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RESUMO 

 
 
JESUS, L.I. Avaliação de fungos na obtenção do metabólito quira l e ativo 9-
hidroxirisperidona (paliperidona) e análise por ele troforese capilar . 2013. 67f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
 
A risperidona (RISP) é um fármaco neuroléptico que após sua administração oral é 
metabolizado resultando em dois metabólitos quirais, a 7-hidroxirisperidona (7-
RispOH) e a 9-hidroxirisperidona (9-RispOH). A 9-RispOH é o metabólito majoritário 
da risperidona a qual é comercializada na forma de racemato com o nome de 
paliperidona. Esse projeto teve como finalidade avaliar a capacidade dos fungos 
endofíticos Penicillium crustosum (VR4), Chaetomium globusum (VR10), Aspergillus 
fumigatus (VR12), Papulaspora immersa Hotson (SS13), Nigrospora sphaerica 
(Sacc.) E.W. Mason (SS67) e Glomerella cingulata (VA1) e do fungo de solo Mucor 
rouxii em biotransformar a risperidona em seu metabólito ativo 9-RispOH 
enantiosseletivamente. Foi objeto de estudo também a otimização do processo de 
biotransformação através do emprego de diferentes meios de cultura (Czapek, 
Czapek Dox e Koch`s K1) para o cultivo dos fungos utilizados no estudo. O método 
escolhido para a separação da risperidona e seus metabólitos quirais foi a 
eletroforese capilar (CE). As separações eletroforéticas dos analitos foram 
realizadas empregando um capilar de sílica fundida de 40 cm de comprimento e 75 
µm de diâmetro interno, uma solução tampão fosfato de sódio 100 mmol L-1 pH 3,0 
contendo CD-α-sulfatada 2,0% (p/v) e carboximetil-β-CD 0,5% (p/v) como seletores 
quirais. Todos os experimentos no CE foram realizados no modo reverso aplicando 
uma tensão de -10kV. As amostras foram injetadas aplicando uma pressão 0,5 psi 
por 8 s. O capilar e as amostras permaneceram na temperatura de 20◦C. Para a 
extração dos analitos do meio de cultura foi utilizado a microextração em fase líquida 
empregando membranas cilíndricas ocas (HF-LPME). A técnica de preparação de 
amostra foi realizada no modo de três fases utilizando uma fibra de polipropileno 
impregnada com n-octanol e preenchida com uma solução de ácido clorídrico 100 
mmol L-1 pH 3,0. A fibra foi mergulhada na amostra tamponada com uma solução de 
fosfato de potássio dibásico 500 mmol L-1 pH 12,0. O método foi validado de acordo 
com os parâmetros estabelecidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) para análise de fármacos em material biológico avaliando os seguintes 
parâmetros: seletividade, linearidade, precisão, exatidão, limite de quantificação e 
estabilidade. Todos os parâmetros avaliados ficaram dentro dos limites 
estabelecidos pela ANVISA. Entre os fungos avaliados, apenas o Mucor rouxii foi 
capaz de biotransformar a risperidona em seu metabólito ativo e quiral 9-RispOH. 
Nas condições empregadas a razão enantiomérica foi de 79,6%. 
 
Palavras-chave: Risperidona. Paliperidona. Fungos. Biotransformação. Eletroforese 
capilar. HF-LPME. 
. 
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ABSTRACT 

 
 
JESUS, L.I. Evaluation of fungi to obtain the chiral and active  metabolite 9-
hydroxyrisperidone (paliperidone) and analysis by c apillary electrophoresis . 
2013. 67f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.  
 
Risperidone (RISP) is a neuroleptic drug which after oral administration is 
metabolized into two chiral metabolites, 7-hydroxyrisperidone (7-RispOH) and 9-
hydroxyrisperidone (9-RispOH). 9-RispOH is the major metabolite and it is 
commercialized under the generic name paliperidone. The objective of this project 
was to evaluate the capability of the endophytic fungi Penicillium crustosum (VR4), 
Chaetomium globusum (VR10), Aspergillus fumigatus (VR12), Papulaspora immersa 
Hotson (SS13), Nigrospora sphaerica (Sacc.) E.W. Mason (SS67) and Glomerella 
cingulata (VA1) and the soil fungus Mucor rouxii to biotransform risperidone into its 
chiral and active metabolite 9-RispOH, enantioselectively. In addition, it was also 
optimized the biotransformation process through the use of different culture medium 
(Czapek, Czapek Dox and Koch`s K1). The chiral analysis was performed by 
capillary electrophoresis (CE). The electrophoretic separation of the analytes was 
accomplished in a silica capillary with 40 cm of length and 75 µm of internal diameter. 
The background electrolyte was a sodium phosphate 100 mmol L-1 pH 3.0 plus 2.0% 
(w/v) sulfated-α-CD and 0.5% (w/v) carboxymethyl-β-CD. All experiment on CE was 
performed in reverse mode by applying a voltage of -10 KV. The samples were 
injected hydrodynamically by applying a pressure of 0.5 psi for 8 s. The temperature 
of analysis was 20oC. For the extraction of the analytes from the culture medium it 
was employed the hollow fiber liquid-phase microextraction (HF-LPME). The 
extraction conditions were: n-octanol as organic solvent and a hydrochloridric acid 
solution of 100 mm L-1 pH 3.0. The pH of the sample was controlled by the addition of 
potassium phosphate buffer 500 mmol L-1 pH 12.0. The method was validated 
according to ANVISA guidelines (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) for the 
analysis of drugs in biological fluids. The following parameters were evaluated: 
selectivity, linearity, precision, accuracy, limit of quantification and stability. All 
parameters were in agreement with the established limits by ANVISA. From all the 
evaluate fungi only Mucor rouxii was able to biotransform risperidone into its chiral 
and active metabolite 9-RispOH. In the conditions used in these project the 
enantiomeric ratio was 79.6%. 
 
Keywords: Risperidone. Paliperidone. Fungi. Biotransformation. Capillary 
Electrophoresis. HF-LPME. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 FÁRMACOS QUIRAIS 

 

Enantiômeros podem ser definidos como um par de espécies moleculares os 

quais possuem imagens especulares não sobreponíveis, possuindo as mesmas 

propriedades físico-químicas em ambiente aquiral. Em ambiente quiral, um 

enantiômero apresenta comportamento químico e farmacológico diferente em 

relação a outro enantiômero. Organismos vivos são naturalmente quirais, a 

quiralidade é frequentemente encontrada em enzimas, receptores biológicos e 

proteínas ligantes. Isso implica que cada enantiômero possui diferentes ações in 

vivo, o que pode acarretar em efeitos farmacocinéticos e farmacodinâmicos 

diferentes com impacto na eficácia clínica (McCONATHY; OWENS, 2003; GAL, 

2013) como demonstrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 -  Esquema representando as diferentes interações entre enantiômeros de fármacos 
quirais. 
 

No passado, aspectos estereoespecíficos de fármacos quirais foram 

ignorados, e a maior razão deste fato foi de ordem econômica, cuja produção de 

racematos por síntese química em grande escala era mais acessível que a 

elaboração de produtos enantiomericamente puros (ORLANDO et al., 2007). Uma 
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conscientização da importância dos fármacos quirais ocorreu a partir da década de 

90 em que houve a elaboração de diretrizes por parte das autoridades regulatórias 

como a FDA (food and drug administration) regulamentado a pesquisa e 

desenvolvimento dessas substâncias. A partir desse momento, a produção de um 

novo fármaco quiral deve ser acompanhada de um estudo detalhado sobre as 

implicações da quiralidade molecular sobre os efeitos farmacológicos e toxicológicos 

no organismo (GAL, 2013). Por outro lado, fármacos já comercializados como 

racematos estão sendo exaustivamente estudados, no sentido de se avaliar suas 

propriedades cinéticas e dinâmicas estereosseletivas e verificar se existem 

vantagens na produção como enantiômero puro. (LIND et al., 2000). O 

desenvolvimento de fármacos que são originalmente racematos na sua forma 

enantiomericamente pura é denominado de “chiral switch” (NGUYEN et al., 2006).  

Para o desenvolvimento e controle de qualidade de um fármaco quiral é 

necessário avaliar a composição e a pureza dos enantiômeros em produtos 

sintéticos, formulações farmacêuticas e amostras biológicas. Portanto, métodos 

analíticos enantiosseletivos para identificação e quantificação de enantiômeros e, 

adicionalmente, ensaios farmacológicos e toxicológicos devem ser desenvolvidos. 

Entre os diversos métodos existentes, podemos citar a eletroforese capilar (SCRIBA, 

2011; KLERCK et al., 2012). 

 

1.2 ELETROFORESE CAPILAR 

 

A eletroforese capilar (CE) é uma técnica analítica baseada na separação de 

analitos que possuem mobilidades diferentes no eletrólito de análise. É efetuada em 

capilares de diâmetro reduzido (usualmente 25-75 µm de diâmetro interno) 

preenchidos com a solução eletrolítica e submetidos à alta tensão (geralmente de 5-

30 kV) (ESPADA; MOLINA-MARTIN, 2012). 

A CE apresenta como vantagens a alta eficiência de separação, baixo 

consumo de amostras e reagentes e baixo consumo de solventes orgânicos. Além 

do mais é versátil, simples no uso e possui baixo custo. A composição da solução 

eletrolítica pode ser ajustada para alcançar os requisitos analíticos necessários para 

a resolução de compostos em uma mistura complexa, o que demonstra a 

flexibilidade da técnica (SIMPSON JUNIOR et al., 2008; ESPADA; MOLINA-

MARTIN, 2012). 



3 

 

 

1.2.1 Histórico 

 

 A eletroforese é uma técnica de separação que foi descrita primeiramente 

por Tiselius em 1937, o qual ganhou o prêmio Nobel em 1948 pelo seu trabalho de 

separação de proteínas plasmáticas. O conceito de separação eletroforética 

elaborado por Tiselius recebeu pouca atenção até sua descoberta por Hjerten e 

colaboradores em 1967 que demonstrou pela primeira vez o uso de campos 

elétricos elevados em eletroforese. A partir disso, CE permaneceu ainda pouco 

conhecida até Jorgenson e Lukacs na década de 80 aprimorarem a técnica 

empregando capilares de 75 µm de diâmetro interno. A CE tem chamado a atenção 

da comunidade cientifica por ser considerada uma poderosa técnica para a 

separação e análise de compostos de interesse de diversas áreas como a 

ambiental, clínica, farmacêutica e industrial (EECKHAUT et al., 2009; TAVARES, 

1996).  

 

1.2.2 Instrumentação 

 

A instrumentação da CE é relativamente simples. O equipamento para CE é 

composto por uma fonte de alta tensão (capaz de gerar uma voltagem de até 30 kV), 

um capilar (25-100 µm de diâmetro interno), detector e um sistema para aquisição 

dos dados (O`FLAHERTY; NUNNALLY, 2008). Um equipamento de eletroforese 

capilar está esquematizado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 -  Esquema de um equipamento de eletroforese capilar 
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A fonte de alta tensão é aplicada para formar uma corrente elétrica no 

interior do capilar, sendo ligada a dois eletrodos de platina (ânodo e cátodo) os quais 

estão mergulhados nos recipientes preenchidos com a solução eletrolítica. A janela 

de detecção está localizada em uma determinada região do capilar e as informações 

geradas são processadas por um computador conectado ao sistema. O gráfico 

resultante da análise é chamado de eletroferograma (BONATO et al., 2005). 

 

1.2.3 Fundamentos Teóricos 

 

Em eletroforese capilar existem dois fatores que são responsáveis pela 

separação dos analitos no interior do capilar: o fluxo eletroforético e o fluxo eletro-

osmótico (EOF). O fluxo eletroforético é a movimento dos íons que ocorre devido à 

carga e o tamanho do íon sob a influência de um campo elétrico. Dessa forma, 

considerando dois íons de tamanhos diferentes e mesma carga, o menor se moverá 

mais rapidamente no interior do capilar (WEINBERGER, 2000), conforme a Equação 

1 abaixo:  

 

                                                                    (1) 

 

Onde: 

− µef é a mobilidade eletroforética, q é o número de cargas, η é a 

viscosidade da solução e r é o raio do íon em solução. 

 

Já o fluxo eletro-osmótico (EOF) funciona como uma “bomba” que arrasta os 

analitos em direção ao detector (polaridade normal). O fluxo eletro-osmótico inicia-se 

no ânodo e vai em direção ao cátodo e impulsiona os íons do soluto ao longo do 

capilar em direção ao detector. O EOF é um movimento da solução que ocorre no 

interior do capilar devido a ionização dos grupos silanóis residuais presentes na 

parede do capilar de sílica fundida (WEINBERGER, 2000). Esse grau de ionização 

depende do pH do meio e do pKa desses grupamentos. A extensão do fluxo está 

relacionada com a carga no interior do capilar, com a viscosidade e com a constante 

dielétrica da solução tampão de acordo com a Equação 2 (WHATLEY, 2001): 
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                                             (2) 

 

Sendo que: 

− Ԑ= Constante dielétrica da solução tampão,  

− ζ= potencial zeta da parede do capilar de sílica,  

− ƞ= viscosidade da solução tampão e  

− E= tensão aplicada. 

 

O EOF é muito dependente do pH do eletrólito de análise pois o potencial 

zeta é governado pela ionização dos silanóis presentes na parede do capilar, ou 

seja, é a medida da carga presente na parede do capilar. Abaixo de pH 4 a 

ionização é pequena e o EOF não é significante, e em pH acima de 9 os grupos 

silanóis estão completamente ionizados e o EOF é intenso (ALTRIA, 1996). 

A força direcionada do fluxo eletro-osmótico assim como as forças friccionais 

que surgem da parede do capilar resultam em um fluxo que apresenta um perfil 

plano, em que a velocidade do fluxo no centro é próxima à velocidade apresentada 

na parede do capilar (Figura 3B). Não ocorre difusão radial, ao contrário do fluxo 

gerado por diferença de pressão, como ocorre em cromatografia liquida de alta 

eficiência (HPLC), em que a velocidade do fluxo perto da parede da coluna é menor 

que a velocidade na parte central da coluna (Figura 3A). A difusão radial do analito 

próximo à parede da coluna e do analito no centro leva à uma menor eficiência na 

separação. Dessa forma, a CE apresenta uma eficiência de separação melhor que o 

HPLC (WÄTZIG; GÜNTER, 2003) como mostra a Figura 3. 

 

B A 
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Figura 3 -  Perfis do fluxo observados em HPLC (A) e CE (B). 

 

Portanto, o fluxo eletro-osmótico pode possibilitar a separação de cátions e 

ânions em uma mesma análise, sendo que os cátions migram primeiro por migrarem 

na mesma direção do fluxo, espécies neutras (que não são separadas) migram junto 

ao EOF e os ânions mais lentamente devido aos seus movimentos eletroforéticos 

serem opostos ao EOF como pode ser observado na Figura 4. 

 

 
Figura 4 -  Esquema de separação dos analitos com diferentes tamanhos e cargas em CE. 
 

1.2.4 Análise Enantiosseletiva por Eletroforese Capilar 

 

 Além dos métodos cromatográficos, as técnicas de eletromigração vêm 

mostrando ser uma poderosa ferramenta para separações quirais e por isso têm 
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despertado o interesse na indústria e nos centros de pesquisa. Usualmente em 

eletroforese capilar, a separação dos enantiômeros é realizada pela adição de 

seletores quirais ao eletrólito de análise. Diversos seletores quirais podem ser 

empregados, como ciclodextrinas, antibióticos macrocíclicos, proteínas, 

polissacarídeos e outros. Contudo, as ciclodextrinas se destacam (GÜBITZ; 

SCHMID, 2008).  

 

1.2.4.1 Ciclodextrinas 

 

Há diversos tipos de seletores quirais, mas a eficiência destes depende de 

alguns requisitos, tais como: não podem interferir na detecção; devem ser solúveis e 

estáveis no eletrólito de análise; devem interagir de forma diferente com cada 

enantiômero, formando diasteroisômeros. Entre todos esses requisitos, as 

ciclodextrinas cumprem grande parte deles. As ciclodextrinas (CDs), podem ser α-, 

β- ou γ-CD, formadas por seis, sete e oito unidades de glicopiranoses, 

respectivamente (SANTANA et al., 2009). A forma das ciclodextrinas é semelhante a 

um cone truncado, onde existe uma cavidade hidrofóbica e um exterior hidrofílico.  

Para a resolução enantiosseletiva com CDs é necessário formar um 

complexo de inclusão entre o analito e a CD, ou seja, o analito deve entrar na 

cavidade hidrofóbica da CD, e formar interações secundárias com os grupos 

hidroxilas existentes na periferia. Isso somente é possível se todo analito, ou ao 

menos parte deste, conseguir um encaixe nesta cavidade. São estas interações as 

responsáveis pela diferença posterior entre os enantiômeros no tempo de migração, 

pois um enantiômero que formar um complexo de inclusão mais estável nesta 

cavidade hidrofóbica levará um tempo maior para migrar e, portanto a separação 

entre os enantiômeros torna-se possível (GÜBITZ; SCHMID, 2010).  

As CDs podem ser derivatizadas melhorando sua solubilidade e seu poder 

de separação. Existem ciclodextrinas neutras, e também carregadas positivamente 

ou negativamente. As CDs neutras apenas podem resolver analitos carregados, e 

estão entre as mais comuns: heptakis (2,3,6-tri-O-metil)-β-CD e heptakis (2,6-di-O-

metil)-β-CD. As principais CD aniônicas são a carboximetil-β-CD, CD-β-sulfatada e a 

sulfobutiléter-β-CD. Uma das principais CD catiônicas é a 2-hidroxipropil-

trimetilamônio-β-CD (DE SANTANA et al., 2009; GÜBITZ; SCHMID, 2010). As 

ciclodextrinas carregadas podem separar analitos neutros ou ionizados. 
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1.3 ANÁLISE DA RISPERIDONA E SEUS METABÓLITOS QUIRAIS EM MATRIZES 

BIOLÓGICAS: REVISÃO DA LITERATURA 

 

Metodologias analíticas foram desenvolvidas para a quantificação da 

risperidona (RISP) e a 9-hidroxirisperidona (9-RISPOH) (YASUI-FURUKORI et al., 

2001; DANEL et al., 2007; LOCATELLI et al., 2009;  BOCATO et al., 2012) em 

matrizes complexas. Esses métodos empregam como instrumentos de análise 

sistemas cromatográficos (HPLC-UV; HPLC-ECD; LC-MS/MS) e sistemas 

eletroforéticos (CE). Um estudo comparativo do perfil farmacocinético da RISP e 9-

RispOH empregando microssomas hepáticos humanos e amostras de plasma de 18 

pacientes que estavam em tratamento com a risperidona foi feito pelo grupo de 

Yasui-Furukori et al. (2001). Nesse estudo foi empregado a extração líquido-líquido 

para a preparação das amostras e HPLC com uma coluna quiral a base de 

glicoproteína para análise. Foi constatado que o enantiômero (+)-9-RispOH 

prevaleceu em relação ao (−)-9-RispOH tanto nas amostras dos microssomas como 

nas de plasma de pacientes. No trabalho do grupo de DANEL e colaboradores 

(2007) foi desenvolvido duas metodologias para a determinação da pureza 

enantiomérica da 9-RispOH empregando HPLC e eletroforese capilar para a 

enantiosseparação. Ambas metodologias mostraram ser eficientes para a detecção, 

quantificação e avaliação do grau de pureza dos enantiômeros da 9-RispOH. Outro 

estudo realizado com plasma humano para a determinação da RISP e da 9-RispOH 

empregando HPLC com detector eletroquímico (ECD) foi realizado por Locatelli et 

al.(2009). Nesse estudo os autores utilizaram como técnica de preparação de 

amostras a extração em fase sólida. Os resultados mostraram maior prevalência do 

enantiômero (+)-9-RispOH no plasma. Estudos de biotransformação estereosseletiva 

da RISP empregando fungos e LC-MS/MS foram realizados por Bocato et al. (2012). 

Nesse estudo empregou-se a SPME como técnica de preparação de amostra e a 

biotransformação foi realizada pelo fungo Cunninghamella echinulata apresentando 

razão enantiomérica de 100% para (+)-9-RispOH.  
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1.4 BIOTRANSFORMAÇÃO MEDIADA POR MICRO-ORGANISMOS 

 

A biotransformação pode ser definida como o uso de sistemas biológicos 

para a produção de compostos químicos ou substratos não naturais (BORGES et al., 

2009). A biocatálise se tornou uma ferramenta valiosa para a preparação de 

compostos quirais, os quais são extremamente necessários em síntese orgânica, 

assim como nas áreas farmacêutica e agroquímica, devido estes compostos 

apresentarem grandes diferenças na atividade biológica de seus enantiômeros. 

Nessas conversões, um composto em particular é modificado através das 

transformações de seus grupos funcionais, as quais são difíceis ou impossíveis de 

alcançar através de procedimentos de química convencional. Além do mais, as 

biotransformações possuem grande potencial pois configura-se como uma 

metodologia sustentável para a produção química, sendo denominada de química 

verde (SORTINO; ZACHINNO, 2010). As grandes vantagens do uso da biocatálise 

nos processos de biotransformação são as condições relativamente brandas dos 

procedimentos, ambientalmente seguro e, especialmente, por apresentar alta 

seletividade. Muitas reações metabólicas em mamíferos de fase I como a 

hidroxilação, O- e N-dealquilação, ocorrem também em modelos microbiológicos. 

Dessa forma, a utilização de sistemas microbiológicos como modelos biomiméticos 

para prever o metabolismo de fármacos em humanos e animais têm recebido 

considerável atenção. Fungos têm sido usados com sucesso na biotransformação 

de alguns compostos. Além do mais, reações quimio-, regio- e estereosseletivas 

empregando-se fungos têm sido estudadas (BORGES et al., 2011; HILARIO et al., 

2012; CARRÃO et al., 2011; BOCATO et al., 2012). Estes são capazes de gerar 

quantidades significativas de metabólitos, os quais são iguais aos gerados por 

humanos e animais, como também a formação de novos metabólitos. O custo e o 

tempo requeridos para a produção destes compostos é menor quando comparado 

com o emprego de técnicas que envolvem o uso de animais, culturas de células e 

sistemas enzimáticos de mamíferos (MOODY et al., 2002).  

 

1.4.1 Biotransformação Estereosseletiva mediada por Fungos 

 

 Diversos estudos enantiosseletivos vêm sendo realizados empregando 

fungos no processo de biotransformação. Salvi e Chattopadhyay (2008) 
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estabeleceram em seus estudos que o fungo Rhizopus arrhizus apresenta grande 

versatilidade para a redução estereosseletiva de uma ampla variedade de cetonas e 

ceto-ésteres. Ravía et al. (2009) relataram que os fungos Aureobasidium pullulans, 

Fusarium graminearum, Aspergillus terreus, Geotrichum candidum, Trichoderma 

koningii e Aspergillus niger promoveram a redução diastereo- e enantiosseletiva da 

2-metil-3-oxobutanoato de etila para seus correspondentes (R,S)-3-hidroxi-2-metil-

ésteres. Pinedo-rivilla et al. (2009) demonstraram o potencial biocatalítico dos fungos 

filamentosos B. cinerea, T. viride, E. lata, C. crassipes e Xylaria sp. em obter 

compostos com alta pureza enantiomérica a partir da biotransformação de cetonas 

pró-quirais. BARTH e colaboradores (2010) descreveram que o fungo Phomopsis sp. 

isolado da planta Tithonia diversifolia, foi capaz de converter estereosseletivamente 

o fármaco midodrina em desglimidodrina. Carrão et al. (2011) desenvolveram um 

método que envolve o uso da microextração em fase líquida e da eletroforese capilar 

para a determinação enantiosseletiva do metabólito ativo albendazol sulfóxido, após 

este ser biotransformado pelo fungo endofítico Penicillium crustosum, sendo que o 

fungo foi capaz de metabolizar o fármaco modelo albendazol em albendazol 

sulfóxido enantiosseletivamente. Borges et al. (2011) investigaram a habilidade do 

fungo endofítico Nigrospora sphaerica e Chaetomium globosum em biotransformar o 

fármaco quiral ibuprofeno nos seus metabólitos, obtendo uma grande formação do 

metabólito (+)-(S)-2-hidroxiibuprofeno. A Tabela 1 resume alguns estudos 

enantiosseletivos de biotransformação empregando fungos. 

 

Tabela 1 -  Estudos de biotransformação empregando fungos. 
Fármaco  Fungo  Metabólito Referência 

Ibuprofeno 

Chaetomium 
globosum (+)-(S)-2-hidroxi-ibuprofeno BORGES et al., 

2011 Nigrospora 
sphaerica (+)-(S)-2-hidroxi-ibuprofeno 

Midrodina Phomopsis sp Desmidrodina BARTH et al., 2011 

Albendazol 
Penicillium 
crustosum (−)-albendazol sulfóxido 

CARRÃO et al., 
2011 

Risperidona 
Cunninghamella 

echinulata (+)-9-hidroxirisperidona BOCATO et al., 
2012 

 
Cunninghamella 

elegans (+)/(−)-9-hidroxirisperidona 

Albendazol 

Nigrospora 
sphaerica (+)-albendazol sulfóxido 

HILÁRIO et al., 
2012 

Pestalotiopsis 
foedans (+)-albendazol sulfóxido 

Papulaspora 
immersa (+)-albendazol sulfóxido 
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1.5 FÁRMACO EMPREGADO NO ESTUDO 

 

A risperidona é um agente neuroléptico atípico que antagoniza os receptores 

dopamina (D2) e serotonina (5-HT2A) seletivamente. Este medicamento foi aprovado 

pelo Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos para o tratamento da 

esquizofrenia, desordens bipolares e irritabilidade associada ao autismo em crianças 

e adolescentes. Este fármaco apresenta poucos efeitos adversos extrapiramidais se 

comparado com outros antipsicóticos típicos. Após sua administração oral, a 

risperidona sofre uma extensiva hidroxilação estereosseletiva na posição 9 

acarretando a formação da (+/−)-9-hidroxirisperidona, sendo que a (−)-9-

hidroxirisperidona é o enantiômero predominante. Entretanto, ocorre também 

durante a metabolização da risperidona uma hidroxilação, em menor extensão, na 

posição 7 levando a formação de dois enantiômeros inativos, a (+/−)-7-

hidroxirisperidona como demonstrado na Figura 5 (BOOLENG et al., 2010; 

LOCATELLI et al., 2009). Atualmente, o metabólito ativo, 9-hidroxirisperidona, já é 

comercializado como medicamento na forma de racemato com o nome genérico de 

paliperidona. 

 
Figura 5 -  Risperidona e seus metabólitos. * Centro quiral 

 

De acordo com os estudos in vitro e in vivo, o citocromo P450 (CYP) 2D6 é o 

responsável pelo metabolismo da risperidona para a formação da paliperidona. A 

paliperidona alcança altas concentrações no plasma e no cérebro sendo um fármaco 

antipsicótico potente. Ambos os fármacos (risperidona e paliperidona) apresentam 

propriedades de ligação aos receptores e efeitos clínicos similares (SUZUKI et al., 
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2012; KOZIELSK et al., 2012). Ainda não há relato na literatura de diferenças na 

farmacodinâmica nos enantiômeros da paliperidona. 

 

1.6 PREPARO DA AMOSTRA 

 

Técnicas de separação como a cromatografia liquida de alta eficiência 

(HPLC), cromatografia gasosa (CG) e eletroforese capilar (CE) são adequadas para 

a análise de amostras contendo inúmeros componentes. Contudo, a determinação 

de analitos presentes em matrizes complexas (plasma, soro, urina, tecido, água, 

solo entre outras) requer processos prévios de preparação das amostras bem 

elaborados. A preparação de amostras é a obtenção, através de um processo de 

extração, de uma sub-fração da amostra complexa enriquecida com as substâncias 

de interesse analítico para que se obtenha uma compatibilidade com o sistema de 

detecção e uma separação cromatográfica livre de interferentes com detecção 

adequada e um tempo razoável. Vários motivos justificam este procedimento, 

destacando-se a necessidade de eliminação prévia de parte dos componentes 

devido à complexidade das matrizes (interferentes biológicos, ambientais, entre 

outros), além da necessidade de concentração das substâncias a serem analisadas 

que estão geralmente presentes em nível de traços (OLIVEIRA et al., 2008; 

QUEIROZ et al., 2001). Diversas técnicas de preparação de amostras podem ser 

empregadas, tais como a extração liquido-liquido, a extração em fase sólida e a 

precipitação proteica. Além disso, técnicas miniaturizadas vêm sendo desenvolvidas, 

na tentativa de aumentar a seletividade no processo e diminuir o consumo de 

solventes orgânicos. Entre essas microtécnicas, a microextração em fase líquida 

empregando membranas cilíndricas ocas (HF-LPME) vem se destacando. 

 

1.6.1 HF-LPME 

 

 A HF-LPME é uma técnica de preparo de amostra baseada em uma 

membrana capilar porosa e hidrofóbica (fibra oca) que fica conectada a duas 

microponteiras ou microsseringas. Os poros dessa fibra são impregnados com um 

solvente orgânico adequado para a extração. O excesso de solvente presente na 

superfície da fibra é posteriormente removido e o seu interior é preenchido com 

microlitros de uma fase aceptora (PEDERSEN-BJERGAARD; RASMUSSEN, 2005). 
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No processo de extração, os analitos migram através dos poros, passam pelo 

solvente orgânico e são concentrados na fase aceptora (Figura 6).  

 

 
Figura 6 -  Diagrama de um dispositivo para HF-LPME  
 

 Há duas configurações principais em que a HF-LPME é empregada: (i) 

configuração em “U” na qual é empregado duas microsseringas ou microponteiras 

conectadas a fibra e a (ii) configuração do tipo haste (“rod like”) em que apenas uma 

microsseringa ou microponteira é empregada para suportar a membrana de 

polipropileno (Figura 7). Atualmente as microsseringas vêm sendo completamente 

substituídas pelo uso de microponteiras. As microsseringas são utilizadas apenas 

para inserir a fase aceptora no lúmen da fibra e retirar o que foi extraído da amostra 

através da sua inserção na ponteira. É muito importante destacar que esta 

substituição da microsseringa pela ponteira possibilita o aumento substancial do 

número de extrações (OLIVEIRA et al., 2008). 
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Figura 7 -  Configurações da HF-LPME. (A) Em “U” e (B) Tipo haste. 
 

1.6.1.1  Modos de Extração 

 

A HF-LPME possui dois modos de extração: o modo de duas fases e o modo 

de três fases.  

No sistema de duas fases, o analito é extraído da amostra aquosa (fase 

doadora) e coletado pela fase orgânica. A solução aceptora é constituída pelo 

mesmo solvente que é impregnado nos poros da parede da fibra. O equilíbrio que 

existe entre o analitos nas duas fases está representado abaixo: 

 

Analito na fase doadora � Analito na fase aceptora orgânica 

 

O modo de duas fases deve ser aplicado para analitos que possuem alta 

solubilidade em solventes orgânicos apolares. 

Alternativamente, a solução aceptora pode ser aquosa, com pH oposto ao 

da solução doadora caracterizando assim o sistema de três fases. Nesse modo os 

analitos são extraídos da amostra aquosa (fase doadora) através da fina camada de 

solvente orgânico formada nos poros da fibra e posteriormente “concentrada” na 

solução aquosa presente na aceptora. 

 

(A) (B) 
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Analito na fase doadora � Analito na fase orgânica � Analito na fase aceptora 

 

Este modo de extração é limitado a analitos que são ionizáveis. Para a 

extração de analitos básicos, por exemplo, o pH da amostra deve ser ajustado para 

uma região alcalina (evitando dessa forma a ionização do analito básico) que 

promove a extração através da fase orgânica; enquanto que na fase aceptora o pH 

deve ser ácido (ionização do composto básico) para que o analito fique aprisionado 

no lúmen da fibra e a extração seja eficiente. Os sistemas de HF-LPME de duas e 

três fases são baseados na difusão passiva, onde a extração requer coeficientes de 

partição altos das amostras para a fase aceptora (PEDERSEN-BJERGAARD; 

RASMUSSEN, 2005). 

 

1.6.1.2  Principais parâmetros otimizados na HF-LPME 

 

1.6.1.2.1 Solvente orgânico 

 

Os solventes orgânicos utilizados para impregnar a fibra devem possuir 

algumas características. Devem ser imiscíveis em água para evitar perda do 

solvente, além disso, este necessita ser fortemente imobilizado nos poros da fibra 

oca para prevenir perdas durante a extração. O solvente deve propiciar uma 

seletividade adequada para o analito de interesse a fim de promover altas 

recuperações deste (RASMUSSEN; PEDERSEN-BJERGAARD, 2004).  

 Os solventes mais utilizados para a extração são o éter diexílico e o n-

octanol, outros também utilizados são o tolueno, acetato de hexila, éter dibutílico e 

butil acetato. Em todos os casos, um solvente de baixa volatilidade é recomendado 

para evitar perdas durante a extração (RASMUSSEN; PEDERSEN-BJERGAARD, 

2004). 

 

1.6.1.2.2 Tempo de agitação 

 

A amostra é submetida a agitação durante um determinado período afim de 

que ocorra o equilíbrio do analito nas fases e fim da extração. Após atingir o 

equilíbrio, tempos de extração prolongados não fornecem nenhum ganho adicional 

na recuperação dos analitos. No entanto, existem trabalhos que demonstram que a 
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extração pode ser feita em tempos de não equilíbrio, controlando-se precisamente 

as condições experimentais (RASMUSSEN; PEDERSEN-BJERGAARD, 2004).  

A agitação facilita a difusão dos analitos através da interface fase doadora / 

solvente orgânico. Com isso, diminui-se o tempo necessário para atingir o equilíbrio. 

Pode ser utilizado para a agitação: o agitador do tipo “vibrax” ou a barra magnética, 

mas esta última possui algumas desvantagens como a contaminação cruzada das 

amostras, devido a utilização da mesma barra magnética e a formação de bolhas de 

ar que aceleram o processo de evaporação do solvente (OLIVEIRA et al., 2008). 

 

1.6.1.2.3 pH 

 

O ajuste de pH tanto da fase doadora como da aceptora é necessário para 

proporcionar elevados fatores de enriquecimento e de recuperação do analito de 

interesse, principalmente no modo três fases (RASMUSSEN; PEDERSEN-

BJERGAARD, 2005). 

Para a extração de compostos básicos, o pH na amostra (fase doadora) deve 

ser ajustado na região alcalina para que o analito permaneça na forma não ionizada, 

atinja o solvente orgânico e, posteriormente, a fase aceptora. Por outro lado, o pH da 

fase aceptora deve ser ajustada para a região ácida para que o analito na forma 

ionizada não volte para o solvente orgânico. Para analitos ácidos o ajuste de pH é 

feito de forma contrária a descrita. O ajuste de pH também é necessário na HF-

LPME de 2 fases, na qual a fase doadora tem que ser ajustada em um pH ideal que 

mantenha o analito na forma não-ionizada para que ele seja extraído 

(RASMUSSEN; PEDERSEN-BJERGAARD, 2005). 

 

1.6.1.2.4 Aditivos na fase doadora 

 

A adição de sais à matriz leva ao efeito de salting-out. Neste processo, as 

moléculas de água da fase doadora passam a hidratar também os íons adicionados 

levando a redução de moléculas do analito dissolvido na solução aquosa por 

mecanismos de competição. Com isso, a eficiência da extração de analitos mais 

polares pode aumentar, já que assim o analito fica livre para passar para o solvente 

orgânico (OLIVEIRA et al, 2008). 
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