrição, a dispensação e o uso dos medicamentos genéricos e é parte funda-

mental de uma diretriz para o uso racional de medicamentos no Brasil. Desde então o país vem envidando

esforços a favor da implementação de uma política que amplie de um lado o acesso da população aos

medicamentos e de outro lado fomente a concorrência. As experiências de alguns países demonstram que

as políticas adotadas têm gerado efeito em curto prazo, outras ainda estão sob avaliação ou têm produzido

resultados inferiores aos esperados. Mas no geral, o que se verifica, é que é preciso um razoável espaço

de tempo para que haja uma implantação positiva dessa sistematização. No Brasil não foi diferente.

2 .2 . B I ODI SPON I B I L I DA DE E B I OEQU I VA L ÊN CI A

Os estudos de biodisponibilidade iniciaram-se no final da década de 40, com a introdução do conceito de

disponibilidade biológica, quando surgiram os primeiros estudos (a partir da década de 50) para determinação

de concentrações sanguíneas de fármacos (KANO, 2002 apud ABDOU, 1989; BRASIL, 2002a). No início

da década de 60, constataram-se diferenças de biodisponibilidade de importantes agentes terapêuticos

como a prednisona, hormônios tireoideanos, varfarina, digoxina, cloranfenicol e tetraciclina (GLEITER et al,

1998). Tal fato contribuiu para o desenvolvimento de técnicas analíticas mais sensíveis que permitissem a

quantificação de drogas ou metabólitos, inicialmente na urina, e posteriormente no plasma, possibilitando

a avaliação e comparação da biodisponibilidade de diferentes formulações em voluntários, bem como a

demonstração de que diferenças significativas entre estas podem ocorrer (BRASIL, 2002a).

Em 1977, a Food and Drug Administration (FDA) editou as primeiras diretrizes para a realização de estudos

de bioequivalência que foram mais tarde ampliadas a partir do Ato Waxman-Hatch, de 1984, o qual concedia

ao FDA poderes para autorizar a aprovação de drogas genéricas sem ensaios clínicos de segurança ou

eficácia, desde que a droga fosse bioequivalente ao produto inovador (BRASIL, 2001b, 2002a, 2003f e

2005b).

No Brasil, houve um grande salto nos trabalhos científicos relacionados à farmacologia clínica, através da

realização de estudos de biodisponibilidade e bioequivalência, que pode ser creditado à Lei dos genéricos

nº 9787/99, através da implementação da nova política de medicamentos genéricos.

Atualmente, os estudos de biodisponibilidade e bioequivalência constituem um dos temas mais debatidos

nas áreas farmacêutica e médica.  Nos últimos 28 anos, houve, provavelmente, o maior número de publicações

e de encontros científicos que qualquer outro tópico da biofarmácia (GLEITER et al., 1998).

O termo biodisponibilidade é, na verdade, uma contração de disponibilidade biológica. Considera-se

biodisponibilidade como sendo a taxa e a extensão na qual uma molécula ativa é absorvida e torna-se

disponível para exercer seu efeito farmacológico. Considerando-se que a quantidade do fármaco contida no

fluido biológico está em equilíbrio com o sítio de ação, a biodisponibilidade é determinada através da

medida da concentração do princípio ativo da droga em sangue total, soro ou outro fluido biológico apropriado,

em função do tempo (GOODMAN & GILMAN, 2003; CRAIG & STITZEL, 2005; BOLAÑOS, 2004; BRASIL,

2002a ).
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Quando se compara os valores da concentração sanguínea de uma droga administrada por via extravascu-

lar aos valores da mesma droga administrada por via intravenosa, obtém-se o parâmetro conhecido como

biodisponibilidade absoluta. Quando a comparação é feita entre dois produtos, que contêm a mesma

droga, sendo um chamado de referência, administrados pela mesma via, chama-se de biodisponibilidade

relativa5 (CRAIG & STITZEL, 2005; ABREU, 2003; BRASIL, 2002a; KANO, 2002; GOODMAN & GILMAN,

2003). Desta maneira, defini-se Bioequivalência da seguinte maneira: duas especialidades farmacêuticas

são bioequivalentes quando sendo equivalentes farmacêuticos ou alternativas farmacêuticas, suas

biodisponibilidades depois da administração das mesmas doses molares são semelhantes em tal grau,

que pode esperar-se que seus efeitos sejam essencialmente os mesmos (BOLAÑOS, 2004).

Segundo o FDA (UNITED STATES, 2001) a bioequivalência entre dois medicamentos é caracterizada

como ausência de diferença significativa na velocidade e extensão pelas quais o fármaco presente em

equivalentes ou alternativas farmacêuticas6 torna-se disponível no local de ação, quando administrados na

mesma dose molar e nas mesmas condições, em ensaio apropriadamente planejado.

A EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, 2000), considera dois medicamentos

como bioequivalentes quando estes forem equivalentes ou alternativas farmacêuticas e apresentarem

biodisponibilidades, após administração da mesma dose molar, de tal forma semelhantes que garantam os

mesmos efeitos em relação à eficácia e segurança. (KANO, 2002).

No Brasil, entretanto, a definição de medicamentos bioequivalentes restringe-se, atualmente, a equivalentes

farmacêuticos7, ou seja, exclui as alternativas farmacêuticas do conceito de bioequivalência. Segundo a

Resolução nº 84/02, dois medicamentos podem ser considerados bioequivalentes, se forem equivalentes

farmacêuticos, e ao serem administrados na mesma dose molar, nas mesmas condições experimentais,

não apresentarem diferenças estatisticamente significativas em relação a biodisponibilidade (BRASIL,

2002c).

Demonstrar a bioequivalência implica, indiretamente, em evidenciar que dois medicamentos testados são

terapeuticamente equivalentes e podem ser usados indistintamente, ou seja, são intercambiáveis. Contudo

o conceito de mesmo efeito  terapêutico é tão complexo e  pode ter interpretações variadas, de tal

maneira que se pode presumir que qualquer demonstração de bioequivalência, no sentido amplo, seja

complicada e discutível (ZAPATER & HORGA, 1999).  A Figura 1 ilustra alguns dos diversos fatores que

podem interferir na biodisponibilidade e conseqüentemente no efeito do fármaco como:

5. A biodisponibilidade é extrremamente dependente da via de administração e da formulação da droga. Na biodiponibilidade
relativa dois produtos (teste e referência) são comparados entre si, e não em relação à via de administração (CRAIG & STITZEL,
2005).

6. Alternativas farmacêuticas são medicamentos que contém o mesmo fármaco, isto é, mesma molécula terapeuticamente ativa,
ou seu precursor, mas não necessariamente na mesma quantidade, forma farmacêutica, sal ou éster. Não contém,
necessariamente, os mesmos excipientes, mas cumprem com os requisitos farmacopéicos de identidade, dosagem, potência,
pureza, além de uniformidade de conteúdo e velocidade de dissolução, quando for aplicável  (UNITED STATES, 1999).

7. Equivalentes farmacêuticos: são medicamentos que contém o mesmo fármaco, isto é, mesmo sal ou éster da mesma molécula
terapeuticamente ativa, na mesma quantidade e forma farmacêutica, podendo ou não conter  excipientes idênticos. Devem
cumprir com as mesmas especificações atualizadas da Farmacopéia Brasileira e, na ausência desta, com as de outros códigos
autorizados pela legislação vigente ou, ainda, com outros padrões aplicáveis de qualidade, relacionados à identidade, dosagem,
pureza, potência, uniformidade de conteúdo, tempo de desintegração e velocidade de dissolução, quando for o caso (BRASIL,
2002c).
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Relacionadas à droga testada

Características físico-químicas da droga (solubilidade, coeficiente de partição, polimorfismo, entre outros)

Diferenças na forma farmacêutica (processo de fabricação, formulação com diferença de excipientes

etc)

Relacionadas à dose administrada

Especialidade farmacêutica (diferenças entre lotes, conservação do produto, sistema e dosificação no

caso de soluções e xaropes)

Cumprimento do regime terapêutico por parte do paciente e que é influenciado por fatores tão diversos

como idade, nível de educação, posição sócio-econômica, custo do produto, informações recebidas e

confiança da segurança e eficácia e utilidade do fármaco.

Diferenças farmacocinéticas e farmacodinâmicas inter e intra-individual

Está relacionado com idade, sexo, jejum, uso de outros medicamentos, estado de saúde, entre outros.

Figura 1. Variáveis que podem alterar a biodisponibilidade e o efeito de um fármaco.
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A figura 1 evidencia a importância de controlar  todos esses fatores, ressaltando que diferenças em

relação a características físicas e físico-químicas do fármaco e demais componentes da formulação, bem

como processos de fabricação, podem gerar diferenças na biodisponibilidade que, no caso do genérico,

podem comprometer a bioequivalência e, conseqüentemente, a intercambialidade. A intercambialidade

entre o genérico e seu respectivo medicamento de referência deve ser assegurada pela comprovação da

equivalência farmacêutica, da bioequivalência e das Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade

(BPFC) (STORPITS et  al., 2004; KANO, 2002 apud CONSIGLIERI et al., 2000; MARZO,1999).

Portanto, as preocupações em termos de biodisponibilidade, bioequivalência e intercambialidade recaem

sobre medicamentos apresentados sob formas farmacêuticas para as quais existem muitos fatores que

podem alterar a liberação, a dissolução e a absorção do fármaco no organismo (formas farmacêuticas

sólidas de uso oral, de liberação imediata ou modificada)8  (STORPITS et  al., 2004 apud  ABDOU, 1989 e

MANADAS et al., 2002; GIBALDI, 1991)

Segundo Lipka &  Amidon (1999), a solubilidade, a velocidade de dissolução e a permeabilidade intestinal

são os fatores biofarmacêuticos mais importantes que afetam a velocidade e a extensão da absorção em

medicamentos administrados por via oral. Baseados neste conceito, os autores sugerem que fármacos de

alta solubilidade e alta permeabilidade que demonstrem rápida dissolução (85% de quantidade dissolvida

de fármaco em 30 minutos) poderiam ser aprovados somente com um ensaio de dissolução de único ponto

e mesmo assim garantir a bioequivalência.

Um Sistema de Classificação Biofarmacêutica foi proposto, nos últimos anos, dividindo os fármacos em

quatro classes tendo com base a solubilidade do próprio fármaco e sua permeabilidade através das

membranas biológicas, quando administrado por via oral. Esse sistema de classificação focaliza apenas

as propriedades físico-químicas do fármaco, não considerando as variáveis in vivo como: local de absorção,

motilidade gastrintestinal, secreção de fluidos e, perfil farmacocinético e farmacodinâmico. De acordo com

Gleiter et  al .(1998), este conceito complementa, mas não substitui o estudo clássico de biodisponibilidade

a partir de estudos in vivo. A aplicabilidade deste conceito torna-se-á cada vez mais comum no meio

científico assim como no s órgãos regulatórios. Vale ainda salientar que os referidos estudos são realizados

com o fármaco puro, sem levar em consideração o produto final.

A legislação brasileira, tendo como base a regulamentação técnica e a experiência de diversos países na

área de medicamentos genéricos, considera alguns casos de isenção de testes de bioequivalência para o

registro de determinados medicamentos genéricos, como por exemplo, as soluções aquosas injetáveis

por via intravenosa. Nessas formas farmacêuticas, o fármaco já está dissolvido e toda a dose será

administrada diretamente na corrente circulatória do paciente, o que implica em 100% de biodisponibilidade.

Para um genérico desse tipo, a comprovação da equivalência farmacêutica e das BPFC é suficiente para

garantir a intercambialidade com o medicamento de referência (BRASIL, 2004a).

8. Formas farmacêuticas em que o fármaco está presente na forma sólida, cuja dissolução pode ser afetada significativamente
pelas características inerentes ao próprio fármaco, bem como pela presença de excipientes que favorecem ou dificultam a
dissolução, além das técnicas de fabricação empregadas (GIBALDI, 1991).
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Desse modo, o teste de bioequivalência realizado de acordo com as Boas Práticas de Clínica (BPC) e de

Laboratório (BPL), empregando-se voluntários sadios, é fundamental para garantir que equivalentes

farmacêuticos apresentarão o mesmo desempenho no organismo em relação à biodisponibilidade, expressa

em termos da quantidade absorvida do fármaco, a partir da forma farmacêutica administrada, e da velocidade

do processo de absorção ( STORPITS & CONSIGLIERI, 1995 ; SHARGEL & YU, 1999; STORPITS, 1999;

CONSIGLIERI & STORPITS, 2000).

Atualmente, órgãos reguladores internacionais e nacionais exigem evidências de bioequivalência em termos

de biodisponibilidade média relativa. Para tanto, alguns parâmetros farmacocinéticos como AUC (Área sob

a Curva), Cmáx (Concentração máxima alcançada) e Tmáx (tempo necessário para alcançar a Cmáx) e T1/2

(tempo de meia vida) devem ser levados em consideração e podem ser estimados a partir de um perfil

concentração -tempo da droga (BOLAÑOS, 2004; BRASIL, 2003c; GRAIG & STILTZEL, 2005; GOODMAN

& GILMAN, 2003).

2 . 3 . P L A N E J A M E N T O D E E S T U D O S D E B I O D I S P O N I B I L I D A D E R E L A T I V A /

B I OEQU I VA L ÊN CI A

A realização do teste de bioequivalência deve ser precedida, necessariamente, pela realização do teste de

equivalência farmacêutica. A comparação dos perfis de dissolução do fármaco a partir dos medicamentos

em estudo, antes da realização do teste de bioequivalência, também é necessária e recomendável.

Entretanto, a demonstração da semelhança entre os perfis de dissolução per se não qualifica os produtos

como bioequivalentes (SHARGEL & YU, 1999).

Os medicamentos a serem submetidos ao estudo de biodisponibilidade/bioequivalência deverão,

inicialmente, ser analisados segundo sua monografia inscrita na Farmacopéia Brasileira e , na falta desta,

em outros códigos autorizados pela legislação vigente (BRASIL, 2002c).

Segundo a resolução da ANVISA, RDC nº 84/02 e RDC nº 135/03, que estabelecem os critérios para

provas de bioequivalência de medicamentos genéricos, estas deverão contemplar três etapas: clínica,

analítica e estatística (BRASIL,2002c e 2003e)

ETAPA CLÍNICA

Na etapa clínica devem ser estabelecidos o cronograma de coleta das amostras (deve contemplar um

tempo igual ou superior a 3-5 vezes a meia-vida de eliminação), de acordo com o tipo de forma farmacêutica

(liberação imediata ou modificada) e a meia-vida de eliminação do fármaco. Os critérios de inclusão e

exclusão de voluntários do estudo devem ser suficientes para selecionar voluntários saudáveis, evitando

que características fisiopatológicas dos indivíduos interfiram nos resultados.  A  forma pela qual as amostras

serão coletadas, processadas, armazenadas e transportadas também faz parte do planejamento da etapa

clínica (SHARGEL & YU, 1999).
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O desenho do estudo é do tipo aberto, aleatório e cruzado. Para a realização desses estudos são empregados

voluntários humanos que recebem os medicamentos teste e referência em ocasiões separadas (períodos),

em esquema de dose simples ou múltipla. O intervalo entre os períodos deve ser de, no mínimo, sete

meias-vidas de eliminação do fármaco, ou do metabólito, quando o mesmo for ativo (BRASIL, 2002a e

2002c)

A legislação estabelece que para testes de bioequivalência/biodisponibilidade relativa o número de voluntários

sadios não poderá ser inferior a 12, com idade entre 18 e 50 anos e capazes de fornecer seu consentimento

livre e esclarecido. Os estudos podem ser conduzidos com voluntários do sexo masculino, feminino ou

ambos, sendo que neste caso, o número de homens e mulheres deve ser o mesmo. A  ANVISA  pode exigir

um número maior de voluntários para fármacos que apresentem grande  variabilidade, de forma a assegurar

poder estatístico suficiente para garantir a confiabilidade dos resultados do estudo. O peso dos voluntários

deve estar em um limite de ± 15% do peso considerado normal, levando-se em consideração a altura e

estrutura física (BRASIL, 2002a e 2003a; BOLAÑOS, 2004)

O protocolo experimental do estudo e o termo de consentimento livre e esclarecido devem ser submetidos

a apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), credenciado ao Comitê Nacional de Ética em

Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde / MS (BRASIL, 1996, 2002a e 2003a).

Os voluntários participantes dos estudos clínicos, que necessitem de confinamento, devem permanecer

em local apropriado que atenda às Boas Práticas Clínicas (BPC), sob a responsabilidade de um médico

(BRASIL, 2002a, 2003a e 2004b)

ETAPA ANALÍTICA

Após a realização da Etapa Clínica, as amostras de material biológico coletadas dos voluntários participantes

da pesquisa, são encaminhadas a um Centro  Analítico para a quantificação do fármaco em estudo.  A

condução dos trabalhos se dá de acordo com as normas de Boas Práticas de Laboratório (BPL), através

do desenvolvimento de metodologias, que devem ser validadas seguindo critérios definidos pela legislação

vigente, os quais serão realizados para fins de registro do medicamento em estudo.

O desenvolvimento do método é a etapa mais importante nos estudos de bioequivalência, visto que a

confiabilidade dos resultados desses estudos está na dependência direta da etapa analítica (BRASIL,

2005a). O método de quantificação deve ser específico para cada analito, exato e relativamente simples,

de modo a minimizar os erros.

Durante a condução desta etapa faz-se necessário verificar toda a metodologia de preparação da amostra,

a qual envolve os processos de extração, separação, purificação, identificação e quantificação do fármaco

na matriz biológica. Toda a metodologia deve estar devidamente validada antes da realização do estudo,

apresentando todos os parâmetros de validação previamente estabelecidos (BRESSOLE et al., 1996;

CAUSON, 1997), e devem ser realizados estudos prévios de estabilidade na matriz biológica em questão

(BRASIL, 2002a, 2003c e 2004a).
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ETAPA ESTATÍSTICA

A etapa estatística começa, na realidade, antes do início do estudo, com o cálculo do número adequado de

voluntários para o fármaco em questão e a elaboração da lista de randomização, além da definição de um

delineamento adequado para o estudo (capaz  de identificar e isolar a variabilidade inter-individual da

análise dos dados) (BRASIL, 2003c). Também faz parte do planejamento da etapa estatística, o tratamento

a que serão submetidos os dados gerados na etapa analítica (SHARGEL & YU, 1999).

Os parâmetros farmacocinéticos são obtidos das curvas de concentração plasmática do fármaco versus

tempo e analisados, estatisticamente, para a determinação da biodisponibilidade. Esta curva de

concentração do medicamento ao longo do tempo é caracterizada pela quantificação de um determinado

número de amostras biológicas, relativas a tempos de coleta previamente estabelecidos. Os seguintes

parâmetros farmacocinéticos (Figura 3) devem ser determinados (BRASIL, 2002a e 2003c; BOLAÑOS,

2004):

Relacionados a quantidade de fármaco absorvida:

Área sob a curva de concentração plasmática versus tempo (ASC0-t): freqüentemente utilizada para

medir a extensão da absorção do fármaco absorvido pelo organismo após sua administração. È calculada

pelo método dos trapezóides, do tempo zero ao tempo t, onde t é o tempo relativo à última concentração

determinada experimentalmente.  A  ASC0-t deve ser igual ou superior a 80% da ASC0-  . A determinação

da bioequivalência entre duas formulações resulta da comparação das ASCs obtidas no experimento:

ASC = FD / K E. VD

onde F - fração absorvida; D - dose administrada e FD - quantidade do fármaco absorvido; Ke - constante

de eliminação; Vd - volume de distribuição.

Área sob a curva de concentração sanguínea do tempo zero a infinito (ASC 0-

 

): extrapolação da

AUC que é calculada do tempo zero até o tempo relativo à completa eliminação do fármaco.  A área sobre

a curva de zero a infinito é obtida da seguinte maneira:

ASC0-

  

= ASC0-T 
+ CT / K E

onde Ct é a última concentração do fármaco determinada experimentalmente e Ke é a constante de

eliminação da fase terminal.

Relacionados a quantidade de fármaco absorvida:

Concentração Máxima (Cmáx) do fármaco e/ou metabólito: concentração plasmática máxima obtida

após administração do fármaco.

Tempo Máximo (Tmax): tempo para atingir a concentração máxima, cujo pico é obtido diretamente sem

interpolação dos dados. Indicador da velocidade de absorção.
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Outros parâmetros farmacocinétios como:

T(1/2): meia - vida de eliminação plasmáica do fármaco;

Ke: constante de veocidade de eliminação do fármaco.

Figura 2. Desenho Cruzado 2x2 (Zapater & Horga, 1999)

TRATAMENTO DOS DADOS

A avaliação estatística é composta basicamente por métodos estatísticos associados à avaliação da

bioequivalência, considerando o critério da bioequivalência média sob delineamento experimental cros-

sover 2x2 (Figura 2). Esta etapa deve ser conduzida segundo os critérios estabelecidos na Resolução -

RE nº 898, de 29 de maio de 2003.

Os parâmetros ASC0-t e Cmax são usados transformado-os em logaritmo natural, uma vez que, em geral, a

distribuição dos dados transformados se aproxima mais a uma distribuição normal em relação aos dados

originais. No caso de realização da análise estatística nos dados em escala original deve-se apresentar

justificativas (BRASIL, 2003c).

Os valores obtidos para os parâmetros ASC 0-   , ASC0-t e Cmax  são utilizados para a verificação dos efeitos

de seqüência, de voluntário dentro da seqüência, período e tratamento através da análise de variância

(ANOVA) . Deve-se construir um intervalo de confiança (IC) de 90% para as relações entre os valores  da

ASC0-t e Cmax  dos produtos teste e referência, que devem estar compreendidos entre 80 a 125%, utilizando-

se para tal as transformações logarítmicas dos valores dos referidos parâmetros (BRASIL, 2003c):

80 < (ASC0-T 
TESTE / ASC0-T  

REFERÊNCIA) > 125%

80 < (C
MAX 

TESTE / C
MAX  

REFERÊNCIA) > 125%

Para análise do Tmax  utiliza-se testes não paramétricos pela diferença individual = teste - referência

(BRASIL, 2003c).

Referência (R)

Teste (T)

Período 2

Teste (T)

Referência (R)

Período 1

Sequência 1 (RT)

Sequência 2 (TR)
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Figura 3. Representação esquemática dos principais parâmetros farmacocinéticos de um estudo de Bioequivalência.
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2 .4 . M ET ODOL OGI A S DE QU A N T I FI CA ÇÃ O DE FÁRMACOS EM FL U I DOS B I OLÓGI COS

A determinação de fármacos em matrizes biológicas pode ser realizada através de diversas metodologias

de quantificação direta e indireta, havendo, no entanto diferenças na sensibilidade e especificidade nos

níveis de concentração mínimos destes para sua determinação em cada matriz. Novas metodologias

desenvolvidas para esse fim têm conseguido aumentar a sensibilidade e rapidez de quantificação de

fármacos, sendo a cromatografia a líquido com detecção por ultravioleta a técnica mais descrita na atualidade.

No entanto, o uso de outras metodologias como a Cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE) acoplada

a espectrômetria de massa seqüencial (CL-EM-EM) tem aumentando progressivamente, sobretudo para

estudos bioanalíticos. Isto se deve ao fato desta técnica apresentar alta sensibilidade, seletividade, precisão,

exatidão e rapidez.

Durante o desenvolvimento e validação de um método bioanalítico diversos fatores devem ser levados em

consideração, como a otimização das condições cromatográficas, a avaliação do melhor método de extração

da matriz biológica, a escolha de uma técnica instrumental de detecção adequada, a realização de estudos

Um estudo de bioequivalência refere-se basicamente à comparação das principais medidas farmacocinéticas

observadas no experimento, relativas aos produtos a serem testados, representadas na Figura 3. Os

resultados dos estudos são expressos como bioequivalentes ou bioinequivalente para a comparação das

formulações Teste e Referência. Contudo, dois medicamentos serão considerados bioequivalentes quando

o IC de 90% para as seguintes razões: ASC0-t teste/ASC0-t ref e Cmax teste/Cmax ref entre as médias

dos parâmetros farmacocinéticos de teste e referência estiverem compreendidos entre 80 a 125%. Outros

limites de IC de 90% para Cmax, previamente estabelecidos no protocolo, poderão ser aceitos mediante

justificativas científicas. Quando clinicamente relevante, Tmax deverá também ser considerado (BRASIL,

2002a e 2003c).
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de estabilidade até a avaliação dos critérios de aceitação e rejeição empregados para a análise das

amostras. Esta fase é primordial e deve garantir não apenas a precisão e exatidão dos resultados do

fármaco no sistema cromatográfico, mas também que este e demais analitos possam ser determinados

numa faixa de concentração que englobe a janela terapêutica, isto é, a faixa de concentração mínima

eficaz  CME - e a concentração máxima tolerada - CMT (NASCIMENTO, 2004).

2.4.1. MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS

A cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes de uma mistura que encontra

aplicação em todos os ramos da ciência. Os componentes da amostra a serem separados se distribuem

entre duas fases, que estão em contato íntimo, uma estacionária, geralmente de grande área enquanto a

outra, a fase móvel, move-se através da primeira. Como conseqüência dessa mobilidade, os componentes

da amostra se separam em bandas ou zonas discretas que podem ser analisadas qualitativa e/ou

quantitativamente (CIOLA,1998; NETO & NUNES, 2003; SKOOG, 2002).

Em 1906  Michael S. Tswett utilizou pela primeira vez os termos cromatograma , cromatografia e métodos

cromatográficos , contudo o tremendo impacto desses métodos na ciência só foi atestado pelo Prêmio

Nobel de 1952, concedido a  A. J. P. Martin pelas suas contribuições nesse campo, antecipando o surgimento

de dois tipos de cromatografias: à gás e a líquido de alta eficiência. Martin participou de vários acontecimentos

na história da cromatografia: com Synge, desenvolvendo a cromatografia de partição líquido-líquido, na

qual a fase estacionária também líquida é suportada sobre um sólido; com Consden e Gordon, reintroduzindo

a cromatografia em papel; e com James, atualizando a cromatografia gás-líquido (CIOLA, 1998).

Nos últimos 50 anos, a cromatografia vem ocupando um lugar de destaque no meio científico, isto se deve

não somente ao desenvolvimento de vários novos tipos de técnicas cromatográficas (cromatografia  a

líquido, cromatografia a gás e cromatografia de fluido supercrítico), mas também a sua facilidade de efetuar

separações, identificação e quantificação de espécies químicas (SKOOG, 2002), por si mesma ou em

conjunto com outras técnicas instrumentais de análise, como por exemplo, a espectrofotometria ou a

espectrometria de massas (ABREU, 2003). A Figura 4 mostra os diferentes tipos de cromatografia de

acordo com a fase estacionária e a fase móvel.

Figura 4. Tipos de Cromatografia de acordo com fases móvel ( * ) e estacionária ( ¨ ).
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Pela Figura 4, podemos observar que a cromatografia pode ser sub-dividida em:CGL - Cromatografia Gás-Líquido;
CGS - Cromatografia Gás-Sólido; CFS - Cromatografia em fluido supercrítico; CLL - Cromatografia Líquido-Líquido;
CCD - Cromatografia em camada Delgada; CLS - Cromatografia Líquido-Dólido; CTI - Cromatografia Troca Iônica; CET
- Cromatografia por Exclusão de Tamanho; CFL - Cromatografia Fase quimicamente ligada.

     2.4.1.1. CROMATOGRAFIA A LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE OU CL)

A cromatografia a líquido permaneceu estagnada até o fim dos anos 60, considerada essencialmente

como uma técnica preparativa. Comparada com a cromatografia a gás, que demonstrou enorme potencialidade

devido à sua eficiência, facilidade, baixo custo e possibilidade de analisar misturas voláteis de alta

complexidade, a cromatografia a líquido pareceu uma técnica de poucos recursos (CIOLA,1998). A  partir

da década de 70, estudos teóricos e práticos desenvolvidos por Karr e cols., Snyder, Kirkland, Jentoft e

Gouw, Huber e Hulsman e outros aperfeiçoaram o sistema de bombeamento e detecção de cromatografia

líquida de alta eficiência, comprovando que o uso desses equipamentos, operando com fase móvel líquida

sob pressão e com métodos de detecção sensíveis possibilitou análises de velocidade comparável às  de

cromatografia gasosa, com resultados  altamente satisfatórios (CIOLA,1998; ABREU, 2003; COLLINS et

al, 1995 ; QUATTROCCHI et al,1992).

Dando seqüência a evolução da CLAE foram desenvolvidos recheios das fases estacionárias com tamanhos

de partículas cada vez mais reduzidos. Halasz e também Horvatch desenvolveram os recheios à base de

partículas superficialmente porosas, e posteriormente, as partículas completamente porosas, de diâmetro

pequeno, por Kirkland e outros. O desenvolvimento por Nickell e cols., de fases estacionárias contendo

grupos alquilas  quimicamente ligados ao suporte permitiu a aplicação da chamada fase reversa (fase

estacionária apolar), ampliando as aplicações dessa  técnica; enquanto a introdução de colunas de diâmetro

interno menores (as microbores e as capilares recheadas ) por Scott  e por Novothy viabilizaram o uso da

cromatografia a líquido de alta eficiência para qualquer  tipo de análise quer  orgânica quer inorgânica

(ABREU, 2003 apud HENION et  al., 1998).  Hoje a CLAE é a técnica de separação mais usada, devido a

fácil adaptação para determinações quantitativas acuradas, sua adequação à  separação de espécies não-

voláteis ou termicamente instáveis e , acima de tudo, sua ampla aplicabilidade não só na área bioanalítica,

mas  também em outras áreas afins como análise de alimentos, fitoterápicos, toxicológicos, forense, de

íons  inorgânicos, proteoma e genoma.

A CLAE (Figura 5) é uma técnica de separação automatizada composta por  um conjunto de equipamentos

especiais:

1. reservatório contendo fase móvel;

2. sistema de bombeamento de alta pressão (bombas);

3. injetor de amostras;

4. sistema analítico  coluna cromatográfica encerrada em um forno;

5. sistema de detecção;

6. sistema de registro e análise dos dados.
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Figura 5: Representação esquemática de um sistema de HPLC. (Manual de Boas Práticas Biodisponibilidade/
Bioequivalência, ANVISA, Vol. 2, 2002)

O conhecimento sobre todos os componentes que constituem um cromatógrafo a líquido é fundamental,

contudo para a execução de análises mais eficientes e rápidas faz-se necessário um detalhamento sobre

os diferentes sistemas de solventes, tipos de fase estacionárias utilizadas e do sistema de detecção.

2.4.1.1. a. Sistema de Solventes

O sucesso da separação de misturas, empregando a CL, depende de uma escolha adequada da fase

móvel acoplada a uma fase estacionária conveniente. A separação dos compostos de interesse pode

acontecer pelo emprego de um único solvente de composição constante chamado de eluição isocrática,

ou pelo emprego de dois ou três sistemas de solventes, que diferem bastante entre si em polaridade, pela

eluição com gradiente. Sistemas envolvendo colunas não-polares e uma fase móvel polar são comumente

conhecidos como sistemas de fase reversa, onde as moléculas polares são facilmente eluidas pela fase

móvel. O inverso ocorre com sistemas de fase normal, fase móvel apolar e coluna polar, cuja retenção do

soluto aumenta com a polaridade do mesmo.

Um outro fator adicional mas de relevância quando se deseja controlar a força de eluição do solvente na

fase móvel, é o pH, sobretudo em colunas de fase reversa. Ajustando-se as condições cromatográficas

(ajuste do pH) pode-se obter condições ideais de ionização dos analitos, quando a CLAE está acoplada à

espectometria de massas. Esse ajuste de pH é feito antes da introdução da amostra na fonte de íons do

espectrômetro de massas, pela adição de substâncias ácidas ou básicas à fase móvel, apenas para

compostos em que a ionização é pH dependente (NASCIMENTO, 2004 apud IRIBARNE & THOMSON,

1976, 1979). Como em espectrometria de massas com interface de electrospray (ES) o processo de

ionização ocorre na fase móvel, isso requer que o analito já possua uma carga quando dissolvido.

Consequentemente, o pH da fase móvel deve ser baixo quando usar o modo íon positivo (ES+) e relativamente

alto no modo íon negativo (ES -) (LANGERWEF et al., 2000; TEMESI & LAW, 1999; STRAUB &

VOYKSNER, 1993).

Há uma grande variedade de solventes utilizados, no entanto, existem algumas propriedades desejáveis

para seu uso em CLAE:

Alta pureza

Não decomposição do analito e da fase estacionária

Compatibilidade com o sistema de detecção

Baixa viscosidade

Dissolução da amostra

Baixo custo
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2.4.1.1.b. Fase Estacionária (Coluna Cromatográfica)

Durante as décadas de 70 e 80 a cromatografia foi praticada principalmente em colunas de diâmetro

interno em torno de milímetros, com comprimento variando de 10 a 25 centímetros. Estas dimensões

foram alteradas a partir da constatação de que diminuindo-se o tamanho das partículas da fase estacionária

de 10 microns para 5 microns, podia-se diminuir o comprimento da coluna para a metade, mantendo-se a

mesma eficiência de separação. A variação no diâmetro interno das colunas motivou o surgimento das

colunas denominadas microbore, semi-microbore e capilares para cromatografia líquida. Esta miniaturização,

além de haver permitido considerável economia com solventes, fases estacionárias e amostras, possibilitou

ainda uma ampliação no campo da cromatografia líquida, incluindo o acoplamento com espectrometria de

massas (LANÇAS, 2002).

A coluna cromatográfica determina a seletividade e eficiência da separação. Essa capacidade é definida

através da seleção de características ideais da coluna, tais como o tipo de empacotamento (fase

estacionária) e sua porosidade, dimensões da coluna, diâmetro das partículas empregadas, a fim de obter

condições ótimas na separação por cromatografia a líquido. A sílica é, certamente, a fase estacionária

mais comum em cromatografia a líquido. Entretanto, esta vem sendo substituída pelas colunas poliméricas

com caráter hidrofílico e lipofílico, porque a maioria dos fármacos apresentam tanto grupos polares quanto

apolares na sua estrutura.

A separação dos compostos empregando cromatografia líquida deve-se principalmente aos fenômenos

que ocorrem na interface fase estacionária /fase móvel e, a interação entre os componentes das amostras

e essa interface envolvem vários processos físico-químicos que refletem na atração ou repulsão relativa

destes. Esses fenômenos, em geral, são forças intermoleculares fracas do tipo Van der Walls, pontes de

hidrogênio, transferências de cargas, interações iônicas , além de processos de adsorção, partição, exclusão

por tamanho molecular, contra-corrente, complexação e outros (CIOLA, 1998; NASCIMENTO, 2004). Contudo,

há dois principais mecanismos envolvidos no retardamento da passagem de um composto pela coluna.

Em colunas de fase reversa, o mecanismo de retardo acontece pelo particionamento da porção lipofílica da

molécula dentro da fase estacionária. Já em colunas de fase normal, este mecanismo é devido a adsorção

do grupo polar da molécula sobre os grupos polares da fase estacionária (NASCIMENTO, 2004 apud

WATSON, 1999).

O conhecimento da forças envolvidas no processo de separação é fundamental para se vislumbrar a natureza

do processo cromatográfico e então propor condições ideais, determinando o comportamento do sistema

e elegendo a combinação entre as fases estacionária e móvel para obter resultados desejáveis.

A sílica é bastante utilizada em cromatografia em fase normal , não sendo recomendada para o uso em

fase reversa (BRASIL, 2002b).

2.4.1.1. c. Sistema de Detecção

O detector mede as mudanças de concentração ou a massa dos compostos da amostra que está deixando

a coluna do sistema cromatográfico.  A interpretação dos dados registrados pelo detector produz informações

quantitativas e qualitativas sobre a amostra e seus constituintes. A escolha de um detector depende da

sua sensibilidade, seletividade, precisão e exatidão adequadas para a execução e tempo da análise

empregada.
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Detectores fotométricos medem as mudanças na absorção de luz monocromática ou a fluorescência;

detectores de índice de refração medem as mudanças do índice de refração efluente da coluna, enquanto

que os eletroquímicos e por condutividade medem as mudanças das características elétricas da solução

(CIOLA, 1999; SKOOG et al., 2002; NETO & NUNES, 2003). Contudo a dosagem plasmática de

medicamentos através da CLAE com leitura através da fluorescência ou ultravioleta é a mais freqüentemente

utilizada na atualidade. Outros tipos de detectores mais sofisticados e sensíveis vem ganhando,

progressivamente, espaço no campo bioanalítico, inclusive no Brasil, como é o caso do espectrômetro de

massas.

Os detectores disponíveis no mercado mais utilizados são:

Outros:

De acordo com Langerwerf e cols, o tempo médio de corrida de uma amostra através da CLAE varia em

torno de 10 min (fluorescência) a 15 min (ultravioleta- UV) e em torno de 20 min quando da utilização de

detecção eletroquímica. Este tempo é drasticamente reduzido para 3 min quando se utiliza a CL-MS/MS,

sobretudo no modo de aquisição de íons por MRM (monitoramento de reações múltiplas). Esses dados

demonstram a rapidez da CL-MS/MS se comparada com os outros métodos referidos acima e, se aliarmos

a isso a quantidade potencial de amostras utilizadas para a determinação de fármacos em matrizes

biológicas representa um enorme ganho, sobretudo na área bioanalítica (OLIVEIRA, 2002).

2.4.2. CROMATOGRAFIA A LÍQUIDO ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS SEQÜENCIAL

(CL  EM/EM)

No início da década de 40 já existiam registros da aplicação geral da espectrometria de massas para a

análise química quantitativa de misturas de hidrocarbonetos obtidos da indústria petrolífera. Isto levou ao

aparecimento e rápido aperfeiçoamento de espectrômetros de massas comerciais na década de 50, com

aplicação na identificação e elucidação estrutural de uma ampla variedade de compostos orgânicos (SKOOG

et al., 2002). A  EM foi ganhando mais espaço, nos anos 80 com o desenvolvimento de métodos de

produção de íons de moléculas não-voláteis ou termolábeis. E a partir dos anos 90, devido a esses novos

métodos de ionização, obteve um notável crescimento dentro da área bioquímica e biológica, sendo

atualmente aplicada à determinação de estruturas de polipeptídeos, proteínas e outros biopolímeros de

alta massa molecular principalmente em projetos de mapeamento genômico (SKOOG et al., 2002;

NASCIMENTO, 2004).

 

Detectores de absorbância no ultravioleta e visível (UV-VIS);

 

Detectores de fluorescência;

 

Detectores eletroquímicos;

 

Detectores de massas

 

Detectores de índice de refração

 

Detectores de condutividade elétrica
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A CL interfaciada com a EM é mais comumente utilizada no modo off-line, contudo nos últimos seis anos

um razoável número de publicações vêm explorando a combinação on-line dessas técnicas, sobretudo

com extração em fase sólida (NASCIMENTO, 2004 apud JAEGFELDT et al., 1998; HENION, 1999; OOMS

et al., 2003).

     2.4.2.1. PRINCÍPIOS DA TÉCNICA DE CL EM/EM

O espectrômetro de massas funciona basicamente através da ionização das moléculas e sua fragmentação.

Após isto, os íons resultantes são identificados de acordo com sua relação massa/carga. Os componentes-

chave no processo são (Figura 6): a fonte de íons; o analisador e o detector. A fonte de íons tem a função

de gerar íons, essenciais ao processo. Há vários tipos de fonte de íons que podem ser utilizados quando do

interfaciamento da cromatografia acoplada à detectores de massas. Cada tipo é específico para uma certa

classe de compostos. Há também vários tipos de analisadores de massa, principais responsáveis pela

especificidade e sensibilidade destes tipos de detectores, o analisador do tipo quadrupolo é o mais largamente

utilizado para trabalhos de quantificação. Esse tipo de analisador, quadrupolo, pode ser utilizado de duas

formas: (1) monitorando um dado íon (sensibilidade completa) ou (2) varrendo uma faixa de massa (menor

sensibilidade) para obter um espectro de massa completo, e quando acoplados ao modo de aquisição de

íons MRM (monitoramento de reações múltiplas) obtém maior sensibilidade e seletividade.  Os detectores

são responsáveis pela geração de sinais mensuráveis (BRASIL, 2002b). Todas as etapas são controladas

por um microcomputador, através de um software , que permite o monitoramento de parâmetros com

temperatura da fonte do gás de solvatação, voltagem dos cones (amostragem e extrator), tensão de varredura

de entrada e saída dos analisadores, tensão dos analisadores quadripolares, tensões das lentes, além da

pressão do vácuo, energia de colisão (gás de colisão) e velocidade das bombas turbomoleculares.

 A espectrometria sequencial (EM/EM) oferece grandes vantagens em relação a espectrometria de massas

simples (EM), pois a separação das amostras é efetuada em escala de tempo de milisegundos a poucos

minutos com alta sensibilidade e seletividades em relação a EM (SKOOG et al, 2002).

Figura 6. Componentes básicos do sistema de espectrometria de massas. EI - Impacto de elétrons; IC - Ionização
química; ESI - Electrospray (positivo ou negativo); APCI - Ionização química a pressão atmosférica; MALDI - Ionização por
dessorção de matrizes assistida por laser; HPLC - cromatografia a líquido de alta eficiênciaGC - Cromatografia a gás; EC -
Eletroforese capilar.
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A quantificação de fármacos através de CL-EM/EM é geralmente baseada na razão de áreas de picos do

analito e do padrão interno. O padrão interno determina uma compensação de diferenças no comportamento

do analito durante a extração, eventuais falhas no processo de injeção e em diferenças na eficiência da

ionização. Os fármacos mais utilizados como padrões internos são os de estrutura química semelhante ao

analito ou o próprio analito que contenha alguns dos seguintes isótopos estáveis: 2H, 13C, 18O ou 15N

(OLIVEIRA, 2002).

Para a detecção ou quantifição adequadas de uma substância ou íon através da espectrometria de massas,

alguns parâmetros devem ser avaliados. Dentre esses parâmetros, a ionização e a eficiência da fragmentação

são os mais importantes. Além disso, a abundância de molécula protonada pode ser influenciada pela

formação de cargas múltiplas ( z #1), pois o sinal do analito é dividido em vários valores de massa

(LANGERW ER et al, 2000).  Existem diversas interfaces de ionização conhecidas: impacto de elétrons

(EI), bombardeamento rápido de átomos (FAB), dessorção em matrizes assistidas por laser (MALDI),

ionização química (CI) e a pressão atmosférica (API), sendo esta última subdivida em electrospray (ES) e

por ionização química (APCI).  O método de ionização mais utilizado na análise de fármacos é por

eletronebulização ou electrospray, podendo ser utilizado no modo positivo (ESI+) ou negativo (ESI-).  Para

tal, promove-se a adição ou abstração de um próton ao composto.  Assim, após a separação pela CLAE,

a amostra a ser analisada é introduzida no espectrômetro de massas.  A  passagem da fase líquida para a

gasosa (dessolvatação) é realizada com auxílio do gás nitrogênio, formando-se um spray . O capilar por

onde passa a amostra encontra-se carregado eletricamente daí a origem do nome electrospray.  O composto

assim vaporizado é captado pelo cone do espectrômetro e é introduzido na câmera de vácuo.  A utilização

da técnica Z-sprayTM,  , eixo ortogonal da fonte de íons, tem propiciado uma maior sensibilidade e simplicidade

na quantificação das amostras.  A  maior sensibilidade deste sistema de introdução de amostras (ortogonal)

deve-se, principalmente, à diminuição do ruído proveniente da entrada de partículas não ionizadas na

câmera de vácuo. Além disso, os contaminantes podem ser facilmente removidos através da limpeza do

anteparo posterior após feixe gasoso (OLIVEIRA, 2002; ABREU, 2003;  ATKINSON et al., 2001e LOO,

1998).

Uma representação esquemática da fonte de íons com feixe gasoso em forma de Z (z-spray ) etá

apresentado na Figura 7.

Gases de 
dessolvatação 
e nebulização.

 

Prato 
abafador Cone de 

amostragem 

Cone extrator 

Hexapolo 

Bolqueador de íons 

Válvula de 
isolamento 

Figura 7. Sistema do cone na forma ortogonal (Z-spray). (www.micromass.co.uk)

http://www.micromass.co.uk
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Figura 8. Esquema geral do Interfaciamento CLAE  EM /EM. Arquitetura típica de um triplo quadripolo
(www.micromass.co.uk).

     2.4.2.2. REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ESPECTRÔMETRO DE MASSAS

Após a passagem pelo cone, o analito penetra em uma série de compartimentos dispostos em fileira única

(tandem) para a quantificação e seleção dos íons. O primeiro compartimento é onde acontece a seleção

dos íons precursores - compartimento Q1.  No segundo compartimento (Q2) é onde a fragmentação ocorre

pela colisão dos íons precursores com moléculas do gás de colisão (geralmente Argônio). A partir daí, os

íons produto penetram em outro compartimento onde são novamente selecionadas e finalmente o íon que

sai deste último compartimento é detectado por uma célula fotomultiplicadora. O número de contagens por

segundo é registrado na forma de um gráfico (cromatograma) e a área sob a curva é diretamente proporcional

à concentração do analito na amostra, e é assim que acontece o processo de quantificação (OLIVEIRA,

2002 apud  VERHOEST, 1997 e apud  WAXMAN & STROMINGER, 1983).  A  figura 8 mostra um esquema

geral do interfaceamento CL-EM/EM.

No modo de aquisição de íons MRM (Monitoramento de Reações Múltiplas), o primeiro analisador de

massa é ajustado para monitorar o íon precursor, enquanto que o segundo analisador monitora um íon

característico obtido pelo processo de fragmentação do primeiro:

· Q0: os íons são focalizados

· Q1: o íon molecular é gerado (íon Precursor  íon pai)

· Q2: célula de colisão, onde acontece o processo de dissociação

· Q3: uma fragmento específico é selecionado (ion Product  íon filho)

2.4.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VALIDAÇÃO DE MÉTODOS BIOANALÍTICOS

A determinação de fármacos em fluidos biológicos já é rotina em grandes centros de pesquisa no mundo

através do emprego de métodos cada vez mais apurados, sensíveis e específicos. Diferentes métodos são

aplicados em bioanálises, contudo a certeza dos resultados obtidos com a execução destes, só pode ser

garantida se o método bioanalítico tiver sido desenvolvido e validado previamente de forma a assegurar que

os fluidos biológicos obtidos dos voluntários serão devidamente analisados.

Q 0Q 0 Q 1Q 1 Q 2Q 2 Q 3Q 3

http://www.micromass.co.uk
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Tabela 1. Parâmetros utilizados na validação de métodos bioanalíticos.

*C.V. = coeficiente de variação;  min= minuto

Parâmetro Definição Unidade Critérios de 
Aceitação 

Seletividade Verificação da presença de interferentes min  

Recuperação Eficiência do processo de extração % 60% 

Precisão 

Proximidade entre as diferentes medidas individuais de um 
fármaco: 
Intra-ensaio: variação dos resultados em análises realizadas no 
mesmo dia. 
Inter-ensaio: variação dos resultados em análises realizadas em 
dias consecutIvos 

CV %* 
15% 

20% para LQ 

Exatidão Aproximação dos resultados médios obtidos pelo método em 
relação ao valor nominal do fármaco % 80 

 

120% 

LQ Menor concentração do fármaco detectada com precisão e 
exatidão aceitáveis 

µg/mL ou 
ng/mL 

Precisão: 20% 
Exatidão: 80-120% 

Linearidade Faixa linear da concentração plasmática em relação a 
concentração do fármaco versus resposta do detector 

µg/mL ou 
ng/mL 

15%  
20% para LQ 

A estabilidade do fármaco em líquidos biológicos depende de suas propriedades químicas, da matriz

biológica e do m aterial de acondicionam ento utilizado (NASCIM ENTO, 2004; DADGAR et al.,1995) . A

estabilidade determinada para um tipo de matriz e de material de acondicionamento específico não pode

ser extrapolada para outros. Os estudos prévios de estabilidade em matrizes biológicas são essenciais

para fornecer parâmetros de adequabilidade e confiabilidade do método em amostras envelhecidas e

condições de armazenamento para os estudos analíticos de bioequivalência e biodisponibilidade. Os

procedimentos de estabilidade devem avaliar a estabilidade do fármaco durante a coleta e manuseio das

amostras, após estocagem de longa duração, estocagem de curta duração, após ciclo de congelamento e

descongelamento e processo analítico, incluindo também uma avaliação da estabilidade do analito na

solução estoque. (BRASIL, 2002a e 2003b).

A  ANVISA , em seu Manual de Boas Práticas em Biodisponibilidade / Bioequivalência, apresenta fluxogramas

que orientam na condução das etapas de validação e estabilidade de fármacos em matrizes biológicas

(Figuras 9 - 12).

A  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Food and Drug Administration (FDA) apresentam

normas e guias específicos que definem parâmetros e critérios de aceitação para a validação de métodos

analíticos e bioanalíticos, mas não são tão claros, logo a presença de profissionais com qualificação

adequada e a conduta assumida pelo laboratório são fatores determinantes para o bom desempenho dos

trabalhos.

A validação deve garantir, por meio de estudos experimentais, que o método atenda às exigências das

aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. Para tanto, deve apresentar

especificidade, linearidade, intervalo, precisão, sensibilidade, limite de quantificação, recuperação, exatidão,

adequados às análises. Além disso, deve-se determinar a estabilidade do analito na matriz biológica

(BRASIL, 2002a e 2003b). Um fluxograma operacional da condução da validação de métodos bioanalíticos

aplicados em estudos de biodisponibilidade / bioequivalência está apresentado nas Figuras 9 a 12, e um

resumo dos parâmetros estabelecidos pela RDC nº 899/03 estão descritos na Tabela 1.
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Figura 9. Fluxograma geral de validação (Manual de Boas Práticas em Biodisponibilidade / Bioequivalência. vol. I.
ANVISA, 2002

 

Figura 10. Fluxograma de validação de método bioanalítico (Manual de Boas Práticas em Biodisponibilidade /
Bioequivalência. vol. I. ANVISA, 2002
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Figura 11. Testes de estabilidade em fluídos biológicos (Manual de Boas Práticas em Biodisponibilidade /
Bioequivalência. vol. I. ANVISA, 2002

Figura 12. Fluxograma geral de estudo (Manual de Boas Práticas em Biodisponibilidade / Bioequivalência. vol. I.
ANVISA, 2002
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2 .5 . M ÉTODOS DE EXTRAÇÃO E L I M PEZ A (CLEAN-UP) EM B I OA N Á L I SE

A preparação de amostras é uma importante etapa para a quantificação de fármacos em estudos clínicos

quando se trabalha com métodos cromatográficos. O objetivo da preparação de amostras é a eliminação

de compostos interferentes provenientes da matriz usando uma menor número de etapas possíveis, obtendo

uma metodologia reprodutível. Dentre os métodos empregados na rotina a extração em fase sólida (EFS)

tem evoluído como uma técnica adequada de extração com uma ampla faixa de aplicações e tem provado

ser muito eficiente, altamente sensível, além de requerer a utilização de menores quantidades de solvente.

Após definição das condições de separação cromatográfica dos compostos, o próximo passo será a

avaliação dos procedimentos de preparação da amostra visando a recuperação máxima do analito e

minimizando a extração de interferentes na matriz biológica (CAUSON, 1997; KLINK, 2000; ABREU,2003).

O ponto crítico, nesses procedimentos, é a taxa exata da concentração de fármacos conhecidos ou de

seu metabólito em material biológico como sangue, urina ou fluidos dos tecidos.

Matrizes biológicas complexas como sangue, plasma, urina, saliva e fluido cérebro espinhal e tecidos

contém, em geral, grande quantidade de compostos endógenos que podem interferir no método analítico

usado para determinar materiais de interesse farmacológico, a menos que métodos ultra-específicos de

análise sejam usados. A estratégia está intrinsecamente ligada a conhecimentos da farmacocinética do

fármaco em questão, pois o conhecimento da biotransformação governa a técnica usada para assegurar

especificidade e seletividade para a determinação dos limites de quantificação e detecção.

A análise de fármacos em fluidos biológicos envolve as etapas de separação e detecção. A etapa de

separação consiste em remover o fármaco de matrizes biológicas, por métodos de extração por injeção

direta ou automatizada, utilizando-se para isso técnicas como uma simples desproteinização de plasma,

colunas switch, extração em fase sólida, extração com solventes, filtração e ultrafiltração além de técnicas

recentes como a extração em fluido supercrítico muito utilizada para extração de substâncias com polaridade

baixa a moderada. A escolha de determinada técnica em particular dependerá principalmente das

características da matriz, do fármaco e dos metabólitos. O método selecionado para procedimento de

separação dependerá da faixa de concentração do fármaco, da sua sensibilidade e seletividade

(NASCIMENTO, 2004).

Biomatrizes, como urina, não necessitam ser pré-tratadas antes da extração líquido-líquido (ELL) ou extração

em fase sólida (EFS). Plasma pode requerer algum grau de pré-tratamento, devido a ligação do fármaco

pelas proteínas plasmáticas tais como: albumina,  - glicoproteína ácida, lipoproteínas e t- globulina (AERTS

et al., 1995). Métodos bioanalíticos, comumente, envolvem  a ELL e a EFS do fármaco e seus metabólitos

da biomatriz (sangue, plasma, urina, etc) ou remoção de proteínas antes da separação por técnicas

cromatográficas (CLAE ou CG) (ROUAN et al. 2001).

As estratégias de extração de fármacos dependem da natureza da matriz biológica. Na extração líquido-

líquido o uso de procedimentos de múltiplas etapas envolvendo extração e re-extração em fase orgânica e

aquosa com apropriado uso de pH e concentração iônica, podem remover compostos desejáveis das

matrizes, bem como reduzir a quantidade de interferentes e contaminantes no extrato final (NASCIMENTO,

2004). A eficiência de extração (recuperação) é avaliada a partir das características de cada analito em

questão como pKa, coeficiente de partição e estabilidade no meio de extração.
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De acordo com Lagerwerf et al (2000), a completa preparação das amostras tem dois objetivos cruciais: (i)

concentração do analito e (ii) para remover compostos interferentes das amostras. No caso especial de

análises envolvendo a técnica de CL-EM / EM, a limpeza das amostras torna-se indispensável para evitar

um efeito de matriz comumente conhecido como supressão iônica. O efeito matriz pode ser negativo, caso

exista uma supressão do sinal, ou positivo, caso exista um incremento do sinal (OLIVEIRA, 2002).  Para

prevenir problemas de supressão durante as análises, esse efeito matriz pode ser investigado durante o

desenvolvimento e validação do método. O experimento para verificação deste efeito consiste na

contaminação de uma amostra de plasma branco previamente extraído e ressuspendido num volume fixo

de solvente apropriado (extrato) e a supressão do sinal do analito pode ser determinada pela diferença do

sinal entre as injeções diretas do analito em solução e as amostra preparadas (LAGERWERF et al, 2000).

O melhor processo de extração é aquele que fornece o menor efeito matriz (ideal 0%) com o máximo de

eficiência (recuperação > 90%) e menor tempo de trabalho.

A extração por precipitação simples de proteínas, líquido-líquido ou em fase sólida são os três tipos de

extração mais comumente utilizados na prática, para quantificação de fármacos em matrizes bilógicas

(OLIVEIRA, 2002 apud  HENION, BREWER & RULE, 1998).

2.5.1. EXTRAÇÃO POR PRECIPITAÇÃO

O método de precipitação (Figura 13) é bastante utilizado para extração de fármacos de matrizes complexas,

por ser mais rápido e simples, uma vez que requer, basicamente, uma única etapa (NASCIMENTO, 2004

apud  PEHOURCQ & JÁRRY, 1998). Atualmente, este método tem sido bastante empregado como etapa

de co-extração de fármacos polares e lipossolúveis anteriores a CLAE (ALRIC et al. 1998).

Basicamente um agente precipitante é adicionado ao plasma e promove a desnaturação e remoção de

proteínas da matriz. Dentre os agentes desnaturantes mais utilizados destacam-se a acetonitrila e o

metanol pois arrastam uma quantidade menor de fármacos que os eficientes agentes precipitantes - ácidos

tricloroacético e perclórico  além de serem compatíveis com a maioria das fases móveis para CLAE

(BLANCHARD, 1981).

Embora seja uma técnica de fácil execução, não apresenta elevada eficiência de limpeza (clean up)  da

matriz, o que pode conduzir a perdas na recuperação devido ao processo de oclusão do fármaco por

precipitação das proteínas (FEDENIUK & SHAND, 1998). Outros problemas foram citados na literatura K

tais como: diluição, precipitação incompleta de proteínas, co-precipitação de fármacos e degradação ácida

catalizada para fármacos lábeis (NASCIMENTO, 2004 apud GRANNEMAN & SENELLO, 1982; IKURA et

al., 1982).
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Figura 13. Extração por Precipitação de Proteínas

2.5.2. EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO (ELL)

O conhecimento das características de solubilidade do fármaco na presença de dois solventes imiscíveis

é fundamental para a aplicação do método de extração líquido-líquido. O fármaco se particiona, ou seja, se

distribui entre as duas fases imiscíveis geralmente, uma fase orgânica e uma aquosa (NASCIMENTO,

2004 apud PERRY & WEISSBERGER, 1978 e MILLER, 1975).  Alguns solventes imiscíveis em água

como tolueno, éter dietílico e hexano são utilizados para separar o analito entre as fases. Desta forma,

isola-se o agente de interesse num extrato limpo para subseqüente análise.

Este tipo de extração é comumente empregado na rotina de laboratórios bioanalíticos para análises

cromatográficas, principalmente pelo baixo custo e fácil operação.  A  ELL fornece condições adequadas

de pré-tratamento às amostras com eficiente remoção de seus interferentes endógenos, para isso requer,

em geral, apenas uma etapa de extração da fase aquosa ou orgânica, mas também pode ser realizada

através de vários passos, caso haja problemas para retirada desses interferentes (HENION et al., 1998;

MORRINSON & BOYD, 1990).

Apesar  da  técnica de ELL ser bastante seletiva, apresenta desvantagens por favorecer, em geral, a

formação de emulsão e, por outro lado, a utilização de grandes quantidades de solventes orgânicos (NETO

& NUNES, 2003). Finalmente, não parece ser bem adequada para moléculas altamente polares

(NASCIMENTO, 2004 apud BIDDLECOMBE & PLEASANCE, 1999).  Além disso, a evaporação pode levar

a perdas do analito e risco da segurança envolvendo substâncias tóxicas e manuseio de solventes inflamáveis

(LECLERCQ et al. 1989).
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O procedimento (Figura 14) envolve várias etapas e inicia-se através da adição de quantidade pré-definida

de padrão interno (PI) à amostra biológica com posterior utilização de solvente extrator10. A mistura é então

agitada e depois centrifugada. A fase aquosa é desprezada, enquanto que a fase orgânica contendo o

analito de interesse é seca sob gás inerte para concentração da amostra por evaporação do solvente. O

resíduo resultante é ressuspendido com solvente adequado (fase-móvel) e uma alíquota é injetada no

sistema cromatográfico, de acordo com procedimento estabelecido na validação do método. O esquema

abaixo representa o procedimento geral de uma ELL.

10. Solvente orgânico, pouco polar, imiscível com a fase aquosa.
11. Tanto na cromatografia líquida com na EFS isso é realizado pela ação da gravidade.

Figura 14. Extração Líquido-líquido (ELL).

2.5.3. EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA (EFS)

A extração em fase sólida (EFS) é uma das mais modernas e versáteis técnicas de preparação de amostras

que teve rápida aceitação, desde 1986. Isto reside no fato de que esta técnica permite não só uma eficiente

extração dos analitos, como também sua concentração e pré-purificação. Frente a ELL, a EFS requer

menores quantidades de solventes, não apresenta o inconveniente de formar emulsões, é de fácil automação

e geralmente mais rápida. Além disso, a fase sólida contida nos cartuchos de EFS retém com eficiência

analitos presentes em líquidos, gases ou fluidos supercríticos (SCHEURER & MOORE, 1992; NETO &

NUNES, 2003).

Devido as suas características, assemelha-se a uma cromatografia em coluna  na qual a percolação de

uma fase fluida através de uma fase sólida requer força para seu deslocamento11.  A  velocidade de passagem

da amostra pelo adsorvente influi no processo de captura. Nas diversas modalidades de cromatografia

esse aspecto é tratado com muita atenção. No caso da EFS, em geral o sistema tolera velocidades

maiores, uma vez que as características do adsorvente são selecionadas para maximizar sua interação

com os analitos. Assim sendo é comum simplesmente acelerar o processo de eluição empregando vácuo,

pressão ou centrifugação (NETO & NUNES, 2003).
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São quatro as etapas envolvidas na EFS (NETO & NUNES, 2003), apresentadas na figura 15.

1 Ativação: Ativação ou condiciomanento do adsorvente (fase estacionária) pela passagem de solvente

apropriado para condicionar a superfície do sólido (p. ex. metanol) e posterior remoção deste por um

líquido de composição similar a amostra (p.ex. água);

2 Aplicação da amostra:  Aplicação da amostra à fase estacionária, permitindo a retenção seletiva do

analito no cartucho de fase sólida, enquanto remove os outros materiais ou contaminantes;

3 Etapa de lavagem: Lavagem da fase estacionária com um solvente de extração, para remover, materiais

não desejáveis (interferentes).

4 Etapa de dessorção ou eluição: Eluição dos compostos (analitos de interesse) usando um solvente

apropriado, que rompe a interação analito-adsorvente, coletando o eluato para eventual concentração e

posterior análise.

Figura 15. Técnica de Extração em Fase Sólida - EFS
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3. OBJETIVOS

OOOOOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVO G G G G GERALERALERALERALERAL

O presente trabalho teve por objetivo o desenvolvimento e validação de novas metodologias analíticas

empregadas para quantificação de fármacos em amostras de plasma provenientes de estudos de

biodisponibilidade relativa / bioequivalência, após administração de dose única, de medicamentos alopáticos

em indivíduos sadios.

OOOOOBJETIVOSBJETIVOSBJETIVOSBJETIVOSBJETIVOS E E E E ESPECÍFICOSSPECÍFICOSSPECÍFICOSSPECÍFICOSSPECÍFICOS

• Desenvolvimento e validação da metodologia de extração líquido-líquido e quantificação de Indinavir em

plasma, utilizando o método de Cromatografia a líquido de alta eficiência com leitura através de ultravioleta;

•     Realização de estudo in vitro (perfil de dissolução) de formulações do Indinavir;

• Desenvolvimento e validação da extração em fase sólida e quantificação da Ampicilina em plasma,

utilizando o método de Cromatografia  a líquido de alta eficiência acoplada a Espectrometria de massas

(CL-EM/EM);

• Avaliar a bioequivalência entre medicamentos teste e referência de um agente anti-retroviral (Indinavir)

sob a forma de cápsulas;

• Avaliar a bioequivalência entre medicamentos teste e referência de um agente antibiótico penicilínico

(Ampicilina) sob a forma de cápsulas.
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REVERSED PHASE HPLC ANALYSIS OF INDINAVIR IN HU-
MAN PLASMA AND  PHARMACEUTICAL   DOSAGE   FORMS

Talita Mota Gonçalves, Breno Xavier Fernandes Pires, Vanessa Cristina de Souza,

Luis Renato Pires de Abreu1, Davi Pereira de Santana.

NUDFAC, Department of Pharmaceutical Sciences-CCS,

Federal University of  Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brazil.

Key words: Indinavir, HPLC, bioequivalence, plasma.

A B S T RA C T .

Purpose: The aim of this study was to develop accurate, precise and sensitive assay methods for the

determination of indinavir (IND) in human plasma and pharmaceutical dosage forms. These methods were

applied into the development of a new 400mg IND sulfate capsule formulation, which will be marketed as a

generic brand. To reach that aim, the HPLC assay was developed for the determination of IND in human

plasma samples and in pharmaceutical dosage forms. Methods: Indinavir and the internal standard were

isolated from the plasma using tert .-butyl methyl ether and separation achieved via reversed-phase liquid

chromatography on a C8 column eluted isocratically with a mobile phase consisting of 68:32 (v/v) of di-

Sodium hydrogen phosphate (0.01mol/L) + ammonium chloride (0.4%) with pH adjusted to 4.5 and ACN.

The solvent was evaporated under a stream of nitrogen at 40C. The resulting residue was reconstituted in

150µl of the mobile phase, a 100µl aliquot of the supernatant was transferred to the injection vials and 50µl

were injected into the chromatographic system. IND concentrations were analyzed by combined reversed

phase liquid chromatography and U.V. detection (l=210 nm). From the IND plasma concentration vs. time

curves the following pharmacokinetic parameters were obtained: AUC0-24h, AUC0- and Cmax. Results: The

internal standard and IND eluted about 12.8 e 10.6 min, respectively at a flow rate of 1.8mL/min. The mean

absolute recovery of IND in plasma was 70,26%. The assay showed excellent relationships between peak

area ratios and plasma concentrations and IND capsules (r2 =0.99). The limit of quantification was 0.05µg/

ml, based on 250µL of plasma. Conclusion: This rapid, simple and selective HPLC assay was found to be

a simple and reproducible method for monitoring IND levels in human plasma obtained during clinical trials

of the drug and in pharmaceutical dosage forms.

1. Universidade Federal de Pernambuco-NUDFAC-CCS/DCFAR.
R. Prof. Arthur de Sá, s/n. Cidade Universitária, Recife, Pernambuco-Brazil.
CEP:50.740-521. FONE/FAX: 55 81 3302594.
E-mail: lrpabreu@uol.com.br
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I N T R OD U C T I O N

Indinavir sulfate (CAS 157810-81-6), designated chemically as (alphaR, gammaS, 2S) - alpha-Benzyl-2-

(tert-butylcarbamoyl)  gamma  hydroxyl  N - [(1S, 2R)-2-hydroxy-1-indanyl] - 4 - (3-pyridylmethyl)-1-

piperazinevaleramide sulfate (1:1) (salt), is a selective, competitive, reversible inhibitor of HIV protease, an

enzyme that plays an essential role in HIV replication and the formation of infectious virus. Indinavir (IND 

Fig. 1) is a structural analog of the HIV Phe-Pro protease cleavage site. (1-4).

The drug s structure inhibits the function of HIV protease, blocking virus maturation and causing the forma-

tion of immature, noninfectious virions. IND is active in both acutely and chronically infected cells; nucleo-

side reverse transcriptase inhibitors do not affect chronically infected cells (1, 2, 4-8). While IND does not

affect early stages of the HIV replication cycle, it does interfere with the production of infectious HIV, limiting

further infectious spread of the virus. IND is active against HIV-1 and HIV-2. In vitro studies indicate that the

antiretroviral effects of HIV protease inhibitors and some NRTIs or NNRTIs may be additive or synergistic(2,

9-15). IND is rapidly absorbed in the fasted state, with a time to peak plasma concentration of 0.8 ± 0.3

hours (16-18). IND has been detected in low concentrations in the cerebrospinal fluid of adults and children

receiving the drug (3, 16, 19-21). Protein binding of IND is approximately 60% over a range of 0.05 to 10 µg/

ml (18, 22, 23). It is metabolized in the liver (2, 5, 9, 16, 18, 24). Plasma half-life averages 1.8 hours in adults

and 1.1 hours in children (16,23). IND is excreted primarily in the feces both as unabsorbed drug and as

metabolites. Following a 400mg oral dose, 83% was recovered in feces (19.1% as unchanged drug) and

19% was recovered in urine (9.4% as unchanged drug) (18).

Several high-performance liquid-chromatographic (HPLC) assays, using UV detection, have been reported

for the determination of IND in serum/plasma (1,3,12,13,15,21,24-31) either alone (2,6,25,34), or together

with their metabolites (10,24). However, the need for a time and cost-saving method meeting the actual GLP

guidelines for the analysis of IND in both human plasma and pharmaceutical dosage forms, stimulated us

to investigate the usefulness of one new simple and fast method with sensitivity and selectivity appropriated

to perform the quantification of IND in human plasma and in pharmaceutical dosage forms.

The scope of this study was to develop an accuracy, precise and sensitive HPLC assay for the determina-

tion of IND in human plasma and pharmaceutical dosage forms. These methods will be applied into the

development of a new IND formulation that will be marketed as a generic brand.
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Figure 1. Structures of Indinavir and Verapamil (internal standard).
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SU B J ECT S, M AT ERI A L AND M ET H ODS

Drugs and chemicals

Acetonitrile (CH3CN) was purchased from EM Science (Gibbstown, NJ, USA); Methyl tert-butyl ether (MTBE)

was purchased from Mallinckrodt Baker (Phillipsburg, NJ, USA). Methanol (MeOH), sodium hydroxide

(NaOH) and phosphoric acid (H3PO4), ammonium chloride (NH4Cl) and di-Sodium hydrogen phosphate

(Na2HPO4) were purchased from Merck (Rio de Janeiro, RJ, Brazil).

The HPLC grade solvents ACN and MeOH were used as received. All other reagents were analytical grade.

IND was obtained from LAFEPE (Recife, PE, Brazil). Verapamil (internal standard) was purchased from

Sigma Chemicals (St Louis, MO, USA). Ultra pure water prepared by reverse osmosis was filtered through

0.45 µm membrane filter and used in all the experiments.

Standard solutions

In order to perform the IND analysis in formulations a stock solution of IND (500µg/ml) was prepared in

H2O:MeOH (1:1). Working standard solutions were prepared from the stock solution by sequential dilution

with CH3CN: H2O (1:1) to yield final concentrations of 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 120 and 150µg/

ml. Three quality controls of low (1.25µg/ml), middle (45µg/ml) and high (90µg/ml) concentrations were also

prepared by sequential dilution with CH3CN: H2O (1:1). The solutions were protected from light and stored at

20°C until used.

To perform the analyses of IND in human plasma a stock solution of IND (1mg/ml) was prepared in MeOH:

H2O (1:1). Working standard solutions were prepared from the stock solution by sequential dilution with

CH3CN: H2O (1:1) to yield final concentrations of 1, 10 and 100 µg/ml. Stock solution of the internal standard

(Verapamil, 1mg/ml) was prepared in MeOH. Working internal standard solutions were prepared from the

stock solution by sequential dilution with MeOH to yield final concentrations of 1, 80 and 100µg/ml. Stock

and working standard solutions were protected from light and stored at 20°C until used. Calibration stan-

dards were obtained by adding known amounts of IND to drug-free plasma to achieve the concentrations of

0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 and 15µg/ml. Three quality controls of low (0.15µg/ml), middle

(4.5 µg/ml) and high (9 µg/ml) concentrations were prepared by adding known amounts of IND to drug-free

plasma. Plasma solutions were protected from light and stored at 70°C until used.

Sample preparation

In vitro assay

In order to perform the IND analysis in both formulations commercial capsules and the contents of 20

capsule ingredients were separately weighted and powdered. A portion of the powder equivalent to about

one capsule (400mg) of IND was transferred to a 50 ml calibrated flask and dissolved with deionized water.

The solution was filtered through a 0.45 mm membrane filter, and then further diluted to suit the calibration

curves, i.e., to give a final concentration corresponding approximately to the mean value of the calibration

range (0.1 - 150 µg/ml). An in vitro dissolution assay involving the two brands was also performed to verify

the usefulness of the developed method.
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In vivo assay

A bioequivalence study involving the reference IND formulation was initially conducted to verify the useful-

ness of the developed method. In order to perform the analyses of IND in human plasma. IND and Verapamil

(internal standard) were extracted from human plasma samples by Liquid-liquid extraction. A 250µl aliquot

of each plasma sample was transferred to a 2 mL polypropylene screw caped tube. Then, 20µl of 80µg/ml

internal standard solution was added. The contents of the tubes were mixed by vortex and 1 ml of the

extraction solvent (MTBE) was added. After a vortex mixing (5 min), tubes were centrifuged (5000 rpm for 5

min, 30Ò  C). The tubes were placed in dry ice-acetone bath, the lower aqueous layers were frozen, and the

organic phase was transferred to clean 10ml glass tubes. The solvent was evaporated under a stream of

nitrogen at 40Ò  C. The resulting residue was reconstituted in 150µL of the mobile phase, a 100µl aliquot of

the supernatant was transferred to the injection vials and 50µL were injected into the chromatographic

system. The quality controls were performed in duplicate for each batch.  All samples from a single volun-

teer were analyzed on the same day in order to avoid inter-assay variation.

Instruments and chromatographic conditions

The HPLC analyses were performed on a Shimadzu chromatographic system (Kyoto, Japan) composed by

a LC-10AD VP pump, a SIL-10A VP auto-sampler, a SPD-10A VP UV detector and a SCL 10 A-VP

controller unit. The column used was the Phenomenex Luna®  C8 10mm, 250 x 4.6mm with a guard

column Securityguard®  TM C8 10mm, 4.0 x 3.0mm (Torrance, USA). The drug analysis data were ac-

quired and processed with CLASS-VP (v.6.2) software running under Windows 98 on a Pentium PC. The

mobile phase was a mixture of di-Sodium hydrogen phosphate (0.01mol/L) + ammonium chloride (0.4%)

with pH adjusted to 4.5 and ACN (68:32, v/v), pumped at a flow rate of 1.8ml/min through the column. Peaks

were monitored by UV absorbance at 210nm at 30°C. Quantification of IND was obtained by plotting IND to

internal standard peak area ratios as a function of the concentrations.

Stability

Standard solutions were stored at room temperature and at 4°C. Those samples were used to investigate

the stability of IND over a period of 1 week. Drug-free plasma was spiked with known amounts of the drug to

achieve the concentrations, 0.15, 4.5 and 9.0 µg/ml (n=5) and stored at -70°C. Those samples were used

to investigate the long-term stability of IND over a period of 9 months. In addition, short-term stability

studies of plasma samples spiked with IND were performed for 6h period at room temperature storage and

for three freeze-taw cycles. No internal standard was added prior to the analysis.

Specificity

The specificity of the method was determined by comparing the chromatograms obtained from the plasma

and formulation samples containing IND with those obtained from blank samples. Possible interference

from other drugs was investigated by examining their peak separation from IND using the same HPLC

conditions.

Limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ)

LOD is a parameter that provides the lowest concentration of analyte in a sample that can be detected, but

not quantified, under the stated experimental conditions. LOD was determined using the signal-to-noise
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ratio by comparing test results from samples with known concentrations of analyte to blank samples. The

analyte concentration that produced a signal-to-noise ratio of  3:1 was accepted as the LOD.

LOQ is defined as the lowest concentration of analyte that can be determined with acceptable precision

and accuracy under the stated experimental conditions.

Recovery

In order to perform the analyses of IND in human plasma, the analytical recovery of IND was determined at

concentrations of 0.15, 4.5, and 9.0 µg/ml (n=5). Drug-free plasma was spiked with known amounts of the

drug to achieve the concentration previously specified. These samples were processed by the analytical

method described above and peak area were compared with the peak area obtained by direct injection of

the drugs in the mobile phase.

Linearity

In order to perform, the analyses of IND in formulations, the linearity study was carried out in the range of

0.1 to 150 µg/ml. To access linearity, the stock  solution (500µg/ml) was diluted to achieve the concentra-

tions of 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 120 and 150µg/ml.

For the analyses of IND in human plasma, the linearity study was carried out in the range of  0.01 to 15µg/

ml. To access linearity, drug-free plasma was spiked with known amounts of the drug to achieve the

concentrations of  0.1, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 and 15µg/ml.

Precision and accuracy

In order to perform the analyses of IND in formulations, the precision and accuracy data were obtained by

analyzing three aliquots at low (1.25µg/ml) middle (45µg/ml) and high  (90µg/ml) concentration levels of

IND. Intra-day reproducibility was determined by analyzing 5 samples and inter-day reproducibility was

determined over a 3-day  period.

In order to perform the analyses of IND in human plasma, the precision and accuracy data were obtained by

analyzing aliquots of three-spiked plasma at low (0.15µg/ml) middle (4.5µg/ml) and high (9µg/ml) concen-

tration levels of IND. Intra-day reproducibility was determined by analyzing  5 aliquots of spiked human

plasma and inter-day reproducibility was determined over a  3 days period.

Formulations

The following reference IND sulfate formulation was employed: Crixivan® capsules 400mg produced by

Merck Sharp & Dohme (DG044/ Production date 03/2002; Expiry date 03/2005).  Also, a new IND sulfate

formulation from Brazil was assayed: IND capsules 400mg test (03090563/ Production date 09/2003; Ex-

piry 09/2004).

Clinical protocol

Twenty-six adult volunteers, average of age at 23 years, average of height 1,75m, average of weigh 74, 22 kg

and within 15% of the ideal body weight, were selected for the study. The volunteers were free from signifi-

cant cardiac, hepatic, renal, pulmonary, gastrointestinal, neurological and hematological disease as deter-

mined within four weeks before the beginning of the study, by medical history, physical examination and
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laboratory screenings: fasting blood glucose, urea, creatinine, SGOT (AST), SGPT (ALT), total bilirubin,

total protein, serum albumin, alkaline phosphatase, gamma-GT, uric acid, hemoglobin, hematocrit and total

differential white blood cells count, counting of platelets, urinalysis, fecal examinations, Serologic tests

(HIV, Hepatitis C and B). All volunteers gave written informed consent and the Ethics Committee of the

related hospital approved the clinical protocol.

The volunteers were hospitalized and  had a regular meal and they received a 400mg capsule of the

formulation. After administration of the coated tablet, the volunteers were asked to drink 300ml of tap water.

Blood samples for serum drug assay were taken from a forearm vein before and at 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0,

1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 and 12 hours after IND administration. On each occasion, one 8ml

sample was taken via butterfly into a clean tube. After blood clotting at room temperature, the blood

samples were centrifuged at 2000g for ten minutes and the plasma removed and stored at 70°C until

assayed. Three hours after dose administration a standard lunch was available. Liquids were allowed ad

libitum after lunch, but xanthine containing beverages, such as tea, coffee and cola were not permitted.

Pharmacokinetic and statistical analysis

Maximum observed plasma concentration (Cmax) and time taken to reach it (Tmax) were obtained from drug

concentration vs. time curves. The areas under the IND concentrations vs. time curves from 0-12 hours

(AUC0-12h) were calculated by using the trapezoidal method and the first order elimination rate constant (Ke)

was estimated by the least square regression of the points describing the terminal log-linear decaying

phase. T1/2 were derived from Ke (T1/2 = ln2/Ke). Cmax and AUC0-12h data were analyzed statistically using both

parametric (one-way ANOVA) and non-parametric methods (Wilcoxon signed ranks test).

RESU LT S

The alternative HPLC-UV method described, validated and used here for drug quantification provides suit-

able sensitivity, specificity and high sample throughput required for pharmacokinetic studies. In order to

perform the quantitative determination of IND in humans and in pharmaceutical dosage forms, the sample

solutions were subjected to the described HPLC analysis and the drug contents in each sample was

calculated by comparison with an appropriate standard solution of the drug.

The reversed phase HPLC method provided a specific procedure for the rapid quality control analysis of IND

in capsules. The retention times for IND and internal standard were about 10.6 and 12.8 min, respectively,

at a flow rate of 1.8 mL/min. As also shown in figure 2, no endogenous interfering peaks appeared at the

retention times of the compounds of interest.

The mean absolute recovery of IND in plasma was 70.26%. The LOQ  for IND was 0.05 µg/mL and the LOD

was set at a concentration of 0.01 µg/mL. The calibration curve was linear over the range  0.05  to 15 µg/mL,

with a regression coefficient  0.99 and intercept not significantly different from zero.

The obtained analytical precision and accuracy for intra-day and inter-day assays of three quality controls

(0.15, 4.5 and 9.0 µg/mL) are presented in Table 1. The overall variability of the quality controls (0.15, 4.5

and 9.0 µg/mL ; n=5) was 6.18, 2.75 and 5.11% respectively; the accuracy was 100.45, 99.93 and 99.94%

respectively. No significant degradation of IND was observed during this period under the storage condi-
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Figure 2. Chromatographic analysis of IND: A) plasma blank; B) plasma blank + internal standard (verapamil 80µg/ml)-
2; C) Chromatogram obtained from plasma of a volunteer (indinavir 0.05 µg/mL)  following oral administration of IND ; D)
plasma + IND (5.102 µg/ml)  + internal standard (verapamil 80µg/ml) 

A

  

M inu te s

0 2 4 6 8 10 12 14

V
o

lt
s

0 .00

0 .05

0 .10

V
o

lt
s

0 .0 0

0 .0 5

0 .1 0

(I
n

d
in

a
v

ir
)

(V
e

ra
p

a
m

il)
  

B

 

Minutes

0 2 4 6 8 10 12 14

V
o

lts

0.00

0.05

0.10

V
o

lts

0.00

0.05

0.10

In
d

in
a

vi
r

V
e

ra
p

a
m

il 

C

  

M inutes

0 2 4 6 8 10 12 14

V
o

lts

0 .00

0.05

0.10

V
o

lts

0 .00

0.05

0.10

In
d

in
a

vi
r

V
e

ra
p

a
m

il 

D

 

M in u te s

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4

V
o

lts

0 .0 0

0 .0 5

0 .1 0

V
o

lts

0 .0 0

0 .0 5

0 .1 0

In
d

in
a

vi
r

V
e

ra
p

a
m

il

 



39
GONÇALVES, T.M. Desenvolvimento e Validação de Metodologias Analíticas para Estudo Farmacocinético Comparativo
de duas Classes de Fármacos (anti-retroviral e penicilínico) em Indivíduos Sadios

tions.

The proposed method was found to be rugged when the analyst and the equipment were varied and robust

when the pH, temperature and amount of acetonitrile in the mobile phase composition were varied.

IND was well tolerated at the administered dose, and no adverse effects were reported. Figure 3 shows

mean IND plasma concentrations as a function of time after the oral administration of Crixivan® 400mg and

the test formulation.

The major mean pharmacokinetic parameters derived from the serum concentration vs. time curves are

presented in Table 2.

Concentration added 
(µg/ml) 

Concentration Obtained  
Average  ± SD (µg/ml) 

CV 
(%) 

Relative error 

 
Intra-day    

0.15 0.16 ± 0.006 4.17 110.3 

4.50 4.66 ± 0.29 6.27 103.5 

9.00 9.69 ± 0.57 5.94 107.7 

Inter-day    
0.15 0.15 ± 0.01 8.28 100.9 

4.50 4.44 ± 0,21  4.88 98.7 

9.00 9.06 ± 0.66 7.3 100.7 

 
Table 1. Analytical precision and accuracy of the HPLC determination of IND from spiked plasma samples
(n=5).

Indinavir Parâmetros 

 

farmacocinéticos (TEST) 

 

(STD) 

ASC0-24 h ( g*h*ml-1) 
Geometric Mean 

(IC 90 )  
5.24 

(4.49-5.99)  
4.94 

(4.45-5.44) 

ASC0-

 

 ( g*h*ml-1) 
Geometric Mean 

(IC 90 )  
5.47 

(4.72-6.23)  
5.22 

(4.72-5.72) 

Cmax ( g*ml-1) 
Geometric Mean 

(IC 90 )  
3.49 

(3.18-3.80)  
3.43 

(3.08-3.78) 

t1/2 (h) 
Geometric Mean 

(IC 90 )  
1.35 

(1.22-1.48)  
1.42 

(1.25-1.58) 

Tmax (h) 
Median 
(Range)  

0.75 
(0.50-1.50)  

0.75 
(0.50-1.50) 

 

Table 2. Mean pharmacokinetic parameters obtained in 26 healthy volunteers after the administration of
both IND 400mg formulations.

Under the described experimental conditions, the graphic obtained by plotting the peak areas versus con-

centration for the quantitative analysis of IND in capsules, is showed in Figure 3.

The correlation coefficients were >0.99 indicating good linearity. Five replicate determinations at different

concentration levels carried out to test intra-day and inter-day precision and accuracy of the method. The

obtained analytical precision and accuracy for intra-day and inter-day assays of three concentration levels
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Figure 3. Curve of the mean plasma concentration of both IND formulations of 26 volunteers vs. Time (h).

(1.25, 45 and 90 µg/ml) were lower than 5% (Table 3). The two brands were found to be similar in weight

variation and content uniformity and both met the BP requirements of disintegration for capsules. The in

vitro dissolution assay  (Figure 4) revealed that both brands reached the US pharmacopeia specifications

as demonstred in Table 4.

Concentration added 
( g/ml)

 

Concentration Obtained 
Average  ± SD (µg/ml)  

CV 
(%) 

Relative error 

 

Intra-day    
1.25 1.26 ± 0.01 0.8 100.8 

45.00 45.75 ± 0.10 0.2 101.7 

90.00 91.78 ± 0.50 0.5 102.0 

Inter-day    
1.25 1.24 ± 0.04 3.6 98.9 

45.00 45.79 ± 1.21 2.6 101.7 

90.00 91.70 ± 1.02 1.1 101.9 

 

Table 3. Analytical precision and accuracy of the HPLC determination of IND from standard solutions (n=5).

Table 4. Results from the physical experiments of the capsule formulations (Test Formulation A, Test
Formulation B and Reference Formulation-Crixivan®).

Experiment Specification TEST A TEST B REFERENCE 
Average Weight (mg)

 

>300  7.5 643,2 686.15 658.87 

Humidity (%) < 3 1,59 2.04 1.96 

Disintegration (min)

 

< 45 min 13.0 11.0 10.0 

Uniformity (%) 80-115 100.07 102.37 102.10 
Assay (%) 95-105 99.44 100.19 101.95 

Dissolution (%) Q > 85 (20 min) Q = 97.97 Q = 87.87  Q = 100.94  
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Figure 4. Dissolution profile of the IND 400 mg capsule formulations (Test Formulation A, Test Formulation B and
Reference Formulation-Crixivan®).

DI SCU SSI ON

Several high-performance liquid chromatography (HPLC) methods have been reported to the determination

of IND levels in animal and human plasma. These methods use gradient HPLC or HPLC with column

switching and liquid chromatography mass spectroscopy (LC MS) (4). These assay methods are rela-

tively time-consuming or they use expensive instrumentation not readily accessible to many groups. There-

fore, our goal was to develop a relatively rapid and costless assay that could be performed at any regular

laboratory with adequate HPLC instrumentation, furthermore these methods presented a small calibration

range.

Jayewardene et al.(4) described a simple and reproducible method for monitoring IND levels in human

plasma, with ether extraction and direct UV detection. The overall recovery of IND from human plasma

during ether extraction prior to analysis was 91.4%, in the range 0.25  5.0 µg/mL,  indicating good preci-

sion and accuracy. However, the data reported suggest that the reproducibility at low levels was not fully

satisfactory and the run time was about 30 min. The coefficient of variation of the peak height ratio was 11%

for  0.075µg/mL (six replicates).

Foisy et al (7) described a rapid and sensitive method consisting of  solid-phase extraction and the IND

was chromatographed on a reversed-phase C8 column using a simple binary mobile phase of phosphate

buffer  CH3CN  (60:40, v/v) and HPLC analysis with UV detection at  210nm, with a LOQ of  0.025 µg/mL.

However, this assay method increasing the total cost of the study, once a large number of  samples  were

analyzed, not readily accessible to many groups (4, 7).

These difficulties prompted us to investigate the usefulness of one new simple and fast method with sensi-

tivity and selectivity appropriated to perform the quantification of IND in human plasma, meeting the GLP

guidelines for bioavailability and bioequivalence  studies  (23, 34 - 36).
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The HPLC method described here was accurate, precise, sensitive and capable to determining concentra-

tions of IND in small volumes of human plasma. The HPLC method proposed here also showed some other

significant advantages with respect to those previously published, once the pre-analytical procedure was

cost and timesaving and easy to perform.

The extraction procedure was simple and a commercially available internal standard (Verapamil) was em-

ployed. However, different extraction procedures were tested. Initially, C18 extraction cartridges were em-

ployed. IND was eluted with different organic solvents from solid phase. The assay was reproducible and

the extraction efficiency was higher than 80%. However, manual SPE is laborious and automated SPE

systems are expensive and not readily available. Furthermore the costs related to the SPE cartridges are

prohibitive to our laboratory.

Liquid phase extraction methods using low amounts of different organic solvents were then tried, and clean

blank chromatograms were obtained. Liquid phase extraction method using MTBE yielded the best results,

presenting clean blank chromatograms. Furthermore, the chromatographic run time was 15min.

The reversed phase HPLC method developed for the analysis of pharmaceutical dosage forms provided a

specific procedure for the rapid quality control analysis of IND in capsules. The experiments carried out to

test intra-day and inter-day precision and accuracy of the HPLC method in formulations presented coeffi-

cients of variation lower than 5%, indicating the reasonable repeatability of the proposed methods.

CON CL U SI ON S

The HPLC method employed here proved to be simple, fast, reliable, selective and sensitive enough to be

used in clinical pharmacokinetic studies of IND in humans and in multi-component formulations without

interference of each other. A bioavailability study involving the reference IND formulation was initially con-

ducted to verify the usefulness of the developed method. Once the methods were successfully applied, a

full bioequivalence study was performed. The present study shows that Indinavir 400mg capsules formula-

tion was bioequivalent to Crixivan® capsules 400mg. In terms of both the rate and extent of absorption, as

assessed by the appearance of 90% CI for both AUC0-12h and Cmax ratios within the 80-125% interval

proposed by the Food and Drug Administration.

L I ST OF A B REV I AT I ON S

CH3CN  Acetonitrile

ANVISA  Agência Nacional de Vigilância Sanitária

AUC 

 

area Under the Plasma Concentration  Time Curve

CI  Confidence interval

Cmax  Maximal Observed Plasma Concentration



43
GONÇALVES, T.M. Desenvolvimento e Validação de Metodologias Analíticas para Estudo Farmacocinético Comparativo
de duas Classes de Fármacos (anti-retroviral e penicilínico) em Indivíduos Sadios

CV- Coefficient of variation

HPLC  High-Performance Liquid Chromatography

IND  Indinavir

PI  Internal standart

LOD  Limit of detection

LOQ  Limit of quantification

RE  Relative Error

SD  Standard deviation

T1/2  Half-life

Tmax  Time taken to reach Cmax

UV - Ultraviolet
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RESU M O

Um método simples, rápido e seletivo por LC-MS/MS foi desenvolvido para análise de ampicilina (ABPC)

em plasma, utilizando amoxicilina como padrão interno, através da extração em fase sólida (SPE). Foi

usada uma coluna de fase reversa Chromolith Speed ROD RP-18e (50 x 4,6 mm) com fase móvel contendo

água:acetonitrila (80:20,v/v), aditivada com ácido fórmico à 0,1%.  O método apresentou precisão e exatidão

aceitáveis para aplicação em estudo de bioequivalência de cápsulas de 500mg de ABPC. O Limite inferior

de quantificação da ABPC foi de 0.1 foi µg/mL, com 250µL de plasma, obtendo-se 98.4% de recuperação,

com tempo de corrida de 2.5min.

Palavras-chaves: LC - MS/MS, SPE, ampicilina, bioequivalência

1 . I N T RODU ÇÃ O

A ampicilina (Figura 1), D(-)- - aminobenzilpenicilina (ABPC), constitui um protótipo do grupo das penicilinas

semi-sintéticas, as aminopenicilinas, que apresenta um grupo amino ionizável que lhe confere um amplo

espectro de ação, contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas [1-6,8]. A ABPC, fórmula molecular

C16H19N3O4S, peso molecular de 349.4, apresenta-se como um pó branco, cristalino, solúvel em água [3,7],

sensível às beta-lactamases e resistente ao suco gástrico, porém, sua absorção, ao nível gastrintestinal,

varia de 30 a 54% da dose ingerida [1-4, 8]. A biodisponibilidade da ABPC pode ser aumentada pela

associação com o ácido clavulânico ou com o sulbactam, para 88.7% com este último [8]. Uma dose oral

de 500mg produz concentrações plasmáticas máximas de cerca de 2.5 a 5.0 µg/mL dentro de duas horas

[1-3], enquanto uma dose de 1000mg produz de 7.0 a 8.0 µg/mL [8]. Em pacientes normais apresenta um

tempo de meia-vida (T ½) de 1 a 1.5 horas [2,3], sendo depurada pelos rins (50-60%), entre 25% e 60% na

forma inalterada, nas primeiras seis horas após ingestão da droga [1-3].
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Na literatura estão descritos muitos métodos analíticos de determinação da ABPC em formulações

farmacêuticas e em fluidos biológicos de animais, entretanto poucos métodos relatam a sua determinação

em fluidos biológicos humanos. Desde a descoberta das penicilinas, muitas técnicas analíticas têm sido

desenvolvidas para a sua análise incluindo métodos microbiológicos, colorimétricos e cromatográficos. Os

métodos microbiológicos consomem muito tempo além de apresentar baixa especificidade. Os métodos

colorimétricos também não são específicos, limitando assim a sua aplicação na rotina [10-12]. Para a

determinação da ABPC têm sido desenvolvidas técnicas por espectrofotometria [5,13-15] e eletroforese

capilar [16]. Contudo a cromatografia líquida de alta eficiência (LC) é a técnica mais utilizada pelo fato de

combinar especificidade, sensibilidade, reprodutibilidade e eficiência. Estes incluem a análise da ABPC

em material biológico de animais [6,9-12,17-19] e em material humano [20-25] pouco comum. Diversas

são as condições de detecção acopladas a LC descritas na literatura para a quantificação da ABPC: LC-

UV [9,10,12,17-20,22], LC-Fluorescência [11,23,24] e LC-Espectrometria de massa (LC-MS) [6,18,21].

Alguns métodos para a determinação da ABPC em fluidos biológicos por LC foram previamente descritos,

contudo esses métodos requerem um grande volume de amostras e um alto consumo de tempo por

utilizarem vários passos para a limpeza das amostra através de extração por desproteinização  [11, 22, 24]

ou extração líquido-líquido [21]. Como os antibióticos â-lactâmicos, por exemplo a ABPC, são

freqüentemente decompostos pela alta temperatura utilizada nas fontes de espectrômetros de massas,

raros são os trabalhos que descrevem sua determinação por esta técnica [21].

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um novo método sensível, específico e de

rápida execução para a análise da ABPC, com a amoxicilina como padrão interno (Figura 1), em plasma

humano através da cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas (LC MS/MS), com inter-

face de electrospray positivo (ESI+), a partir da extração em fase sólida (SPE) das amostras, para a

aplicação em estudo farmacocinético de duas formulações de cápsulas de 500mg da ampicilina,

administradas a voluntários sadios. O método agrega as vantagens de uma extração eficiente, obtendo

amostras com alto teor de limpeza, aliada a uma técnica de alta especificidade, seletiva e extremamente

rápida para a identificação e quantificação da ABPC em plasma humano.

Figura 1. Estrutura da ampicilina e amoxicilina (PI)

 

Ampicilina

 

Amoxicilina 
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2 . EX PERI M EN TA L

2.1. SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E REAGENTES

A acetonitrila (CH3CN) foi adquirida da J.T. Baker SOLUSORB® (Xalostoc, México), o ácido fórmico (CH2O2)

e o ácido fosfórico (H3PO4) foram adquiridos da VETEC (Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Todos os solventes

apresentaram grau HPLC e todos os reagentes utilizados tinham grau analítico. A ABPC e o padrão

interno (PI) foram adquiridos da Farmacopéia Brasileira. A água deionizada foi preparada usando um sistema

de Milli-Q (Millipore, Molsheim, France).

2.2. CONDIÇÕES DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS

(LC- MS/MS)

As análises foram feitas utilizando um sistema de cromatografia da Shimadzu (Kyoto, Japão) equipado

com uma bomba analítica LC-10AD Vp, um auto-injetor SIL  10AD Vp, um forno para coluna CTO-10A Vp,

uma unidade de degazeificação DGU  10AL e uma unidade de controle SCL- 10A Vp. O detector foi um

Espectrômetro de Massas Quatro LC da Micromass® (Manchester, UK). A coluna analítica utilizada foi

uma Chromolith Speed ROD RP-18e (50 x 4,6 mm) da Merck (Darmstadt, Alemanha). Os cartuchos de

extração em fase sólida HLB 1cc 30mg foram adquiridos da Oasis® (Milford, MASS, U.S.A.). A fase móvel

consistiu numa mistura de CH3CN acidificada (0,1% ácido fórmico) + água purificada acidificada (0,1%

ácido fórmico), na proporção 80:20 (v/v), com uma taxa de fluxo de 0,8mL/min. O volume de injeção das

amostras no sistema cromatográfico foi de 20uL, utilizando um split de 6:1 para injeção das amostras na

fonte do espectrômetro de massas (MS/MS). Os tempos de retenção do analito e seu PI foram de

aproximadamente 1,15 min, sendo o tempo total de corrida de 2,5 min.

O MS/MS foi operado pelo modo de monitoramento de reações múltiplas (MRM) usando a ionização por

electrospray positiva (ESI+). A voltagem do cone foi de 10 V e a temperatura da fonte foi controlada a 110

ºC. A Energia de colisão (Ecol) foi mantida a 12 eV na presença de argônio. As transições de massa/carga

(m/z) monitoradas para o analito e PI foram de 350.10>106.04 e 366.06>207.88, respectivamente. O

Dwell foi de 0.5s. Os dados de MRM foram obtidos e integrados através do software MassLynx versão

3.5 (Micromass).

2.3. PREPARAÇÃO DOS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO E CONTROLES DE QUALIDADE

A solução estoque de ABPC de 1000 µg/mL foi preparada em água purificada.  As soluções de trabalho

foram preparadas a partir de diluições da solução estoque de ABPC com água purificada e estocadas a -

20ºC até serem usadas. A solução estoque de amoxicilina foi preparada em água purificada (1000 µg/mL)

e estocada a -20 ºC. Os padrões de calibração foram preparados pela contaminação de plasma humano a

partir da diluição das soluções de trabalho, obtendo concentrações de 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0,
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12.0 e 15.0 µg/mL do analito.  Foram preparados três controles de qualidade (CQs), de alta (CQA - 13.0 µg/

mL), média (CQM - 7.0 µg/mL) e baixa (CQB - 0.3 µg/mL) concentração pela adição de quantidades

conhecidas de ABPC em plasma. As soluções em plasma foram estocadas a -20ºC.

2.4. PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO

O procedimento empregado baseou-se no método de extração em fase sólida (SPE) para as amostras de

CQs, curvas de calibração e de voluntários. Os cartuchos foram, previamente, ativados pela adição de 1mL

de metanol e subseqüentemente equilibrados com 1mL de água, para obtenção de condições apropriadas

para adsorção do analito. Uma alíquota de 250µL de plasma foi transferido para tubos de polipropileno de

2.0mL. Em seguida, adicionou-se 25µL da solução de PI (100 µg/mL) e agitou-se a mistura. 400µL de

ácido fosfórico a 3% foi adicionado à mistura. Depois, transferiu-se toda a mistura para os cartuchos de

fase sólida, previamente ativados, que foi então centrifugada a 3400 rpm durante 2 min, a uma temperatura

de 30º C. O cartucho foi lavado por três vezes consecutivas (1mL de ácido fórmico a 0,1%), sob centrifugação.

A amostra foi, então, eluida com 500µL de CH3CN: água (1:1, v/v) e, posteriormente, centrifugada. 250µL do

eluato foi transferido para vial e injetado 20 µL no sistema LC  MS / MS.

2.5. VALIDAÇÃO DO MÉTODO

2.5.1. Especificidade

A especificidade do método foi determinada pela comparação de cromatogramas obtidos de amostras de

plasma branco, de diferentes origens, com aqueles obtidos de amostras contendo concentrações conhecidas

de ABPC e PI. O ensaio investigou a existência de interferentes presentes nas amostras.

2.5.2. Precisão e Exatidão

A precisão e exatidão foram obtidas pela análise de amostras de CQs, em quintuplicata, nas três

concentrações estabelecidas (alta, média e baixa) de ABPC, acrescida do nível de concentração do limite

inferior de quantificação (LIQ). A reprodutibilidade intra-ensaio foi determinada pela análise de 5 alíquotas

de plasma humano contaminadas e a reprodutibilidade inter-ensaio foi determinada pela análise em três

dias consecutivos (n = 5). A precisão foi expressa pelo coeficiente de variação (CV) e a exatidão em

percentual (%) de desvio das concentrações médias observadas experimentalmente em relação ao valor

nominal.

2.5.3. Limite Inferior de Quantificação (LIQ)

O LIQ do método foi definido como a menor concentração do analito quantificada com precisão e exatidão

aceitáveis, apresentando um erro inferior a 20%. O LIQ foi determinado a partir das curvas de calibração,

analisadas em três dias consecutivos, contendo concentrações decrescentes do analito. Considerou-se,

para as amostras analisadas, um coeficiente de variação (CV) menor que 20% e exatidão entre 80  120%.
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2.5.4. Recuperação e Linearidade

A recuperação da ABPC, obtida pelo método de SPE, foi definida usando 5 réplicas dos três níveis de

concentração dos CQs extraídos  e os resultados obtidos foram comparados com aqueles de controles

preparados em fase móvel e não-extraídos. Para a variabilidade das recuperações considerou-se um CV de

no máximo 15%. A recuperação do PI foi determinada seguindo o mesmo método descrito para ABPC,

sendo expressa através da comparação das áreas dos picos dos cromatogramas.

O ensaio de linearidade foi observado na faixa de variação de 0.1  15 µg/mL, utilizando 9 concentrações

de padrões de calibração, sem réplicas, analisados em três grupos diferentes (n = 3). A correlação linear

entre as concentrações foi estabelecida através do método dos mínimos quadrados, sendo avaliada pelo

coeficiente de correlação (R 2), que deve ser superior a 0,98.

2.5.5. Estabilidade

A estabilidade da ABPC e do PI foram expressas, quando apropriado, como a relação entre o percentual de

valores iniciais (amostras recém-preparadas) e os obtidos de amostras submetidas a diferentes condições.

Foram avaliados os resultados oriundos de ensaios do analito em soluções padrões, após armazenamento

de curta duração e longa duração, após ciclos de gelo e degelo e nas condições de análise (pós-

processamento).

2.6. APLICAÇÃO DO MÉTODO

O método desenvolvido e validado foi aplicado para a análise de amostras de plasma de voluntários

provinientes de estudo de biodisponibilidade relativa pela administração oral de duas formulações de cápsulas

de ampicilina 500mg. Através da obtenção da curva plasmática de concentração versus tempo dos

medicamentos testados pode-se estimar os parâmetros farmacocinéticos. Tratou-se de um estudo cruzado

de dois períodos e duas seqüências (crossover 2x2), aberto, randomizado em dose única para verificação

da bioequivalência/biodisponibilidade entre as duas formulações em questão (Teste e Referência). O protocolo

clínico foi submetido à apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade

Federal de Pernambuco  UFPE.

2.6.1. Protocolo Clínico

Vinte e três voluntários sadios do sexo masculino, com idade entre 18 e 32 anos, com peso médio de

70,07 Kg, mantendo uma relação de 15% de variação do peso ideal, foram selecionados para o estudo de

biodisponibilidade relativa. Os voluntários não estavam fazendo uso concomitante de outras medicações e

não apresentaram sinais ou sintomas evidentes de doenças cardíacas, hepáticas, pulmonares, neurológicas,

gastrintestinais, hematológicas e psiquiátricas, avaliados pela execução de exames clínicos e laboratoriais

(hematológicos, bioquímicos e sorológicos, além de sumário de urina e parasitológico) e avaliação

cardiológica. Todos os voluntários foram informados do objetivo do estudo e assinaram um termo de

consentimento livre e esclarecido (TCLE).
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2.6.2. Análise Farmacocinética

A avaliação estatística é composta basicamente por métodos estatísticos associados à avaliação da

bioequivalência,considerando o critério da bioequivalência média sob delineamento experimental cross-

over 2x2.

A concentração plasmática máxima observada (Cmax) e o tempo para atingir esta Cmax (Tmax) foram obtidos

diretamente da curva de concentração versus tempo da droga. A área sob a curva da concentração de

ABPC versus tempo de 0-12 horas (AUC 0-12h) foi calculada usando o método dos trapezóides, além da

determinação da área sob a curva do tempo zero ao infinito (AUC0- ). A constante de eliminação (ke) de

cada medicamento analisado foi determinada a partir de regressão linear de um mínimo de 3 pontos da

fase de eliminação da droga em padrão log-linear. A meia-vida plasmática (t1/2) foi derivada dessa constante

ke. A verificação dos efeitos de seqüência, de voluntário dentro da seqüência, período e tratamento foi

realizada através da análise de variância (ANOVA) da AUC0-12h e Cmax , transformados em logaritmo, com um

intervalo de confiança (IC) de 90% para a diferença das médias desses parâmetros para os medicamentos

teste e referência.

3. RESULTADOS E DI SCU SSÕES

3.1. CONDIÇÕES DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS

(LC-MS/MS)

A cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas seqüencial (LC-MS/MS) apresenta grandes

vantagens quando comparada a outras técnicas cromatográficas com detecção convencional, pois oferece

alta especificidade, velocidade, sensibilidade e aplicabilidade para vários tipos de compostos. Contudo o

desenvolvimento de um método preciso e robusto para a quantificação de compostos por LC-MS/MS

requer a otimização e adequação de alguns parâmetros (limpeza da amostra, fase móvel, ionização do

composto) a fim de garantir a sua aplicabilidade, sobretudo no campo bioanalítico.

No presente estudo foi desenvolvido e validado um método por LC-MS/MS , com SPE, utilizando a técnica

ionização por eletrospray positivo (ESI+), como um novo e rápido método para a quantificação da ABPC

em plasma. Os tempos de retenção da ABPC e PI estão ilustrados na Figura 2. Este método aliou a

eficiência da extração e limpeza das amostras biológicas com a otimização das condições cromatográficas.

A utilização de cartuchos Oasis® de SPE possibilitou uma redução do efeito de supressão iônica, muito

comum em espectrometria de massas, além de ampliar a eficiência de recuperação do extrato. A otimização

dos parâmetros cromatográficos foi alcançada pelo ajuste da composição da fase móvel com a utilização

da acetonitrila como modificador orgânico com água (CH3CN:Água, 80:20, v/v), reduzindo, assim, a

possibilidade de formação de íons adutos que poderiam interferir na detecção do analito. Adicionou-se,

ainda, à fase móvel 0.1% de ácido fórmico (ácido fraco, com boa volatilidade e baixa viscosidade), como

agente modificador desta, que aumentou, significativamente, a resposta da ESI+ para formação do íon

[ABPC + H]+ como também na fragmentação do analito. A otimização da Ecol foi ajustada para aumentar a
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A eficiência da ionização de um composto pode ser afetada pela presença de eletrólitos comumente

presentes em tampões levando a formação de íons adutos (como [M + Na]+,[M + K]+) que afetam a

quantificação do composto por promover conflito de massa, levando a obtenção de curvas de calibração

não-lineares e irreprodutíveis [27-29]. Langerwerf et al  apresentaram um exemplo do efeito da formação de

íons aduto de Na+ e K+ tornando as curvas de calibração da hidrocortisona não reprodutíveis [29].

A fragmentação iônica é avaliada pela clivagem simples de vários grupamentos na molécula, no caso dos

antibióticos beta-lactâmicos, geralmente, ocorre uma clivagem no anel aromático  [6,21]. Os íons formados

pela fragmentação da ABPC foram monitorados pelo modo MRM (monitoramento de reações múltiplas),

cuja relação massa/carga (m/z) para os íons pai e filho foram 350.1 e 106.04, respectivamente.

   

Figura 2. Cromatograma ilustrando a análise de ABPC e PI extraídos do plasma (tempo médio).

fragmentação dos íons precursores, produzindo numerosos íons filhos, desta forma a sensibilidade de

detecção do método foi ampliada.

Com uma recuperação > 94% para a ABPC, a eficiência de ionização e de fragmentação foram os dois

principais parâmetros que influenciaram na sua determinação por LC-MS/MS.  A eficiência de ionização é

composto-dependente e sofre significativa influência da composição da fase móvel [6, 26,27]. Straub e

Voyksner mostraram que a utilização de fase móvel com CH3CN ou metanol sem aditivos apresentou uma

pobre resposta por ESI+. Os autores ainda verificaram que a melhor resposta por ESI+ às drogas testadas

foi com a adição de ácido fórmico a 0,1% à fase móvel [6]. Como, em ESP o processo de ionização ocorre

na fase móvel, isto requer que o analito já possua uma carga quando dissolvido. Conseqüentemente, o pH

da fase móvel deve ser baixo quando usar o modo ESI+ e relativamente alto no modo íon negativo (ESI-)

[6,26-29].
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3.2. PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO

A obtenção de resultados quantificáveis, específicos e de confiança depende de uma adequada preparação

das amostras biológicas. O método de extração escolhido determina o percentual de recuperação do

analito e uma limpeza adequada da amostra determina a ausência de possíveis interferentes. Em bioanálise,

isto é usualmente alcançado utilizando um pré-tratamento mais apurado por extração do tipo líquido-

líquido (LLE) ou em fase sólida (SPE). As amostras de plasma humano, utilizadas no desenvolvimento do

presente trabalho, foram preparadas pela SPE obtendo extratos rápidos, limpos e reprodutíveis, trazendo

como vantagens a utilização de pequenas quantidades de amostra, além de pequenas quantidades de

solvente. Tal fato contribuiu para a redução dos custos laboratoriais diretos, apesar do alto valor dos

cartuchos empregados, todavia, do ponto de vista ambiental, o desempenho desta técnica é incontestável.

Em MS/MS o fenômeno mais importante que pode acontecer e torna indispensável a utilização de técnicas

mais apuradas de extração é a supressão iônica que é induzida pela co-eluição dos componentes da

matriz com os analitos, interferindo na ionização destes [27,28]. Langerwef et al apresentaram resultados

da análise de amostras de plasma humano com acycloguanosina, após extração por precipitação de

proteínas, onde os componentes da matriz afetaram efetivamente a intensidade do sinal do analito [27].

Uma recuperação de ABPC em plasma humano de 98.4 ± 5.6% foi alcançada por Ishida et al, através da

utilização de cartuchos a base de copolímero de estireno e divinil/benzeno (EmporeTM Disk Cartridges

SDB-XC) [20]. Schellen et al testaram a capacidade de extração e também a eficiência de dessorção de

cinco diferentes tipos de cartuchos. Estes relataram que aqueles do tipo Oasis® apresentaram excelente

capacidade de extração. Contudo, em relação a eficiência de dessorção não se verificou diferenças

significativas [26]. Entretanto, os cartuchos Oasis®, utilizados no nosso estudo, composto de uma resina

com propriedades polares e apolares, apresentaram um excelente percentual de recuperação da ABPC

(94.38%).

3.3. VALIDAÇÃO DO MÉTODO

3.3.1. Especificidade

Os cromatogramas obtidos pela a análise de plasmas brancos não apresentaram nenhum pico de

interferentes no tempo de retenção do analito e PI. O método LC-MS/MS apresentou especificidade adequada

para a ABPC e seu PI. O monitoramento específico das transições de íons 350.1. > 106.04 da ABPC e

366.06>207.88 do PI, no modo de detecção MRM, demonstrou a seletividade do método para quantificação

e identificação dos analitos sem demonstrar a presença de contribuição cruzada (Figura 3).

3.3.2. Precisão e Exatidão

A precisão e exatidão do método obtidas pela análise intra- e inter - ensaio de quatro amostras de controle

de qualidade (0.10, 0.30, 7.00 e 13.00 µg/ml; n = 5) são mostrados na Tabela 1.

A variabilidade dos resultados intra- e inter  ensaio foi de 8.5% e 10.8%, respectivamente, para

concentrações de ABPC de 0.10  13.00 µg/ml. Enquanto que a exatidão intra- e inter - ensaio apresentou-

se na faixa de 92.7  106.0% e 90.7  103.2%, respectivamente.
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Figura 3- Análise do ampicilina. A-1) plasma branco normal; A-2) plasma lipêmico; A-3) plasma hemolisado; b)
plasma branco normal com 25µl de PI(amoxicilina 100µg/ml); c) plasma de voluntário com ampicilina (5.0µg/ml) e PI.
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Tabela 1. Precisão e Exatidão do método proposto para a determinação de ABPC em plasma humano.

3.3.3. Linearidade e Limite Inferior de Quantificação (LIQ)

As curvas de calibração apresentaram linearidade numa larga faixa de concentração 0,10  15,0 µg/mL,

em comparação com outros métodos [20], com um coeficiente de correlação linear (R2) superior a 0,99

(Tabela 2).

Durante a validação, o pico do analito analisado apresentou-se definido e com uma precisão menor ou igual

a 20% e exatidão aceitável, proporcionando um LIQ de 0,10 µg/ml.

Concentração* ( g/ml)

 

Nominal Experimental 
Coeficiente de variação# 

(CV%) 
Exatidão & (%) 

Intra-ensaio    

0.10 0,096 8.5 106.0 

0.30 0,27 5.5 92.7 

7.00 6.85 5.9 100.0 

13.00 13.42 7.0 104.0 

Inter-ensaio    

0.10 0.10 10.8 96.7 

0.30 0.27 4.4 90.7 

7.00 6.85 5.2 97.8 

13.00 13.42 6.0 103.2 
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Marzo et al [25] e Jamil et al [22] obtiveram valores de LIQ da ABPC inferiores ao alcançado por Ishida et

al [20] que descreveram um método de determinação deste analito a partir da SPE com um LIQ de 0,19 µg/

ml. Contudo, nosso método apresentou maior sensibilidade, compatível com a aplicação em estudos de

farmacocinética comparada da ABPC.

Tabela 2. Curva de Calibração da ABPC em três diferentes corridas

Concentração 
( g/ml)

 

15.00 12.00 10.00 5.00 2.00 1.00 0.50 0.20 0.10 

Média 15.42 12.02 10.19 5.03 2.03 0.96 0.47 0.20 0.10 

DP 0.326 0.171 0.201 0.104 0.040 0.015 0.006 0.010 0.002 

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Declive 0,406567 

Interseção 0,972112.10-3 

R2 0,9987 

 

3.3.4. Recuperação

Um volume de 250µL de plasma foi suficiente para obter uma recuperação total de 94.38%. A média de

recuperação do PI foi de 80,67%. Ishida et al também relataram uma excelente recuperação, a partir da

extração da ABPC em fase sólida (SPE), contudo utilizaram uma quantidade duas vezes maior de plasma

(500µL) [20].

3.3.5. Estabilidade

Estudos de estabilidade da ABPC realizados por Nascimento (2004) revelaram degradações elevadas de

70% e 40% quando amostras de plasma contendo o analito foram estocadas a 20ºC e 2ºC, respectivamente

e uma degradação < 10% em amostras congeladas a -20ºC. Nascimento ainda demonstrou que a ABPC

manteve-se estável (em torno de 10% de degradação), após dois ciclos de congelamento e descongelamento.

O autor relatou que uma redução no teor do fármaco pode ter ocorrido devido ao processo natural de

precipitação das proteínas e de lipídeos pelo congelamento e descongelamento das mesmas [28]. Já em

nossos ensaios, com amostras biológicas congeladas a -70ºC, os testes de longo prazo (45 dias) e curto

prazo (6 horas), gelo e degelo (3 ciclos), pós-processamento (48 horas) e em solução, a ABPC apresentou

boa estabilidade com  percentuais de degradação dentro dos limites aceitáveis para este tipo de estudo.

3.4. APLICAÇÃO DO MÉTODO

Após validação do método, 690 amostras de plasma de voluntários sadios (23 homens x 15 tempos de

coleta x 2 fases) provenientes de estudo de bioequivalência de cápsulas de 500mg da ABPC, foram

processadas em lotes, os quais encerravam uma curva de calibração e seis controles de qualidade. Os

resultados dos CQs, analisados durante as corridas analíticas, apresentados na Tabela 3, demonstraram

que o método é completamente válido para a quantificação da ABPC em amostras de voluntários.

A ABPC foi bem tolerada após dose única de 1g, e não foram relatados efeitos adversos nos voluntários do

estudo. A Figura 4 mostra a curva média da concentração plasmática de ABPC em função do tempo

depois da administração oral das formulações teste e referência. Os principais parâmetros farmacocinéticos

obtidos a partir da curva de concentração versus tempo estão apresentados na Tabela 4. Depois de 8
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horas, a concentração da ABPC decaiu de 6.5 e 5.5 µg/mL, medicamento referência e teste, respectivamente,

para aproximadamente 0.1 µg/mL , próximo ao LIQ do analito. A Cmax da ABPC foi atingida em torno de 2

horas após administração oral, corroborando com o descrito na literatura [1-3,8].

De acordo com a Análise de Variância (ANOVA) dos parâmetros AUC0- , AUC0-12h e Cmax, transformados

logaritmicamente, não foram evidenciados efeitos de seqüência, de voluntário dentro da seqüência, período

e nem de tratamento nos parâmetros estudados.  Os resultados demonstraram que cápsulas de 500mg da

Ampicilina são bioequivalentes com cápsulas de 500mg da Amplacilina ® , em termos de velocidade e

extensão de absorção, para um IC de 90% para a razão entre as médias de AUC0-12 e de Cmax dentro do

intervalo de 80  125% proposto pela Food and Drug Administration.

Tabela 3. Validação Geral das Corridas Analíticas dos voluntários.

Validação CONCENTRAÇÃO EXPERIMENTAL 
Controles CQB CQM CQA 

Media 0.297 7.135 13.186 

CV(%) 4.18 5.02 7.18 

Exatidão (%) 99.00 101.93 101.43 

 
Concentrações nominais  LIQ= 0.1 µg/mL; CQB= 0,3 µg/mL; CQM= 7,0 µg/mL; CQA= 13,0 µg/mL

Tabela 4. Média dos parâmetros farmacocinéticos obtidos após administração oral de cápsulas de 500mg de
ABPC em voluntários sadios

Curva média de decaimento plasmático da AMP (n=23)
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Figura 4. Curva média da concentração plasmática de ABPC de 23 voluntários sadios que participaram do estudo de
bioequivalência entre os produtos AMPICILINA (medicamento teste) e AMPLACILINA® (medicamento referência) vs
tempo (h).

 

AMPICILINA (Teste) AMPLACILINA® (Referência) 
Cmax ( g/mL)

 

6,85 ±  1,97 7,11 ±    2,08 

AUC 0-12h ( g/mL.h)

 

20,49   ±   5,29 22,38  ±   6,00 

AUC 0-? ( g/mL.h)

 

20,86   ±   5,37 22,71  ±   6,09 

Tmax (h) 2,26  ±    1,11 1,93   ±   0,54 

T1/2 (h) 1,01   ±   0,13 1,01  ±    0,21 
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4 . CON CL U SÃ O

A LC-MS/MS é uma técnica universal e completamente adequada para aplicação no campo da bioanálise.

A gradativa redução dos custos e a simplificação da instrumentação da espectrometria de massas

possibilitará a popularização desta técnica com o intuito de adquirir resultados mais seguros e confiáveis.

Foi descrito um método sensível, reprodutível, específico e rápido por LC-MS/MS com electrospray positivo,

após extração em fase sólida, para ser usado em estudos de farmacocinética comparada de ABPC em

humanos. A utilização deste método tornou possível a análise de um grande número de amostras em um

curto espaço de tempo, 2.5min por amostra, com um reduzido volume de plasma.

O desenvolvimento de métodos por LC-MS/MS requer algumas adaptações, sobretudo a adequação das

condições cromatográficas de forma a obter uma boa ionização do composto quando se trabalha com uma

interface de eletrospray (íon positivo ou negativo) através de uma composição adequada da fase móvel. A

sofisticação desta técnica requer o emprego de métodos cada vez mais elaborados de extração das

amostras, que resultem em extratos cada vez mais puros, com percentuais de recuperação do analito

cada vez mais altos, e livre de interferentes.

Os valores médios da Cmax e Tmax para as formulações teste e referência foram semelhantes aos descritos

na literatura. Com base nos resultados obtidos no presente estudo, considera-se que os medicamentos

Teste (Ampicilina cápsulas de 500mg) e Referência (Amplacilina® cápsulas de 500mg), são bioequivalentes

e, portanto intercambiáveis.
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6. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos no presente estudo permitiram as seguintes considerações:

• A Cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE) é uma  técnica universal e completamente adequada

para o campo da bioanálise. Diferentes métodos de quantificação podem ser utilizados através do

acoplamento da CLAE a diferentes tipos de detecção como o ultravioleta (CLAE-UV) e a espectrometria

de massas (CLAE-EM-EM).

• O interfaciamento da CLAE-EM/EM trouxe maior sensibilidade e rapidez as mensurações, apresentando-

se como uma poderosa ferramenta para os estudos de bioequivalência. Contudo, essa  técnica precisa

ser popularizada, pois ainda é considerada dispendiosa economicamente e de manipulação restrita a

técnicos altamente qualificados.

• A etapa de desenvolvimento de um método por CLAE-EM-EM merece atenção especial, através da

realização de testes adequados de sintonia e supressão de íons antes de iniciar os estudos de validação.

• Os métodos bioanaliticos desenvolvidos e validados para a quantificação do indinavir e da ampicilina em

plasma humano demonstraram reprodutibilidade, sensibilidade, boa recuperação e estabilidade. Tais

características justificaram suas aplicações em ensaios de biodisponibilidade relativa / bioequivalência.

• Os produtos Indinavir cápsulas 400mg (Teste) e Crixivan® (Referência) podem ser considerados

bioequivalentes segundo os critérios estabelecidos pela ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária)

e a FDA (Food and Drug Administration).

• O produtos Ampicilina cápsulas 500mg (Teste) pode ser considerado bioequivalente ao produto

Amplacilina® segundo os critérios estabelecidos pela ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária)

e a FDA   (Food and Drug Administration).

• Desta forma, os medicamentos estudados podem ser administrados indistintamente, sem prejuízo do

efeito terapêutico, por serem intercambiáveis.
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7. PERSPECTIVAS

As perspectivas reais de consolidação dos mecanismos de transformação do mercado farmacêutico

nacional, nos próximos anos, requerem atitudes concretas e participação de todos os segmentos envolvidos

(agência reguladora, centros de equivalência farmacêutica e de bioequivalência e a indústria farmacêutica)

como forma de garantir à população o acesso a medicamentos de qualidade assegurada a custos

compatíveis.

No que diz respeito ao papel dos Centros de bioequivalência, a gradativa redução dos custos e a simplificação

da instrumentação da Espectrometria de massas (EM/EM) possibilitará a popularização desta técnica

com o intuito de adquirir resultados mais seguros e confiáveis. Associado a isso, a comercialização de

cartuchos ou discos de adsorventes a preços reduzidos e a possibilidade de automação das operações,

por meio de processadores de amostras, indicam que a EFS será a técnica mais empregada para tratamento

de amostras num futuro próximo.

Dessa maneira, vislumbramos o emprego desses métodos de extração e limpeza (clen-up) de amostras

acoplados de forma on-line ao sistema de CLAE-EM/EM, na rotina, contribuindo para obtenção de extratos

mais limpos sem interferentes, com mínima exposição aos riscos de contaminação biológica, além de

obtenção rápida dos resultados. Considerando-se a quantidade de amostras potenciais utilizadas em

bioanálises, isso caracteriza-se como uma vantagem inquestionável em relação a rapidez das mensurações

de fármacos em estudos de biodisponibilidade relativa/ bioequivalência.
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