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RESUMO 

 

BOCAMINO, A.M. Disposição cinética do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno um 
análogo sintético da grandisina. 2017. 85 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2017.  
 
É notório o potencial farmacológico de lignanas, metabólitos secundários extraídos 
de produtos naturais, na sua maioria com baixos rendimentos. Usando a natureza 
como fonte de inspiração, foram propostas rotas sintéticas de compostos análogos, 
obtendo-se o 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno, um análogo químico da lignana 
grandisina. De acordo com o potencial leishmanicida preliminarmente identificado, 
associado à reduzida citotoxicidade do análogo, despertou-se o interesse para o 
desenvolvimento de nova terapia medicamentosa para as leishmanioses em 
substituição aos tratamentos rotineiros e tóxicos utilizados. Entretanto, não há na 
literatura informações sobre os processos que abrangem a farmacocinética - 
absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME) do composto. Portanto, o 
presente estudo objetivou a avaliação pré-clínica da disposição cinética do 2,5-bis(2-
metoxifenil)tiofeno. Inicialmente foi desenvolvido um método analítico por 
cromatografia liquida de ultra eficiência acoplada a espectrometria de massas 
(CLUE-EM/EM) para quantificação do analito extraído da matriz de plasma, através 
de precipitação de proteínas com acetonitrila acidificada. O método foi validado de 
acordo com guias oficiais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Food and 
Drug Adminstration, mostrando-se sensível, exato, preciso e linear na faixa de 4 a 
1000 ng.mL-1. A partir da administração intravenosa do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno 
em ratos foi possível obter curvas de decaimento plasmático versus tempo, 
observando-se que os dados adequaram-se ao modelo bicompartimental. O perfil 
farmacocinético do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno indicou rápida distribuição (t1/2α de 
10,66 ± 2,37 min) e eliminação (t1/2β de 71,68 ± 13,84 min), não provocando 
acúmulo plasmático. 
 
 
Palavras-chave: lignana, 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno, farmacocinética 
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ABSTRACT 

 

BOCAMINO, A.M. Kinetic disposition of 2,5-bis(2-methoxyphenyl)thiophene a 
synthetic analogue of grandisine. 2017. 85 f. Dissertation (Master). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2017.  
 
 
It is notorious the pharmacological potential of lignans, secondary metabolites 
extracted from natural products, mostly with low yields. Applying nature as a source 
of inspiration, synthetic routes of analogous compounds have been proposed getting 
2,5-bis(2-methoxyphenyl)thiophene, a chemical analogue of lignan grandisine. 
According to the leishmanicide potential preliminarily identified, associated with the 
reduced cytotoxicity of the analogue, interest was aroused for the development of 
new drug therapy for leishmaniasis, replacing the typical and toxic treatments used. 
However, there is no information about the pharmacokinetics processes - absorption, 
distribution, metabolism and excretion (ADME) of the compound in the literature. 
Therefore, the present study aimed to evaluate the kinetic disposition of 2,5-bis (2-
methoxyphenyl) thiophene. An analytical method was developed by ultra 
performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry (UPLC-MS/MS) 
for quantification of the analyte extracted from the plasma matrix through precipitation 
of proteins with acidified acetonitrile. The method was validated in according to 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária and Food and Drug Adminstration 
guidelines, showing to be sensitive, accurate, precise and linear over the 
concentration range of 4 to 1000 ng.mL-1. From the intravenous administration of 2,5-
bis(2-methoxyphenyl)thiophene in rats it was possible to obtain the mean plasma 
concentration versus time profile, and the concentration data was best fitted to a two-
compartment model. The pharmacokinetic profile of 2,5-bis (2-methoxyphenyl) 
thiophene indicated rapid distribution (t1 / 2α of 10.66 ± 2.37 min) and elimination (t1 
/ 2β of 71.68 ± 13.84 min), without plasma accumulation. 
 
 
Keywords: lignan, 2,5-bis(2-metoxyphenyl)thiophene, pharmacokinetics 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

1.1. Doenças negligenciadas, o problema das leishmanioses  

 

As leishmanioses cutânea (LC) e visceral (LV) são problemas de saúde 

pública mundial, atingindo 89 países e colocando em risco cerca de 350 milhões de 

pessoas por todo o mundo, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) (WHO, 2015). A mais de 10 anos o Brasil foi reportado como um dos cinco 

países com maior incidência de infectados por leishmaniose e permanece neste 

patamar até os dias atuais (DESJEUX, 2004; WHO, 2015). 

O Brasil apresenta um cenário crítico em relação às doenças com números 

crescentes de casos, sendo notificados um total de aproximadamente 19 mil casos 

de LC e cerca de 3.500 casos de LV, a forma mais grave da doença (BRASIL, 

2017a; BRASIL, 2017b).  

São doenças de caráter endêmico, porém em crescente expansão geográfica 

pelo Brasil. A região Nordeste registra as maiores ocorrências, refletindo os 

problemas socieconômicos do país, uma vez que atingem principalmente o estrato 

social mais carente, enquadrando-se entre as doenças negligenciadas (BRASIL, 

2014; BRASIL, 2017c).  

A leishmaniose é causada por diversas espécies de protozoários do gênero 

Leishmania (L.), sendo L. amazonensis e L. infantum os agentes etiológicos mais 

amplamente distribuídos pelo Brasil, responsáveis pela leishmaniose cutânea e 

visceral respectivamente. São parasitas intracelulares que afetam preferencialmente 

células do sistema mononuclear fagocitário, acometendo pele, mucosas e órgãos 

internos e, acarretando em um quadro de imunossupressão grave nos pacientes. 

(SANTOS-OLIVEIRA; DA-CRUZ, 2012; BRASIL, 2014; BRASIL, 2017c).  

No Brasil são crescentes os relatos da coinfecção entre leishmaniose e AIDS, 

uma combinação que preocupa os órgãos públicos de saúde, visto que indivíduos 

imunodeprimidos apresentam agravamento do quadro clínico, junto a índices 

elevados de morbidade e mortalidade (BARBOSA et al., 2013; BRASIL, 2015). 

Dados da OMS relatam que o número de casos notificados de AIDS/LV mais do que 

dobrou no período de 2005 a 2011, passando de 2,5% a 6,6 % (WHO, 2015). 
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O caráter oportunista da doença está também relacionado à progressão da 

LC causada por L. amazonensis para sua forma difusa (LCD), assim como, está 

associada à disseminação da visceralização da leishmaniose tegumentar, um 

processo no qual há acometimento de órgãos raramente atingidos por esta forma da 

doença (BRASIL, 2015). 

O vínculo das leishmanioses com a pobreza reflete um reduzido investimento 

em pesquisas e produção de novos fármacos, além de um insuficiente controle e 

estabelecimento de medidas preventivas por ações governamentais, intensificando o 

panorama das doenças em países endêmicos, como o Brasil (ENNES-VIDAL et al., 

2016; OLLIARO et al., 2017).  

Outro agravante do perfil das leishmanioses está relacionado à elevada 

incidência da doença em cães, os quais são o reservatório doméstico do parasita. 

Os animais sintomáticos, na maioria das vezes, são tratados com os antimoniais 

pentavalentes ou são submetidos à eutanásia. Tais estratégias mostram-se 

ineficazes, pois contribuem com o surgimento de parasitas resistentes, provocam 

grande comoção social, e permitem a permanência de animais assintomáticos 

infectantes capazes de manter a infecção circulante (COSTA, 2012). Portanto, mais 

uma vez identifica-se a necessidade de boas políticas governamentais de vigilância 

para as leishmanioses. 

Poucos são os medicamentos disponíveis para tratar as doenças. No Brasil, 

os principais tratamentos fornecidos para todos os tipos de leishmaniose são a 

anfotericina B lipossomal e os antimoniais pentavalentes (antimoniato de N-metil-

glucamina) administrados via parenteral (DE OLIVEIRA et al., 2017). Porém, os altos 

custos dos medicamentos e da sua administração ambulatorial, causam um grande 

impacto financeiro no sistema público de saúde do país, esclarecendo, parcialmente, 

a falta de interesse governamental em reverter a situação (MISTRO et al., 2016).  

Ambos medicamentos provocam inúmeros efeitos colaterais, justificando em 

muitos casos a descontinuidade ao tratamento e gerando, consequentemente, falhas 

na terapia, recidivas e complicações, além de ser um fator adicional que colabora 

com a seleção de parasitas resistentes (MALTEZOU, 2010; MOHAPATRA, 2014). 

Observa-se que os medicamentos disponíveis hoje no mercado mundial estão 

longe de serem ideais, com diversas limitações incluindo baixa eficácia, resistência 
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parasitária, toxicidade e altos custos (WILKINSON; KELLY, 2009; SINGH; SUNDAR, 

2012).  

Diante da análise do cenário da leishmaniose apresentado, somado ao fato 

de que o manejo das doenças são extremamente dependente do tratamento 

medicamentoso, nota-se a importância da investigação e desenvolvimento de novas 

opções terapêuticas acessíveis à população mais carente, e que não estejam 

relacionados à resistência parasitária, toxicidade e baixa eficiência, reduzindo assim, 

os riscos à população.   

 

1.2. O potencial farmacológico dos compostos lignóides  

 

Os lignóides são provenientes do metabolismo secundário de produtos 

naturais, e os frequentes relatos na literatura da atividade leishmanicida in vitro 

destes compostos despertam o interesse na busca de novos tratamentos para as 

leishmanioses. 

O extenso potencial de lignanas e neolignanas contra as formas amastigotas 

e promastigotas de diversas espécies de Leishmania spp foi revisado na literatura  

por Schmidt e colaboradores (2012) e dentre os exemplos relacionados destaca-se a 

difilina, derivada da justicidina B e isolada de Haplophyllum bucharicum (Rutaceae) 

fortemente ativa contra as formas amastigotas intracelulares (IC50 = 0,2 µM), uma 

atividade ligada à modulação fagocitária dos macrófagos. Outros lignóides como a 

surinamensina e o 3,4,5-trimetoxi-8-[2’,6’-dimetoxi-4’-(E)propenilfenoxi]-fenilpropano, 

isolados do gênero Virola, também apresentaram atividade, e foram seletivos contra 

as formas amastigotas e promastigotas da L. Infantum. Ainda nesta revisão, foram 

ressaltadas alterações morfológicas celulares em promastigotas de Leishmania spp, 

provocando morte por apoptose, após incubação do parasita com a lignana 

iangambina, isolada de Ocotea duckei (Lauraceae).  

 Ensaios empregando a neolignana licarina A demonstraram seu potencial 

leishmanicida contra formas amastigotas intracelulares de Leishmania major, 

mostrando-se mais efetivo do que o medicamento referência antimoniato de N-metil-

glucamina, associando este efeito à atividade imunomodulatória do composto 

(NÉRIS et al., 2013). O mecanismo por modulação da resposta imune também foi 
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observado em estudo com a lignana nirantina, revelando seu potencial leishmanicida 

(CHOWDHURY et al., 2012). 

Reforçando o potencial dos lignóides como um candidato à fármaco, em 

publicação de Pilon e colaboradores (2017) foi indicado preliminarmente que as 

lignanas enquadraram-se como uma classe promissora em relação à 

biodisponibilidade oral, característica desejável em um fármaco. Este estudo foi 

desenvolvido a partir de tratamentos estatísticos cruzando as informações de sua 

base de dados com algumas características moleculares baseadas nas regras de 

Lipinsky et al. (1997) e Veber et al. (2002), como flexibilidade molecular reduzida, 

baixa área de superfície polar, peso molecular menor que 500 Da, log P abaixo de 5, 

e outras, possibilitando predizer o perfil de biodisponibilidade das lignanas.  

Como a quantidade isolada das substâncias ativas dos produtos naturais é 

relativamente baixa, em certos casos, pesquisadores direcionam seus esforços na 

descoberta de rotas sintéticas destas moléculas. Entretanto, a complexidade 

estrutural dos produtos naturais acabam alavancando a síntese de compostos 

análogos, mantendo-se os grupos farmacofóricos e fazendo alterações moleculares 

que podem melhorar a eficiência do fármaco e/ou diminuir sua toxicidade (DEWICK, 

2009; CRAGG; NEWMAN, 2013; DE OLIVEIRA et al., 2017). 

Seguindo esta linha de pesquisa foram sintetizados compostos inspirados na 

estrutura da lignana grandisina. Entre as moléculas sintetizadas o 2,5-bis(2-

metoxifenil)tiofeno (2,5-MFT) foi selecionado com maior potencial terapêutico contra 

as formas promastigota do L. amazonenses, efeito associado à presença de 

grupamentos metoxila na molécula. Além disso, o MFT demonstrou baixa 

citotoxicidade, provocando mínima morte celular dos macrófagos nas doses de 37 a 

369 µM. Efeitos tóxicos são comumente associados ao fármaco padronizado para o 

tratamento da doença, a anfotericina B (AMARAL et al., 2014). Os resultados 

encontrados por Amaral et al. (2014) sugeriram que a atividade leishmanicida dos 

compostos estudados está associada à estrutura 2,5-difenil tiofeno.  

Uma patente com o escopo de proteção para uma formulação tópica e para o 

uso das substâncias sintetizadas no tratamento da leishmaniose cutânea foi 

elaborada, revelando o avanço da pesquisa, com projeções para o desenvolvimento 

de uma nova terapia medicamentosa (Processo: BR 10 2017 009057 4 - 

"COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS TÓPICAS E USO DAS MESMAS").  
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Os resultados satisfatórios das substâncias de estudos contra leishmaniose 

cutânea despertaram, portanto, o interesse para aplicação dos lignóides como um 

tratamento por via oral contra as diversas espécies de Leishmaniose. Experimentos 

preliminares in vitro de citotoxicidade e da atividade biológica do 2,5-bis(2-

metoxifenil)tiofeno contra L. infantum estão apresentando resultados promissores.   

Entretanto, a identificação de compostos com atividades biológicas é somente 

o início de uma longa etapa até o desenvolvimento de um produto final (GUIDO; 

ANDRICOPULO; OLIVA, 2010). Vale lembrar, que a produção de um novo 

medicamento é um processo de alto custo e com grandes índices de insucesso, 

devido principalmente ao conhecimento insuficiente das propriedades 

farmacocinéticas (BASAVARAJ; BETAGERI, 2014).  

Diante da urgente necessidade de inovações para o tratamento das 

leishmanioses, o estudo farmacocinético deve ser um dos principais aspectos a ser 

considerado no screening de substâncias ativas, logo no início do desenvolvimento 

de medicamentos. A obtenção dos parâmetros farmacocinéticos dos candidatos aos 

ensaios clínicos geram resultados de grande impacto, que certificam, de forma 

racional, a viabilidade da molécula como agente farmacológico em menor tempo e a 

custos minimizados, garantido sua segurança e auxiliando na otimização de 

formulações, regime posológico e dose (SCHELLACK, 2005). 

 

1.3. Estudo do perfil farmacocinético 

 

As pesquisas para o desenvolvimento de novos fármacos dependem 

inicialmente das propriedades farmacológicas dos compostos, entretanto, a 

eficiência e segurança de um fármaco estão intimamente relacionadas à capacidade 

do mesmo em alcançar os sítios específicos em concentrações adequadas e durante 

um período de tempo apropriado (ROGGE; TAFT, 2010).  

A farmacocinética pode auxiliar no esclarecimento da exposição do organismo 

ao fármaco e verificar se o mesmo atende às características desejadas para garantir 

o efeito farmacológico, como alcançar rapidamente o sítio ativo, não ser 

metabolizado com muita rapidez e não apresentar citotoxicidade  O estudo 

farmacocinético fornecerá informações sobre os processos de absorção, 

distribuição, metabolismo e excreção (ADME) a que o composto é submetido após 
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sua administração no organismo, e também possibilitará estabelecer uma relação 

entre a dose administrada de uma substância e a exposição do organismo a ela 

(GOMES, 2011). 

A compreensão das propriedades de ADME de um candidato a fármaco 

direcionam as pesquisas para a investigação de soluções que intensifiquem o 

resultado terapêutico, através da construção de regimes posológicos, da seleção da 

melhor via de administração, do desenvolvimento de formulações que ampliem a 

biodisponibilidade ou que permitam controlar o tempo de permanência e de ação do 

fármaco no tecido alvo e, ao mesmo tempo, reduzir a probabilidade de ocorrência de 

efeitos tóxicos. Por fim, a investigação detalhada do perfil farmacocinético certificará 

que as falhas observadas nos estudos clínicos em humanos não estejam atreladas 

aos processos de ADME (SINGH, 2013). 

Os processos de absorção, distribuição e eliminação de uma substância são 

determinados por meio de modelos matemáticos que descrevem as variações da 

concentração plasmática do fármaco no organismo ao longo do tempo. Estes 

modelos matemáticos idealizam que o organismo é constituído por compartimentos 

(modelos compartimentais), possibilitando a identificação dos caminhos percorridos 

pelo fármaco no organismo e, auxiliando nos cálculos de parâmetros 

farmacocinéticos (SHARGEL et al., 2005; STORPITIS et al, 2011). 

  

1.4. Técnicas hifenadas para a quantificação de lignanas  

 

Diferentes técnicas têm sido utilizadas na quantificação de lignanas, 

destacando-se as técnicas hifenadas de separação e detecção como cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM), cromatografia líquida de 

alta eficiência acoplada à espectrometria de massas (CLAE-EM), cromatografia 

líquida de alta eficiência com detecção por arranjo de diodos (CLAE-DAD).  

A seleção das técnicas mais adequadas depende além da acessibilidade, dos 

objetivos, da sensibilidade e seletividade requeridos.  

Sistemas como CG-EM são eficientes e muitas vezes empregados 

(KOULMAN et al., 2001) na quantificação de lignanas apesar da sua limitada 

aplicação a compostos voláteis, de baixa polaridade e termoestáveis. A ionização 

por impacto de elétrons (EI) é frequentemente acoplada a CG-EM, gerando muitos 
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fragmentos, e, portanto, grande informação estrutural. A técnica permite fácil 

identificação do analito de estudo pela comparação do padrão de fragmentação com 

espectros disponíveis na sua biblioteca. O problema encontra-se entre substâncias 

com padrão de fragmentação muito semelhante, como no caso de isômeros, onde a 

identificação através da biblioteca não será tão exata (VÉKEY, 2001). 

Na literatura observa-se que a técnica mais frequentemente empregada para 

a identificação e quantificação de lignanas é a técnica de CLAE com diferentes tipos 

de detectores como UV e EM.  

A CLAE-UV é a técnica mais barata e é amplamente utilizada ( WANG; SUN; 

LEE, 2004; JEON et al., 2013), entretanto é aplicada apenas à detecção de 

compostos que apresentam grupos cromóforos (WOLFENDER, 2009).  Para 

detecção de lignanas, a técnica também aponta outro fator limitante relacionado ao 

fato destes compostos absorverem em comprimentos de onda curtos, podendo sua 

detecção ser ocultada pelos solventes comumente usados em CLAE, os quais 

absorvem em comprimentos de onda muito próximos aos desta classe de 

compostos. Quando comparado com MS a técnica de UV apresenta desvantagens, 

pois não permite a diferenciação de compostos que coeluem, nem alcançam limites 

de quantificação tão baixos (WOLFENDER, 2009). 

A espectrometria de massas destaca-se entre as técnicas pois fornece 

informações valiosas de um dado composto na presença de misturas e matrizes 

complexas, com alta sensibilidade e seletividade, em análises extremamente rápidas 

(HOFFMANN; STROOBANT, 2007; GATES et al., 2006). O acoplamento de CLAE e 

MS é a principal ferramenta para análise quantitativa de lignanas, sendo diversos os 

métodos desenvolvidos e reportados na literatura (ZHAO et al., 2013; BARTH et al., 

2015; YANG et al., 2015; BHATT et al., 2017). 

CLAE/MS é uma técnica que aplica as vantagens de separação 

cromatográfica como concentração da amostra na coluna com os benefícios da 

espectrometria de massas, promovendo um ganho de seletividade e sensibilidade, 

resolução dos compostos, com consequente redução de efeito matriz, entretanto 

com corridas cromatográficas relativamente longas (MALDANER; JARDIM, 2009; 

GUILLARME et al., 2010). 

Na busca da otimização deste sistema foi desenvolvido a CLUE, que são 

sistemas que aplicam os mesmos princípios da CLAE, porém utilizando colunas com 
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partículas menores e bombas mais potentes, oferecendo maior eficiência na 

transferência de massa e reduzindo significativamente o tempo de análise 

(CIELECKA-PIONTEK et al., 2013). 

A hifenação entre CLAE e espectrometria de massas foi possível após o 

desenvolvimento de ionizadores como electrospray, uma técnica pela qual a 

ionização ocorre sob pressão atmosférica onde um campo elétrico dispersa uma 

amostra líquida em um gás, na forma de um fino spray de gotas carregadas, que ao 

serem evaporadas liberam íons na fase gasosa. O electrospray portanto solucionou 

a incompatibilidade entre o alto fluxo de eluente do CLAE com o alto vácuo 

requerido pelo EM, consolidando, assim, as técnicas como ferramentas essenciais 

na química analítica (CROTTI et al., 2006; WOLFENDER, 2009).   

Pela técnica de electrospray, a ionização ocorre principalmente por reações 

ácido-base de Bronsted-Lowry, pela protonação ou desprotonação de moléculas. 

Este método é considerado brando, e pouca energia residual é retida pelo analito 

após a ionização, normalmente acarretando baixa fragmentação e 

consequentemente gerando pouca informação espectral (VESSECCHI et al., 2007; 

KRUVE et al., 2015a). 

A espectrometria de massas em modo sequencial (EM/EM) surgiu para 

contornar este problema, aumentando a quantidade de informação estrutural que se 

pode obter. Analisadores do tipo triplo quadrupolo (Q) operam em modo sequencial 

e são amplamente utilizados na quantificação de compostos orgânicos pois isolam e 

pré-concentram os íons precursores, em um primeiro estágio (Q1), transferindo-os 

para uma célula de colisão (q2), onde são gerados fragmentos (íons filhos). No 

segundo estágio (Q3), os íons resultantes são filtrados e identificados, possibilitando 

assim, estabelecer uma relação com o íon precursor e predizer a estrutura do 

composto (HARRIS, 2005). Um método frequentemente utilizado em ensaios de 

quantificação para o monitoramento de íons precursores e seus fragmentos 

correspondentes é conhecido por monitoramento de reações múltiplas (MRM). Este 

modo de aquisição de dados é amplamente empregado na quantificação de 

compostos presentes em matrizes complexas em baixas concentrações, uma vez 

que possibilita um aumento na sensibilidade e reduz a interferência espectral de 

substâncias provenientes da matriz que coeluem no sistema cromatográfico 

(CHIARADIA; COLLINS; JARDIM, 2008). 
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1.5. Validação de métodos analíticos  

 

Um método analítico desenvolvido, ou mesmo um método conhecido validado 

e adaptado deve ser submetido a um processo de avaliação que comprove seu 

desempenho na atividade a que se propõe analisar. Este processo é denominado 

validação, a qual possibilita alcançar os resultados esperados com confiança e 

reprodutibilidade (ANVISA, 2010; BRITO et al., 2003). 

Para assegurar a aplicabilidade de um método, garantindo que os resultados 

gerados sejam confiáveis e interpretáveis, é necessário estabelecer limites de 

confiança (GONÇALVES; ALVES; MARTINS, 2011). Diversos são os procedimentos 

para validação, dependendo da finalidade do método e do órgão regulamentador 

seguido.  

Agências reguladoras como United States Food and Drug Administration (US-

FDA), European Medicines Evaluation Agency (EMEA), Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) fornecem guias e resoluções, os quais descrevem 

definições, procedimentos, parâmetros e estratégias de validação. Tais órgãos 

divergem em alguns critérios exigidos, porém, preconizam, de um modo geral, a 

avaliação dos parâmetros seletividade, efeito residual, linearidade, precisão, 

exatidão, limite de quantificação, recuperação e estabilidade. Estudos que 

empregam matrizes biológicas em suas análises devem, também, definir o efeito de 

matriz, garantindo a eficiência dos métodos bioanalíticos. 

No entanto, a observação da ausência de uma norma universal estabelecida, 

junto ao caráter sugestivo dos guias disponíveis, nos possibilita variadas 

interpretações. Por isso, a estratégia de validação pode ser adaptada de maneira 

específica e adequada à finalidade do estudo, sendo determinada de acordo com o 

procedimento analítico definido, com a natureza e concentração do composto de 

interesse e com o tipo de matriz disponível (BARNETT; HARRINGTON; GRAUL, 

2013; INMETRO, 2011). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo Geral    

 

O objetivo deste trabalho foi a determinação pré-clínica da disposição cinética 

do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno após administração intravenosa em ratos Wistar. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Caracterização estrutural do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno  

• Desenvolvimento e validação de método analítico para quantificação de 

2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno em plasma de ratos 

• Avaliação do perfil plasmático versus tempo do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno 

administrado por via intravenosa, visando os cálculos dos parâmetros 

farmacocinéticos relacionados à etapa de distribuição e eliminação 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. Caracterização estrutural e determinação de pureza cromatográfica do 

2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno 

 

O composto 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno foi sintetizado e gentilmente cedido 

pelo Prof. Dr. Giuliano Cesar Clososki da FCFRP-USP. Sua síntese foi baseada na 

reação de acoplamento cruzado de Negishi, uma estratégia sintética utilizada com 

sucesso no trabalho de Amaral e colaboradores (2014). A estrutura química do 

composto sintetizado foi confirmada conforme os métodos detalhados abaixo. 

 

3.1.1. Espectrometria de massas de alta resolução 

 

A caracterização do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno por espectrometria de massa 

de alta resolução foi efetuada através de um espectrômetro híbrido quadrupolo e 

tempo de vôo (MicroTOF II - ESI - ToF Bruker-Daltonics®). A amostra foi solubilizada 

em MeCN/H2O (8:2) na concentração de 100 µg.mL-1, sendo infundida diretamente 

no espectrômetro de massas. O espectro foi adquirido em modo positivo, com 

ionização por electrospray. As condições experimentais consistiam em voltagem do 

capilar de 3,5 kV, nitrogênio como gás nebulizador à temperatura de 180ºC, sob 

vazão de 4 L.min-1, e varredura de 100 - 500 m/z. 

 

3.1.2. Ressonância magnética nuclear (RMN) 

 

As análises de RMN de 1H e 13C do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno foram 

realizadas em espectrômetro Bruker Avance® DPX 400 de campo magnético de 9,4 

Tesla, do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências  e Letras de 

Ribeirão Preto (FFCLRP-USP), operando a 400 MHz para 1H e a 100 MHz para o 

13C e DEPT 135. Para a obtenção dos espectros de RMN a amostra foi solubilizada 

em clorofórmio deuterado CDCl3 (d = 99,8%). O processamento dos espectros foi 

realizado com auxílio do programa SpinWorks 4.1. A estrutura do composto foi 

proposta e os dados comparados com os publicados na literatura.  
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3.1.3. Cromatografia líquida de alta eficiência 

 

A pureza cromatográfica do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno foi determinada 

utilizando o sistema de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detector 

arranjo de diodo (CLAE-DAD) da marca Shimadzu®. Este sistema é equipado com 

duas bombas LC-20AD, módulo de comunicação CBM-20A, degaseificador, 

autoinjetor SIL-20AC, forno de coluna CTO-20A e detector arranjo de diodos UV/VIS 

modelo SPD-M20A. A coluna cromatográfica utilizada foi uma XR C18 (ODS) - 

Shimadzu® - 50 x 2,0 mm, e tamanho de partículas de 2,2µm. 

A análise procedeu-se injetando 1µL da amostra em metanol, segundo uma 

vazão de 0,3 mL.min-1. A fase móvel foi composta por H2O (A) e MeOH (B), ambos 

contendo 1% de ácido acético, sob um gradiente de eluição (Tabela 1). A varredura 

espectral foi realizada na faixa de 190 a 600 nm. 

 

Tempo (minutos) % MeOH (B) 

0,00 30 

1,00 30 

3,00 80 

4,00 80 

4,50 90 

5,25 90 

5,50 100 

8,50 100 

9,00 30 

11,00 30 

 

 

Tabela 1. Gradiente de solvente de eluição utilizado na análise de pureza 
cromatográfica do composto 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno 
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3.2. Desenvolvimento e validação de método analítico para quantificação de 

2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno em plasma 

  

3.2.1. Soluções padrão dos calibrantes 

 

As soluções estoque do padrão 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno foram preparadas 

em acetonitrila nas concentrações de 120 e 2 µg mL-1. A solução estoque do padrão 

interno (PI) grandisina, também solubilizada em MeCN, foi preparada na 

concentração de 200 µg.mL-1. Todas soluções estoque foram armazenadas a -20ºC 

durante o processo de validação. 

As soluções de trabalho (ST) foram preparadas misturando-se alíquotas das 

soluções estoque de 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno (120 ou 2 µg.mL-1) com um volume 

fixo de 75 µL de grandisina (200 µg.mL-1), obtendo-se soluções de 2,5-bis(2-

metoxifenil)tiofeno no intervalo de concentração entre 120 ng.mL-1 e 30 µg.mL-1. A 

grandisina nesta solução atingiu uma concentração de 15 µg.mL-1. Os diluentes 

água purificada Milli-Q (Millipore®) e MeCN foram adicionados às soluções 

mantendo-se as proporções de solventes próximas às condições inicias da fase 

móvel do sistema cromatográfico. As proporções de cada solvente e as alíquotas 

das soluções estoque usadas para o preparo das soluções de trabalho estão 

detalhadas na Tabela 2. Estas soluções de trabalho foram empregadas na validação 

do método bioanalítico após sofrerem um processamento junto ao branco do plasma 

de ratos, pelo método descrito na seção 3.2.2..  
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Sol. de 
tiofeno 2 
µg.mL-1 

(µL) 

Sol. de 
tiofeno 120 

µg.mL-1 
(µL) 

Sol. de 
grandisina 200 

µg.mL-1 (µL) 

H2O 
(µL) 

MeCN 
(µL) 

Concentração 
final da ST 

60 ___ 75 400 465 120 ng.mL-1 

150 ___ 75 400 375 300 ng.mL-1 

___ 25 75 400 500 3 µg.mL-1 

___ 75 75 400 450 9 µg.mL-1 

___ 125 75 400 400 15 µg.mL-1 

___ 190 75 400 335 22,8 µg.mL-1 

___ 250 75 400 275 30 µg.mL-1 

 

 

3.2.2. Procedimento de preparo das amostras para validação  

 

O método de preparo de amostra utilizou a técnica de precipitação de 

proteínas, Figura 1.  Alíquotas de 45 µL de plasma foram enriquecidas com 5 µL das 

soluções de trabalho (contendo a mistura de 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno e 

grandisina), e submetidos à agitação.  

Ao plasma fortificado com padrões foram acrescentados 100 µL de solvente 

MeCN acidificada (TFA 1%), seguido de agitação em vórtex por 2 minutos, e 

posterior centrifugação por 10 minutos, a 4°C e 10000 g (Centrífuga Boeco Germany 

M-240R). Os sobrenadantes foram filtrados em membranas descartáveis de PTFE 

(politetrafluoretileno) com 13 mm de diâmetro e poro de 0,22 µm (Millex, Millipore). 

Uma alíquota de 5 µL do filtrado foi injetada no sistema CLUE-EM/EM, através do 

método descrito na seção 3.2.4.. 

As concentrações finais do 2,5-MFT no meio abrangeram a faixa de 4 a 

1000ng.mL-1 (Tabela 3), e a concentração do padrão de grandisina no meio foi de 

500ng.mL-1. 

 

 

Tabela 2. Composição e concentração das soluções de trabalho 
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Concentração ST 
Concentração 2,5-MFT no meio 

(ng.mL-1) 

120 ng.mL-1 4 

300 ng.mL-1 10 

3 µg.mL-1 100 

9 µg.mL-1 300 

15 µg.mL-1 500 

22,8 µg.mL-1 760 

30 µg.mL-1 1000 

 
 

 
 

Tabela 3. Concentração final do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno no meio 

Figura 1. Pocedimento de preparo de amostras de plasma por precipitação de 
proteínas 
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3.2.3. Desenvolvimento do método analítico   

 

O estudo farmacocinético do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno foi realizado em 

cromatógrafo líquido de ultra eficiência acoplado a espectrômetro de massas 

sequencial, através de um método analítico seletivo, sensível e reprodutível. 

O método analítico foi otimizado utilizando-se o sistema ACQUITY TQD 

UPLC-DAD-MS/MS, Waters®, composto por bomba binária, injetor automático, 

degaseificador, forno para coluna, fonte electrospray de ionização e analisador de 

massas do tipo triplo quadrupolo. 

A grandisina (Figura 2), o padrão interno selecionado, foi gentilmente cedida 

pelo Dr.  Leandro De Santis Ferreira do grupo NPPNS, uma substância isolada e 

caracterizada durante seu doutoramento em Ciências Farmacêuticas na Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP-USP).  

A coluna utilizada foi uma KYNETEX® C18 com dimensões 2,1 x 50 mm e 

partículas core-shell de 1,7 µm, equipada com pré-coluna de mesmo material, 

mantida a temperatura de 40°C. A fase móvel utilizada foi composta por H2O (A) e 

MeCN (B), ambos com TFA 0,05%, sob gradiente de eluição (Tabela 4), e vazão 0,3 

mL.min-1. As amostras foram acondicionadas a 10°C no injetor automático. O volume 

de injeção de amostra foi de 5 µL, sendo todas amostras previamente filtradas em 

membranas de 13 mm PTFE, 0,22 µm.  

As análises por espectrometria de massas foram realizadas empregando-se a 

técnica de electrospray, em modo positivo. Para a quantificação foram otimizados o 

modo MRM (multiple reaction monitoring) (Tabela 5) e os parâmetros do MS tune do 

analisador de massas (Tabela 6). 

Todos os solventes utilizados nas análises por CLUE-EM/EM foram de grau 

HPLC (J.T. Baker®), além de água ultrapura (Milli-Q, Millipore®). 
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Tempo (minutos) % MeCN (B) 

0,0 50 

1,0 50 

6,0 85 

7,0 85 

7,1 50 

9,0 50 

 

 

 

  Substância 
Transição 

(m/z) 
Modo de 
Ionização 

Cone (V) Energia de 
Colisão (eV) 

2,5-bis(2-
metoxifenil)tiofeno 

297 > 282 Positivo 34 25 

Grandisina (PI) 433 > 247 Positivo 25 20 

 
 

Figura 2. Estrutura química da grandisina (PI) 
 

Tabela 4. Gradiente de fase móvel utilizado no método por CLUE-EM/EM para 
análise de 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno em plasma 

Tabela 5. Parâmetros do método MRM para quantificação de 2,5-bis(2-
metoxifenil)tiofeno e seu padrão interno, grandisina 
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Parâmetros ajustados no MS TUNE 

Capilar 2,5 kV LM resolução 1 4,9 

Rf  lentes 0,1 HM resolução 1 15,1 

Temperatura da fonte 150°C Energia do íon  1 0,3 

Temperatura de dessolvatação 350°C Entrada 50,0 

Vazão de gás de dessolvatação 

(nitrogênio) 
600 L.h-1 Colisão - 

Vazão de gás no cone 

(nitrogênio) 
50 L.h-1 Saída 50,0 

Vazão do gás de colisão 

(argônio) 
0,16 mL.h-1 LM resolução 2 9,7 

Pressão na cela de colisão 3,09x10-3 mBar HM resolução 2 14,9 

  Energia do íon 2 1,0 

       

 

3.2.4. Parâmetros avaliados na validação do método analítico 

 

O processo de validação foi conduzido atendendo aos procedimentos 

necessários para a determinação dos limites de confiança do método, de acordo 

com as normas estabelecidas pela ANVISA e pela FDA (ANVISA, 2012; FDA, 2015). 

Fundamentado nestes guias foram avaliados os parâmetros analíticos de 

recuperação, seletividade, efeito residual, efeito matriz, precisão, exatidão, 

linearidade, limite inferior de quantificação e estabilidade (estabilidade do analito em 

ciclos de congelamento e descongelamento; tempo de espera no injetor; 

estabilidade de soluções padrão).  

 

 

 

Tabela 6. Parâmetros do espectrômetro de massas ajustados para a quantificação 
de 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno em plasma 
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3.2.4.1. Recuperação  

 

Para avaliar a eficiência do método de extração comparou-se as respostas de 

amostras processadas nas concentrações de CQB (10 ng.mL-1), CQM (500 ng.mL-1) 

e CQA (760 ng.mL-1) com as respostas de amostras branco de plasma e 

posteriormente fortificadas com soluções padrão nas mesmas concentrações. O 

resultado foi expresso em porcentagem de recuperação do analito, sendo que as 

amostras com analitos não submetidos a extração representam o 100% de 

recuperação do método de extração definido.  

 

3.2.4.2. Seletividade 

 

Para caracterizar a seletividade do método bioanalítico comparou-se as 

respostas de amostras na concentração do limite inferior de quantificação (LIQ, 4 

ng.mL-1) com amostras de plasma de 6 fontes distintas, sendo 4 plasmas normais, 1 

lipêmico e 1 hemolisado. As repostas de picos interferentes próximo ao tempo de 

retenção do analito devem ser necessariamente inferiores a 20% da resposta do 

analito nas amostras do LIQ. Em relação ao PI, as respostas dos interferentes 

devem ser inferiores a 5% da resposta do PI. 

 

3.2.4.3. Efeito residual 

 

A análise do efeito residual foi realizada através da injeção de amostra branco 

de plasma, seguida pela análise de uma amostra na concentração do limite superior 

da curva de calibração (LSQ, 760 ng.mL-1) e analisando por mais duas vezes 

amostras branco. Como critério de avaliação, não podem ser observados picos 

interferentes no tempo de retenção do analito que ultrapassem 20% da resposta do 

2,5-MFT na concentração do LIQ (4 ng.mL-1), e 5% da resposta da grandisina.  
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3.2.4.4. Efeito matriz 

 

A avaliação da interferência da matriz na resposta das moléculas de estudo 

foi realizada com 8 amostras branco de plasmas de fontes distintas, sendo 4 

normais, 2 lipêmicas e 2 hemolisadas. 

Duas diferentes abordagens foram empregadas para determinação do efeito 

matriz: infusão pós-coluna e adição pós-extração. 

Para o método de infusão pós-coluna, procedeu-se a infusão de soluções 

padrão de 2,5-bis-MFT e grandisina, ambas na concentração de 1 µg.mL-1, 

combinadas com injeção das amostras branco de plasma na condição 

cromatográfica desenvolvida. O analisador de massas nesse estudo foi programado 

para operar em modo MRM e varredura (full scan), possibilitando uma avaliação da 

ocorrência de supressão ou ampliação do sinal analítico dos padrões quando 

coeluídos com componentes da matriz. 

Outra análise do efeito matriz foi realizada por adição de padrões após 

processamento da matriz de plasma, e pela comparação da resposta entre as 

amostras fortificadas pós extração e os padrões em solução.    

As amostras de plasma processadas foram fortificadas de analito e PI nas 

concentrações de controle de qualidade baixo (CQB, 10 ng.mL-1) e alto (CQA, 760 

ng.mL-1. Foram calculados, para cada amostra, os fatores de matriz normalizados 

por PI (FMN) pela equação 1, e os coeficientes de variação (CV %, equação seção 

3.2.5.5.) dos FMNs relativos a todas as amostras, devendo ser inferiores a 15%. 

 

 

                   

3.2.4.5. Linearidade 

 

A linearidade foi avaliada pela construção de curvas de calibração 

relacionando a razão da área do pico do analito e do PI (área do analito/área do PI) 

com a concentração nominal do analito. Foram construídas três curvas de 

calibração, cada uma em triplicata, através de amostras branco de plasma (45 µL) 

fortificadas com 5µL das soluções de trabalho (seção 3.2.1.) em 7 diferentes 
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concentrações do padrão de 2,5-MFT. A concentração final no meio, após 

fortificação das amostras de plasma foi de 500 ng.mL-1 para o PI, e de 4, 10, 100, 

300, 500, 760, 1000 ng.mL-1 para a faixa de trabalho do 2,5-MFT (Tabela 3, seção 

3.2.2.). Na sequência, as amostras foram submetidas ao procedimento de extração 

(seção 3.2.2.) e analisadas por CLUE-EM/EM. 

Os padrões de calibração aprovados atenderam aos critérios como 

coeficiente de correlação (r) acima de 0,99 e CV (%) e EPR (%) dentro do limite de 

15% para todos os pontos da curva de calibração, exceto para o LIQ, para o qual 

permite-se uma variação até 20%. 

O modelo de calibração adotado foi o modelo linear ponderado, estimando-se 

as retas de regressão linear de Y em X, através do método dos mínimos quadrados 

ponderados. Para confirmação estatística da adequação do modelo proposto, 

explicando, satisfatoriamente a relação existente entre a concentração e a resposta, 

foi empregado o Teste F da análise de variância (Anova) ao nível de significância (α) 

de 5%. O Fexperimental foi calculado a partir do programa Minitab Release versão 

14.1.e comparado com o valor de Ftabelado (α,1,n-2), considerando-se significativa a 

regressão que apresentou Fexperimental ≥ Ftabelado, pois aceita-se a ≠ 0, ou seja, o 

coeficiente angular da reta não é nulo.  

 

3.2.4.6. Precisão e exatidão 

 

A precisão e a exatidão do método foram determinadas em uma mesma 

corrida (intracorrida) e em corridas diferentes (intercorrida). Para a precisão e 

exatidão intracorrida do 2,5-MFT foram analisadas cinco replicatas nas 

concentrações do LIQ (4 ng.mL-1), CQB (10 ng.mL-1), CQM (500 ng.mL-1), CQA (760 

ng.mL-1) e LSQ (1000 ng.mL-1). Já para o estudo intercorridas as determinações 

foram feitas em três dias, também por quintuplicatas das amostras.  

Os resultados da precisão foram expressos como coeficiente de variação 

(CV) conforme a equação 2, não sendo admitidos valores superiores a 15%, exceto 

para o LIQ, para o qual se admitiu valores até 20%.  

A exatidão foi expressa pelo Erro Padrão Relativo (EPR) conforme a equação 

3, no qual não foram admitidos valores além da faixa de ± 15% do valor nominal, 

exceto para o LIQ, para o qual não se admitiu valores de ± 20% do valor nominal. Os 
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resultados dos ensaios foram definidos através de curva de calibração executada 

diariamente. 

 

 

 

 

 

3.2.4.7. Limite inferior de quantificação 

 

O limite inferior de quantificação (LIQ) foi estabelecido por meio de análise de 

plasma fortificado em concentrações decrescentes de 2,5-MFT até alcançar o menor 

nível quantificável e reprodutível, com precisão respeitando-se a variação de 20%, e 

exatidão aceitáveis, dentro do intervalo de erro de ± 20%. As quantificações foram 

realizadas por curva de calibração decorrida no mesmo dia do ensaio. 

 

3.2.4.8. Estabilidade 

 

Durante a validação do método foram realizados ensaios de estabilidade do 

2,5-MFT em matriz biológica, reproduzindo as condições em que as amostras seriam 

submetidas no estudo. Entre os ensaios efetuados estão a estabilidade de curta e 

longa duração, o pós-processamento, os ciclos de congelamento e 

descongelamento. Também efetuou-se a estabilidade do 2,5-MFT e PI (grandisina) 

em solução. Todos ensaios foram realizados em triplicata, com amostras de plasma 

fortificados nas concentrações do CQB (4 ng.mL-1) e CQA (760 ng.mL-1). Foram 

consideradas amostras cuja resposta da análise apresentaram desvios dentro da 

faixa de ±15% do valor nominal. 

Para o estudo da estabilidade de curta duração, as amostras foram mantidas 

em temperatura ambiente por 4 horas, sendo posteriormente processadas e 

analisadas, e suas concentrações determinadas por meio de uma curva de 

calibração recém preparada. 
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Amostras CQB e CQA foram mantidas congeladas a -20ºC por um período de 

30 dias, para avaliar a estabilidade de longa duração. Após este período foram 

descongeladas à temperatura ambiente e submetidas ao processamento e posterior 

análise. A concentração destas amostras foram, também, estabelecidas através de 

uma curva de calibração. 

A estabilidade pós-processamento foi verificada através da estabilidade de 

tempo de espera no injetor automático. Neste ensaio as amostras de plasma foram 

processadas e mantidas no autoinjetor à temperatura de 10ºC até o final de uma 

bateria de análise, sendo finalmente analisadas (após aproximadamente 18 horas) e 

definidas suas concentrações por meio de uma curva de calibração. Para a 

estabilidade após ciclos de congelamento e descongelamento as amostras foram 

congeladas a -20ºC por um período de 24 horas, e posteriormente foram 

descongeladas à temperatura ambiente. Após o completo descongelamento as 

amostras foram novamente congeladas na temperatura de armazenamento definida, 

sendo submetidas a 3 ciclos deste processo de congelamento e descongelamento. 

Ao final destes ciclos procedeu-se ao preparo padronizado das amostras, seguido 

de suas análises e quantificação através de curva de calibração. 

A estabilidade das soluções estoque dos padrões de 2,5-MFT e da grandisina 

(PI), conservadas à -20ºC e preparadas em MeCN, foram avaliadas nas 

concentrações de 2 e 120 µg.ml-1 para o 2,5-MFT e de 200 µg.ml-1 para a 

grandisina. As soluções foram analisadas recém-preparadas, após 4 horas em 

temperatura ambiente e também após 15 dias do seu preparo.  A solução de 

trabalho de menor concentração (2,5-MFT a 120 ng.mL-1) também foi monitorada 

após sua permanência por 4 horas em temperatura ambiente. As áreas dos sinais 

cromatográficos do analito e do PI foram comparadas, e o erro (EPR %) calculado. 

 

3.3. Avaliação da disposição cinética do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno 

 

3.3.1. Modelo animal 

 

O estudo experimental com animais foi previamente aprovado pela Comissão 

de Ética no Uso dos Animais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto (CEUA-FCFRP), protocolo nº 15.1.1289.60.4 (ANEXO A). 
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A avaliação da disposição cinética do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno foi 

realizada com ratos machos da linhagem Wistar pesando em torno de 250 g, 

fornecidos pelo biotério Central da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto. 

 Os animais permaneciam em gaiolas sob condições controladas de 

temperatura (25ºC) e luz (ciclos de 12h) no Biotério I da FCFRP com fornecimento 

de alimento e água à vontade, sendo colocados em jejum por 8 horas anteriores à 

administração intravenosa do fármaco. 

Ao final dos experimentos os animais foram eutanasiados com barbitúrico 

tiopental (150mg.kg-1 – intravenoso). 

 

3.3.2. Preparação para administração intravenosa 

 

O 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno foi administrado em uma emulsão contendo 

Phosal 50® a 10%, um produto constituído por óleo de soja e fosfatidilcolina. 

O composto foi infundido em bolus pela veia caudal lateral, com auxílio de 

cateter intravenoso, em uma dose única de 2 mg.kg-1, e um volume de 1 mL.Kg-1 

(FAN; DE LANNOY, 2014).  

A emulsão foi obtida através da dissolução do 2,5-MFT em Phosal 50® 

aquecidos a 80ºC; em seguida a fase aquosa (água esterilizada), também a 80ºC, foi 

adicionada à fase oleosa, sendo a mistura submetida à agitação mecânica até a 

observação da incorporação das fases. A emulsão foi submetida a esterilização por 

radiação UV em fluxo laminar antes da sua administração. 

 

3.3.3. Coleta de sangue 

  

As coletas de sangue foram realizadas com auxílio de cateter de acesso 

venoso (SAFELET NIPRO®, amarelo, 24G x 3/4”) através da veia caudal lateral 

oposta à veia de administração do 2,5-MFT. Para favorecer a dilatação venosa, a 

cauda do animal foi imersa em água aquecida, aproximadamente a 40ºC, por cerca 

de 1 minuto antes da coleta.  

Alíquotas de 100 µL de sangue foram coletadas, em microtubos 

heparinizados (5uL de heparina), nos tempos de 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 e 180 

minutos, definidos em estudo piloto. O volume de sangue coletado não ultrapassou 



      25 

 

10% do volume total de sangue do animal, valor máximo recomendado para não 

interferir nos padrões hematológicos do animal, nem alterar a determinação da meia-

vida de eliminação (DIEHL et al., 2001). 

 Imediatamente após a coleta, o sangue foi centrifugado nas condições de 

2000 g, por 10 minutos, a 4ºC (Centrífuga Boeco Germany M-240R), e o plasma 

separado e armazenado em freezer -20°C até o momento da análise.  

Após a última coleta, os animais foram submetidos a eutanásia pelo método 

de sobredose anestésica aplicando o barbitúrico tiopental (150mg.kg-1 – via 

intravenosa). 

Para o desenvolvimento e validação do método analítico foram coletados 

plasma pela exsanguinação dos ratos, previamente anestesiados via intraperitoneal, 

com uma associação de quetamina (100 mg.Kg-1) e xilasina (10 mg.Kg-1). O sangue 

total coletado em tubos heparinizados foi centrifugado a 4000 g, por 20 minutos, a 

4ºC (Centrífuga Boeco Germany M-240R). 

 

3.3.4. Procedimento de preparo da amostra 

 

Para extração em matriz do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno empregou-se a 

técnica de precipitação de proteínas por solventes orgânicos. Em 45 µL de amostras 

de plasma de ratos foram adicionadas 5 µL de solução do padrão interno grandisina 

(15 µg.mL-1) em H2O:MeCN (40:60) agitando-os em agitador automático tipo vórtex.  

Na sequência, 100 µL de MeCN acidificada (TFA 1%) foram misturados ao 

plasma sob agitação por 2 minutos em vórtex, e então centrifugados por 10 minutos, 

a 4°C e 10000 g. O sobrenadante foi filtrado em membrana de 13 mm de PTFE, 

poro de 0,22 µm, e prosseguiu-se com a quantificação em CLUE-EM/EM. A 

concentração final do padrão interno na amostra foi de 500 ng.mL-1. 

 

3.3.5. Cálculo dos parâmetros farmacocinéticos 

 

Os cálculos dos parâmetros farmacocinéticos foram realizados com base nas 

curvas de concentração plasmática (escala logarítmica) versus tempo de coleta 

(escala linear), empregando o software Microsoft Excel®. Os dados experimentais de 
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concentração plasmática pelo tempo foram descritos pelo modelo bicompartimental 

(equação 4), que pode ser representado pela seguinte equação biexponencial: 

 

 

 

no qual Cp é a concentração plasmática em cada tempo t, α e β são as constantes 

de velocidade de distribuição e eliminação, A e B são os interceptos das fases de 

distribuição e eliminação no tempo zero respectivamente. 

A meia-vida de eliminação (t½β) foi calculada como o valor correspondente ao 

tempo necessário para a concentração B ser reduzida à metade. A constante da 

velocidade de eliminação (β) foi calculada pela equação β = 0,693 / t½β. A meia-vida 

de distribuição foi calculada pela equação t1/2α = 0,693 / α, sendo α a constante de 

velocidade de distribuição.  Os parâmetros ASC0-t (área sob a curva de concentração 

plasmática versus tempo, equação 5), ASC0-∞ (área sob a curva do tempo zero ao 

infinito, equação 6), ASMC0-t (área sobre o momento da curva do tempo 0 ao último 

tempo de coleta, equação 7) e ASMC0-∞ (área sobre o momento da curva do tempo 

0 ao infinito, equação 8) foram calculadas pelo método trapezoidal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onde Cp0, Cp1, Cp2 são as concentrações plasmáticas nos tempos zero e 

subsequentes, Cpx é a concentração no penúltimo tempo de coleta, Cpn é a 
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concentração no último tempo de coleta, ∆t é a variação do intervalo de tempo e β é 

a constante de eliminação. 

Os parâmetros clearance total (Clt), volume de distribuição (Vd) e tempo 

médio de residência (TMR) foram calculados, respectivamente, pelas equações 9, 

10 e 11. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização estrutural e determinação de pureza do 2,5-bis(2-

metoxifenil)tiofeno 

 

A caracterização estrutural e a determinação de pureza de uma substância 

são experimentos fundamentais não apenas para confirmar sua identidade 

estrutural, mas também garantir a segurança na aplicação de uma molécula em um 

estudo delineado, excluindo possíveis dúvidas nos resultados que possam estar 

relacionados à presença de interferentes. 

Para caracterização do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno foram adquiridos o 

espectro de massas em alta resolução (ESI-Q-TOF) e os espectros de RMN de 1H e 

13C.  Para definir a pureza do composto foram realizadas as análises por CLAE-

DAD.  

Pelo espectro de massas de alta resolução (Figura 3) identificamos a 

molécula protonada [M + H]+ de m/z 297,0944 compatível com a fórmula molecular 

C18H16O2S [M + H]+. A partir do valor constatado foi calculado o erro da acuracidade 

de massa baseado na massa exata de 297,094377, valor que produziu um erro de 

0,077 ppm, considerado satisfatório para análise. 

Foi possível também a observação, neste mesmo espectro, da molécula na 

sua forma de íon molecular (M+•) de m/z 296, fato constatado devido à baixa 

afinidade protônica do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno, promovendo uma competição 

pelas vias de ionização do composto, e assim, resultando em um espectro da 

molécula protonada de baixa intensidade. Além disso, também identificamos a 

molécula cationizada, com os valores de m/z 319 [M + Na]+ e m/z 335 [M + K]+. 



      29 

 

 

A análise do espectro de RMN 1H (Figura 4) mostrou 5 sinais referentes à 

presença de 8 hidrogênios pela soma das integrais. Já o espectro de RMN 13C 

(Figura 6) apresentou um conjunto de 9 sinais. Baseado nos dados de 

espectrometria de massas de alta resolução junto às informações de RMN, concluiu-

se que o analito em estudo correspondia a uma molécula com plano de simetria, 

uma vez que o número de carbonos e hidrogênios observados no RMN não 

conferem com a fórmula molecular de C18H16O2S. 

O espectro de RMN 1H da molécula 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno demonstrou 

um sinpleto em δ 3,95, um sinal referente a hidrogênios metílicos deslocados em 

região de maior frequência devido a desblindagem promovida pelo oxigênio, 

indicando um grupamento metoxila. A presença da metoxila foi confirmada pelo 

espectro de RMN 13C, onde foi possível observar o sinal característico em δ 55,7 

(C7’, Figura 5).  

Este grupamento metoxila desblinda o carbono ligado a ele, indicando que o 

deslocamento de δ 155,9 seja proveniente da ressonância do C2’.  

O espectro de RMN de 1H também revelou sinais na região de δ 6,98 - 7,69 

referentes a presença de hidrogênios aromáticos. A metoxila, um grupo doador de 

                      

 

Figura 3. Espectro de massas de 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno no modo positivo                      
297,0944 [M+H]+. 

296 
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elétrons, blinda os H nas posições orto e para do anel aromático, justificando o 

deslocamento dos H3’ e H5’ em δ 7,00 como um multipleto. Em δ 7,26 observamos 

um multipleto, atribuído ao H4’. O hidrogênio mais desblindado, H6’, aparece em δ 

7,68 como um duplo dubleto, e constantes de acoplamento 3J = 7,6 Hz (orto) e 4J = 

1,6 Hz (meta).  

A presença de um anel aromático foi comprovada através dos sinais 

observados no espectro de RMN 13C na região de δ 111,8 - 155,9. 

O grupo doador de elétrons promove um efeito protetor em orto e para por 

mesomeria, também observado no espectro de RMN do 13C, permitindo identificar o 

C3’ como o mais blindado na região do composto aromático em δ 111,8. O sinal δ 

121,1 foi atribuído ao C5’ na posição meta.  

Como a molécula de 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno exibe um plano de simetria 

sugere-se que o sinal no espectro de RMN de 1H sem nenhum acoplamento, em δ 

7,49 (H3) seja referente a hidrogênios de um sistema heteroaromático, mais 

especificamente correspondendo a hidrogênio de um núcleo tiofênico. 

O núcleo tiofeno foi evidenciado pelo sinal desblindado devido ao efeito 

indutivo retirador de elétrons do átomo de enxofre no espectro de RMN de 13C 

referente ao C2.  

O sinal em δ 123,8 referente ao C1’ foi confirmado principalmente pela 

ausência do seu sinal no DEPT 135 (Figura 7), o qual indica a presença de carbono 

quaternário. Indiretamente o DEPT também permitiu confirmar, pela ausência dos 

sinais, os carbonos não hidrogenados C2 e C2’.  

Os outros carbonos C4’, C6’ e C3 que ressonam na região de aromático são 

dificilmente atribuídos pelo RMN do 13C, sendo necessário a realização de uma 

análise bidimensional, como HMBC e HMQC. 

Os resultados observados pelo RMN de 2,5-MFT conferem com os 

encontrados por Amaral e colaboradores, 2014 (Tabela 7). 
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Figura 4. Espectro de RMN 1H do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno (400 MHz; CDCl3). 

Figura 5. Estrutura química do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno 
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Figura 6. Espectro de RMN 13C do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno (100 MHz; CDCl3). 

Figura 7. Espectro DEPT 135 do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno (100 MHz; CDCl3). 
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 δ1H δ1H a δ13C δ13C a DEPT 

2 -- -- 139,4 (2C) 139,1 (2C) -- 

3 7,49 (s, 2H) 7,40 (s, 2H) 125,8 (2C)* 125,6 (2C) CH 

1’ -- -- 123,8 (2C) 123,5 (2C) -- 

2’ -- -- 155,9 (2C) 155,6 (2C) -- 

3’ 7,00 (m, 2H) 6,92-6,87 (m, 2H) 111,8 (2C) 111,5 (2C) CH 

4’ 7,26 (m, 2H) 7,17-7,13 (m, 2H) 128,6 (2C)* 128,3 (2C) CH 

5’ 7,00 (m, 2H) 6,92-6,87 (m, 2H) 121,1 (2C) 120,8 (2C) CH 

6’ 
7,68 (dd, 2H, 

3J 7,6 Hz; 4J 1,6 Hz) 

7,6 – 7,57 (dd, 2H, 
3J 7,6; 4J 1,6) 

128,3 (2C)* 128,1 (2C) CH 

7’ 
(CH3) 

3,95 (s, 6H) 3,83 (s, 6H) 55,7 (2C) 55,4 (2C) CH3 

*sinais de carbono podem ser intercambiáveis 

a J. Braz. Chem. Soc., Vol. 25, No. 10, 1907-1913, 2014. 

 

O 2,5-MFT submetido à análise por CLAE-DAD resultou no cromatograma 

exibido na Figura 8. No comprimento de onda de 236 nm, o cromatograma 

apresentou dois compostos, um minoritário no tempo de retenção (tR) de 4,435 

minutos, e outro majoritário em 5,299 minutos. O pico não integrado no 

cromatograma é referente à uma impureza do metanol, solvente utilizado no preparo 

da amostra e na fase móvel. Uma análise branco de metanol (Figura 9) confirmou o 

pico relativo ao solvente obtido sob as mesmas condições cromatográficas, 

anteriormente descrita na Tabela 1 (seção 3.1.3.). 

Considerando-se a área total dos picos cromatográficos identificados, o pico 

referente ao analito de interesse apresentou pureza de 91,9%.  

Os espectros na região do UV (Figura 10) para ambos compostos 

observados, analito e interferente, apresentaram uma banda de absorção comum, λ 

236 nm, justificando a escolha do comprimento de onda para determinação da 

pureza cromatográfica.  

A partir das informações obtidas na caracterização da molécula foi possível 

sua utilização no estudo farmacocinético com maior confiança. 

Tabela 7. Dados de RMN do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno  (CDCl3; 400 e 100 MHz) 
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Figura 8. Cromatograma obtido por CLAE-DAD em 236nm do 2,5-bis(2-
metoxifenil)tiofeno. 

Figura 9. Branco do solvente metanol obtido nas mesmas condições 
cromatográficas utilizadas para a amostra. 

Figura 10. Espectros de UV dos picos 1 e 2. 

Pico 1: tR = 4,435 

min 

Pico 2: tR = 5,299 

min 
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4.2. Desenvolvimento e validação de método analítico para quantificação de 

2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno em plasma  

 

4.2.1. Otimização das condições de análise 

 

Um método analítico satisfatório deve garantir resolução dos componentes da 

amostra, seletividade, sensibilidade, eficiência, agilidade na análise e 

reprodutibilidade.  O método analítico para quantificação do 2,5-bis(2-

metoxifenil)tiofeno foi desenvolvido por CLUE-EM/EM, fonte de ionização por 

electrospray, em modo positivo, e analisador de massas tipo triplo quadrupolo. As 

técnicas de análise foram selecionadas devido a necessidade de abordar o 

monitoramento de substância de baixa polaridade, como no caso do 2,5-MFT, 

quanto na perspectiva de monitorar seus metabólitos, os quais são moléculas com 

maior polaridade. Além disso, o analisador de massas do tipo triplo quadrupolo 

selecionado é adequado à estudos de farmacocinética, permitindo alcançar limites 

de quantificação inferiores, desejável em uma avaliação do decaimento da 

concentração do analito. 

Características requeridas em um padrão interno como resolução 

cromatográfica, ausência na matriz biológica e semelhança estrutural justificaram a 

seleção da grandisina para o método desenvolvido (HU et al., 2016). 

Em relação às condições cromatográficas do método foram avaliadas 

diversas combinações de fase móvel e adjuvantes, definindo-se um gradiente de 

eluição composto pelos solventes acetonitrila e água, ambos com TFA 0,05% 

(Tabela 4, seção 3.2.4.).  

A otimização do sistema cromatográfico completou-se com a definição da 

vazão de 0,3 mL min-1, e manutenção da coluna a temperatura de 40°C, parâmetros 

que colaboraram com as características desejadas para o método analítico, 

mantendo-se baixa pressão no sistema. A Figura 11 mostra o perfil cromatográfico 

observado sob estas condições. 
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Quanto às condições de análise do espectrômetro de massas, como energia 

de colisão e voltagens do cone e capilar, estas foram otimizadas através da infusão 

direta das soluções padrão dos analitos na concentração de 1 µg.mL-1, e vazão de 5 

µL, em modo combinado com a fase móvel.  

A variação na voltagem do capilar demonstrou que para ambos, 2,5-MFT 

([M+H]+ = m/z 297, Figura 12) e grandisina ([M + H]+ = m/z 433, Figura 13), a 

intensidade dos sinais dos íons precursores foram maiores na voltagem de 2,5 kV. 

Figura 11. Perfil cromatográfico do 2,5-bis(2-meoxifenil)tiofeno por CLUE - EM/EM 
(A), tR = 3,97 min e da  grandisina (B), tR = 2,14 min  
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Figura 12. Espectros de massas do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno (m/z 297) 
aplicando-se diferentes voltagens no capilar (1,0 a 3,0 kV) 

Figura 13. Espectros de massas da grandisina (m/z 433) aplicando-se diferentes 
voltagens no capilar (1,5 a 3,0 kV) 
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A voltagem de cone foi determinada a partir da análise dos espectros de 

massas após variação crescente na voltagem, a fim de minimizar a fragmentação na 

fonte. Para o 2,5-MFT (Figura 14) verificou-se fragmentação na fonte (297 > 282) em 

40 V, portanto selecionou-se a voltagem testada imediatamente anterior de 34 V 

para sua análise. Para a grandisina (Figura 15), a voltagem definida para o cone foi 

de 25 V, valor em que se observou mínima fragmentação na fonte (433>247), 

mantendo-se alta a intensidade do íon precursor pois, na voltagem logo acima (30 

V), foi possível observar uma redução na intensidade do íon precursor com aumento 

no sinal do íon fragmento. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Espectros de massas do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno (m/z 297) 
aplicando-se diferentes voltagens no cone (5 a 40 V) 
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Finalmente, a energia de colisão foi otimizada a um valor que forneceu um íon 

fragmento intenso, na presença do seu íon precursor com menor intensidade. A 

partir da análise dos espectros de massas, variando-se a intensidade da energia de 

colisão, é possível garantir informação segura para quantificação com a energia de 

25 e 20 eV, respectivamente, para o 2,5-MFT (Figura 16) e grandisina (Figura 17).  

A quantificação procedeu-se pelo modo MRM, monitorando-se os canais de 

transição 297 > 282 e 433 > 247(Tabela 5, seção 3.2.4.), respectivamente, para 2-5-

MFT e grandisina. Os parâmetros do MS tune definidos foram previamente descritos 

seção 3.2.4., Tabela 6. 

 

Figura 15. Espectros de massas da grandisina (m/z 433) aplicando-se diferentes 
voltagens no cone (10 a 30 V) 
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Figura 16. Espectros de massas do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno (297>282) 
aplicando-se diferentes energias de colisão (10 a 30 eV) 

Figura 17. Espectros de massas da grandisina (433>247) aplicando-se diferentes 
energias de colisão (10 a 25 eV)  
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4.2.2. Validação  

 

O sucesso em um estudo farmacocinético é dependente da qualidade do 

método analítico desenvolvido e também de uma eficiente validação analítica, que 

garanta resultados exatos e reprodutíveis (VALENTINI; SOMMER; MATIOLI, 2013). 

Estabelecido o método de análise, iniciou-se a validação analítica pela 

recuperação do analito através do método de extração por precipitação de proteínas. 

A técnica de precipitação de proteínas utilizando acetonitrila acidificada (TFA 

1%) permitiu recuperação satisfatória do 2,5-MFT em diferentes concentrações em 

plasma de ratos (Tabela 8). A precipitação das proteínas plasmáticas por solventes 

orgânicos junto à ácido ocorre pela alteração da carga das mesmas induzindo sua 

modificação estrutural. Os agentes precipitantes provocam uma diminuição da 

constante dielétrica do meio resultando na agregação das proteínas por interações 

eletrostáticas entre superfícies com cargas de sinal oposto (NELSON; COX, 2014). 

 

Controle de qualidade % Recuperação CV (%) 

CQB 98,3 12,9 

CQM 96,2 12,5 

CQA 101,3 13,7 

a Média (n=3) 

 

Como matrizes complexas, como o plasma, podem conter substâncias que 

coeluem com o analito de estudo e PI, comprometendo a exatidão principalmente de 

amostras em baixas concentrações, é fundamental demonstrar a habilidade do 

método em confirmar a identidade destes (KRUVE, 2015b). Sendo assim, foram 

realizados ensaios para avaliar a seletividade do método analítico. 

A partir dos cromatogramas obtidos, no modo MRM, pela análise de plasmas 

normal, hemolisado e lipêmico, Figura 18, foi possível atestar a ausência de 

interferentes da matriz eluindo no mesmo tempo de retenção dos compostos 2,5-

MFT e grandisina (PI).  Além disso, as repostas de picos interferentes próximo ao 

Tabela 8. Porcentagens de recuperação do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno em 
amostras de plasma por precipitação de proteínas 
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tempo de retenção dos analitos foram quantitativamente inferiores às porcentagens 

preconizadas (seção 3.2.5.1.). 

 

 

 

Na validação do método, também, foi avaliado o efeito residual que se 

caracteriza pela presença ou ampliação de sinal do analito ou padrão interno 

decorrente de contaminação entre injeções de amostras, que podem influenciar na 

precisão e exatidão do método de análise (KRUVE et al., 2015b). O efeito residual 

foi avaliado através da análise de plasmas branco logo após injeção de amostra na 

concentração do LSQ (1000 ng.mL-1). De acordo com o observado no 

cromatograma, Figura 19, não foi evidenciado um aumento na intensidade dos sinais 

nos tempos de retenção do analito ou PI. Caso fosse observado este efeito, 

pequenos ajustes nos solventes de lavagem do sistema de injeção de amostra 

seriam suficientes para adequação do parâmetro (HUGHES et al., 2007; TAMURA et 

al., 2014).  

Figura 18. Ensaio de seletividade do método. Cromatogramas obtidos de plasmas 
normal, lipêmico e hemolisado nas transições do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno e 
grandisina. 
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O efeito matriz foi investigado a fim de identificar possíveis substâncias 

presentes na matriz de plasma, que mesmo não sendo monitoradas pelo método de 

MRM, não interferindo assim, na seletividade do método, podem comprometer a 

ionização dos compostos alvo, gerando respostas errôneas pela redução ou 

ampliação do sinal analítico (FUREY et al., 2013).  

O efeito matriz é um fator determinante no insucesso de análises de resíduos 

e compostos traço, uma vez que a ocorrência de supressão iônica pode conduzir a 

interpretações equivocadas de ausência de sinal (WU et al., 2010). 

Na literatura há diversos registros na tentativa de minimizar o efeito matriz. A 

possibilidade mais simples é a diluição da amostra processada em solvente, o que 

diminui a quantidade de matriz introduzida no sistema, mas que prejudica manter as 

concentrações do analito dento da faixa de trabalho validada (STAHNKE et al., 

2012; FABREGAT-CABELLO, 2015). 

Outra opção seria uma exaustiva otimização na separação cromatográfica, 

evitando coeluição de interferentes com compostos de interesse. Alguns autores 

Figura 19. Teste de efeito residual. Cromatogramas de amostras branco de plasma 
anterior e posterior à análise do padrão no LSQ (1000 ng.mL-1)  
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defendem um pré - tratamento mais eficiente da amostra, através de trabalhosas 

técnicas de preparo de amostra como a extração em fase sólida (SPE) (GOSETTI et 

al., 2010; ISAGUIRRE et al., 2016). 

Uma avaliação qualitativa de efeito matriz foi realizada pela infusão pós-

coluna do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno e da grandisina em combinação com injeção 

de plasmas processados normais, lipêmicos e hemolisados, a partir da qual não 

foram observados supressão ou ampliação das respostas de ambos analitos nos 

seus respectivos tempos de retenção nos modos de aquisição full scan e MRM, 

como nota-se na Figura 20. Adicionalmente, uma análise quantitativa do 2,5-bis(2-

metoxifenil)tiofeno foi executada, conforme recomendado pela Anvisa (RDC nº 27, 

de 17 de maio de 2012), por meio da qual foram calculados os CVs dos FMNs de 

amostras de plasma (normais, lipêmicas e hemolisadas) nas concentrações baixa 

(10 ng.mL-1) e alta (760 ng.mL-1). Os resultados estão especificados na Tabela 8, e 

indicam que o efeito é satisfatório para o método, com CVs abaixo de 15% para 

todas as matrizes plasmáticas analisadas. 

 

 

Figura 20. Efeito matriz em plasmas de ratos. Cromatogramas em modo Full scan e 
MRM 
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CQB (10 ng.mL-1) CQA (760 ng.mL-1) 

Plasma FMNa CV (%) Plasma FMNa CV (%) 

Normal 

n=4 
1,8  5,4 

Normal 

n=4 
1,9 9,2 

Lipêmico 

n=2 
1,7 6,7 

Lipêmico 

n=2 
1,6 3,4 

Hemolisado 

n=2 
1,6 3,0 

Hemolisado 

n=2 
1,7 8,9 

a Média  

 

O delineamento farmacocinético é definido através da variação da 

concentração do analito na matriz biológica em função do tempo. Como a 

concentração do analito é determinada por uma curva de calibração, é fundamental 

definir a linearidade de uma faixa de concentração de trabalho, para atingir 

resultados diretamente proporcionais à concentração da substância de estudo. 

Portanto, a validação prosseguiu pela determinação da linearidade mediante a 

construção de três curvas de calibração, cada uma delas em triplicata, estabelecidas 

a partir da razão entre as áreas dos picos de 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno e 

grandisina versus as concentrações nominais do analito, abrangendo a faixa de 

concentração de 4 a 1000 ng.mL-1 (Tabela 3). 

Estudos farmacocinéticos comumente utilizam amplas faixas de trabalho para 

alcançar o maior número de dados possíveis que representem fielmente o perfil 

cinético do fármaco no organismo. Amplos intervalos de concentração dificilmente 

mantêm uma homogeneidade na variância entre os pontos da curva, observando-se 

comumente perda na exatidão nas respostas das concentrações mais baixas da 

faixa linear de trabalho (ROZET et al., 2011;  RAPOSO, 2016). Os dados gerados na 

curva de calibração do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno apresentaram EPRs (%) 

superiores aos preconizados pelos guias seguidos, além disso, mostraram-se 

heterocedásticos, após teste de Cochran, realizado através do programa Assistat 

versão 7.7.  

Tabela 9. Fator de matriz normalizado por PI (FMN) do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno 
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Um tratamento de ponderação da curva foi então necessário para ajustar as 

discrepâncias nas variâncias. Os fatores de ponderação avaliados foram 1/x1/2, 1/x, 

1/x2, 1/y1/2, 1/y e 1/y2, selecionando-se o fator 1/x2 como aquele que apresentou o 

menor somatório (∑) dos EPRs (%) (Tabela 9) ao longo do intervalo de 

concentração. 

Logo, foi possível estimar as equações das retas pelo método dos mínimos 

quadrados ponderados e determinar seus respectivos coeficientes de correlação, os 

quais foram satisfatórios (Tabela 10). Complementarmente, foi realizado o teste F da 

Anova de mínimos quadrados ponderados (programa Minitab Release versão 14.1), 

para garantir a significância da regressão obtida, ao nível de significância de 0,05. O 

teste F mostrou que o modelo de ajuste da curva de calibração é estatisticamente 

satisfatório, observando-se um valor de F experimental maior que o F tabelado 

(Tabela 10).  

 

Fator de ponderação ∑ EPR (%) 

1/x1/2 -88,2 

1/x -3,8.10-13 

1/x2 10-14 

1/y1/2 -95,4 

1/y -0,1 

1/y2 13,3 

 

Equação r F experimental F tabelado 

y = 0,0005439 x + 0,0008761a 0,99940 6,67b 

4,38 y = 0,0004961 x + 0,0006263a 0,99840 6,36b 

y = 0,0005322 x + 0,0004571a 0,99508 6,07b 

a y representa a razão entre área dos picos do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno e da grandisina, e x 
representa a concentração do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno; b Fexperimental > Ftabelado: rejeita hipótese nula 
(aceita modelo linear ponderado). 

Tabela 10. Somatório dos EPRs (%) para cada fator de ponderação 

Tabela 11. Equações de reta das curvas de calibração ponderadas em triplicata 
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Para qualificar um método analítico como confiável é necessário garantir que 

ele seja preciso e exato. A precisão de um método é a medida dos erros aleatórios 

em uma série de medições em condições predefinidas, verificando a repetibilidade 

dos resultados. Já, a exatidão verifica a proximidade dos resultados estimados pelo 

método analítico em relação ao valor real do analito (KRUVE et al., 2015b) 

Portanto, em relação à precisão e exatidão do método analítico foram 

determinados os ensaios intra e intercorrida (3 dias) a partir de quintuplicatas de 

amostras de plasma fortificadas nas concentrações do LIQ (4 ng.mL-1), CQB (10 

ng.mL-1), CQM (500 ng.mL-1), CQA (760 ng.mL-1) e LSQ (1000 ng.mL-1). A análise 

dos controles de calibração (n =5) apresentaram desvios inferiores a 20% em 

relação ao valor nominal do LIQ, e desvio até ±15% para as demais concentrações 

dos calibrantes (Tabela 11), resultados dentro dos limites aceitáveis, demonstrando 

a confiabilidade do método. 

 

 

CV (%) Exatidão 

Concentração (ng.mL-1) 
Intracorrida Intercorrida 

1 2 3  

4  12,1 13,8 12,7 16,3 

10  4,6 5,7 7,1 13,9 

500  5,7 3,5 3,7 4,6 

760 3,9 2,8 1,9 8,5 

1000 7,9 2,9 1,4 6,6 

EPR (%) Exatidão 

4  -3,5 -8,9 1,1 -3,8 

10  -12,9 -8,8 4,9 -5,6 

500  7,7 14,3 0,2 7,4 

760 13,7 1,1 -0,2 4,9 

1000 2,4 -1,6 -3,6 -0,9 

Tabela 12. Precisão e exatidão (n = 5) 
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Reproduzindo as reais condições de manuseio e análise das amostras foram 

realizados ensaios de estabilidade de curta (4h em temperatura ambiente) e longa 

duração (congelamento por 30 dias), de ciclos de congelamento e pós-

processamento (período no injetor automático). Além disso, foi avaliada a 

estabilidade dos padrões em solução. Os resultados para os estudos de estabilidade 

demonstraram que o 2,5-MFT e grandisina permaneceram estáveis nas condições 

examinadas, e seus desvios em relação ao valor nominal não foram superiores a 

±15% (Tabelas 12 e 13). Portanto, durante o período e condições avaliados, as 

soluções-padrão e as amostra contendo 2,5-MFT podem ser utilizadas com 

confiança. 

 

Estabilidade (EPR %) CQB CQA 

Ciclos de congelamento 8,8 6,8 

4h/T amb. -1,0 -0,1 

Pós-processamento -4,9 -2,6 

-20ºC/30 dias -12,6 -5,4 

 

 

Soluções  4h T amb. (EPR %) 15 dias (EPR %) 

2,5-MFT (2 µg.mL-1) -2,9 0,6 

2,5-MFT (120 µg.mL-1) -1,8 -6,9 

Grandisina (200 µg.mL-1) -2,4 -4,6 

ST (120 ng.mL-1) -6,2 ----- 

 

Diante da validação analítica concluída foi possível afirmar que o método 

analítico foi apropriado para o estudo farmacocinético em questão, conferindo 

confiança e aceitação dos dados gerados. 

Tabela 13.  Estabilidade do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno nas amostras de plasma   

Tabela 14. Estabilidade do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno e da grandisina em solução   
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4.3. Disposição cinética do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno 

 

O estudo da disposição cinética do 2,5-MFT iniciou-se pela avaliação do 

veículo de administração do composto pela via intravenosa. Diversos co-solventes 

foram testados como polietilenoglicol, dimetilsulfóxido, propilenoglicol, porém devido 

à baixa polaridade da molécula, elevadas porcentagens dos mesmos foram 

necessárias para solubilizar o 2,5-MFT, inviabilizando sua utilização na preparação. 

Em geral, porcentagens de co-solventes acima de 20% podem provocar hemólise, 

efeitos tóxicos e alterar o metabolismo da substância (NEERVANNAN, 2006; 

BUGGINS; DICKINSON; TAYLOR, 2007; FAN; DE LANNOY, 2014). 

Uma emulsão com Phosal 50® (óleo de soja e fosfatidilcolina) baseada no 

estudo de Ferreira (2013) foi então avaliada, definindo-se uma porcentagem de 10% 

do excipiente, respeitando-se o limite máximo de 15% de óleos recomendado em 

administrações intravenosa e obtendo-se uma viscosidade semelhante à do sangue 

(NEERVANNAN, 2006, BHATTACHAR, et al., 2014).  

Como não há na literatura informações sobre a farmacodinâmica do 2,5-MFT, 

uma dose de 2 mg.Kg-1 foi selecionada para a avaliação farmacocinética da 

molécula, valor referência empregado em estudos introdutórios (NEERVANNAN, 

2006). As concentrações plasmáticas encontradas após a administração de 2 mg/Kg 

são compatíveis com ausência de citotoxicidade (369 µM), embora sejam ainda 

inferiores às concentrações necessárias para alcançar efeito leishmanicida (101-337 

µM) (AMARAL et al., 2014).  

O método analítico desenvolvido e validado no presente estudo foi 

empregado na quantificação do 2,5-MFT nas amostras de plasma. Considerando 

que o método analítico requer alíquotas de apenas 5 µL de plasma, foi possível 

aplicá-lo em estudo de farmacocinética em pequenos animais de experimentação, 

de forma que todas as coletas de sangue pudessem ser realizadas em um único 

indivíduo, sem alterações hemodinâmicas e nem necessidade de reposição de 

fluidos (DIEHL et al., 2001) 

Na Tabela 15 são apresentados os valores médios de concentração 

plasmática versus tempo observados para o grupo de animais e os valores de 

concentração individuais estão descritos no apêndice 1.  
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Tempo (min) Concentração média (ng.mL-1) ± DP 

0 357,1 ± 101, 6 

5 315,1 ± 79,8 

10 183,0 ± 42,8 

20 108,6 ± 12,8 

30 71,9 ± 22,2 

45 50,8 ± 15,3 

60 23,8 ± 10,0 

90 21,1 ± 11,8 

120 11,4 ± 5,2 

180 9,0 ± 4,4 

 

O modelo bicompartimental descreveu adequadamente o decaimento das 

concentrações plasmáticas de 2,5-MFT, conforme observado para os dados médios 

e individuais apresentados, respectivamente, nas Figuras 21 e 22.  

 

Tabela 15. Concentração plasmática média observada entre os animais do grupo 
experimental     

Figura 21. Curva da concentração plasmática média do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno 
versus tempo. Dados médios observados representados por   e, os desvios 
representados por barras (n=6) 
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Tempo (min) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Curvas de decaimento plasmático do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno versus 
tempo para os animais (1 a 6) do experimento após administração intravenosa. 
Concentrações estimadas nos tempos de 0 a 180 minutos pela equação: 
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Após a administração intravenosa, a plotagem semilogarítimica dos dados de 

concentração plasmática revela mais de uma fase disposicional ao invés de uma 

única linha reta. Isso indica que algum tempo é demandado para que o fármaco seja 

distribuído para os tecidos e então alcance o equilíbrio com o plasma. Inicialmente, 

no modelo bicompartimental, o 2,5-MFT distribui-se para os tecidos mais bem 

perfundidos (cérebro, fígado, rins, coração), que representam o compartimento 

central. Mais tarde ocorre a distribuição para tecidos de menor perfusão (músculos, 

ossos, tecido adiposo) que são representados pelo compartimento periférico (figura 

23) (STORPITIS et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
 

 

A transferência do composto entre a circulação sistêmica, compartimentos 

centrais e compartimentos periféricos depende das características da molécula como 

lipofilicidade, constantes de dissociação de ácidos e bases, ligação às proteínas 

plasmáticas e aos componentes teciduais (BUXTON; BENET, 2011; OGA; 

CAMARGO; BATISTUZZO, 2014).  

A análise da curva de concentração plasmática versus tempo permitiu o 

cálculo dos parâmetros farmacocinéticos apresentados na Tabela 16 como valores 

médios ± desvio padrão. Os dados farmacocinéticos individuais encontram-se no 

apêndice 2. 

Figura 23. Representação do modelo bicompartimental. K12 é a microconstante de 
distribuição do compartimento central (1) para o periférico (2); K21 é a 
microconstante de redistribuição do compartimento periférico para o central; K10 é a 
microconstante de eliminação.      

K10 

Central (1) 

Periférico (2) 

DOSE 

K21 K21 

ELIMINAÇÃO 
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A fase de distribuição do perfil farmacocinético apontou um rápido declínio da 

concentração plasmática do 2,5-MFT a partir do compartimento central, confirmado 

pela rápida meia-vida de distribuição (t1/2α) de 10,7 ± 2,4 min, calculada a partir da 

constante de distribuição α (0,068 ± 0,0160 min-1). 

A fase de eliminação do composto, representada no modelo bicompartimental 

como fase β, caracteriza-se por decaimento da concentração plasmática mais lento 

se comparado a fase α, e refere-se à depuração plasmática por biotransformação ou 

excreção. A fase β apresentou uma constante de velocidade de eliminação β 0,025 ± 

0,0360 e indica rápida meia-vida de eliminação (t1/2β) de 71,7 ± 13,8 min.  

A meia-vida de eliminação é o parâmetro usado para selecionar o intervalo de 

dose de um regime posológico, para prever flutuações da concentração plasmática 

durante o intervalo de dose, prever quanto tempo será necessário para atingir o 

estado de equilíbrio ou para determinar o tempo necessário para que o fármaco seja 

eliminado do organismo (BJORNSSON, 1997). 

Para fármacos com meia-vida de eliminação curta, adota-se atualmente 

mecanismos de ajuste do parâmetro a partir do desenvolvimento de sistemas de 

liberação prolongada do fármaco, facilmente corrigindo sua permanência e eficácia 

no organismo. Por outro lado, e de uma maneira mais preocupante, encontram-se os 

fármacos de meia-vida de eliminação prolongada, fato que pode estar relacionado 

ao elevado volume de distribuição ou a uma depuração muito reduzida, provocando 

acúmulo plasmático e toxicidade. (DELUCIA et al., 2014). 

O clearance, parâmetro calculado relacionado à fase de eliminação e que 

representa a capacidade do organismo em eliminar o fármaco apresentou valor de 

0,23 L.min-1.Kg-1. Segundo estudo de Toutain e Bousquet-Mélou (2004), para um 

rato Wistar de 250 g, considerando o débito cardíaco do animal e um fluxo máximo 

de 50% de sangue que perfunde os principais órgãos eliminadores (fígado e rins), o 

clearance não poderia ser superior a 0,12 L.min-1.Kg. Entretanto, esta visão é 

elementar e não considera a influência de transportadores de fármacos que podem 

atuar ativamente na transferência de fármacos para o fígado e rins, um processo 

conhecido como inter-relação transporte-metabolismo (SHITARA; HORIE; 

SUGIYAMA, 2006; BENET, 2010).  
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Parâmetros Média ± DP 

ASC0-t (min.ng.mL-1) 8556,5 ± 2492,2 

ASC0-∞ (min.ng.mL-1) 9451,2 ± 2905,2 

ASMC0-t (ng.min2.mL-1) 296664,1 ± 129266,9 

ASMC0-∞ (ng.min2.mL-1) 545961,8 ± 266081,1 

Cl (L.min-1.Kg-1) 0,2 ± 0,1 

TMR (min) 55,4 ± 11,7 

α (min-1) 0,068 ± 0,016 

β (min-1) 0,010 ± 0,002 

t1/2α (min) 10,7 ± 2,4 

t1/2β (min) 71,7 ± 13,8 

Vd (L.Kg-1) 23,5 ± 8,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16. Parâmetros farmacocinéticos (média ± desvio padrão)  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A caracterização do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno mostrou-se eficiente para 

confirmar a identidade do composto de estudo, garantindo confiança na sua 

utilização para o estudo farmacocinético de dose única em ratos. 

O método analítico desenvolvido por CLUE-EM/EM e validado seguindo 

normas da ANVISA e FDA para a quantificação do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno em 

plasma de ratos foi satisfatoriamente empregado ao estudo de disposição cinética 

de dose única intravenosa em ratos.  

A análise do perfil de decaimento plasmático do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno 

versus o tempo apontou ajuste adequado dos dados ao modelo bicompartimental. 

Os parâmetros farmacocinéticos de distribuição determinados como meia-vida de 

distribuição (t1/2α, 10,7 ± 2,4) e volume de distribuição (Vd, 23,5 ± 8,1) indicaram que 

o composto é distribuído rapidamente para os tecidos. Os parâmetros 

farmacocinéticos como clearance (Cl, 0,23 ± 0,07) e meia-vida de eliminação (t1/2β, 

71,7 ± 13,8) apontam que não há acúmulo plasmático em função da rápida 

eliminação do composto do organismo. 

Os estudos pré-clínicos de farmacocinética poderão auxiliar na investigação 

de formulações compatíveis com os dados de atividade farmacológica e ausência de 

toxicidade e que permitirão a construção de regimes posológicos e seleção da via de 

administração adequados ao desenvolvimento de um novo medicamento. 

Portanto, espera-se que os resultados até então obtidos possam gerar novas 

perspectivas acerca do composto em questão, produzindo subsídios para estudos 

subsequentes.  

Vale lembrar que para complementar a compreensão do perfil farmacocinético 

do 2,5-bis(2-metoxifenil)tiofeno no organismo serão necessários estudos da 

administração oral do composto visando a determinação da sua biodisponibilidade 

oral. Também será fundamental a investigação da contribuição da excreção renal e 

hepática para a eliminação do composto, identificar os possíveis metabólitos 

gerados e calcular a ligação do 2,5-MFT às proteínas plasmáticas.   
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APÊNDICE 1 – Concentração plasmática individual em cada tempo de coleta 

 

Tempo (min) 
Concentração (ng.mL-1) 

1 2 3 4 5 6 

0 307,4 540,2 369,3 383,2 269,4 273,1 

5 216,6 412,3 377,7 268,1 300,6 -- 

10 142,6 235,0 224,1 186,3 127,0 183,0 

20 108,0 -- 124,4 110,8 88,8 110,8 

30 46,6 78,3 111,5 71,5 62,8 60,4 

45 -- 54,9 74,9 35,7 40,9 47,9 

60 15,7 -- 41,3 20,7 21,1 20,0 

90 8,4 38,3 29,7 18,7 8,5 22,8 

120 7,3 13,7 19,2 10,5 6,5 -- 

180 -- 12,6 14,7 6,6 4,3 6,9 
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APÊNDICE 2 – Parâmetros farmacocinéticos calculados para cada animal do experimento 

Parâmetros 

Animais 

Média DP 

1 2 3 4 5 6 

ASC0-t (min.ng.mL-1) 5764,3 11798,1 11378,9 7930,3 6565,7 7901,8 8556,5 2492,2 

ASC0-∞ (min.ng.mL-1) 6326,3 12968,5 13092,9 8573,5 7148,1 8597,8 9451,2 2905,2 

ASMC0-t (ng.min2.L-1) 129681,0 426535,5 462617,5 264385,5 195680,0 301085,0 296664,1 129266,9 

ASMC0-∞ (ng.min2.L-1) 240690,0 745569,8 970426,1 443202,9 379224,9 496657,0 545961,8 266081,1 

Cl(L.min-1.Kg-1) 0,32 0,15 0,15 0,23 0,28 0,23 0,23 0,07 

TMR (min) 38,1 57,5 74,1 51,7 53,1 57,8 55,4 11,7 

α (min-1) 0,075 0,093 0,054 0,076 0,052 0,058 0,068 0,016 

β (min-1) 0,013 0,011 0,009 0,010 0,007 0,010 0,010 0,002 

t1/2α (min) 9,3 7,4 12,9 9,2 13,3 11,9 10,7 2,4 

t1/2β (min) 53,7 64,2 80,6 67,9 93,7 70,0 71,7 13,8 

Vd (L.Kg-1) 24,5 14,3 17,8 22,9 37,8 23,5 23,5 8,1 
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ANEXO A - Certificado da Comissão de Ética no Uso dos Animais (CEUA)  

 

 

 


