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RESUMO 

 

CALIXTO, L. A. Métodos de análise da rosiglitazona e pioglitazona e de seus 
principais metabólitos: aplicações em estudos de metabolismo in vitro. 2012. 

148f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
Estudos de metabolismo in vitro possuem o intuito de caracterizar e quantificar 
possíveis metabólitos, elucidar as vias metabólicas e sugerir modelos a serem 
seguidos para a realização de estudos in vivo. Com o intuito de estudar o 
metabolismo in vitro não estereosseletivo da rosiglitazona (RSG) empregando fração 
microssomal de fígado de ratos,foi desenvolvida uma metodologia por cromatografia 
líquida de alta eficiência (HPLC) com detecção UV em 245 nm, para analisar a RSG 
e seus principais metabólitos, p-hidroxi rosiglitazona (ρ-OH-R) e N-desmetil 
rosiglitazona (N-Dm-R). Os analitos foram separados em fase reversa, utilizando 
uma coluna X-Terra MS C-18 (partículas de 3,5 µm) e fase móvel composta por 
água:acetonitrila:ácido acético (85:15:0,5, v/v/v), na vazão de 1 mL min-1. Matrizes 
biológicas contém um grande excesso de proteínas, lipídeos e outros materiais 
endógenos que interferem na análise de fármacos e metabólitos, tornando 
necessário um procedimento adequado de preparação das amostras antes da 
análise cromatográfica. A microextração em fase líquida com membrana cilíndrica 
oca (HF-LPME) é uma técnica promissora para a preparação de amostras em 
estudos de metabolismo in vitro, pois, além de promover o clean-up, promove 
também o enriquecimento dos analitos na amostra. A HF-LPME foi aplicada pela 
primeira vez para a extração simultânea desse fármaco e seus metabólitos. O 
sistema de três fases foi escolhido como o mais apropriado, empregando uma 
solução de ácido clorídrico como fase aceptora e 1-octanol como solvente orgânico. 
A otimização dos demais parâmetros foi realizada através de planejamento fatorial 
fracionário. O método foi validado e foi linear no intervalo de 50-6000 ng mL-1, 
apresentando limites de quantificação de 50 ng mL-1 e recuperações acima de 47 % 
para a RSG e seus metabólitos (ρ-OH-R e N-Dm-R). O método validado foi 
empregado em um estudo de metabolismo in vitro com fração microssomal de fígado 
de ratos. Nesse estudo, foi possível estimar as constantes de Michaelis-Menten (Km) 
e a velocidade inicial máxima (Vmax). N-Dm-R e ρ-OH-R apresentaram valores de 
Vmax de 87,30 ± 8,04 e 51,64 ± 12,25 ηmol min-1 mg proteína-1, respectivamente, 
enquanto que os valores de Km foram de 58,14 ± 11,85 e 77,84 ± 36,77 mmol L-1, 
respectivamente. Outros metabólitos foram observados nos cromatogramas e a 
identificação foi feita por espectrometria de massas: οrto-hidroxi-rosiglitazona e N-
desmetil-hidroxi-rosiglitazona. A RSG é comercializada como uma mistura racêmica, 
apesar de possuir sua atividade antidiabética relacionada essencialmente com o 
enantiômero (S). O centro quiral desse fármaco possui um grupo carbonila, por isso, 
o enantiômero (R) pode se converter no enantiômero (S) ou vice-versa, via 
tautomerismo cetoenólico. Dados da literatura indicavam que essa racemização 
poderia ser lenta o suficiente para possibilitar o estudo dos enantiômeros 
isoladamente. Entretanto, até o momento não há dados sobre a disposição cinética 
e metabolismo enantiosseletivos desse fármaco. Sendo assim, propôs-se o 
desenvolvimento de metodologias analíticas para estudar a racemização da RSG e 
seus metabólitos e avaliar a possibilidade de estudar seu metabolismo in vitro de 
forma estereosseletiva. O método foi desenvolvido empregando HPLC com 



 

detecção em 245 nm. A separação dos enantiômeros do fármaco e metabólitos, 
também quirais, foi obtida empregando uma coluna Chiralcel OJ-H e fase móvel 
constituída por metanol:etanol (90:10; v/v), na vazão de 0,3 mL min-1. O estudo de 
racemização mostrou que o fármaco e seus metabólitos são racemizados nas 
condições em que o estudo de metabolismo é conduzido. Finalmente, para estudar o 
metabolismo in vitro da pioglitazona (PGZ), foi desenvolvido um método para análise 
desse fármaco e de seus principais metabólitos, a hidroxi-pioglitazona (M-IV) e a 
ceto-pioglitazona (M-III) empregando a eletroforese capilar (CE). As análises foram 
realizadas em capilar de sílica de 50 µm de diâmetro interno e com comprimento 
efetivo de 40 cm, utilizando tampão fosfato de sódio 50 mmol L-1, pH 2,5, detecção 
em 190 nm, tensão de 30 kV e temperatura do capilar de 35 °C. A HF-LPME 
também foi empregada para a preparação das amostras. O sistema de três fases foi 
escolhido, empregando solução de ácido clorídrico como fase aceptora e o 1-octanol 
como solvente orgânico. A otimização dos demais parâmetros foi realizada através 
de planejamento fatorial fracionário. O método validado foi linear no intervalo de 200 
– 25000 ng mL-1 para PGZ e 200 – 2000 ng mL-1 para os metabólitos, apresentando 
limites de quantificação de 200 ng mL-1 e recuperações acima de 19 % para a RSG 
e seus metabólitos M-IV e M-III. O método validado foi empregado em um estudo de 
metabolismo in vitro contendo fração microssomal de fígado de ratos, mas nesse 
estudo, não foi possível observar a formação dos metabólitos. Entretanto, esse 
método pode ser usado em outros modelos de metabolismo in vitro (microssomas 
humanos), nos quais se observa a formação desses metabólitos em concentrações 
maiores.  
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ABSTRACT 

 

CALIXTO, L. A. Methods for the analysis of rosiglitazone and pioglitazone and 
their metabolites: application to in vitro metabolism studies.2012. 148f.Thesis 

(Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
In vitro metabolism studies have been used to characterize and to quantify possible 
metabolites, to elucidate metabolic pathways and to suggest models to perform in 
vivo studies. So the purpose of this study was to evaluate the in vitro rosiglitazone 
(RSG) metabolism employing microsomal fraction obtained from rat livers. A high- 
performance liquid chromatography (HPLC) method with UV detection at 245 nm 
was developed to analyze RSG and the main metabolites, p-hydroxy rosiglitazone (ρ-
OH-R) e N-desmethyl rosiglitazone (N-Dm-R). The analytes were separated under 
reversed phase conditions, using a X-Terra MS C-18 column (3.5 µm particle size) 
and a mobile phase consisting of water:acetonitrile:acetic acid (85:15:0.5, v/v/v), at a 
flow rate of 1 mL min-1. Biological matrices contain a large excess of proteins, lipids 
and other endogenous compounds that interfere in the analysis of drugs and 
metabolites. So, a suitable sample preparation technique is required. Hollow-fiber 
liquid phase microextraction (HF-LPME) is a promising technique for the preparation 
of biological samples. Besides the clean-up, analytes enrichment is also achieved. 
HF-LPME for the simultaneous analysis of RSG and its main metabolites is described 
for the first time. The three-phase extraction was performed using hydrochloride acid 
solution as acceptor phase and 1-octanol as organic solvent. The other parameters 
were optimized by fractional factorial design. The method was validated and it was 
linear over the concentration range of 50-6000 ng mL-1, with quantification limits of 50 
ng mL-1 and recoveries above 47 %. The validated method was used to estimate 
Michaelis-Menten (Km) constant and maximum initial velocity (Vmax). N-Dm-R e ρ-OH-
R showed Vmax values of 87.30 ± 8.04 and 51.64 ± 12.25 ηmol min-1 mg protein-1, 
respectively, while the Kmvalues were 58.14 ± 11.85 e 77.84 ± 36.77 mmol L-1, 
respectively. Other possible metabolites were observed in the chromatograms and 
they were identified by mass spectrometry: οrtho-hydroxy-rosiglitazone e N-
desmethyl-hydroxy-rosiglitazone. RSG is marketed as a racemic mixture although the 
antidiabetic activity is related essentially to the (S)-enantiomer. The chiral center has 
a carbonyl group, therefore the (R)-enantiomer could be transformed to the (S)-
enantiomer or vice-versa by keto-enolic tautomerism. The literature indicates that this 
racemization is slow enough to allow the evaluation of the properties of the isolated 
enantiomers. However, there is no information in the literature about enantioselective 
RSG kinetic disposition and metabolism. Considering this facts, an analytical 
procedure was developed to study the racemization of RSG and its metabolites 
under different conditions and to determine if the enantioselective metabolism would 
be performed. The method was developed by HPLC with detection at 245 nm. The 
chiral separation of RSG and metabolites was achieved on a Chiralcel OJ-H column, 
with the mobile phase consisting of methanol:ethanol (90:10,v/v). The results 
obtained showed that the racemization occurs under the conditions used in in vitro 
metabolism studies. Finally, to study the in vitro metabolism of pioglitazone (PGZ), 
another method was developed by capillary electrophoresis (CE) to determine this 
drug and its main metabolites, hydroxy-pioglitazone (M-IV) and keto-pioglitazone (M-



 

III). The analyses were conducted using a fused silica capillary (50 µm inner diameter 
and 40 cm effective length), sodium phosphate buffer 50 mmol L-1, pH 2.5, detection 
at 190 nm, voltage of 30 kV and capillary temperature of 35°C. HF-LPME was also 
used for sample preparation with hydrochloride acid solution as acceptor phase and 
1-octanol as organic solvent. The other parameters were optimized by fractional 
factorial design. The method was validated showing to be linear in the concentration 
range of 200 – 25000 ng mL-1 for PGZ and 200 – 2000 ng mL-1 for the metabolites. 
Quantification limits were 200 ng mL-1 for all analytes and the recoveries were higher 
than 19%. The validated method was used to study the in vitro metabolism of PGZ by 
rat liver microsomal fraction, but it was not possible to observe the formation of the 
metabolites in this study. However this method could be used in other in vitro 
metabolism models (human microssomes), in which higher concentrations of these 
metabolites are observed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: rosiglitazone, pioglitazone, hollow-fiber liquid phase microextraction (HF-
LPME), racemization, metabolism 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1. 

 

Introdução Geral 
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Esse trabalho tem por finalidade o desenvolvimento de métodos para 

estudar o metabolismo in vitro da rosiglitazona (RSG) e pioglitazona (PGZ). Esses 

dois fármacos antidiabéticos, pertencentes à classe das tiazolidinedionas (TZD’s), 

são comercializados como mistura racêmica. Sabendo que a interação de dois 

enantiômeros com uma macromolécula quiral, como exemplo, uma enzima ou 

receptor, resulta em propriedades farmacocinéticas e dinâmicas enantiosseletivas 

(CAMPO, BERNARDES e CARVALHO, 2009), a possibilidade de estudar o 

metabolismo de forma estereosseletiva também foi avaliada. Apesar de Jamali et al. 

(2008) terem descrito que esses dois fármacos sofrem um processo de racemização, 

os dados mostram que esse processo pode ser lento o suficiente para possibilitar a 

realização de estudos enantiosseletivos.  

Os resultados obtidos estão sendo apresentados em três capítulos: i) 

determinação da RSG e seus principais metabólitos empregando a microextração 

em fase líquida com membranas cilíndricas ocas (HF-LPME) para preparação das 

amostras e cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao detector por 

absorção no ultravioleta (HPLC-UV); esse método foi aplicado em um estudo de 

metabolismo in vitro, empregando fração microssomal de fígado de ratos, ii) 

desenvolvimento de uma separação quiral da RSG e de seus principais metabólitos 

por HPLC-UV e estudo do processo de racemização desse fármaco, visando 

determinar a possibilidade de realizar o estudo de seu metabolismo de forma 

enantiosseletiva e, iii) determinação da PGZ e seus principais metabólitos 

empregando a HF-LPME e eletroforese capilar (CE) com detecção UV, com 

aplicação em estudos de metabolismo in vitro com fração microssomal de fígado de 

ratos. 

 

1.1 Estudos de metabolismo in vitro 

 

Estudos de metabolismo in vitro possuem o intuito de caracterizar e 

quantificar possíveis metabólitos, elucidar as vias metabólicas e sugerir modelos a 

serem seguidos para a realização de estudos in vivo. Esses estudos fornecem 

informações a respeito de reações adversas de potenciais fármacos, se um 

composto tóxico poderá ser detoxificado, ou o contrário, quando um determinado 

composto aparentemente seguro pode ser metabolizado em um metabólito tóxico. O 
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metabolismo envolve reações de fase I, onde compostos apolares são convertidos 

em compostos mais polares por reações de oxidação, redução e hidrólise, e fase II, 

onde ocorrem reações de conjugação comácido glicurônico, sulfato, etc (JIA e LIU, 

2007; ASHA e VIDYAVATHI, 2010).  

Esse tipo de estudo possui as vantagens de custo relativamente baixo e de 

ser facilmente executável quando comparado aos modelos in vivo. Os principais 

modelos de estudos in vitro incluem o uso de microssomas hepáticos e não 

hepáticos, supersomas, fração S9 e fração citosólica (JIA e LIU, 2007).  

O metabolismo in vitro mediado por microssomas hepáticos é o modelo mais 

empregado tanto para a avaliação de reações de oxidação (fase I), as quais são 

mediadas por enzimas do citocromo P-450 (CYP-450) na presença de nicotinamida 

adenina dinucleotídeo fosfato (NADP) como cofator, quanto de reações de fase II, 

por exemplo a glicuronidação, que necessita da presença de ácido uridino 

difosfoglucurônico (UDPGA) como cofator. O uso da fração microssomal permite 

avaliar a influência de isoenzimas específicas na presença de inibidores específicos 

(ASHA e VIDYAVATHI, 2010). Microssomas hepáticos consistem de vesículas do 

retículo endoplasmático liso e são obtidos por centrifugação diferencial (PELKONEN 

et al., 1974). As principais vantagens do uso de microssomas hepáticos são: i) baixo 

custo e simplicidade de uso ii) um dos modelos mais bem caracterizados em estudos 

de metabolismo, iii) possibilidade de avaliação da variação inter-individual e, iv) a 

atividade enzimática da fração microssomal pode ser preservada mantendo o 

material em temperaturas abaixo de -70°C por muitos anos. Dentre as 

desvantagens, destacam-se: i) incerteza na correlação com dados in vivo devido as 

altas quantidades de CYP-450 e uridina difosfoglucuronosil transferase (UGT), não 

havendo competição com outras enzimas e, ii) condições de incubação in vitro (pH 

do meio de incubação, força iônica e adição de solventes orgânicos) necessitam ser 

estritamente controladas (ASHA e VIDYAVATHI, 2010). 

O supersoma é obtido por engenharia genética de células de inseto 

infectadas por baculovírus, o qual é capaz de expressar a isoforma desejada do 

CYP ou da UGT. O c-DNA transfectado em células de insetos ou em células 

linfoblastóides de células B humanas expressam isoformas do CYP-450, sendo 

essa, a principal vantagem do supersoma. Pode ser empregado em estudos de 

polimorfismos como também na avaliação da interação entre fármacos. A 

desvantagem em estudos de fase II é que o sítio ativo da UGT possui uma barreira 
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lipofílica, resultando em reações de glicuronidação lentas, porém esse problema 

pode ser solucionado usando a alameticina para formar poros nessa barreira (ASHA 

e VIDYAVATHI, 2010). 

As frações citosólicas de fígado contêm as enzimas de fase II (N-

acetiltransferase (NAT), glutationa-S-transferase (GST) e sulfotransferase (ST)). 

Essas frações são obtidas por centrifugações diferenciais do homogeneizado de 

fígado, da mesma forma como são obtidos os microssomas hepáticos. Os cofatores 

necessários para essas enzimas são: Acetil-coenzima A (Acetil-CoA), ditiotreitol 

(DTT) e sistema regenerador acetil-CoA para a NAT, GT para a GST e adenosina-

3´-fosfato-5´-fosfosulfato (PAPS) para a ST. A grande vantagem desse modelo é a 

presença de somente 3 enzimas em altas concentrações. Assim, a capacidade de 

metabolismo pela NAT, ST e GSH pode ser estudada separadamente ou em 

combinação, dependendo do cofator adicionado (BRANDON et al., 2003). 

A fração hepática S9 é formada pela fração microssomal e pela fração 

citosólica. Portanto, dependendo do cofator adicionado, tem-se as reações de fase I 

ou as reações de fase II ou uma combinação de ambas. A fração S9 é 

essencialmente utilizada em associação com o teste Ames, que é um teste in vitro 

simples e rápido de detecção de mutagenicidade de produtos químicos (MARON e 

AMES, 1983). O teste desempenha um papel crucial no desenvolvimento de novos 

fármacos e é utilizado para a previsão de possíveis efeitos mutagênicos. Muitas 

substâncias pró-carcinogênicas permanecem inativas até que sejam ativadas 

enzimaticamente. Essa ativação pode ser pelas enzimas hepáticas. Portanto, a 

fração S9 atua como modelo de bioativação. Se o fármaco for metabolizado em um 

produto mutagênico, esse será detectado pelo teste Ames (HAKURA et al., 1999). 

O protocolo seguido para realização de um estudo de metabolismo in vitro 

inclui a incubação do fármaco de interesse com o sistema de metabolização 

selecionado. Para a execução desse protocolo, algumas condições precisam ser 

bem definidas, como: as concentrações das enzimas, cofatores, inibidores, substrato 

(fármaco), tempo de incubação, forma de amostragem (quando se pretende 

estabelecer cinética enzimática), controle de temperatura e outros parâmetros 

necessários, definição do tampão, entre outros (JIA e LIU, 2007). 

Uma das etapas do estudo de metabolismo in vitro é a determinação da 

cinética enzimática. Os dois principais parâmetros cinéticos empregados para 

analisar os resultados são: a constante de Michaelis-Menten (Km) que expressa a 
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concentração de substrato em que 50% da velocidade máxima é obtida (Vmax) e a 

própria Vmax (velocidade máxima da reação enzimática). O Km indica a afinidade de 

uma enzima pelo substrato, quanto menor for o seu valor, maior a afinidade pela 

enzima (TRACY, 2008). O Vmax indica a capacidade de depuração; quanto maior for 

o seu valor, maior será essa capacidade. A velocidade de formação dos metabólitos 

ou desaparecimento do substrato (V) para uma reação catalisada enzimaticamente e 

com um único substrato é dada pela equação de Michaelis-Menten, onde [S] é a 

concentração do substrato.   

. 

 

 

 

Para a condução de estudos de metabolismo in vitro confiáveis, 

primeiramente é necessário o uso de ferramentas analíticas confiáveis e adequadas 

para a preparação das amostras, análise quantitativa e elucidação estrutural dos 

metabólitos presentes na matriz biológica (ZHANG e KAMINSKY, 2008). 

 

1.2 Diabetes mellitus e fármacos antidiabéticos 

 

O diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada pela ineficiência do 

pâncreas na produção de insulina ou quando o corpo não consegue utilizá-la. 

Configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio 

para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a 

urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis, como 

sedentarismo, dieta inadequada e obesidade, são os grandes responsáveis pelo 

aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2004; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

A Organização Mundial da Saúde (2004) estima que mais de 171 milhões da 

população mundial são acometidos por essa doença. A expectativa é que esse 

número duplique entre os anos de 2005 e 2030, devido, principalmente, à obesidade 

e a inatividade física da população. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, 

V = 
VBBmaxBB [S] 

KBBm BB +[S] 

 

KBBm BB + [S] 
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a estimativa é um aumento de 150%. De acordo com o Ministério da Saúde (2007), 

o número de diabéticos na população adulta está acima dos 6 milhões de brasileiros. 

As consequências humanas, sociais e econômicas são devastadoras. São 4 

milhões de mortes por ano relacionadas ao diabetes e suas complicações (com 

muitas ocorrências prematuras), o que representa 9% da mortalidade mundial total. 

O grande impacto econômico ocorre notadamente nos serviços de saúde, como 

consequência dos crescentes custos do tratamento da doença e, sobretudo, das 

complicações como o tratamento de doenças cardiovasculares, a diálise por 

insuficiência renal crônica e as cirurgias para amputações de membros inferiores 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

A hiperglicemia é a principal desordem metabólica que caracteriza o 

diabetes, contribuindo significativamente para sérios danos ao organismo, afetando 

principalmente os nervos e os vasos sanguíneos. Basicamente, há duas formas de 

diabetes, o Tipo 1 e o Tipo 2. O Tipo 1 ocorre em indivíduos que produzem baixa ou 

nenhuma quantidade de insulina e geralmente é diagnosticado em crianças e 

adultos jovens, acometendo aproximadamente 5-10% dos indivíduos diabéticos. Os 

sintomas normalmente associados ao diabetes Tipo 1 incluem: poliúria, polidipsia, 

polifagia e perda involuntária de peso (os ―4 Ps‖). Outros sintomas que levantam 

suspeitas clínicas são: fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar, 

balanopostite e infecções de repetição. Algumas vezes o diagnóstico é feito a partir 

de complicações crônicas como neuropatia, retinopatia ou doença cardiovascular 

aterosclerótica. Pessoas acometidas com o diabetes Tipo 1 necessitam de injeções 

diárias de insulina para sobreviverem (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

A forma mais comum de diabetes é o Tipo 2. Nesse caso, o indivíduo possui 

um déficit relativo de insulina, resistência a esse hormônio e um quadro 

hiperglicêmico. Portadores de diabetes Tipo 2 possuem um ou mais dos seguintes 

fatores agravantes: i) são obesos, ii) são provenientes de algum grupo étnico de 

maior risco (asiáticos, africanos ou de origem indígena provenientes da América, 

Ásia e Austrália), iii) possuem o histórico familiar de diabetes e/ou, iv) são mulheres 

que desenvolveram diabetes gestacional (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2004; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; LORENZATI et al., 2010). 

Diabéticos do Tipo 2 podem apresentar os mesmos sintomas do diabetes 

Tipo 1, porém são mais difíceis de serem diagnosticados. Muitos pacientes 
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apresentam-se assintomáticos e são diagnosticados muitos anos depois de serem 

acometidos pela doença. Praticamente 50% dessa população não sabem que são 

portadores do diabetes Tipo 2 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

As causas modificáveis do diabetes Tipo 2 são uma alimentação inadequada 

(qualidade e quantidade) e inatividade física. Portanto, não é de surpreender que 

mudanças positivas no estilo de vida, quando realizadas, sejam tão efetivas na 

prevenção e controle do diabetes Tipo 2. Aliada à mudança de hábitos, faz-se 

necessária a terapia medicamentosa. Os medicamentos hipoglicemiantes 

empregados no tratamento do diabetes Tipo 2 são divididos basicamente em cinco 

classes, de acordo com o mecanismo de ação: i) sulfoniluréias (glipizida, 

glibenclamida, dentre outros), ii) biguanidas (metformina), iii) tiazolidinedionas 

(pioglitazona e rosiglitazona), iv) meglitinidas (repaglinida e nateglinida) e v) 

inibidores da alfa-glucosidade (acarbose e miglitol). Nos casos mais graves, 

recomenda-se a administração de insulina para obter um controle metabólico 

adequado (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006; LORENZATI et al., 2010). 

 

1.2.1 Fármacos selecionados para esse estudo 

 

Os fármacos pertencentes à classe das tiazolidinedionas (TZD’s) são 

amplamente empregados para a redução da concentração sérica de glicose em 

pacientes que apresentam diabetes mellitus Tipo 2. Três representantes dessa 

categoria terapêutica foram introduzidos no mercado: a troglitazona (retirada do 

mercado em 1997, devido a efeitos de hepatoxicidade), a PGZ e a RSG (INZUCCHI, 

2010).  

Apesar de ser retirada do mercado, a troglitazona continua sendo alvo de 

estudos para elucidar os mecanismos de toxicidade hepatocelular. No ano de 2010, 

a Agência Nacional de Vigilânica Sanitária (ANVISA) e a agência reguladora 

européia (EMA) proibiram o uso de medicamentos contendo RSG, alegando que a 

relação risco/benefício é desfavorável, especialmente pela alta probabilidade de 

doenças isquêmicas, tais como infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, parada 

cardíaca, derrames, isquemia do miocárdio e outros distúrbios cardíacos. Apesar de 
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não proibir a comercialização, a agência reguladora americana (Food and Drug 

Administration, FDA), restringiu a comercialização de medicamentos contendo RSG. 

A PGZ possui um risco cinco vezes menor de insuficiência cardíaca em comparação 

à RSG e é o único TZD disponível no mercado sem restrições (NISSEN e WOLSKI, 

2007; NISSEN e WOLSKI, 2010; ANVISA, 2010). 

O alvo bioquímico para a ação das TZD’s é o receptor nuclear ativado por 

proliferadores de peroxissoma gama (PPARγ), cuja função é a regulação de glicose, 

metabolismo de lipídeos e inflamação. O receptor PPARγ, quando ativado, aumenta 

a sensibilidade à insulina nas células periféricas, abaixando a glicemia (LEHMANN 

et al., 1995; CAMPBELL, 2005). 

A RSG é rapidamente absorvida no trato gastrintestinal após administração 

por via oral, atingindo a concentração máxima (Cmax) em apenas 1 hora, com 

biodisponibilidade de aproximadamente 99%. A RSG possui uma forte ligação às 

proteínas plasmáticas (99%) e é principalmente eliminada por metabolismo hepático, 

via CYP-450, isoforma 2C8. Os dois principais metabólitos da RSG são a p-hidroxi 

rosiglitazona (ρ-OH-R) e a N-desmetil rosiglitazona (N-Dm-R) (Figura 1). Os 

metabólitos produzidos são menos ativos que o fármaco. Devido ao extenso 

metabolismo da RSG, o fármaco inalterado não é encontrado na urina (BALDWIN 

CLARKE e CHENERY, 1999; COX et al., 2000). 

 

 

Figura 1. RSG e seus principais metabólitos (N-Dm-R e ρ-OH-R). 

 

A PGZ também é rapidamente absorvida no trato gastrintestinal após 

administração por via oral, atingindo a Cmax em apenas 1,5 horas, com 

biodisponibilidade de aproximadamente 83% (OWENS, 2002). A PGZ é 

extensivamente metabolizada no fígado humano através de reações de oxidação 



9 
 

mediadas pelo CYP-450, principalmente pela isoforma 2C8. A literatura reporta a 

formação de quatro metabólitos primários (M-I, M-II, M-IV e M-V) e dois secundários 

(M-III e M-VI), sendo que o M-III (ceto-pioglitazona) é um produto do M-IV (hidroxi-

pioglitazona). Os principais metabólitos encontrados no soro humano são o M-III e 

M-IV (Figura 2), sendo ambos farmacologicamente ativos, com potência anti-

hiperglicemiante de aproximadamente 40-60% em relação à PGZ em humanos 

(SHEN et al., 2003; MUSCHLER et al., 2009).  

 

 

 

Figura 2. PGZ e seus principais metabólitos (M-IV - hidroxi-pioglitazona e M-III - ceto-
pioglitazona). 

 

Apesar da alta eficácia na ação antidiabética, os TZD’s possuem mecanismos 

de toxicidade que necessitam ser elucidados, através da realização de estudos de 

toxicidade e também de disposição cinética e metabolismo. Para isso, é necessário 

dispor de métodos analíticos capazes de quantificar os fármacos e seus metabólitos 

em matrizes biológicas, com seletividade e detectabilidade adequadas. Na Tabela 1 

encontram-se os principais métodos bioanalíticos, recentemente publicados (2006 – 

2011), para a determinação dos fármacos pertencentes à classe das TZD’s, 

incluindo a troglitazona, que apesar de retirada do mercado devido à toxicidade em 

células hepáticas, é alvo de estudos no tratamento do câncer. Outros potenciais 

fármacos que estão em fase de estudos também foram incluídos: a lobeglitazona, a 

netoglitazona e a rivoglitazona (SIMÕES, CALIXTO e BONATO, 2011).  
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Tabela 1. Métodos bioanalíticos para análise das TZD’s em matrizes biológicas  

Fármaco Técnica Matriz Extração Linearidade Obs. Ref. 

Troglitazona UHPLC-
MS-MS 

Plasma 
(ratos) 

LLE 1–2500 ng  
mL

-1
 

ESI (modo 
negativo) 

NEW et al., 
2007 

RSG HPLC-
MS-MS 

Plasma 
(humano) 

PPT 1–1000 ng  
mL

-1
 

 HE et al., 
2007 

RSG HPLC-
MS-MS 

Plasma 
(humano) 

LLE 5-800 ng mL
-1
 Análise 

simultânea 
glibenclamida 

SENGUPTA et 
al., 

2008 
RSG HPLC-

MS-MS 
Plasma 
(humano) 

SLE 1–500 ng mL
-1
 

 
Análise 

simultânea do 
metabólito          
N-Dm-R  

O’MAILLE et al., 
2008 

RSG HPLC-
FD 

Plasma 
(humano) 

LLE 3 – 1000 ng 
mL

-1
 

 YU et al., 2008 

RSG HPLC-
UV 

Plasma 
(ratos) 

LLE 25-2500 ng 
mL

-1 

 

 

Análise 
simultânea do 
cilostazol e do 

deidro cilostazol 

VARANASI et 
al., 

2008 

RSG HPLC-
MS-MS 

Plasma 
(humano) 

PPT 1–500 (RSG) 
 1–150 (N-Dm-

R) 
1–25 ng mL

-1
 

(p-OH-R) 

Análise 
simultânea dos 

principais 
metabólitos (N-

Dm-R e ρ-OH-R) 

KIM et al., 2009 

RSG HPLC-
UV 

CE-UV 

Urina e 
plasma 

(humano) 

HF-
LPME 

1–500 ng mL
-1

 
(HPLC) 

5-500 ng mL
-1
 

(CE) 

 AZZAM et al., 
2010 

RSG HPLC-
FD 

Plasma e 
liquido 

amniótico 
(ovelhas) 

LLE 2,5 – 250 ng 
mL

-1
 

 BAZARGAN et 
al., 

2011 

RSG HPLC-
MS-MS 

Plasma 
(cachorro

s) 

PPT 1 – 1000 ng 
mL

-1
 

 FRAZIER et 
al.,2011 

PGZ HPLC-
UV 

Plasma 
(humano) 

SPE 50–2000 ng 
mL

-1
 

 SRIPALAKIT, 
NEAMHOM, 

SARAPHANCH
OTIWITTHAYA, 

2006 
 

PGZ 
 
 
 

HPLC-
UV 

Plasma 
(humano) 
 

 

SPE 
 

 

50 – 2000 ng 
mL

-1
 

 
 
 
 
 

SRIPA 
LAKIT et 

al., 
2007 

 
 

PGZ/ 
RSG 

HPLC-
MS-MS 

Plasma 
(macaco) 

PPT 2 – 1000 ng 
mL

-1
 

Análise simultânea dos 
seguintes fármacos 

antidiabéticos : 
repaglinida, 

metformina, glipizida, 
glibenclamida, 

nateglinida. 
 

WANG e 
MIKSA, 

2007 

PGZ HPLC-
UV 

Plasma 
(humano) 

LLE 25-1500 ng 
mL

-1
 

Extração simultânea de 
96 amostras 

SOURI, 
JALALIZA

DEH, 
SAREMI, 

2008 
 

PGZ HPLC-
UV 

Plasma 
(rato) 

PPT 625–20000 ng 
mL

-1
 

Avaliação da influência 
da quercetina na 

biodisponibilidade da 
PGZ 

 
 

UMATHE 
et al., 2008 
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CONTINUAÇÃO TABELA 1 
 

       
PGZ HPLC-

UV 
Plasma 
(rato) 

LLE 25-2500 ng 
mL

-1
 

Análise simultânea de 
glimepirida 

LAKSHMI, 
RAJESH, 
SHARMA, 

2009 
PGZ HPLC-

UV 
Urina e 
plasma 

(humano) 

HF-
LPME 

2,5–250 ng 
mL

-1
 

 TAHMASE
BI, 

YAMINI, 
SALEH, 

2009 
PGZ HPLC-

UV 
Soro 

(porcos) 
LLE 1 – 5000 ng 

mL
-1
 

Análise simultânea de 
felodipina 

PALEM et 
al., 2011 

PGZ HPLC-
UV 

Plasma 
(humano) 

 55-2000 ng 
mL

-1
 

 ALIM et al., 
2010 

PGZ HPLC-
UV 

Plasma 
(humano) 

PPT 50-2000 ng 
mL

-1
 

 ISLAMBUL
CHILAR, 
VALIZA 
DEH e 

ZAKERI-
MILANI, 

2010 
PGZ HPLC-

MS-MS 
Plasma 
(ratos) 

LLE 10–10000 ng 
mL

-1 

 

Análise simultânea de 
olmesartan 

SENGU 
PTA et al., 

2010 
PGZ HPLC-

MS-MS 
Plasma 

(cavalos) 
LLE 1 – 200 ng  

mL
-1
 

Farmacocinética em 
cavalos 

WEARN et 
al., 2010 

PGZ HPLC-
UV 

Soro 
(humano) 

PPT 5000 – 50000 
ng mL

-1
 

Análise simultâne de 
gliquidona, 

rosuvastatina e 
sinvastatina 

SAEED et 
al., 2010 

 
 
 

PGZ/ 
RSG 

HPLC-
MS-MS 

Plasma 
(humano) 

SPE 0,005 – 5 ng 
mL

-1
 

Análise simultânea de 
31 fármacos 

YAMA 
NE et 

al., 2011 
 

PGZ/ 
RSG 

HPLC-
MS-MS 

Plasma 
(humano) 

LLE 1 – 500 ng  
mL

-1
 

Análise simultânea de 
11 fármacos 

antidiabéticos 

HESS, 
MUSSHOFF, 

MADEA, 
2011 

PGZ HPLC-
UV 

Plasma 
(ratos) 

SPE 50 – 8000 ng 
mL

-1
 

Análise simultânea de 
glimepirida 

MUSMA DE 
et al., 2011 

Lobeglitazona HPLC-
MS-MS 

 

Plasma 
(rato) 

PPT 50 – 10000 ng 
mL

-1
 

 LEE et al., 
2009 

Netoglitazona  HPLC-
FD 

Plasma 
(cachorro

) 

PPT 5–2000 ng  
mL

-1
 

 SUN et al., 
2006 

Netoglitazona HPLC -
FD 

Plasma 
(rato) 

LLE 2–2000 ng  
mL

-1
 

Análise simultânea de 
96 amostras 

SUN et al., 
2009 

Rivoglitazona LC-MS-
MS 

Plasma 
(humano) 

SPE 0,5 – 1000 ng 
mL

-1
 

 ROHATAGI 
et al., 2008 

CE-UV: eletroforese capilar com detecção UV 
ESI: ionização por eletronebulização 

HF-LPME: microextração em fase líquida com membrana cilíndrica oca 
HPLC-FD: cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao detector por fluorescência 
HPLC-MS-MS: cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao espectrômetro de massas 
HPLC-UV: cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao detector por por absorção no ultravioleta 

LLE: extração líquido-líquido 
PPT: precipitação de proteína 
SLE: extração com fase líquida suportada em membrana 

SPE: extração em fase sólida 
UHPLC-MS-MS: cromatografia líquida de ultra eficiênciaacoplada ao espectrômetro de massas 



12 
 

 

1.3 Técnicas de preparação de amostras 

 

Enquanto que a instrumentação analítica passou por um forte avanço nas 

últimas décadas, menor atenção foi despendida às técnicas de preparação de 

amostras. O foco estava na separação do analito e na detecção, apesar da etapa de 

preparo de amostras ser considerada crítica. Esse cenário tem sido alterado nos 

últimos anos, com a introdução de novas técnicas de preparação de amostras, com 

ênfase especial em técnicas de microextração (LEE et al., 2008). 

A etapa de preparação das amostras normalmente é imprescindível em 

matrizes complexas, como amostras biológicas, tais como plasma, soro, sangue 

total, homogeneizado de tecidos, saliva ou urina. Os objetivos dessa etapa são: 

isolar e concentrar os analitos de interesse, eliminar previamente parte dos 

componentes devido à complexidade da matriz e manter os analitos em um meio 

compatível com o instrumento utilizado na etapa de quantificação (DE OLIVEIRA et 

al., 2008). 

As técnicas mais comumente empregadas para a extração e/ou pré-

concentração de compostos presentes em fluidos biológicos são a extração líquido-

líquido (Liquid-Liquid Extraction, LLE) e extração em fase sólida (Solid-Phase 

Extraction, SPE). Essas técnicas de extração são laboriosas, demoradas, consomem 

altas quantidades de solventes orgânicos (riscos ao ambiente e ao analista), 

requerem quantidades significativas de amostras (em comparação a outras técnicas 

miniaturizadas) e envolvem um custo adicional para o descarte dos resíduos 

químicos gerados (SARAFRAZ-YAZDI e AMIRHASSAN, 2010). 

A partir da década de 90, a tendência na área de preparação de amostras 

passou a ser: i) miniaturização das técnicas de extração, ii) utilização de menores 

quantidades de amostras, iii) maior seletividade na extração, iv) potencial de 

automação ou utilização de métodos on line, v) uso de quantidade mínima ou 

nenhuma de solventes orgânicos (química verde) e, vi) redução nas etapas de 

preparação das amostras (DE OLIVEIRA et al., 2008; SARAFRAZ-YAZDI e 

AMIRHASSAN, 2010). 

A microextração em fase sólida (Solid-Phase Microextraction, SPME) foi 

introduzida por Pawliszyn e seu grupo (1990) e representou um avanço na área de 
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preparação de amostras (ARTHUR e PAWLISZYN, 1990). É uma técnica inovadora 

e livre do consumo de solventes orgânicos (pelo menos quando a análise é feita por 

cromatografia gasosa) e, com isso, ganhou popularidade, além de ser 

comercialmente aceita. É uma técnica que envolve a amostragem, o clean-up e a 

pré-concentração em uma única etapa, ocorrendo através da distribuição dos 

analitos entre a fase extratora e a matriz. O dispositivo básico de SPME consiste de 

um tubo capilar de sílica fundida, com uma das extremidades recoberta com 

polímeros sorventes ou sólidos adsorventes, com espessuras de 7 a 100 µm. 

Quanto maior for a afinidade do analito pela fase extratora, maior será a quantidade 

extraída, por isso, geralmente o primeiro parâmetro a ser otimizado é o tipo de fibra 

(QUEIROZ e LANÇAS, 2005; DE OLIVEIRA et al., 2008). 

A extração pode se dar de maneira direta ou indireta. Na extração direta, a 

fibra é mergulhada diretamente na amostra que é submetida à agitação. Esse tipo 

de extração é apropriado para solutos não voláteis. A extração indireta (headspace) 

é empregada para analitos voláteis, já que a fibra não entra em contato direto com a 

solução, e geralmente requer o aquecimento da amostra. A vantagem do headspace 

para análise de fármacos em amostras biológicas é que não ocorre a interação das 

proteínas presentes na matriz com a fibra (QUEIROZ e LANÇAS, 2005; DE 

OLIVEIRA et al., 2008). 

A SPME apresenta simplicidade, rapidez, facilidade na automação, podendo 

ser acoplada à cromatografia líquida de alta eficiência (High-Performance Liquid 

Chromatography, HPLC), à cromatografia gasosa e à eletroforese capilar (Capillary 

Electrophoresis, CE). Também pode ser aplicada em amplas faixas de 

concentração, além de ser portátil (possibilidade de amostragens em campo). Essa 

técnica é empregada em diferentes matrizes, podendo ser utilizada em análises 

ambientais, biológicas, clínicas, farmacêuticas, entre outras. A principal limitação da 

SPME é a baixa recuperação. Além disso, as fibras de extração geralmente são 

caras. Outras desvantagens são a baixa durabilidade (principalmente perante os 

principais solventes orgânicos componentes das fases móveis em análises por 

HPLC, tais como metanol e acetonitrila) e o efeito memória (carry over), o que requer 

maiores cuidados na etapa de dessorção do analito (DE OLIVEIRA etal., 2008; LEE 

et al., 2008; SARAFRAZ-YAZDI e AMIRHASSAN, 2010). A microextração em fase 

líquida (Liquid-Phase Microextraction, LPME) pode ser considerada um formato da 

LLE, caracterizada pelo baixo consumo de solventes orgânicos. A LPME 
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basicamente pode ser dividida em três categorias: i) microextração em gota 

suspensa (Single-Drop Microextraction, SDME), ii) microextração líquido-líquido 

dispersiva (Dispersive Liquid-Liquid Microextraction, DLLME) e, iii) microextração em 

fase líquida com membrana cilíndrica oca (Hollow- Fiber Liquid-Phase 

Microextraction, HF-LPME) (SARAFRAZ-YAZDI e AMIRHASSAN, 2010). 

A LPME foi introduzida em 1996, em um modo denominado SDME, no qual 

a extração ocorre em uma gota de solvente orgânico aderida na ponta da agulha de 

uma seringa. Essa gota é imersa na amostra aquosa e os analitos são extraídos de 

acordo com o princípio de difusão passiva. Finalizada a extração, o solvente 

orgânico contendo os analitos extraídos é aspirado pela seringa e injetado 

diretamente no GC (Gas Chromatography, GC). Para análise por HPLC e CE, o 

solvente orgânico é evaporado a secura e o resíduo é dissolvido em um solvente 

apropriado. Esse sistema também pode ser realizado em três fases, no qual os 

analitos ionizáveis em suas formas neutras são extraídos para uma fina camada de 

solvente orgânico e, desse solvente orgânico, passam para uma solução aquosa 

presente no interior da seringa. O pH dessa solução aquosa é selecionado de tal 

forma a promover a máxima ionização do analito, evitando o seu retorno para o 

solvente orgânico. Além de não apresentar robustez adequada, a SDME tem uma 

desvantagem adicional quando empregada em amostras biológicas, já que essas 

matrizes podem emulsificar uma grande quantidade de solventes orgânicos, 

comprometendo a gota suspensa durante a extração (RASMUSSEN e PEDERSEN-

BJERGAARD, 2004; PEDERSEN-BJERGAARD e RASMUSSEN, 2005). 

A DLLME foi recentemente introduzida por Rezaeeet al. (2006) como uma 

técnica alternativa que requer microlitros do solvente extrator e alguns mililitros do 

solvente dispersante. Por causa do volume de solvente dispersante usado, alguns 

autores não consideram a DLLME como uma técnica de microextração (REZAEE, 

YAMINI e FARAJI, 2010). 

Nessa técnica, uma solução turva é formada pela injeção brusca da mistura 

do solvente extrator e dispersante diretamente na amostra aquosa, a qual contém os 

analitos de interesse. Os analitos hidrofóbicos são pré-concentrados no solvente 

extrator, que foi disperso na amostra com o auxílio do solvente dispersante. Após 

centrifugação, o solvente extrator é recuperado e a determinação dos analitos pode 

ser conduzida empregando técnicas analíticas convencionais (SARAFRAZ-YAZDI e 

AMIRHASSAN, 2010). 
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Na DLLME, o solvente dispersante possui um papel fundamental na 

extração, pois auxilia o solvente extrator a formar gotículas na amostra, 

representando aproximadamente 97-99% do volume total da mistura de extração. 

Devido a esse contato entre as gotículas e o analito, a DLLME acelera o processo 

de transferência de massas da fase aquosa para a fase orgânica, aumentando a 

eficiência e diminuindo o tempo da extração. Por possuírem uma baixa toxicidade e 

um baixo custo, a acetona, metanol, etanol e acetonitrila geralmente são usados 

como solventes dispersantes, e normalmente, solventes orgânicos clorados, 

altamente tóxicos, são usados como solventes extratores. A principal desvantagem 

da DLLME é a falta de seletividade (SARAFRAZ-YAZDI e AMIRHASSAN, 2010). 

Pedersen-Bjergaard e Rasmussen (1999) introduziram uma nova 

modalidade da LPME, denominada HF-LPME, que se mostrou mais robusta que a 

SDME, mantendo suas vantagens de poder de pré-concentração, clean-up e baixo 

consumo de solventes orgânicos. O sistema desenvolvido constava de uma 

membrana cilíndrica oca, porosa e hidrofóbica suportada por duas microsseringas 

(Figura 3).  

 

 

 

 

A membrana (polipropileno) era inicialmente mergulhada em um solvente 

orgânico imiscível em água para que ele pudesse ser impregnado nos poros. Em 

seguida, o lúmen da membrana era preenchido com microlitros do mesmo solvente 

para atuar como fase aceptora, com auxílio de uma das microsseringas. Depois 

Figura 3. Princípio da microextração em fase líquida (LPME). 
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disso, o dispositivo era introduzido na amostra para a extração dos analitos de 

interesse. Nesse dispositivo, a fase aceptora não entra em contato direto com a 

matriz aquosa (fase doadora), permitindo a aplicação de agitação constante durante 

a extração. Depois da extração, a fase aceptora era recolhida com a outra 

microsseringa e submetida à análise.  

Essa técnica foi empregada no desenvolvimento desse trabalho e, portanto, 

será discutida mais detalhadamente.  

1.3.1 Microextração em fase líquida com membranas cilíndricas ocas (HF-LPME) 

 

A HF-LPME pode ser considerada uma evolução dos métodos de 

microextração com solventes. A membrana capilar porosa e hidrofóbica, geralmente 

constituída de polipropileno, possui diâmetro interno de 600 µm, parede com 

espessura de 200 µm e poros de 0,2 µm. O baixo custo de cada unidade de 

extração possibilita o seu uso uma única vez, evitando o efeito carry over, 

normalmente observado em outras técnicas de microextração, como a SPME. A HF-

LPME pode ser utilizada em dois modos: duas ou três fases. A melhor configuração 

é definida de acordo com as características do analito. O sistema em três fases é 

preferido para fármacos ionizáveis com log P maiores que 1,5, enquanto que, para 

fármacos não ionizáveis e altamente apolares, recomenda-se o sistema de duas 

fases (DE OLIVEIRA et al., 2008; LEE et al., 2008). 

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

doadora) para o solvente orgânico imiscível em água, imobilizado nos poros da 

membrana; esse solvente também é colocado no lúmen da membrana e atua como 

fase aceptora. No sistema em duas fases, a fase aceptora pode ser analisada 

diretamente por GC ou o solvente pode ser evaporado à secura e o resíduo obtido 

dissolvido em uma solução aquosa para análise por CE ou HPLC (SARAFRAZ-

YAZDI e AMIRHASSAN, 2010). 

No sistema de três fases, o analito é extraído de uma amostra aquosa (fase 

doadora) através do solvente orgânico imiscível em água, imobilizado nos poros da 

membrana, passando para uma solução aquosa (fase aceptora), presente no lúmen 

da membrana. A fase orgânica atua como uma barreira entre as fases aceptora e 

doadora (ambas aquosas), impedindo o contato entre elas. A extração em três fases 

é empregada para analitos ionizáveis, com caráter ácido ou básico. Considerando 
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analitos com caráter básico, o pH da fase doadora deve ser ajustado para a faixa 

alcalina, mantendo o analito na forma não dissociada e proporcionando assim, uma 

maior afinidade pela fase orgânica. Nessa situação, a fase aceptora é ácida. Sendo 

assim, as moléculas que passam para a fase aceptora são protonadas e impedidas 

de retornar para o solvente orgânico. Por causa disso, as recuperações obtidas 

nesse modo geralmente são maiores que na extração em duas fases. Para analitos 

ácidos, a fase doadora deve ser ácida e a fase aceptora deve ser alcalina 

(RASMUSSEN e PEDERSEN-BJERGAARD, 2004; DE OLIVEIRA et al., 2008). 

O consumo de solventes orgânicos na HF-LPME é baixo, geralmente 15-20 

µL de solvente orgânico é impregnado na membrana de polipropileno. As principais 

características dos solventes orgânicos a serem empregados na HF-LPME, são: i) 

devem ser imiscíveis em água para que não se dissolvam na amostra ou na fase 

aceptora (sistema em três fases), ii) baixa volatilidade para evitar a perda durante a 

extração e, iii) compatibilidade com a membrana e solubilidade frente ao analito de 

interesse. Os principais solventes orgânicos utilizados, tanto nos sistemas em duas 

como em três fases, são o 1-octanol e o tolueno (RASMUSSEN e PEDERSEN-

BJERGAARD, 2004; PEDERSEN-BJERGAARD e RASMUSSEN, 2005; DE 

OLIVEIRA et al., 2008). 

A ligação dos fármacos às proteínas constitui uma das dificuldades 

encontradas na determinação de analitos em amostras biológicas, sendo que o 

ajuste do pH da amostra e uma simples diluição podem diminuir essa interação 

fármaco-proteína. No caso de fármacos altamente ligados a proteínas, umas das 

principais alternativas para minimizar esse efeito é a adição de metanol (5-50%,v/v) 

para supressão dessa interação (HO, PEDERSEN-BJERGAARD e RASMUSSEN, 

2002). Essa limitação da técnica (diminuição da recuperação para analitos altamente 

ligados a proteínas) pode por outro lado, ser empregada para determinar a fração 

ligada e a fração livre de um fármaco em amostras biológicas, comparando a 

recuperação entre amostras biológicas e em matrizes livres de proteínas (LEE et al., 

2008). 

Em ambos os modos de extração, uma alta pré-concentração pode ser 

obtida, principalmente para analitos que possuem um alto coeficiente de partição, 

pois eles são transferidos por difusão passiva de um volume relativamente alto de 

amostra (1-5 mL) para microlitros de fase aceptora (5-50 µL) (RASMUSSEN e 
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PEDERSEN-BJERGAARD, 2004). O fator de enriquecimento pode ser estabelecido 

pela equação abaixo: 

 

 

Na qual (E) corresponde ao fator de enriquecimento, (Vd) ao volume da fase 

doadora, (R) é a recuperação do analito e (Va) o volume da fase aceptora. Por 

exemplo, caso o volume da fase doadora seja 1 mL, o volume da fase aceptora 50 

µL e a recuperação for de 50%, o fator de enriquecimento será 10. 

As situações discutidas acima são aplicadas a analitos que possuem um alto 

coeficiente de partição. No caso de analitos polares, que são pouco solúveis em 

solventes orgânicos e possuem pequenas diferenças de solubilidade em soluções 

aquosas ácidas ou básicas, a extração por HF-LPME torna-se complicada. Essa 

desvantagem na extração de analitos polares contribui para que a HF-LPME seja 

uma técnica seletiva (SARAFRAZ-YAZDI e AMIRHASSAN, 2010). 

Para a extração de analitos polares recomenda-se o emprego de um 

carreador com caráter relativamente hidrofóbico, mas que possua solubilidade 

aceitável na fase doadora aquosa. Por exemplo, para a extração de morfina e 

practolol pode-se empregar o ácido octanóico como carreador (HO et al., 2003). O 

carreador forma um par iônico com o analito de interesse e o complexo formado é 

transferido para o solvente orgânico impregnado na membrana de polipropileno. Na 

região entre a fase orgânica e a fase aceptora, os analitos são liberados do par 

iônico na solução aceptora (RASMUSSEN e PEDERSEN-BJERGAARD, 2004).  

O sistema originalmente descrito por Pedersen-Bjergard e Rasmussen 

(1999) possuía uma configuração em ―U‖ e os autores empregaram microsseringas 

para suportar a membrana e introduzir e retirar a fase aceptora. Posteriormente, 

outros formatos foram desenvolvidos. Em um deles, a membrana tem o formato de 

haste com o fundo fechado (RASMUSSEN e PEDERSEN-BJERGAARD, 2004). 

Mais recentemente, Magalhães e Bonato (2008) desenvolveram um novo sistema na 

configuração em ―U‖, na qual a membrana de extração é suportada por duas 

ponteiras, através das quais,a fase aceptora é introduzida e retirada (Figura 4). Esse 

sistema foi empregado no desenvolvimento dos métodos aqui relatados, usando um 

sistema de agitação que permite a agitação de até 36 amostras simultaneamente. 

 

E= 
Vd x R 

Va x 100 

 

Va x 100 

] 
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Figura 4. Fotos ilustrativas contendo (A) membrana de polipropileno, (B) unidade de HF-
LPME (membrana de polipropileno, duas ponteiras empregadas na eletroforese em gel e 
uma tampa empregada em eletroforese capilar) e (C) unidade de HF-LPME inserida no tubo 
de extração (Adaptado de Magalhães e Bonato, 2008). 

 

Além das características inerentes ao analito (coeficientes de ionização e 

partição) e do tipo de solvente orgânico empregado, alguns outros parâmetros 

devem ser considerados durante o desenvolvimento do método, tais como: ajuste do 

pH da amostra, força iônica, tipo e dimensões da membrana hidrofóbica, tempo e 

temperatura da extração, composição da solução aceptora e agitação do sistema 

(DE OLIVEIRA et al., 2008). 

Além da redução do consumo de solventes orgânicos, da simplicidade e do 

baixo custo das unidades de extração, a HF-LPME proporciona recuperações 

relativamente altas, altos fatores de enriquecimento, excelente clean-up e rapidez na 

extração (15-45 minutos).  

A HF-LPME é amplamente empregada em análises: i) ambientais (solos, 

água do mar e do rio, sedimentos marinhos, etc), ii) biológicas (plasma, urina, fração 

microssomal de fígado de ratos, saliva, etc), iii) alimentícias (vinho, vegetais, leite), 

entre outras (PEDERSEN-BJERGAARD e RASMUSSEN, 2004; DE OLIVEIRA et al., 

2008; LEE et al., 2008). 

A Tabela 1 mostra que a HF-LPME já foi empregada para análise de TZD’s 

em matrizes biológicas. Azzam et al. (2010) descrevem a utilização da HF-LPME 

para determinação de RSG em plasma e urina, utilizando a CE e a HPLC-UV como 
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técnicas de separação. Há também o trabalho descrito por Tahmasebi et al. (2009), 

no qual a HF-LPME foi empregada para a determinação de PGZ em urina e plasma 

por LC-UV, corroborando a recente aplicação da HF-LPME em matrizes biológicas. 

Entretanto, esses métodos permitem apenas a análise dos fármacos e não dos 

metabólitos.  

 

1.4 Técnicas analíticas empregadas na análise de fármacos em matrizes 
biológicas 

 

1.4.1 Cromatografia líquida de alta eficiência 

 

A HPLC pode ser considerada uma técnica bastante madura e ela está 

presente em praticamente todos os laboratórios que trabalham com a análise de 

fármacos em matrizes biológicas. Os desenvolvimentos mais significativos da 

técnica nas duas últimas décadas foram direcionados para a introdução de novas 

fases estacionárias, de sistemas de detecção mais seletivos e com possibilidade de 

fornecimento de informação estrutural da amostra e de sistemas que permitem a 

análise mais rápida e com bom desempenho cromatográfico. 

O desenvolvimento de novas fases estacionárias tem por finalidade melhorar 

as suas estabilidades química e térmica, diminuir a acidez dos grupos silanóis 

residuais e obter análises mais rápidas. Sendo assim, as fases estacionárias mais 

modernas baseadas em sílica podem ser divididas em dois grupos: fases com maior 

estabilidade química e térmica e com menor porcentagem de grupos silanóis 

residuais e fases compatíveis com análises mais rápidas, como aquelas baseadas 

em sílica monolítica ou superficialmente porosa. 

Dentre as fases desenvolvidas com o objetivo de obter maior estabilidade e 

redução na quantidade de grupos silanóis residuais, destacam-se as fases 

preparadas com sílica híbrida. Este material híbrido poroso difere da sílica 

convencional por apresentar grupos metilas incorporado na matriz inorgânica, 

conferindo maior estabilidade química. 

Outra fase estacionária bastante interessante e utilizada na análise de 

compostos básicos é a chamada fase estacionária com grupamento polar embutido. 

Estes grupos polares (carbamatos, amida ou uréia) são inseridos na cadeia n-alquila 
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da sílica modificada, geralmente após o terceiro grupo metileno ligado ao átomo de 

silício do organossilano imobilizado (MALDANER, COLLINS e JARDIM, 2010). 

Dentre as fases estacionárias recentemente introduzidas, destacam-se 

também as fases estacionárias quirais. Os modos de eluição utilizados na 

cromatografia clássica, modo normal e modo reverso, além do modo polar orgânico, 

podem ser aplicados na resolução de enantiômeros. A escolha dependerá, 

principalmente, da solubilidade do composto de interesse (compostos apolares 

necessitam de fases móveis apolares), do detector empregado (detectores 

eletroquímicos precisam de fases móveis aquosas) e da estabilidade da fase 

estacionária com os solventes usados (BONATO, JABOR e GAITANI, 2005). 

As fases estacionárias quirais são em sua maioria constituídas de um 

suporte de sílica ou sílica-aminopropil aos quais os seletores quirais são 

incorporados ou quimicamente ligados. Essas fases estacionárias quirais são 

derivadas, principalmente, de polissacarídeos, antibióticos e proteínas (HAGINAKA, 

2002). A diversidade de seletores quirais permite o desenvolvimento de 

metodologias analíticas para compostos de alta diversidade estrutural e justifica a 

quantidade de fases estacionárias quirais comercializadas, atualmente mais que 200 

(SANCHO e MINGUILLÓN, 2009). 

Uma das alternativas para a redução dos tempos de análise é a diminuição 

no comprimento das colunas. Entretanto, isso faz com que haja perda de resolução 

e desempenho cromatográfico. Para evitar isso, a redução do comprimento da 

coluna é acompanhada pela redução do tamanho das partículas da fase estacionária 

(partículas menores que 2 µm). Para separações um pouco mais complexas que 

exigem o emprego de colunas maiores ou quando se deseja aumentar a vazão da 

fase móvel para reduzir o tempo de análise, a utilização de fases estacionárias com 

partículas menores que 2 µm tem como inconveniente as pressões elevadas que 

são geradas. Com os recentes desenvolvimentos nos sistemas de bombas e demais 

acessórios (cromatografia líquida de ultra-eficiência), é possível trabalhar hoje com 

pressões de até 15000 psi e tornar a análise até 20 vezes mais rápida 

(MALDANDER e JARDIM, 2009). 

O acoplamento da espectrometria de massas à cromatografia líquida de alta 

eficiência (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, LC-MS) fornece uma série de 

vantagens, tais como: alta seletividade e detectabilidade, tempos de análise 

reduzidos e alta capacidade de processamento (MA e ZHU, 2009; YOUDIM e 
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SAUNDERS, 2010). Sendo assim, a detecção, elucidação estrutural e quantificação 

de metabólitos em estudos de metabolismo in vitro, vem sendo feita cada vez mais 

empregando essa técnica. A introdução do efluente da coluna no espectrômetro de 

massas é feita empregando, principalmente, as fontes de ionização por 

eletronebulização (Electrospray Ionization, ESI) e ionização química a pressão 

atmosférica (Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCI). Os analisadores 

mais frequentemente utilizados em LC-MS são: íon trap, time off flight e quadrupolo 

(ARDREY, 2003). O analisador quadrupolo,utilizado no formato de três analisadores 

em série (triplo-quadruplo), é o mais empregado para análises quantitativas na área 

farmacêutica, devido à maior seletividade e detectabilidade. Nesse caso, as análises 

são feitas no modo monitoramento de reações selecionadas (Single Reaction 

Monitoring, SRM), ou seja, o primeiro quadrupolo seleciona um íon de m/z 

adequado, no segundo quadrupolo esse íon é fragmentado e o terceiro quadrupolo 

seleciona um dos íons formados (YOUDIM e SAUNDERS, 2010).  

 

1.4.2 Eletroforese Capilar 

 

A CE é uma técnica analítica complementar à HPLC e vem sendo cada vez 

mais utilizada em razão da alta eficiência na separação, tempo de análise curto, 

baixo custo e possibilidade de acoplamento com diferentes detectores (absorção no 

UV, eletroquímicos, por fluorescência induzida a laser e espectrômetro de massas) 

(NAYLOR, BENSON e TOMLINSON, 1996). 

Na CE, a separação acontece em capilares de sílica fundida com diâmetros 

internos que variam de 25 a 100 µm, preenchidos por uma solução de eletrólitos. Os 

principais componentes de um sistema CE são: uma fonte de alta tensão, um 

detector conectado ao sistema de aquisição de dados e um sistema de introdução 

de amostra. A Figura 5 mostra um desenho esquemático de um sistema CE. Para 

realizar as análises, o capilar é primeiramente preenchido com uma solução tampão, 

também chamada de eletrólito de análise (Back Ground Electrolyte, BGE). Na 

sequência, a amostra é introduzida na extremidade do capilar oposta ao detector. 

Então, as duas extremidades do capilar são introduzidas em reservatórios contendo 

os eletrodos e o eletrólito. Um dos eletrodos é conectado a um cabo que conduz a 

tensão aplicada, enquanto que o outro é conectado a um cabo terra. Devido à 
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aplicação da tensão através do capilar, os íons migram ao longo deste em direção 

ao eletrodo apropriado e passam pelo detector. A migração dessas espécies 

carregadas deve-se aos movimentos eletroforéticos e eletroosmóticos (ALTRIA, 

1996). 

 

 

 

Figura 5. Desenho esquemático dos principais componentes do sistema de eletroforese 
capilar 
 

A aplicação de um potencial elétrico através do capilar causa movimentos 

eletroforéticos e eletroosmóticos. O movimento eletroforético ou mobilidade 

eletroforética é inerente à espécie iônica. Portanto, cátions migram em direção ao 

cátodo (eletrodo negativo) e ânions migram em direção ao ânodo (eletrodo positivo). 

Quanto maior a carga e menor o tamanho do íon, maior será a mobilidade. Por outro 

lado, o movimento eletroosmótico origina-se no ânodo, segue em direção ao cátodo 

e bombeia eficientemente os íons do soluto ao longo do capilar em direção ao 

detector. Esse movimento, denominado fluxo eletroosmótico (Electrosmotic Flow, 

EOF), ocorre em razão da ionização dos grupos silanóis ácidos (SiOH) presentes na 

parede interna do capilar de sílica quando em contato com a solução tampão. Em 

pH baixo, o movimento eletroosmótico da solução diminui devido à diminuição da 

ionização dos grupamentos silanóis na parede do capilar; em pHs muito baixos esse 

movimento pode ser nulo e assim a migração dos analitos se dará apenas devido à 

migração eletroforética (ALTRIA, 1996). O aumento do pH do BGE aumenta o EOF 

e ele impulsiona tanto espécies carregadas (íons), inclusive ânions, como espécies 

neutras. 
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A equação abaixo mostra a relação carga/massa com a mobilidade 

eletroforética ( ef) do analito, na qual, (q) corresponde ao número de cargas, ( ) a 

viscosidade do meio e, (r) ao raio do íon: 

 

 

r

q
ef

6
 

 

 

A velocidade eletroforética (Vef) de cada íon é dada pela equação abaixo,onde 

(E) corresponde a tensão aplicada (V.cm-1). Portanto, quanto maior a tensão 

aplicada, maior será a velocidade de migração do íon no interior do capilar (ALTRIA, 

1996): 

 

efV = 
ef

E  

 

 

A mobilidade eletroosmótica (µeo) é dada pela equação abaixo e está 

associada com a viscosidade do meio (η) e o potencial zeta (ζ), que é relacionado 

com a carga da superfície interna do capilar. 

 

eo  

 

 

A velocidade eletroosmótica (Veo) é diretamente proporcional à mobilidade 

eletroosmótica da solução. A equação a seguir apresenta a relação entre a 

velocidade eletroosmótica e a tensão aplicada: 

 

eoV = eof E  
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Uma vantagem apresentada pelo EOF é o perfil plano de seu fluxo que 

resulta em eficiências bem superiores às observadas com o fluxo hidrodinâmico, 

característico de HPLC, que possui formato parabólico (ALTRIA, 1996). 

A CE pode ser utilizada em vários modos de separação, dentre eles: 

eletroforese capilar em solução livre, eletrocromatografia micelar, eletroforese 

capilarem gel, focalização isoelétrica capilar e isotacoforese capilar (TAVARES, 

1997). A separação de enantiômeros por CE é realizada, na maioria das vezes, pela 

adição de seletores quirais na solução de eletrólitos, resultando na formação de 

diasteroisômeros transitórios. A diferença de estabilidade das interações dos 

enantiômeros com o seletor quiral ocasiona diferentes mobilidades tempo-

dependentes e proporciona a separação (BLANCO e VALVERDE, 2003). 

As maiores desvantagens da CE são o limite de detecção relativamente alto, 

como consequência do limitado volume de amostra analisado e da restrição do 

caminho óptico para a detecção (quando detecção por absorção no UV é 

empregada) e menor precisão da injeção quando comparada aos métodos 

cromatográficos. Para minimizar essas limitações instrumentais, várias medidas 

podem ser adotadas como: uso de sistemas de detecção mais sensíveis (detectores 

eletroquímicos, por fluorescência induzida a laser e espectrômetro de massas), 

procedimentos de extração das matrizes que concentram o analito (LLE, SPE, HF-

LPME ou SPME) e procedimentos específicos que permitam injetar um maior 

volume de amostra sem que haja alargamento das bandas, com consequente perda 

de eficiência (BONATO, JABOR e GAITANI, 2005; MORAES, TAVARES e 

PEREIRA, 2010). 

A estratégia mais simples para pré-concentrar os analitos é o empilhamento 

(stacking) mediado por força iônica. Nesta estratégia, um grande volume de 

amostra, preparada em um solvente com condutividade elétrica menor que a do 

eletrólito de análise, é introduzido hidrostaticamente no capilar. Após a aplicação da 

tensão, esta região de baixa condutividade experimentará um campo elétrico (E) 

maior que a região do eletrólito de análise. Os íons presentes na amostra movem-se 

mais rapidamente na região de baixa condutividade; quando eles alcançam a 

interface entre a banda da amostra (alto campo elétrico local) e a banda do eletrólito 

de análise (baixo campo elétrico local), são desacelerados, causando uma 

compactação da banda da amostra. A partir daí o campo elétrico torna-se 

homogêneo e a amostra é separada segundo os princípios convencionais da CE. O 



26 
 

mecanismo de stacking ocorre tanto para as espécies carregadas positivamente 

quanto para as espécies carregadas negativamente (MORAES, TAVARES e 

PEREIRA, 2010). 
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1. Desenvolver e validar metodologias analíticas para análise da 

rosiglitazona (RSG), pioglitazona (PGZ) e dos principais metabólitos 

desses fármacos em fração microssomal de fígado de ratos, visando a 

aplicação em estudos de metabolismo in vitro. Para desenvolvimento 

desses métodos, a microextração em fase líquida com membranas 

cilíndricas ocas (HF-LPME) foi selecionada como técnica de preparação 

das amostras.   

2. Estudar a racemização da RSG e de seus metabólitos em diferentes 

condições, com o objetivo de avaliar a possibilidade de realização de um 

estudo de metabolismo in vitro de forma enantiosseletiva.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 

 
Análise da rosiglitazona e seus principais metabólitos por HF-LPME 
e HPLC-UV, com aplicação em estudos de metabolismo in vitro 
empregando fração microssomal de fígado de ratos 
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3.1. Introdução 

 

Como já informado no Capítulo 1, a RSG é extensivamente metabolizada 

pela enzima CYP2C8 a dois principais metabólitos, ρ-OH-R e N-Dm-R. A 

identificação desses metabólitos foi feita pela primeira vez por Baldwin, Clarke e 

Chenery (1999) que descreveram as principais vias metabólicas para a RSG. 

Posteriormente, Yamazaki et al. (2000) comparam a troglitazona quanto a inibição 

de isoformas do CYP-450 em relação à PGZ e RSG. Cox et al. (2000) identificaram 

13 metabólitos da RSG em urina, fezes e plasma de humanos, empregando a 

espectrometria de massas com interface por eletronebulização. Sahi et al. (2002) 

comparam a inibição e a indução de isoformas do CYP-450 mediadas pela RSG, 

troglitazona e PGZ com o uso de culturas primárias de hepatócitos (indução) e 

microssomas humanos (inibição). 

Embora o uso de microssomas de fígado humano seja a melhor opção para 

estudos de metabolismo in vitro, a utilização de microssomas obtidos a partir de 

outras espécies, tais como ratos, também é interessante devido ao baixo custo e à 

simplicidade na obtenção deste material. A utilização de microssomas de fígado de 

ratos pode ser útil para comparar os perfis metabólicos e para produzir metabólitos 

para o desenvolvimento de métodos bioanalíticos, por exemplo (JIA e LIU 2007; 

LIPSCOMB e POET, 2008). 

Além disso, o conteúdo de CYP2C (família de enzimas de metabolizam a 

RSG) em fígados humanos é cerca de 55 pmol de proteína por mg de microssomas 

enquanto que em fígado de ratos, o valor é de aproximadamente 638 pmol de 

proteína por mg de microssomas (LIN, 1998). Sendo assim, o emprego de 

microssomas de fígados de ratos pode produzir maiores quantidades de metabólitos 

para poderem ser utilizados em outros estudos. O metabolismo in vitro da RSG 

empregando microssomas de fígado de ratos ainda não foi descrito na literatura 

A realização desses estudos requer métodos analíticos sensíveis e seletivos 

capazes de quantificar e identificar os metabólitos formados no meio de incubação. 

LC-UV, LC-MS e cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas 

sequencial (Liquid Chromatography- Tanden Mass Spectrometry, LC-MS-MS) são 

alternativas analíticas nos estudos de metabolismo in vitro. Em estudos de perfil 

metabólico, além da quantificação é necessário elucidar as estruturas dos 
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metabólitos formados, portanto LC-MS e LC-MS-MS tornam-se as alternativas mais 

apropriadas para estabelecer a rota metabólica responsável pela depuração do 

composto de interesse (WEI e ZHU,2008). 

A quantificação dos metabólitos em matrizes biológicas é na maioria das 

vezes uma etapa desafiadora, principalmente quando se emprega a detecção UV 

que não é tão seletiva. O estudo de metabolismo por LC-UV é possível quando há a 

disponibilidade dos padrões de referência dos metabólitos a serem investigados e as 

moléculas em questão apresentam uma boa absortividade no UV. Empecilhos 

associados a essa técnica estão relacionados à baixa concentração dos metabólitos 

formados e interferência de componentes endógenos presentes na matriz biológica. 

Portanto, a etapa analítica de estudos de metabolismo in vitro requer também 

procedimentos adequados de preparação da amostra, visando à concentração do 

analito e a eliminação de interferentes endógenos (WEI e ZHU,2008; ZHANG e 

KAMINSKI, 2008). As principais técnicas de preparação de amostras empregadas 

para essa finalidade são a LLE e SPE. Entretanto, técnicas de microextração 

também vêm sendo empregadas, particularmente a HF-LPME.  

Apesar de vários métodos estarem descritos na literatura para análise da 

RSG em matrizes biológicas (Tabela 1), apenas um permite a quantificação 

simultânea do fármaco e seus principais metabólitos (N-Dm-R e ρ-OH-R), nesse 

caso, usando a espectrometria de massas para detecção (KIM et al., 2009). Quanto 

a procedimentos de preparação da amostra, apenas o método descrito por Azzam et 

al. (2010) faz uso da HF-LPME, no entanto, esse método permite apenas a análise 

de RSG. Nos demais métodos bioanalíticos relatados na literatura científica, as 

principais técnicas empregadas para a preparação das amostras foram a LLE e a 

SPE (Tabela 1). 
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3.2 Objetivo Específico 

 

Desenvolver e validar um método por cromatografia líquida com detecção 

UV, empregando a HF-LPME como técnica de preparação das amostras e avaliar a 

metabolização da RSG pela fração microssomal de fígado de ratos.  
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3.5 Conclusões 

 

Os resultados obtidos no desenvolvimento e validação de um método para a 

análise de RSG, N-Dm-R e ρ-OH-R em fração microssomal de fígado de ratos foram 

bastante apropriados e permitiram aplicá-lo em um estudo para avaliar o 

metabolismo in vitro desse fármaco. Pela primeira vez, a técnica de extração HF-

LPME foi empregada para a análise simultânea da RSG e seus principais 

metabólitos. 

O método apresentado por Kim et al. (2009) é o único descrito na literatura 

capaz de quantificar a RSG, N-Dm-R e ρ-OH-R, simultaneamente. Apesar do LQ 

obtido no método desenvolvido neste estudo ter sido bem superior em relação ao 

descrito na literatura (50 e 1 ng mL-1, respectivamente), foi suficiente para aplicação 

no estudo de metabolismo in vitro. Além disso, este método permite a extração de 

36 amostras simultaneamente e utiliza uma técnica de detecção mais simples (UV). 

Através dos estudos de cinética enzimática foi possível determinar a 

constante de Michaelis-Menten (Km) e a velocidade máxima (Vmax) para os principais 

metabólitos. N-Dm-R apresentou menor valor de Km, demonstrando uma maior 

afinidade dos microssomas de ratos por essa via metabólica. O Vmax da N-Dm-R foi 

superior ao encontrado para ρ-OH-R, demonstrando que ele é preferencialmente 

formado, da mesma forma que com microssomas humanos. 

O uso da espectrometria de massas acoplada à cromatografia líquida 

possibilitou identificar outros metabólitos formados durante o metabolismo da RSG, 

além dos seus dois metabólitos mais importantes, N-Dm-R e ρ-OH-R.  
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CAPÍTULO 4 

 
Análise enantiosseletiva da rosiglitazona e de seus principais 
metabólitos por HPLC-UV e aplicação na avaliação da racemização 
desses compostos 
 

 

 

 

 



78 
 

4.1 Introdução 

 

A estrutura química característica das glitazonas é o anel tiazolinidínico, 

constituído por um centro quiral, portanto a RSG é um fármaco quiral, 

comercializada como um racemato. A RSG possui o centro quiral ligado a um grupo 

carbonila e, sendo assim, o enantiômero (R) pode se converter no enantiômero (S) 

ou vice-versa, via tautomerismo cetoenólico (Figura 16). Entretanto, resultados 

recentes demonstram que esse processo é suficientemente lento para possibilitar a 

investigação do comportamento dos enantiômeros isoladamente (JAMALI et al., 

2008). O processo de racemização pode ser influenciado por diferentes variáveis, 

tais como: pH, temperatura, concentração iônica, dentre outras (ALI, KUMERER e 

ABOUL-ENEIN, 2007). 

 

 

 

Figura 6. Tautomerismo cetoenólico da RSG (Adaptado de JAMALI et al., 2008). *Centro 
quiral. 

 

Parks et al. (1998) descrevem que a RSG possui farmacodinâmica 

enantiosseletiva, pois os dois enantiômeros possuem diferenças na afinidade pelo 

receptor PPARγ, sendo esta maior para o enantiômero (-)-(S)-RSG. Por outro lado, 

até o momento não há estudos descritos na literatura sobre o comportamento 

farmacocinético enantiosseletivo desse fármaco, especialmente o metabolismo. 

A análise enantiosseletiva da RSG é descrita em apenas duas publicações. A 

primeira publicação descreve o uso da CE para análise da RSG em matérias primas 

e formulações farmacêuticas. A separação dos enantiômeros foi obtida utilizando 
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uma combinação de duas ciclodextrinas, a sulfobutileter- -ciclodextrina e a dimetil- -

ciclodextrina (JAMALI, THEILL e S RENSEN, 2004). O mesmo grupo de 

pesquisadores descreveu, em 2008, uma metodologia por HPLC para separar os 

enantiômeros da RSG e PGZ e avaliar o processo de racemização desses fármacos. 

Entretanto, a separação dos enantiômeros em escala preparativa empregando uma 

coluna Chiralcel OJ (250 mm x 4,6 mm I.D.) foi apenas parcial e a racemização foi 

estudada apenas somente para os fármacos e em função de alterações no pH do 

meio (JAMALI et al., 2008). 

O objetivo inicial desse trabalho era estudar o metabolismo enantiosseletivo 

da RSG, mas em função dos dados da literatura sobre a possibilidade de 

racemização desse fármaco, decidiu-se fazer antes uma avaliação mais completa 

dessa característica da RSG e de seus metabólitos.  
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4.2 Objetivo Específico 

 

 

Desenvolver um procedimento de separação cromatográfica quiral da RSG e 

de seus metabólitos (ρ-OH-R e N-Dm-R), possibilitando conhecer, através do estudo 

de racemização, quais variáveis na condução do estudo de metabolismo in vitro 

devem ser controladas, possibilitando realizar, posteriormente, um estudo 

enantiosseletivo.  
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4.5 Conclusões 

 

Pela primeira vez foi descrita uma separação quiral simultânea da RSG e 

dos seus principais metabólitos ρ-OH-R e N-Dm-R, empregando para isto a coluna 

Chiralcel OJ-H no modo polar orgânico. Além de apresentar resoluções acima de 

0,96, valores considerados adequados em análises enantiosseletivas, a fase móvel 

apresenta apenas metanol e etanol em sua composição, solventes relativamente 

baratos, voláteis, tornando possível a sua utilização na cromatografia preparativa, 

pouco tóxicos e compatíveis com a espectrometria de massas, detector bastante 

atrativo para a análise de fármacos. Além disso, não houve a necessidade da adição 

de aditivos orgânicos a essa fase móvel. 

Usando essas condições de separação, foi possível avaliar a conversão entre 

os enantiômeros da RSG e metabólitos e a possibilidade de condução de um estudo 

de metabolismo in vitro enantiosseletivo. Através desse estudo, foi possível verificar 

que a racemização não ocorre em meio ácido (pH 3,5), em baixas temperaturas 

(abaixo de 25°C) e em solventes orgânicos, condições impróprias para a realização 

de estudos de metabolismo in vitro. Pelo planejamento fatorial completo foi possível 

observar que o tampão escolhido na etapa de metabolismo interfere no aumento da 

taxa de racemização, dado que ainda não havia sido descrito na literatura. Apesar 

de não ser possível prosseguir com o estudo de metabolismo in vitro 

enantiosseletivo, o método cromatográfico surgiu como uma importante ferramenta 

analítica para conhecer o comportamento de racemização da RSG e metabólitos, 

frente a essas condições.  
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CAPÍTULO 5 

 

Análise da pioglitazona e seus principais metabólitos empregando 
HF-LPME e CE, com aplicação em estudos de metabolismo in vitro 
empregando fração microssomal de fígado de ratos 
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5.1Introdução 

 

A PGZ é administrada geralmente em combinação com outros antidiabéticos 

orais. Após a retirada da troglitazona e da RSG do mercado (essa última foi retirada 

em alguns países, dentre eles o Brasil), a PGZ passou a ser a principal opção 

terapêutica entre as TZD’s (ANVISA, 2010). 

De acordo com Shen et al. (2003), além dos seis metabólitos da PGZ 

observados em humanos, quatro outros metabólitos são formados em ratos (M-VII, 

M-VIII, M-IX e M-X). Nesse estudo, as condições de metabolismo in vitro 

empregando microssomas de fígado de ratos, foram: concentração de substrato de 

20 µg mL-1 (50 µmol L-1), tempo de incubação de 90 minutos e concentração de 

proteínas microssomais de 1,5 mg mL-1. Nestas condições foi possível observar 

alguns desses metabólitos em níveis de traços: M-II, M-IV, M-VII, M-VIII e M-IX.  

Como pode se observado na Tabela 1, todos os métodos descritos na 

literatura para análise da PGZ em matrizes biológicas fazem uso de HPLC com 

diferentes detectores e técnicas de preparação de amostras. Até o momento, a CE 

ainda não foi empregada para análise desse fármaco em matrizes biológicas. Com 

relação à HF-LPME, os pesquisadores Tahmasebi, Yamini e Saleh (2009) 

descreveram, pela primeira vez, o emprego dessa técnica de extração para análise 

da PGZ em urina e plasma de humanos. Entretanto, o método desenvolvido 

possibilita apenas a análise do fármaco e não dos metabólitos. Portanto, essas duas 

técnicas foram selecionadas para o desenvolvimento de um método para 

determinação de PGZ e seus principais metabólitos na fração microssomal de 

fígados de ratos, com o objetivo de aplicação em um estudo de metabolismo in vitro.  
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5.2 Objetivo Específico 

 

Desenvolver um método para análise da PGZ e seus principais metabólitos 

(M-IV e M-III) empregando a CE e HF-LPME, a fim de avaliar a metabolização da 

PGZ empregando a fração microssomal de fígado de ratos.  
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5.5 Conclusões 

 

Pela primeira vez, a CE foi empregada para a análise de PGZ e os 

metabólitos M-IV e M-III. A CE é uma alternativa interessante na separação de 

pequenas moléculas e mostra ser complementar à HPLC, e dentre as vantagens, 

destaca-se a alta eficiência. No entanto, dentre as limitações da CE, uma das 

principais é a detectabilidade. Em função disso e das recuperações relativamente 

baixas obtidas com a técnica de extração empregada, os limites de quantificação 

não foram muito baixos (200 ng mL-1). 

Em função dessas limitações, não foi possível quantificar os metabólitos da 

PGZ formados em níveis de trações em estudos de metabolismo in vitro 

empregando a fração microssomal de fígado de ratos.  Entretanto, o método 

desenvolvido pode ser empregado em estudos de metabolismo baseados em outros 

modelos animais ou em humanos, nos quais se observam maiores concentrações 

desses metabólitos (SHEN et al., 2003;  MUSCHLER et al., 2009). 
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Neste trabalho, as técnicas HPLC e CE foram empregadas na determinação 

dos fármacos RSG e PGZ e de seus respectivos metabólitos em fração microssomal 

de fígado de ratos. A HF-LPME foi empregada na etapa de preparação das 

amostras de ambos os métodos. Os métodos desenvolvidos e validados foram 

utilizados para estudar o metabolismo in vitro desses fármacos. Estas técnicas 

analíticas forneceram métodos com suficiente resolução, seletividade, precisão, 

exatidão e detectabilidade para a determinação dos fármacos e seus metabólitos 

para a finalidade pretendida. A HF-LPME mostrou-se uma técnica robusta, com alto 

poder de concentração, excelente para a eliminação de interferentes endógenos e 

de baixo consumo de solventes orgânicos, o que a qualifica para ser utilizada em 

estudos de metabolismo in vitro. Os métodos desenvolvidos nesse estudo 

destacam-se por serem os primeiros a empregar a HF-LPME para análise 

simultânea da RSG e PGZ e de seus respectivos metabólitos. 

Apesar da menor detectabilidade da CE em relação ao HPLC, esta técnica 

também é bastante vantajosa para aplicações em estudos de metabolismo devido a 

sua elevada eficiência, baixo custo e rapidez nas análises. Embora o uso da HF-

LPME em conjunto com a CE tenha resultado em limites de quantificação acima dos 

desejáveis para esse estudo em particular (200 ng mL -1), a combinação dessas 

duas técnicas é muito promissora e tem a grande vantagem de utilizar quantidades 

mínimas de solventes orgânicos. A CE ainda não foi descrita na literatura para 

análise da PGZ e seus metabólitos, portanto, o método desenvolvido nesse estudo 

destaca-se também quanto a esse aspecto.  

Nos estudos de metabolismo in vitro daRSG foi possível determinar a 

cinética enzimática, observando-seque a velocidade máxima para o N-Dm-R (87,30 

ηmol min mg -1 proteína) foi maior que a observada para a ρ-OH-R (51,64 ηmol min 

mg -1 proteína). Também foi possível observar uma maior afinidade do substrato na 

formação do N-Dm-R (58,14 µM) em relação à ρ-OH-R (77,84 µM). A formação 

preferencial da N-Dm-R já havia sido descrita na literatura em um estudo 

empregando microssomas humanos. Diferenças numéricas entre os dois estudos 

podem ser explicadas pelo conteúdo de CYP2C (família de enzimas responsáveis 

pela metabolização da RSG) que difere entre humanos (ρmol mg-1 de proteínas 

microssomais) e ratos (638 ρmol mg-1de proteínas microssomais).   

O metabolismo in vitro da PGZ empregando fração microssomal de fígado de 

ratos mostrou apenas a formação de traços do metabólito M-IV e outro produto não 
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identificado, com o tempo de migração de aproximadamente 3 minutos. Esses 

resultados estão de acordo com dados da literatura. Apesar disso, o método 

desenvolvido pode ser empregado em outros modelos de metabolismo in vitro nos 

quais a formação desses metabólitos seja maior.   

Finalmente, empregando HPLC com fases estacionárias quirais, foi 

desenvolvido um método para análise enantiosseletiva da RSG e seus metabólitos 

para estudar a racemização desses compostos sob várias condições, principalmente 

aquelas empregadas em estudos de metabolismo in vitro.   

Em função de dados da literatura, acreditava-se que a taxa de racemização 

da RSG fosse lenta o suficiente para a condução do estudo de metabolismo in vitro 

de forma enantiosseletiva. Entretanto, os resultados obtidos no estudo de 

racemização mostraram que para a manutenção dos enantiômeros puros é 

necessário que o meio seja ácido (pH 3,5), que as temperaturas sejam baixas 

(abaixo de 25°C) e preferencialmente, que eles sejam estocados em solventes 

orgânicos, ou seja, condições inadequadas para realização do estudo de 

metabolismo in vitro. 
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