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RESUMO

A maioria dos agentes terapêuticos, fteqüentemente prescritos, são formulados e

comercializados sob a forma racêmica, embora para alguns deles, já tenha sido

demonstrado que os efeitos farmacológicos e/ou tóxicos estejam relacionados apenas a um

dos enantiômeros. Além disso, é conhecido o fato de que os enantiômeros podem

apresentar perfis farmacocinéticos e farmacodinâmicos diferentes. Neste trabalho foram

selecionados fármacos que fazem parte de dois grupos importantes no uso clfuico. São

fármacos fteqüentemente prescritos, como os f3-bloqueadores (atenolol, metopro10I,

pindolol, betaxolol e nadolol) e os antiinflamatórios não-esteróides (ibuprofeno e

flurbiprofeno).

Existem na literatura científica várias citações que descrevem o uso da

cromatografia líquida de alta eficiência com fases estacionárias quirais (CLAE-FEQ) em

estudos farmacológicos, mas não na análise quantitativa dos enantiômeros em preparações

farmacêuticas. É conhecido o fato de que o método CLAE-FEQs oferece vantagens sobre

as técnicas clássicas de separação e análise de estereoisômeros, especialmente para os

enantiômeros.

As separações enantioméricas diretas do atenolol, metoprolol, nadolol e betaxolol

foram obtidas utilizando-se FEQ Chiralcel OD@. Os enantiômeros do pindolol foram

separados com FEQ a-Burke 2@e os do ibuprofeno e do flurbiprofeno com FEQ do tipo

Whelk-O 1@. Neste trabalho são apresentados métodos rápidos e sensíveis para

determinação estereoespecífica do atenolol (AT), do metoprolol (MT) e do flurbiprofeno

(FLU) em formulações farmacêuticas.

A determinação quantitativa dos enantiômeros do atenolol e do metoprolol nos

comprimidos foi realizada através de método cromatográfico validado. As condições

analíticas foram padronizadas através do sistema de cromatografia líquida de alta

eficiência, usando coluna do tipo carbamato de celulose tris-3,5-dimetilfenil, Chiralcel

OD@,(250x4.6 mm, lOf.tm)como FEQ. As amostras foram cromatografadas à temperatura

ambiente, com um volume de injeção de 20 1lL.A detecção foi efetuada em 276 nm.
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Para o atenolol a fase móvel foi constituída de hexano:etanol:dietilamina:ácido

acético (60:40:0,2:0,2 v/v/v/v), com vazão de 1,0 rnL/min. As curvas padrões do R-AT e

do S-AT apresentaram boa linearidade entre 50,0-130,0~g/rnL, com coeficiente de

correlação de 0,9991 e 0,9980 respectivamente. As amostras comerciais A, B, C e D

referentes a R-AT analisadas, apresentaram coeficiente de variação e percentual de

recuperação de 1,15% e 101,06%; 0,74% e 99,25%; 1,05% e 102,57%; 0,84% e 101,57%

respectivamente, já o coeficiente de variação e percentual de recuperação do S-AT nas

amostras A, B, C e O foram 1,33% e 98,87%; 0,99% e 100,76%; 1,17% e 101,69%; 1,26%

e 100,39%, respectivamente.

Para o metoprolol a fase móvel foi constituída de hexano:etanol:dietilamina:ácido

acético (40:60:0,2:0,2 v/v/v/v), com vazão de 0,8 rnL/min. As curvas padrões do R-MT e

do S-MT apresentaram boa linearidade entre 30,0-11O,0~g/rnL, com coeficiente de

correlação de 0,9988 e 0,9990 respectivamente. A amostra comercial analisada, apresentou

coeficiente de variação e percentual de recuperação de 0,86% e 98,62% para R-MT e de

1,40% e 99,39% para S-MT.

Um método cromatográfico foi desenvolvido e validado para separação e

quantificação enantiomérica do FLU na forma farmacêutica. As condições analíticas foram

padronizadas através do sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, usando coluna

do tipo Whelk-O 1@ (250x4,6 mm, 5,0 ~m) como FEQ. As amostras foram

cromatografadas à temperatura ambiente, com um volume de injeção de 20 ~L. A detecção

foi efetuada em 246 nrn. A fase móvel foi constituída de hexano:etanol:ácido acético

(95:05:0,2 v/v/v), com vazão de 0,9 rnL/min. A curva padrão do S-FLU apresentou boa

linearidade entre 2,0-18,0 flg/rnL, com coeficiente de correlação de 0,9993. A amostra

comercial analisada apresentou coeficiente de variação e percentual de recuperação de

0,16% e 100,1% para R_FLU e 0,14% e 100,4% para S-FLU, respectivamente.

Os métodos propostos permitam a separação quantitativa dos enantiômeros de AT,

MT e FLU contidos nas formas fàrmacêuticas analisadas, com precisão e exatidão e que

podem ser aplicados no controle de qualidade enantiomérico destes fármacos.



L I

SUMMARY

The majority of the therapeutic agents, ftequently prescribed, are formulated and

commercialized as racemic mixture, even so for some of them, it has been demonstrated

that the pharmacological and/or toxic effect are confined only to one of the enantiomer.

Besides, it is well known that the enantiomers can present different pharmacokinetic and

pharmacodynamic profiles. In the present work we selected drugs belonging to two classes

of clínical importance. These phannaceuticals are widely prescribed in clínical practice

such as, the beta-blockers (atenolol, metoprolol, pindo10I, betaxolol and nadolol) and the

non-steroid anti-inflammatorydrugs (ibuprofen and flurbiprofen).

Several references could be found in scientific literature that describes the use of

high performance liquid chromatography with chiral stationary phase (HPLC-CSP) in

pharmacological studies, seldom in the quantitative determination of enantiomers in

pharmaceutical formulations. It is well known that the HPLC-CSP methods offer distinct

advantages over classical techniques of isomeric separation and analysis, especially for the

erumtiomericseparation.

The direct erumtiomeric separation of atenolo~ metoprolo~ nadolol and betaxolol

were obtained using CSP Chiralcel OD@.The enantiomers of pindolol were separate

utilizing CSP a-Burke 2@and those of ibuprofen and the flurbiprofen with CSP Whelk-O

1@. In this work are presented efficÍent and sensitive methods for stereospecific

determination of atenolol (AT), metoprolol (MT) and flurbiprofen (FLU) in

pharmaceutical formulations.

The stereoselective determination of atenolol and metoprolol in pharmaceuticals

was performed through validated chromatographic method. The validation of liquid

chromatographic methods was done utilizing a cellulose tris- 3,5-dimethylphenyl

carbamate, Chiralcel OD@,(250x4.6 mm, lOJ.!m)as CSP. The samples were analyzed at

room temperature with injection volume of20~L and UV detection was made at 276nm.



In case of atenolol, the mobile phase was constituted of

hexane:ethanol:diethylamine:acetic acid (60:40:0.2:0.2 v/v), with a flow rate of 1.0

rnL/min. Separate standard curve for R-AT and S-AT showed good linearity over a

concentration range &om 50-130 Jlg/rnL, with coefficient of correlation of 0.9991 and

0.998, respectively. The coefficient of variation and average recovery for R-AT in the

samples A, B, C, and D were 1.15% and 101.06%; 0.74% and 99.25%; 1.05% and

102.57%; 0.84% and 101.57% respectively. The coefficient of variation and average

recovery for S-AT in samples A, B, C and D were 1.33% and 98.87%; 0.99% and

100.76%; 1.17% and 101.69%; 1.26% and 100.39%, respectively.

In case of metoprolol, the mobile phase was constituted of

hexane:ethanol:diethy1amine:acetic acid (40:60:0.2:0.2 v/v), with a flow rate of 0.8

rnL/min. Separate standard curve for R-MT and S-MT showed good linearity over a

concentration range fIom 30-110 Jlg/rnL, with coefficient of correlation of 0.9988 and

0.9990, respectively. The coefficient of variation and average recovery for R-MT in

sample analyzed was 0.86% and 98.62% and for S-Mf was 1.40% and 99.39%,

respectively.

A high performance liquid chromatographic method is developed and validated for

enantiomeric separation and quantitative determination of FLU in pharmaceutical

preparation. A WheIk-O 1@column (250x4.6 mm, 5J1m)was used as chiral stationary

phase (CSP). The mobile phase was constituted of hexane:ethanol:acetic acid (95:05:0.2

v/v/v), at a flow rate of 0.9 rnL/min and UV detection at 246nm. All experiments were

done at ambient temperature. The S-FLU standard curve showed linearity over a

concentration range &om 2-18J1g/rnL, (R2 = 0.9993). The coefficient of variation and

average recovery of R-FLU were 0.16% and 100.13% and for S-FLU were 0.14% and

100.4%; respectively.

The proposed methods permits quantitative separation of AT, MT and FLU

enantiomers in pharmaceutical formulations studied with precision and accuracy. The

proposed validated methods can be used in the enantiomeric quality controI of referred

pharmaceutical drugs.



1. INTRODUÇÃO

Os compostos opticamente ativos têm sido muito estudados atualmente.

Substâncias como proteínas, ácidos nuclêicos e polissacarídeos apresentam quiralidade,

propriedade essa que está diretamente ligada à ação farmacológica destes compostos.

Devido à quiralidade, os sêres vivos, normalmente, mostram respostas biológicas

diferentes a um ou a outro par dos enantiômeros. Assim por exemplo o L(+)-glutamato de

sódio tem sabor agradável, enquanto que o D(-) é amargo.

É de grande importância analítica a determinação de compostos estereoisoméricos

dos fármacos e seu reconhecimento individual, pois, por exemplo, o dextrometorfeno é

antitussígeno, enquanto que o levometorfeno, seu estereoisômero, é narcótico com venda

controlada. Já é bem documentado o fato de que a atividade teratogênica da talidomida,

observada na década de sessenta, é devida, exclusivamente, ao enantiômero (S). Os dois

enantiômeros já foram separados, quantificados e estão sendo reconhecidos como dois

produtos químicos diferentes.

Devido ao reconhecimento da importância do emprego de fármacos

isomericamente puros e as vantagens oferecidas pelo seu uso clínico no tratamento de

diversas doenças, as industrias farmacêuticas, as industrias químicas e grupos de

pesquisadores da área, desenvolveram técnicas novas para produzir isômeros na forma

isolada, em quantidades industiiais (73,144).
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A quiralidade dos compostos químicos, especialmente compostos terapêuticos é um

tema muito importante do ponto de vista farmacológico, farmacocinético, toxicológico e

órgãos fiscais de controle de qualidade de medicamentos. Para garantir a segurança e a

eficiência dos fármacos disponíveis e em desenvolvimento, é necessário isolar e examinar

cada um dos enantiômeros separadamente. Além disso, é importante também o controle da

composição estereoquímica desde a síntese até o consumo, envolvendo estudos

farmacológicos, fabricação e controle de qualidade (178).

Durante muitos anos, o isomerismo óptico foi ignorado nos campos farmacêutico e

bioquímico por não existir um método de separação e de quantificação eficiente e

confiável para a determinação da pureza enantiomérica. A separação de enantiômeros por

cromatografia gasosa e/ou cromatografia líquida de alta eficiência começou a ser aplicada

com êxito desde os anos sessenta. Nos anos setenta, com o aparecimento das colunas de

pequenas partículas para cromatografia líquida, começou realmente o desenvolvimento das

fases estacionárias quirais para isolamento eficiente dos isômeros nas misturas racêmicas

de fármacos.

As técnicas cromatográficas empregando fases estacionárias quirais são de grande

valor na análise de fármacos e compostos químicos quirais. A técnica permite

identificação, quantificação e separação de um grande número de misturas racêmicas de

princípio (s) ativo (s), em várias matrizes como, amostras biológicas, intermediários de

sínteses assimétricas e principalmente no controle de qualidade dos fármacos quirais

comercializados como misturas racêmicas ou na forma de enantiômeros isolados. Devido a

essas características, estudos envolvendo a aplicação das técnicas cromatográficas na

análise de fármacos tem crescido nas últimas décadas (2,7, 13,16,32,34,68,82,87,91,92,128,131,139,

146,160,165,170,182,198,199,206,208,222)

Em anos recentes, foi verificado, desenvolvimento significativo, o que permitiu a

resolução cromatográfica de enantiômeros. Basicamente são dois os caminhos para

separação dos enantiômeros utilizando cromatografia líquida. Na metodologia indireta, os

enantiômeros podem ser transformados no composto diastereoisomérico covalente pela

reação com um reagente quiral e estes diastereoisômeros (com propriedades fisico-

químicas diferentes) são separados tipicamente utilizando fase estacionária não quiral de

rotina.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromstogmfia liquida com fase estacionária quiral
Anil Kumar Singh - Tl!$e plUa oblençãu do grau de DOUTOR FCF/USP 2002
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No método direto, os enantiômeros ou seus derivados são injetados na coluna

contendo fase estacionária quiral, ou então utiliza-se um solvente quiral, ou mais

comumente, uma fase móvel contendo aditivos quirais.

Outras metodologias analíticas empregadas para separação, identificação e

quantificação de enantiômeros incluem a eletroforese capilar (EC), a cromatografia gasosa

(CG), a cromatografia em papel e a cromatografia em camada delgada (CCD) e

cromatografia com fluidos super (CFS) e sub-críticos (4, 10, 19,20,59,78,88, 180,200,216,217). A

Figura 1 apresenta o esquema de desenvolvimento das técnicas cromatográficas e

eletroforéticos, nas últimas quatro décadas, empregadas para separação enantiomérica de

compostos químicos. Desde a década de 70 o uso de CLAE na separação enantiomérica de

compostos quirais tem sido empregado com constante evolução (176).
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FIGURA 1. Desenvolvimento dos métodos cromatográficos e eletroforéticos para

separação enantiomérica de compostos químicos (9).

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é considerada uma das técnicas

mais eficientes para separação, detecção e quantificação de compostos químicos e

biológicos. Desta maneira, a separação dos enantiômeros por CLAE é possível, desde que

se empregue uma fase estacionária quiral (FEQ) adequada e eficiente.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anil Kumar Singh - Tesepara ohtençiín do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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Na maioria dos casos em que se emprega a CLAE é necessário o estudo de várias

condições para a escolha de um sistema de fases móveis e de outras variáveis do método.

Entretanto, a seleção da técnica e do método escolhido baseia-se no objetivo do seu uso,

como por exemplo, para estudos farmacocinéticos, ou para controle de qualidade

enantiomérico de fármacos (74,197).

Para que um método analítico seja empregado com segurança na análise de

fármacos quirais, é necessária a validação visando a comprovação de precisão, exatidão e a

conseqüente aplicabilidade na separação e quantificação, especialmente no controle da

qualidade enantiomérica (11,23,25,35,74,100,101,105,106,126,172,182,194,204).

A Farmacopéia Americana 24 ed. (204)define validação de um método analítico

como um processo comprovado por meio de estudos laboratoriais, através do qual são

estabelecidas as características para o uso requerido em uma análise especifica. Vários

órgãos reguladores, como, Farmacopéia Americana 24 ed. (204),a "lnternational Conference

on Harmonization" (100,101)e a "Association of Official Analytical Chemists lnternational"

(11)fornecem orientações sobre o procedimento para o processo de validação de métodos

analíticos.

o objetivo da validação de um método analítico é demonstrar que tal método é

adequado para a aplicação analítica devida. A documentação completa da validação de um

método analítico é parte integral de qualquer processo submetido aos órgãos reguladores.

O desenvolvimento de novos fármacos quirais implica na quantificação e validação de

ensaios analíticos permitindo a determinação da composição enantiomérica de cada

fármaco. O enantiômero não desejado é considerado como impureza e deve ser

quantificado. Neste contexto, o desenvolvimento de ensaios enantiosseletivos específicos é
.

I d I
.

d c.' . . (11 100 101 178 204)
essencla para o esenvo vlmento e novos larmacos qmrals ' , , , .

Entretanto, é preciso que sejam desenvolvidos métodos rápidos e eficientes para

acompanhar ritmo de desenvolvimento e produção de isômeros puros e conseqüentemente

o fármaco esteja disponível no mercado para uso clínico e terapêutico. O lançamento de

um medicamento pode ser comercializado somente após disponibilidade de um método

analítico adequado assim garantindo o controle total de sua qualidade (182).
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A finalidade desta pesquisa é o desenvolvimento de métodos de separação

enantiomérica empregando a cromatografia liquida de alta eficiência com fases

estacionárias quirais para a determinação quantitativa de enantiômeros visando a aplicação

no controle de qualidade de preparações farmacêuticas disponíveis comercialmente no

Brasil, sob a forma racêmica ou como enantiômeros isolados.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE

EFICIÊNCIA COM FASE QUIRAL (CLAE-FQ)

ALTA

2.1.1 MÉTODO DE SEPARAÇÃO E MECANISMOS

ENVOLVIDOS NAS SEPARAÇÕES ENANTIOMÉRICAS

A separação cromatográfica de enantiômeros pode ser alcançada por vários

métodos, todavia, é sempre necessário o uso de algum tipo de discriminador ou seletor

quiral (48,209).Dois tipos diferentes de seletores podem ser descritos: o emprego de uma

fase estacionária quiral ou de um aditivo quiral na fase móvel. Outra possibilidade é a

derivatização pré-coluna das amostras com reagentes quirais para obtenção de moléculas

diastereoméricas, as quais podem ser separadas pelo método não quiral de cromatografia.

O mecanismo de separação depende do método empregado. No entanto, deve-se

reconhecer que o mecanismo da separação quiral, algumas vezes, ainda não é bem

entendido. Os vários caminhos utilizados para separação enantiomérica estão descritos a

segUIr:

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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2.1.1.1 SEPARAÇÃO

DIASTEREOISÔMEROS

CROMA TOGRÁFICA DE

Essa é a técnica mais antiga e foi amplamente utilizada na cromatografia para

resolução enantiomérica (15).A derivatização pré-coluna de uma substância opticamente

ativa com outra molécula também opticamente ativa, depende da habilidade de

derivatização da molécula alvo. Grande número de grupos funcionais e derivados foram

investigados, entre eles, grupos amino (derivados de amido, carbamatos, uréia, tiouréia e

sulfamidos), grupos hidroxila (ésteres, carbonatos e carbamatos), grupos carboxílico

(ésteres e amidos), epóxidos (isotiocianato), olefinas (complexo platina quiral) e tióis

(tioésteres) .

Esta metodologia foi largamente utilizada com grande variedade de colunas (fase

normal e fase reversa) e fases móveis e apresenta vantagens e limitações no emprego.

Entre as vantagens estão:

a) facilidade de aplicação e acesso mais fácil,

b) utilização dos acessórios padrão da CLAE e fases móveis facilmente disponíveis,

c) detecção do soluto com baixa absorção em ultravioleta. Um agente de derivatização

com forte grupo cromóforo ou fluoróforo pode ser utilizado para aumentar a sensibilidade.

Entre as limitações pode-se destacar:

a) necessidade do isolamento do composto de interesse e sua derivatização. Este fato

dificulta o desenvolvimento do processo automatizado para grande número de

amostras,

b) a contaminação enantiomérica dos agentes derivatizantes pode dar ongem a

resultados falsos, assim limitando a analise rotineira.

Separação enanüomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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Ex. Cloreto de (-)-N-trifluoracetil-I-prolila (TPC) na determinação da composição

enantiomérica do propranolol em amostras biológicas,

. O (-) TPC vem contaminado com 4-15% de enantiômero (+)

. 0(-) TPC racemiza-se rapidamente durante o armazenamento (181).

c) diferentes velocidades de reação e/ou constantes de reação, quando reagem com

outras moléculas quirais, originando dois produtos diastereoisoméricos em proporção

diferente da composição enantiomérica inicial(118).

2.1.1.2 RESOLUÇÃO ENANTIOMÉRICA COM UTILIZAÇÃO DE

ADITIVOS QUIRAIS NA FASE MÓVEL

A utilização de aditivos quirais nos eluentes da CLAE representa uma nova

contribuição no campo da CLAE moderna. A resolução dos compostos enantioméricos foi

realizada pela formação dos complexos diastereoisoméricos com um composto quiral

adicionado à fase móvel. A resolução quiral é resultado da diferença de estabilidade dos

complexos diastereoisoméricos na solvatação da fase móvel ou na ligação dos complexos

ao suporte sólido (125).

Existem alguns fatores que devem ser considerados na escolha do tipo de aditivo

quiral na fase móvel. Assim é importante que:

i) a fase móvel seja simples e sua manipulação seja fácil, permitindo diferentes

modificações;

ii) sejam evitados reagentes instáveis e de dificilobtenção e preparação;

iii) o reagente quiral forme diastereoisômeros estáveis com solutos de enantiômeros;

iv) os solutos enantioméricos possam ser removidos sem derivatização;

v) possam ser utilizadas colunas de uso freqüentes (Ex. C8 ou CI8) e disponíveis

comercialmente;

vi) as impurezas não enantioméricas possam ser determinadas.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anil KumarSingh - Tesepara obtençãodograu deDOUTORFCF/USP2002



L

REVISÃO DA LITERATURA 9

A adição de aditivos pode tomar a fase móvel mais complexa, o que constitui uma

limitação do método, principalmente quando se visa a aplicação em escala preparativa.

Outra limitação do método é a escolha do detector, que deve ser altamente sensível e

específico.

São pelo menos três os caminhos principais que resultam na formação dos

complexos diastereoisoméricos ou seja, complexos transitórios com metais iônicos (troca

de ligantes), pares iônicos e complexos de inclusão. Todos estão baseados na formação de

complexos reversíveis.

2.1.1.2.1 TROCA DE LIGANTES

A cromatografia quiral de troca de ligantes é baseada na formação de complexos

diastereoisoméricos envolvendo um íon metálico transitório (M), o enantiômero individual

da molécula quiral (L) e o soluto racêmico (d e l).

Os complexos mistos diastereoisoméricos de quelatos produzidos neste sistema

podem ser representados pelas fórmulas: L-M-d e L-M-l. O íon metálico transitório mais

utilizado nesta separação é Cu2+ e o ligante seletor é normalmente o aminoácido L-

prolina. A separação cromatográfica, normalmente, é efetuada utilizando-se uma coluna

não quiral como na CLAE tradicional, com os aditivos quirais adicionados à fase móvel

(124).Entre as vantagens decorrentes do emprego deste método estão:

a) a fase móvel empregada é aquosa (mais econômica),

b) o íon metálico e o seletor ligante podem ser adicionados como modificadores na fase

móvel;

c) o seletor ligante pode ser ligado à fase estacionária,

d) é uma técnica excelente para separação enantiomérica de aminoácidos e compostos

com estruturas semelhantes,

e) no caso de aminoácidos e compostos semelhantes, normalmente não há necessidade de

pré-derivatização.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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Entre as desvantagens estão:

a) poucos tipos de compostos podem ser resolvidos com esta técnica (falta de

diversidade),

b) várias moléculas catiônicas e aniônicas de interesse farmacêutico não foram separadas,

c) somente as moléculas capazes de formar complexos com Íon metálico podem ser

separadas por este método.

2.1.1.2.2 PAR IÔNICO

A cromatografia de par iônico é uma técnica cromatográfica líquida na qual,

normalmente são utilizados solutos carregados. O método é baseado na formação de

"complexos neutros" (SC) entre soluto carregado, (S+) e seu contra-Íon de carga oposta,

(C- ). Quando ambos, isto é, o soluto e o contra-Íon, são opticamente ativos, forma-se um

par iônico diastereoisomérico. Este par iônico pode ser separado pela diferença de

solvatação na fase móvel ou na ligação com a fase estacionária.

Compostos como aminoálcoois (alprenolol), ácidos carboxílicos (ácido trópico e

naproxeno), aminoácidos (triptofano) (161)são alguns exemplos de compostos separados

por este método, que, apesar das vantagens, pode apresentar as seguintes desvantagens:

a) o sistema de par iônico quiral não é estável,

b) o sistema cromatográfico pode ser alterado pelo conteúdo de água na fase móvel,

temperatura, pH e outros fatores,

c) é dificilpadronizar a aplicação de rotina,

d) os contra-Íons apresentam absorção na região do.UV, reduzindo assim a sensibilidade

do sistema. Sendo necessário a utilização simultâneade outro detector.

Separação enantiomérica de fármacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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2.1.1.2.3 INCLUSÃO (CAVIDADE)

o uso da coluna do tipo cavidade ou inclusão é baseado no fato de que as moléculas

podem encaixar-se nas cavidades formadas. Além disso, pode ocorrer interação da ligação

hid
A' .

I I . '
d ' b d b

°

d (123 164 195 209)rogemo, espeCIamente em co unas constItUi as a ase e car 01 ratos' , , .

As amostras separadas por coluna do tipo cavidade, ou não possuem grupos funcionais

polares ou apresentam somente um e são de tamanho quase igual ao da cavidade. As

colunas de polímeros são úteis quando se trata da análise de amostras com funcionalidades

polares limitadas.

A formação de complexos de inclusão depende da forma, do tamanho e da

geometria espacial do soluto, assim como do diâmetro da cavidade da p-ciclodextrina (88,

215).Durante o processo de reconhecimento quiral, são envolvidos diferentes tipos de

ligações não-covalentes para a formação da complexação entre o soluto e as moléculas de

ciclodextrina, como também entre as moléculas do modificador orgânico e a cavidade da

ciclodextrina. Entre as forças envolvidas podem ser citadas: interação e1etrostática,

interação 1t-1t,pontes de hidrogênio, forças de "Van der Waals" ou interação dipolo-dipolo

e interação hidrofóbica (88,164,215).

Separação enantiomérica de fárrnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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o-~

te)

o-~
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FIGURA 2. Projeções computadorizadas da estrutura dos complexos de inclusão, a) d-

propranolol e b) l-propranolol em (3-ciclodextrinasresultantes da cristalografia de raio X.

As linhas pontilhadas representam as ligações potenciais de hidrogênio (215).

o método apresenta algumas limitações, pois, vários compostos da mesma classe

não podem ser resolvidos. Por exemplo, o hexobarbital e o metilfenobarbital são

resolvidos, no entanto, o secobarbital e o pentobarbital, não foram resolvidos quando (3-

ciclodextrina foi adicionada na fase móvel.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia 6quida com fase estacionária quiral
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2.1.1.3 RESOLUÇÃO ENANTIOMÉRICA COM UTILIZAÇÃO DE

FASES ESTACIONÁRIAS QUIRAIS (COLUNAS QUIRAIS)

Entre os métodos analíticos mais empregados para a separação, identificação e

quantificação de enantiômeros está a cromatografia líquida de alta eficiência com fase

estacionária quiral (CLAE-FEQ) (4, 10, 59,78,88,91,92,93, 149, 150, 151, 152, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 176,

216 217 220 221) A
" '

d 1 I
,

d d
' - d

' '

, , , . tecrucatem SI o ampamenteap Ica a na etermmaçao a purezaoptIcae

da constituição isomérica de medicamentos, matérias-primas, preparações farmacêuticas e

fluídos biológicos (14, 28, 37, 61, 71, 90, 117, 119,121,140, 174,190,193), estudos de instabilidade

configuracional de fármacos (racemização, enantiomerização, epimerização) (60,62,70, 102)e

determinação da farmacocinética e metabolismo de fármacos (29,58,163,222).

Os enantiômeros podem ser resolvidos pela formação de complexos

diastereoisoméricos entre o soluto (transitando pela coluna) e as moléculas quirais, as quais

estão ligadas à fase estacionária (impregnadas no interior da coluna). A fase estacionária é

conhecida como fase estacionária quiral (FEQs) e seu uso tem crescido rapidamente na

área da separação quiral.

A primeira FEQ para CLAE tomou-se disponível comercialmente em conseqüência

dos trabalhos de PIRKLE e colaboradores (166).No momento, dezenas de fases

estacionárias quirais estão disponíveisno comércio através de diferentes fornecedores.

Atualmente, existem várias teorias sobre o mecanismo da separação envolvendo

descriminação ou reconhecimento enantiomérico pela fase estacionária quiral. A

estereoquímica e o mecanismo envolvidos com cada uma das fases estacionárias quirais,

empregadas neste trabalho serão discutidos separadamente mais adiante. O conceito mais

aceito pelos pesquisadores de área envolve a teoria de três pontos de ligação.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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Segundo esta teoria são necessários, pelo menos, três pontos de ligação (ou

interações) entre a molécula quiral e a fase estacionária quiral para que ocorra a resolução

dos enantiômeros. Uma destas interações deve ser estereoespecífica. A presença de TI:

ácidos, TI:bases, doadores e/ou receptores de ligação de hidrogênio e outros grupos

funcionais ligados ao seletor quiral da FEQ fornecem os três pontos de interação

requeridos. Outros pontos adicionais que proporcionam interações atrativas e/ou

repulsivas, também contribuem para a enantiosseletividade (12,50,167).

A Figura 3 mostra um exemplo da FEQ derivada da L-arginina, explicando a

separação dos enantiômeros da DOPA (diidroxifenilalanina). Foram propostas duas

interações iônicas e uma interação dipolar entre a FEQ (B) e o enantiômero mais retido da

DOPA (A) (12).

OH

~OH~

~ H2N NH'-.//
C"

NH

CH2

H~ Co;~
+NH3 ~

!!I.. +..-
7 H3N J H

~ °2C

(A) (B)

FIGURA 3. Interações em três pontos propostas por BACZUK e colaboradores para

explicar a separação dos enantiômeros da DOPA (diidroxifenilalanina)(a), em uma FEQ

derivada da L-arginina (b) (12).

Recentemente, MESECAR e colaboradores (138) propuseram em artigo publicado na

revista "NATURE", um modelo diferente, baseado na teoria de quatro pontos de ligações,

entre, o discriminador quiral e o soluto isomérico, para que ocorra o reconhecimento

quiral. Os autores chamaram o modelo de "Four-Location Model", embora não sejam

necessários quatro pontos de interação simultâneos, para que ocorra o reconhecimento

quiral. Para tanto, foi empregado o modelo de quimiotripsina com o substrato, L-

aminoácido e como inibidor, o D-aminoácido.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anil Kumar Singh - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCF/USP 2002

11=-- Y--~.J._~~ ~&~&-""11 --

ti-

Fonnação de interações secundárias

(ativação do complexo)

ti-

11

Reconhecimento quiral
II

FIGURA 5. Etapas envolvidas no processo de reconhecimento quiral (22)
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A estrutura cristalina determinada para o racemato do mandelato indica que esta

proteína também se enquadra no "modelo de quatro pontos". A Figura 4, explica como o

antípoda (com orientação de molécula oposta) apresenta as quatro ligações aproximando-se

pela direção oposta, ou seja, podem ocorrer além das três ligações clássicas A-A' , B-B' ,

e/ou C-C', a quarta ligação D-D' ou D-D" (138).

D'

A'

D~ rc'~

A A

o D"

B

FIGURA 4. Teoria de quatro pontos de ligação (reconhecimento estereoespecífico) (138).

Por outro lado, BOOTH e colaboradores (22) descreveram o processo de

reconhecimento quiral, como um processo complexo envolvendo várias etapas. O processo

esquemático está apresentado na Figura 5.

~ Fonnação de complexo St!lectante- seIetor II

ti.

Reposicionamento do complexo para

otimizar ainteração (ajuste confonnacionaO

ti.

Fonnação de interações secundárias

(ativação do complexo)

ti.

11

Reconhecimento quiral
li

FIGURA 5. Etapas envolvidas no processo de reconhecimento quiral (22)
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2.1.1.3.1 FASES ESTACIONÁRIAS QUlRAIS DO TIPO PIRKLE

Cerca de uma dúzia de diferentes colunas deste tipo estão disponíveis no comércio.

As fases estacionárias quirais do tipo Pirkle podem ser utilizadas tanto em fase normal

quanto em fase reversa proporcionando assim, grande vantagem sobre as colunas derivadas

de celulose e amilose. Na maioria dos casos, a separação pode ser melhorada utilizando-se

a técnica de derivatização. A estereoquímica da fase estacionária quiral é conhecida, assim

a ordem de eluição pode ser determinada previamente e alterada se for necessário (4,1l0,165,
166 169 220) P d

'

fi - .c: ,. d al d
-

, , . equenas mo 1 caçoes nas lases move1Spo em terar em gran es proporçoes

a seletividade da coluna (148).

"

2.1.1.3.1 (a) a-BURKE-2@

A separação enantiomérica com esta coluna pode ser realizada em fase normal,

empregando-se propanol-hexano como fase móvel, ou em fase reversa, com metanol-água.

Modificações na concentração do álcool são utilizadas para determinar o fator k' e

melhorar a separação. Na maioria dos casos, a separação pode ser melhorada utilizando-se

a técnica de derivatização. Pequenas modificações na fase quiral podem influenciar e

modificar a seletividade da coluna (170,184).

A fase estacionária quiral a-BURKE-2@ é resultado de um trabalho de pesquisa

realizado no laboratório do Prof WilliamH. Pirkle (165).Esta fase é derivada de fosfonato

de dimetil N-3, 5-dinitrobenzoil-a-amino-2, 2-dimetil-4-pentenil ligada a partículas de

sílica (5Jlm) por ligações covalentes. A estrutura da fase estacionária quiral (S, S)-a-

BURKE-2@está apresentada na Figura 6. A referida fase estacionária é do tipo 1t-aceptor

especialmente desenvolvida para a separação enantiomérica dos álcoois amínicos, como os

/3-bloqueadores. O mecanismo envolvido no reconhecimento e nas separações por esta

FEQ está representado na Figura 7. Posteriormente, esta fase estacionária quiral foi

empregada, com sucesso, para a separação de compostos que já haviam sido separados

com colunas do tipo Pirkle 1t-aceptor (1l0,160,165,169).
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FIGURA 6. Estrutura da fase estacionária quiral (S, S) a-Burke-iID (38,165)

FIGURA 7. Representação esquemática do reconhecimento quiral com a FEQ do tipo 11:-

receptor (167, 169).

Esta fase estacionária é de extrema eficiência em relação à resolução e seletividade

na separação do pindolol. Com uma fase móvel constituída por acetonitrila, etanol e

acetato de amônio, o fator de capacidade do primeiro pico (k1) diminui enquanto o fator de

capacidade do segundo pico (k2) aumenta com decréscimo da temperatura da coluna, sem

considerável alargamento dos picos (38).
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2.1.1.3.1 (b) WHELK-O 1@

As fases estacionárias quirais do tipo Pirlde, derivadas de dinitrobenzoil, podem ser

utilizadas em fase normal, empregando-se propanol-hexano como fase móvel e em fase

reversa, com metanol-água (170,184).

PIRKLE e McCUNE (167),PIRKLE e POCHAPSCKY (168)e WELCH, SZCZERBA

e PERRIN (221),propuseram um modelo de reconhecimento quiral baseado nas interações

7t-7t,dipolo-dipolo, pontes de hidrogênio e efeitos estéricos (Figura 7 e Figura 9). Em geral,

a separação analítica nessas FEQs é devida à presença de grupos funcionais aromáticos. A

importância do grupo aromático para o sucesso da separação é a natureza da interação 7t-

doador - n-aceptor entre as espécies aromáticas.

A estrutura da fase estacionária quira! (S, S)-Whelk-O 1@está apresentada na

Figura 8. Especificamente, as fases contêm ambos os grupos funcionais, 7t-ácidos (p-

nitrobenzoil) e 7t-básicos (anel naftil) (Figura 9). Os três pontos de interação principais

para reconhecimento quira! são (a) ponte de hidrogênio entre o grupo amido da FEQ e o

grupo carboxílico do soluto; (b) interação 7t-7tentre o conjunto dinitrobenzoil da FEQ e o

anel naftil ou outro anel aromático do soluto; (c) interação 7t-7t entre o conjunto

tetraidrofenantreno da FEQ e o sistema aromático presente no soluto (51,110,221).
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FIGURA 8. Estrutura da fase estacionária quira! (R, R)-Whelk-O 1@e (S, S)-Whelk-O 1@
(38,221)
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FIGURA 9. Representação esquemática de três pontos de ligação envolvidos na separação

enantiomérica dos enantiômeros dos antiinflamatórios não-esteróides com a FEQ do tipo

(8, 8)-Whelk-O 1@ (38,221).
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TABELA 1. COLUNAS QUIRAIS DO TIPO "BRUSH" (TIPO PIRKLE) DISPONÍVEIS

NO COMÉRCIO (38)

* As maiorias das colunas do tipo "Brush" (pirlde) são disponíveis nas formas (R R) e (S, S).

** A maioria é ligada à sílíca gel por meío de ligações covalentes

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anil Kumar Singh - Tese para obtenção do grau rk DOUTOR FCFIUSP 2002

Fabricante Nome da FEQ * Típo de coluna Díscrimínador quíral **

Baker Bakerbond@Chíral Ioníc DNBPG "Brush" n-aceptor (R)-DNB-fenílglicína

Bakerbond@Chíral Covalent DNBPG "Brush" n-aceptor (R)-DNB-fenílglicína

Bakerbond@Chíral Covalente DNBLeu "Brush" n-aceptor (S)-DNB-Ieucína

Regís Ioníc D-Phenyl Glycine "Brush" n-aceptor (R)-DNB-fenílglicina

Covalent D-Phenyl Glycine "Brush" n-aceptor (R)-DNB-fenílglicina

Covalent D-Phenyl Glycine "Brush" n-aceptor (S)-DNB-fenílglicina

Covalent D, l-Phenyl Glycine "Brush" n-aceptor (RS)-DNB-fenílglicína

Ioníc L-Lucine "Brush" n-aceptor
(S)-DNB-Ieucina

Covalent L-Leucine
"Brush" n-aceptor

(S)-DNB-Ieucina

a-Burke-2@ "Brush" n-aceptor fosfónato de dimetil DNB-a-

amíno-2,2-dimetil-4-pentenil

WheIk-OI@ "Brush" n-aceptor- DNB-tetraidrofenantreno

n-doador

Serva Chíral DNBPG-C=SilOOPolyol "Brush" n-aceptor (R)-DNB-fenílglicina (covalente)

Chíral DNBLL-C=SilOOPolyol "Brush" n-aceptor (S)-DNB-Ieucina

Chíral DNBDL-C=Sil OOPolyol "Brush" n-aceptor (R)-DNB-leucina

Chíral ProCu=SilOOPolyol Troca de ligantes
Prolina - cobre

Chíral ValCu=SilOOPolyol Troca de ligantes
Valina - cobre

Sumítomo Sumípax AO-IOOO@ "Brush" n-doador X-Naftiletilamída

Sumípax AO-2000@ "Brush" n-aceptor (R)-DNB-fenílglícina (iôníca)

Sumípax AO-3000@ "Brush" tipo uréia tert-Butilamocarboníl valina

Sumípax AO-4000@ "Brush" uréia (S), (S)-x-Naftiletilamocarboníl

n-doador valina

Supelco Supelcosil LC-(R)-Urea "Brush" tipo uréia Feníletiluréia
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2.1.1.3.2 FASES ESTACIONÁRIAS QUIRAIS DO TIPO PROTEÍNA

Todas as proteínas possuem a habilidade de descriminar as moléculas quirais. No

entanto, apenas um número limitado de proteínas foi explorado para preparação e

utilização em colunas como fases estacionárias quirais. As FEQs com proteína apresentam

vasta diversidade e enantiosseletividade (6).Uma série de FEQs derivadas de proteínas foi

comercializada nas últimas duas décadas, entre elas as derivadas de albumina, entre elas a

albuminasérica bovina (BSA) (5), a albuminasérica humana (HSA) (55),a derivada de

glicoproteínas, a ai-ácido glicoproteína (AGP) (91),a "Ovomucoid", extraída de clara de

ovo de galinha (OMCm) (141)e a "Avidin" (AVI) (143),derivada de enzimas, a

celobioidrolase I (CBH I) (63)e a pepsina (86).

Entre as FEQs derivadas de proteínas a Resolvosil@e a Enantiopak@atingiram

maior popularidade (Tabela 2). As colunas do tipo proteína parecem ser versáteis e são

eficientes para diversos tipos de amostras. Geralmente, apresentam o valor de k' alto,

porém, a extensão das bandas é larga. Em regra geral, as melhores separações são obtidas

com fluxos menores. O efeito da fase móvel é importante na resolução. Cuidados com o

carregamento da coluna devem ser observados, caso contrário, resultados falsos podem ser

obtidos.

Entre as vantagens das fases derivadas de proteína estão, a possibilidade de serem

empregadas com fases móveis aquosa a grande enantiosseletividade para considerável

número de compostos, além de viabilidade de separação sem necessidade de derivatização.

Todavia, podem ser constatas algumas desvantagens, como baixa capacidade da FEQ, falta

de rigidez da FEQ, faixa de pH da fase móvel limitada entre 3-8, emprego de suporte

somente de sílica gel e conhecimento limitado do mecanismo envolvido nas separações

ocorridas. Assim, muitas vezes com esta FEQ dois compostos de mesma classe e estrutura

química similarpodem apresentar enantiosseletividadesdiferente (85).

A coluna pode ser altamente influenciada pelo pH do meio. Assim em pH de 5-8

observa-se um efeito mínimo sobre k' e a, podendo haver modificações na forma ou na

resolução da segunda banda. As tentativas de separação devem ser iniciadas em pH 6-7,

que deve ser alterado somente se houver aumento da largura da segunda banda ou então

aparecimento de cauda no pico (5,179).

Separação enantiomérica de fármacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quíral
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2.1.1.3.2.1 FASES ESTACIONÁRIAS QUIRAIS DERIVADAS DE ALBUMINAS

(a) Albumina sérica bovina

o primeiro trabalho empregando a albumina sérica bovina-agarose como a FEQ

para separação enantiomérica de triptofano foi registrado há aproximadamente três décadas

atrás. Em anos recentes várias FEQs derivadas de albumina sérica bovina foram

desenvolvidas e utilizadas para separações enantioméricas de diversas classes de

compostos como aminoácidos N-derivatizados, aminoácidos aromáticos, solutos neutros,

sulfóxidos e derivados de sulfoximina(5,6,7).Normalmente a sílica gel, agarose e polímeros

são utilizados para a imobilização de albumina sérica bovina (85).

Essencialmente são três as variáveis de fases móveis que podem ser exploradas para

otimizar a resolução de um determinado racemato entre elas, o pH, a força iônica e o

modificador orgânico (8).

(b) Albumina sérica humana

DOMENICIe colaboradores(55) pela primeiravez empregarama fase estacionária

quiral derivada da albumina sérica humana. Ácidos fracos e compostos neutros foram

separados empregando-se esta FEQ. Entre eles destacam-se o derivados do ácido 2-

arilpropiônico, tais como, o naproxeno, o flurbiprofeno, o ibuprofeno, o citoprofeno e o

fenoprofeno; os benzodiazepinos como o oxazepam, o lorazepam e o temazepam. As fases

do tipo albumina sérica humana e a albumina sérica bovina são similares entre si com

relação às ligações enantiosseletivas, podendo no entanto, ocasionar, algumas vezes,

inversão na ordem de eluição dos isômeros (55).

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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2.1.1.3.2.2 FASES ESTACIONÁRIAS QUIRAIS DERIVADAS DE ALBUMINAS

GLICOPROTEÍNAS

(a) a1-Ácido glicoproteína (AGP)

A AGP é constituída por uma única cadeia de peptídeo contendo 181 unidades de

aminoácido e 5 unidades de heteropolissacarídeos contendo 14 resíduos de ácido siálico,

mantendo assim o caráter ácido das proteínas. A FEQ com AGP foi desenvolvida por

HERMANSSONe colaboradores(91, 93). Desde então inúmeros compostos químicos e

farmacêuticos foram separados empregando-se esta coluna. Foram assim separados tanto

compostos de natureza ácida e básica como neutra (91,92,93).

Quando se empregam colunas do tipo aI-Ácido glicoproteína vários fatores como

pH da fase móvel, tipo e concentração do modificador orgânico, forca iônica e temperatura

influenciam o tempo de retenção e a seletividade dos isômeros. As propriedades de

ligações de hidrogênio e propriedades hidrofóbicas dos modificadores orgânicos não

carregador influenciamsignificativamentea enantiosseletividade dos solutos (85,92).

Poucas informações são disponíveis sobre os locais e mecanismo envolvido no

reconhecimento quiral por AGP devido a falta de informações sobre a estrutura ternária

dos complexos formados.

(b) Ovomucoid e ovoglicoproteína

MIWA e colaboradores desenvolveram a FEQs derivados de ovomucoid (OMCHI)

e ovoglicoproteína(OVCHI)(141, 142). As colunasforam capazesde separar enantiômeros

de compostos ácidos, básicos e neutros em matérias-primas e formulações farmacêuticas.

KIRKLAND e colaboradores (113)relataram que coluna do tipo OMCHI apresenta

estabilidade por maior tempo e maior número de injeções quando comparada com a FEQ

do tipo AGP. Ainda a coluna OMCHI mostrou-se mais estável do que outras FEQs

derivadas de proteínas.
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Outro tipo de fase estacionária quiral derivada de alburninas glicoproteínas é a

Avidin (AVI) e proteínas ligadas à riboflavina (RfBP). A avidin é uma glicoproteína básica

derivada da clara de ovo e liga-se fortemente com a biotina. Foi utilizada para preparação

de uma FEQ pela primeira vez por MIWA e colaboradores (142).

2.1.1.3.2.3 FASES ESTACIONÁRIAS QUIRAIS DERIVADAS DE ENZIMAS

(a) Tripsina e a-quimiotripsina

THEOLOHAN e colaboradores (202) e WAINER e colaboradores (212)

desenvolveram a FEQs derivadas de enzimas tais como, tripsina e a-quirniotripsina

respectivamente. A coluna de tipo tripsina foi capaz de separar derivados de arninoácidos

contendo elemento O e N. Com base nestes dados concluiu-se que o poder enantiosseletivo

da tripsina reside na atividade enzimática (202).

A FEQ derivada de a-quirniotripsina foi capaz de separar os arninoácidos,

derivados de aminoácidos e outros derivados do ácido ariloxipropiônico (212).

(b) Celulase

A celulase mais popular e mais eficiente é celobioidrolase CBH 1. Com colunas

contendo desta material foi possível a separação de compostos de diversas classes, assim

como compostos básicos, ácidos e neutros. O destaque principal para esta FEQ é a

separação enantiomérica de J3-bloqueadores(63,137).

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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(c) Lisozima

HAGINAKA e colaboradores (87)desenvolveram uma FEQ contendo lisozima. Esia

fase foi considerada eficiente para a separação enantiomérica de compostos básicos e

compostos não carregados, quando a fase móvel era constituída de tampão fosfato e

modificador orgânico. Entretanto, com esta FEQ não foi possível a separarção de

compostos de natureza ácida (87).

(d) Pepsina

HAGINAKA e colaboradores (86)desenvolveram a FEQ com pepsina. Compostos

básicos e compostos não carregados foram separados empregando-se esta FEQ, por outro

lado a FEQ não foi capaz de separar compostos de natureza ácida (86).

(e) Amiloglicosidase

Recentemente, KARLSSON e colaboradores (191)desenvolveram a FEQ derivada

de amiloglicosidase. A coluna desenvolvida foi considerada eficiente para a separação

enantiomérica de f3-bloqueadores. A enantiosseletividade e tempo de retenção podem ser

controlados pela manipulação dos componentes da fase móvel, como o tipo e a

concentração dos modificadores orgânicos, o pH, a força iônica da fase móvel e a

temperatura da coluna (191).
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TABELA 2. COLUNAS QUIRAIS DO TIPO PROTEÍNA DISPONÍVEIS NO

COMÉRCIO (4,38,85,224)

Separação enantiomérlca de fánnacos em medicamentos por cromlltografia llquida eom fase estacionária quiral
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Fabricante NomedaFEQ Tipo de Discriminador quiral

coluna

LKB EnantioPac@ Afinidade al- Ácido glicoproteína

Nagel & Co. Resolvosil BSA-7@ Afinidade Albumina sérica bovina

BSA-7P Afinidade Albuminasérica bovina

Regis Chiral AGP@ Afinidade al- Ácido glicoproteína

Chiral CBIf' Afinidade celobioidrolase I (Enzimas)

Chiral HSA@ Afinidade Albumina sérica humana

Shinwa Chemical ULTRON ES-BSA@ Afinidade Albuminasérica bovina

Industries ULTRON ES-PEPS Afinidade Pepsina (Enzima)

ULTRON ES-O Afinidade OMCm "Ovomucoid" extraída

de clara de ovo de galinha
Shandon Chiral BSA@ Afinidade Albuminasérica bovina

Chiral HSA@ Afinidade Albuminasérica humana

ChromTech AB Chiral HSA@ Afinidade Albuminasérica humana

Chiral AGP@ Afinidade al- Ácido glicoproteína

Chiral CBIf' Afinidade celobioidrolase I (Enzimas)

GL Sciences BiopticAV-I@ Afinidade" Avidin" extraída de clara

de ovo de galinha
Hewlett Packard ULTRONES-PEPS Afinidade Pepsina (Enzima)
Zorbax@ ULTRONES-O Afinidade OMCm "Ovomucoid" extraída

de clara de ovo de galinha
ULTRON ES-BSA@ Afinidade Albuminasérica bovina
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2.1.1.3.3 FASES ESTACIONÁRIAS QUIRAIS DO TIPO CAVIDADE OU

INCLUSÃO

Na cromatografia líquida de alta eficiência empregando-se fases estacionárias

quirais (FEQs), os enantiômeros podem ser resolvidos pela formação de complexos

diastereoisoméricos entre o soluto e as moléculas quirais, as quais estão ligadas à fase

estacionária. Seu uso tem crescido rapidamente na área da separação quiral.

A separação dos enantiômeros baseia-se na diferença de energia dos complexos

diastereoisoméricos transitórios formados entre os isômeros do soluto e a fase estacionária

quiral (Figura 10). Quanto maior a diferença em energia, maior a separação

cromatográfica. Quanto mais estável o complexo formado entre o enantiômero e a fase

estacionária quiral, maior será o seu tempo de retenção na coluna quiral.

pré-coluna
; Complexo :: R-soluto-FEQ !, .: :
! !. .. ,. .
! :, ., ., ., ,. .. .
: Complexo :
! S-soluto-FEQ:. ,. .. .. ,
! !
; :, I. .. .I .

R-soluto S-soluto

E
N
E
R
G
I
A

Injeção t(O)

Tempo
t 1 t2

FIGURA 10. Representação esquemática da separação por diferença de energia dos

complexos diastereoisoméricos transitórios (Adaptado com modificações) (211).

Nas maiorias das separações utilizando-se fases de polissacarideos, a separação

completa dos enantiômeros é atingida se a seletividade (a) for maior do que 1,2. Quando o

valor de a=I,2, a diferença em energia (~AG=RT Ina), entre a interação da FEQ e um par

de enantiômeros é de somente 0,11 kcallmol. Em outras palavras, uma separação completa

pode ser atingida com diferença mínima de energia entre os complexos enantioméricos
(150)
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2.1.1.3.3. (a) FASES ESTACIONÁRIAS QUIRAIS DO TIPO CICLODEXTRINA

(CHIRADEX@)

A ciclodextrina é um oligossacarideo constituído por unidades de d-a-glicoses

ligadas pela posição 1,4. As ciclodextrinas são produzidas pela degradação parcial do

amido, cujas unidades de glicose são acopladas, por ação enzimática, produzindo estruturas

cristalinas constituídas por moléculas de diferentes tamanhos que se agrupam sob a forma

de cone. As três formas mais comuns desta molécula estão apresentadas na Tabela 3. (4,184).

A estrutura das ciclodextrinas assemelha-se, portanto, a um cone com ambos os

lados abertos. O lado com diâmetro maior é constituído por grupamentos -aR secundários,

provenientes das unidades de glicose. O lado oposto, com diâmetro menor, é constituído

por grupamentos -OR primários, que são mais polares, sendo portanto, relativamente

hidrofóbicos, enquanto que a superficie oposta é polar. Os grupamentos -aR secundários

podem ser derivatizados para aumentar a profundidade da cavidade e/ou mudar a natureza

dos sítios para interação polar (45,88,164,184,215).

Devido a presença da unidade de d-a-glicose, a ciclodextrina apresenta

estereoespecificidade. A cavidade interior é relativamente hidrofóbica e uma grande

variedade de compostos solúveis e não solúveis em água, podem encaixar-se dentro dela,

formando complexos de inclusão, conforme a Figura 11. Se os compostos são quirais,

complexos de inclusão diastereoisoméricos são formados (88,123).Somente isômeros com

orientação espacial apropriada encaixam-se na cavidade apoIar, enquanto o antípoda,

devida sua orientação desfavorável, não se encaixa. A mesma teoria se aplica para o caso

de ligações tipo pontes de hidrogênio. Os isômeros com orientação apropriada favorecem a

ponte de hidrogênio entre o soluto e os grupos -OR localizados no lado aposto do cone da

ciclodextrina (4,215).

Separação erumtiomériea de fánnaeos em medicamentos por crOlrudogr:ofta liquida com fase estacionária quirnl
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TABELA3. PROPRIEDADESFÍSICASDASCICLODEXTRINAS(CD)(4,184)

Tipo de CD Unidade de Peso Dimensões da cavidade (A")

Glicose molecular Diâmetro Ext. Diâmetro Int. Profundidade

a-CD 6 973 13,7 5,7 7,8

j3-CD 7 1135 15,3 7,8 7,8

y-CD 8 1297 16,9 9,5 7,8
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Outros fatores que controlam e influenciam o processo de separação enantiomérica

incluem: a diferença na constante de ligação dos complexos de ciclodextrina, a diferença

na adsorsão dos complexos de ciclodextrina na superficie da fase estacionária e a diferença

na adsorsão das moléculas livres de soluto sobre a camada de ciclodextrina absorvida na

superficieda faseestacionária(95).
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FIGURA 11. Encaixe do soluto na cavidade da J3-ciclodextrina (4).

Uma série de compostos está sendo estudada utilizando-se J3-ciclodextrina, ou

como fase estacionária quiral, ou como aditivo quiral na fase móvel. O uso das colunas do

tipo ciclodextrina está crescendo rapidamente devido a grande aplicabilidade em

separações quirais e por apresentar longa vida útil. A estabilidade relativa dos complexos

diastereoisoméricos é responsável pela resolução dos compostos. (89,164,195,209).

TABELA 4. COLUNAS QUIRAIS DO TIPO CAVIDADE DISPONÍVEIS NO

COMÉRCIO (4,45,223)

Fabricante Nome da fase Tipo de coluna Discriminador quiral

J3-Ciclodextrina

y-Ciclodextrina

(S) 2-idroxipropil J3-ciclodextrina

(RIS) 2-idroxipropil J3-ciclodextrina

(S)-Naftiletil carbamoil J3-ciclodextrina

J3-Ciclodextrina

J3-Ciclodextrina
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Astec Cyclobond Cavidade

Cyclobond I Cavidade

Cyclobond I-SP@ Cavidade

Cyclobond I-RSP@ Cavidade

Cyclobond I-S
Cavidade

Merck Chiradex@ Cavidade

Serva ChiralBdex Cavidade

=Si 1OOPolyol



1-

REVISÃO DA LITERATURA 30

2.1.1.3.3. (b) FASES ESTACIONÁRIAS QUIRAIS DO TIPO CELULOSE

(CHIRALCEL OD~

A celulose é o polímero natural opticamente ativo mais acessível. Este composto,

no entanto, apesar de possuir a propriedade de reconhecimento quiral, não pode ser

utilizado para preparação da FEQs devido à falta de rigidez da sua estrutura (75).

Os trabalhos do grupo de OKAMOTO (108,150,151,152)proporcionaram a obtenção de

uma grande variedade de derivados de polissacarideos tais como: tris-benzoatos, tris-

cinamatos-etris-(aril ou benzilcarbamatos) adsorvidos em sílicagel.

As FEQs derivadas de polissacarideos estão disponíveis comercialmente e têm sido

usadas extensivamente (46, 58, 60, 68, 150, 190). A diferença de seletividade geralmente é

resultado de diferentes estruturas de polissacarideos (Tabela 5).

Entre os derivados de polissacarideos, os carbamatos de celulose e de amilose são

os mais empregados como fases estacionárias quirais em cromatografia liquida de alta

eficiência. A grande vantagem destas fases quirais é que maior variedade de compostos

quirais pode ser eficientemente separada (46,196,225).

A estrutura da fase estacionária derivada da celulose é linear rígida (46,130).As

colunas derivadas de celulose são preparadas mecanicamente por deposição destes

derivados, sob a forma de um filmefino, sobre a superflcie do suporte de sílica(46, 150, 184).

As colunas do tipo celulose têm sido utilizadas com sucesso na cromatografia

liquida com fase quiral para separações quirais dos fármacos racêmicos, especialmente f3-

bloqueadores (1,2,14,37, 40,60,121,150,117,174,190, 193,227).

O tris-(3,5-dimetilfenilcarbamato) de celulose (Chiralcel OD@)é a fase que tem tido

maior aplicabilidade. OKAMOTO e KAIDA (150)destacam que de 510 racematos por eles

analisados, 229 foram completamente resolvidos quando foi empregada a coluna Chiralcel

OD@.
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Embora o mecanismo de reconhecimento quiral destas colunas ainda não esteja

completamente elucidado, acredita-se que a discriminação quiral é possível devido à

formação de complexos de inclusão (209)e pelas ligações polares com os grupamentos

carbamatos (13).O grupamento carbamato interage com o soluto pela ligação hidrogênio

com -NH e C=O e ligação dipolo-dipolo com o grupamento C=O. O grupamento hidroxila

dos aminoálcoois parece ser importante para o reconhecimento quiral (2,150).

O mecanismo de reconhecimento quiral pela a FEQ derivada de fenilcarbamato de

celulose tem sido intensamente estudado. Para tanto normalmente são empregados

métodos cromatográficos, computacionais e espectroscópicos (226).A habilidade de

reconhecimento quiral dos fenilcarbamatos de polissacarídeos é altamente influenciada

pelo substituinte do anel fenil, uma vez que o substituinte modifica a polaridade do grupo

carbamato. Este fato indica que o grupo polar carbamato é muito possivelmente local de

adsorção mais importante para que ocorra a separação quiral (225).

Os enantiômeros podem ser resolvidos, utilizando-se coluna do tipo Chiralcel OD@,

pela formação de complexos diastereoisoméricos entre o soluto e a molécula quiral

localizada na fase estacionária. Para a separação enantiomérica dos J3-bloqueadores, a

ligação entre o hidrogênio do grupo -OR da parte aminoálcool do composto e o grupo

carbonila do derivado de fenilcarbamato parecem ser essenciais para o reconhecimento

quiral. A Figura 12 apresenta possíveis interações, com a formação de pontes de

hidrogênio e interações 1t-1t,que são essenciais para o reconhecimento enantiomérico (225,

226).As interações entre as duplas ligações e a inclusão parcial dos enantiômeros na fase

estacionária quiral também são fatores importantes. As fases estacionárias quirais são

empregadas fteqüentemente com fases móveis que consistem de misturas de um solvente

apoIar (hexano, por exemplo) e um álcool polar (13,58,117,150).

Além das fases estacionárias quirais disponíveis comercialmente, existem outras

colunas, como por exemplo, as fases derivadas de carboidratos (220),as de amilose (S)-a-

metilbenzoilcarbamato, que foram empregadas para a separação de derivados de sulfóxidos

(129)e as de carbamato de celulose que foram utilizadas extensivamente para a

d o -
d d

o
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°
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FIGURA 12. Estereoquímica estrutural da fase estacionária quiral do tipo carbamato de

celulose tris-3,5-dimetilfenil (Chiralcel OD@) e possíveis ligações necessárias para

reconhecimento quiral do atenolol e do metoprolol (Adaptado com modificações) (1,199,225).

As colunas de celulose podem ser utilizadas com fases móveis simples, todavia,

apresentam algumas limitações, pois, não suportando altas pressões, conduzem à

separações lentas e com baixa eficiência.

As colunas do tipo celulose superam todas as limitações das colunas do tipo

proteínas imobilizadas e do tipo ciclodextrinas, especialmente na separação de f3-

bloqueadores. Entre as vantagens que estas colunas ( tipo Chiralcel OD@)oferecem podem

ser citadas:

i)

ii)

A alta capacidade de carregamento dos fármacos,

Os solventes orgânicos, com baixo ponto de ebulição, tipicamente utilizados com

este tipo de coluna, facilitamo isolamento dos solutos puros,

Separação enantiomérlca de fánnacos em medicamentos por crornatogl'llfill Iiquid9 com fmle estacionári9 quiral
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iii) o sistema de solventes orgânicos utilizados em colunas do tipo celulose pode ser

removido com facilidade das frações purificadas, o que não ocorre com colunas do

tipo ciclodextrina e proteína, com as quais devem ser empregadas soluções tampão

na fase móvel,

iv) A coluna do tipo celulose pode ser utilizada para a separação enantiomérica de

diversos tipos de compostos quirais,

v) Colunas deste tipo, de curto comprimento disponíveis no comércio, são

rapidamente equilibradas e permitem separações em pequeno espaço de tempo,

além de serem relativamente econômicas.

Recentemente uma série de fases estacionárias quirais derivadas de polissacarídeos

foram comercializadas para separação enantiomérica de compostos em fase reversa e em

fase polar orgânica (196).As colunas foram capazes de separar enantiômeros de grande

número de compostos químicos e farmacêuticos com natureza básica, ácida e neutra. A

Tabela 5 apresenta alguns exemplos deste tipo de colunas disponíveis no comércio. A

maioria das empresas fornecedoras de colunas quirais disponibilizam serviços de

atendimento ao cliente e fornecem ajuda no desenvolvimento e montagem da FEQs

atendendo às necessidades especificas dos clientes.
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TABELA 5. COLUNAS QUIRAIS DO TIPO POLÍMEROS HELICOIDAIS

DISPONÍVEIS NO COMÉRCIO (46,196)

Chiralpak ~ Troca de ligantes Prolina - cobre

Chiralpak ~ Troca de ligantes Aminoácido - cobre

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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Fabricante NomedaFEQ Tipo de Discriminador quiral

Coluna

Daicel Chemica1 Chiralcel OD@ Helicoidal Tris dimetilfenil carbamato de celulose

Industries (Japão)

Chiralcel OD-R@ Helicoidal Tris dimetilfenil carbamato de celulose

Chiral Technologies Inc. (Fase reversa)

(Estados Unidos de ChiralcelOf!> Helicoidal Tri-4- metilbenzoato de celulose

América de Norte)

Chiralcel OJ-R@ Helicoidal Tri-4- metilbenzoato de celulose

(Fase reversa)

Chiralcel OA@ Helicoidal Triacetato de celulose

Chiralcel OB@ Helicoidal Tribenzoato de celulose

Chiralcel OC@ Helicoidal Trisfenilcarbamato de celulose

Chiralcel OE@ Helicoidal Éter tribenzoilcelulose

Chiralcel OK@ Helicoidal Tricinamato de celulose

Chiralpak OT@(+) Helicoidal Poli(trifenilmetilmetacrilato)

Chiralpak OP@(+) Helicoidal Poli(2-piridildifenilmetilmetacrilato)
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2.1.1.3.4 FASES ESTACIONÁRIAS

MACROCÍCLICOS

QUIRAIS DO TIPO ANTIBIÓTICOS

Poucos seletores quirais oferecem alto grau de seletividade e boa eficiência para

grande número de compostos. Desde a introdução deste tipo da coluna em 1994 por

ARMSTRONG (216),foi observado que antibióticos macrocíclicos apresentavam alto grau

de seletividade para grande número de compostos, com manutenção da eficiência na

separação enantiomérica. Poucos seletores quirais na atualidade apresentam estas

vantagens (216).

Os antibióticos macrocíclicos representam uma cJasse relativamente nova de

seletores quirais na área de separações enantioméricas de compostos quirais por CLAE

FEQ, eletroforeses capilar e cromatografia em camada delgada, entre outras (59).
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FIGURA 13. Estrutura química de glicopeptídeos macrocíclicos (a) Vancomicina

(Chirobiotic V@), (b) Teicoplanin (Chirobiotic T@) (39,216)
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Os antibióticos macrocíclicos possuem centros característicos que permitem a

interação com analitos de diversas classes de compostos, atuando como seletores quirais.

Possuem vários centros esterogênicos e grupos funcionais, permitindo assim, interações

múltiplas com moléculas quirais de interesse farmacológico. O mecanismo de separação

baseia-se nas interações hidrofóbicas, dipolo-dipolo, interações 7t-7t,pontes de hidrogênio

como também em força de repulsão estérica (217).Os estudos mais recentes comprovam

envolvimento de interações iônicas ou interações de carga-carga (78).As interações

potencialmente envolvidas no processo de reconhecimento e a força relativa na separação

enantiomérica dos compostos quirais está representada na Tabela 6.

TABELA 6. INTERAÇÕES E FORÇAS RELATIVAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO

DE RECONHECIMENTO QUIRAL POR CHIROBIOTIC y@(39)

No. Tipo de Interação

Interações 7t-7t

Força Relativa

Muito forte1

2 Muito fortePonte de hidrogênio

Inclusão na cavidade

Interação dipolo-dipolo

Repulsão estérica

Força media

Fraca

Fraca*3

4

5

6 Interações iônicas ou interações de carga-carga

(aniônica ou catiônica)

Forte

* Fraca em relação à ciclodextrina, entretanto, a cinética de inclusão é mais rápida, assim proporcionando
separações enantioméricas em curto intervalo de tempo.

A FEQ derivada de glicopeptídeo, ligada covalentemente, é a mais popular e

eficiente. Esta fase pode ser utilizada em cromatografia liquida com fase normal, com fase

reversa e com modo orgânico polar, proporcionando separações adequadas (59).

Uma série de fases estacionárias quirais do tipo glicopeptídeos são disponíveis no

comércio, entre elas destacam-se, a Chirobiotic y@ , a Chirobiotic T@e a Chirobiotic R@

constituídas por vincomicina, teicoplanina e ristocetina, respectivamente, como seletores

quirais. A Figura 13 mostra as estruturas químicas dos dois glicopeptídeos mais

empregados como fases estacionárias quirais (10).
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As colunas desta classe apresentam uma série de vantagens entre elas (216):

a) Separam enantiômeros de diversas classes de compostos quirais,

b) Apresentam estabilidade mecânica contra a pressão durante o empacotamento e

imobilização, da coluna,

c) São disponíveis em quantidades suficientes e a custo inferior com relação à outras fases

estacionárias quirais,

d) São semelhantes às colunas com fase quiral do tipo proteína, entretanto, apresentam alta

capacidade de carregamento e maior estabilidade

e) Podem ser utilizadas em fase normal (hexano-etanol) sem mudanças irreversíveis na

seletividade e na desnaturação, o que ocorre no caso das colunas derivadas de proteínas,

f) Podem ser utilizada para cromatografia liquida em escala preparativa.

TABELA 7. COLUNAS QUIRAIS DO TIPO ANTIBIÓTICO MACROCÍCLICO

DISPONÍVEIS NO COMÉRCIO (39,216)
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Fabricante Nome da Tipo de coluna Discriminador quiral

FEQ

Advanced Separation Chirobiotic V 1t-1tcomplexação e Glicopeptídeos (Vincomicina)

Technologies Inc pontes de hidrogênio

(ASTEC@) Chirobiotic T 1t-1tcomplexação e Glicopeptídeos (Teicoplanina)

pontes de hidrogênio

Chirobiotic R 1t-1tcomplexação e Glicopeptídeos (Ristocetina)

pontes de hidrogênio
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2.2 (3-BLOQUEADORES

Os B-bloquedores representam o grupo de fánnacos mais importantes e prescritos

devido ao fato de que as doenças cardiovasculares estão entre as maiores causas de

mortalidade mundial (17,58).O pindolol, o nadolol, o betaxolol, o atenolol e o metoprolol,

são agentes bloqueadores de receptores B-adrenérgicos empregados principalmente, na

angina pectoris, hipertensão, certas arritmias cardíacas e no tratamento do glaucoma (49,72,
96,117,134,186,227)

Pelo menos um centro quiral é encontrado nas estruturas dos B-bloqueadores na

porção a-hidroxietilamina (aminoálcool). Faz exceção o nadolol, que possui três centros

quirais (2,17,134,186).A maioria dos agentes B-bloqueadores fteqüentemente, prescritos são

formulados e comercializados na forma racêmica (60,83,97,117)embora, para alguns deles, já

tenha sido demonstrado que o enantiômero S(-) é o responsável pelo efeito farmacológico

principal (97,117,134,227)e que a oxidação hepática é altamente estereoespecífica (93,214).

Os dados disponíveis na literatura sobre a atividade farmacológica dos B-

bloqueadores indicam que a interação destes agentes com receptores B-adrenérgicos é

altamente estereoespecífica (107,134,145,156,186). Normalmente, a atividade B-bloqueadora

cardíaca é devida ao isômero Se-), sendo que a razão de atividade entre os enantiômeros

pode ser altamente variável. O S-atenolol, por exemplo, apresenta atividade B-bloqueadora

cardíaca 46 vezes maior do que seu antípoda (156).O S-betaxolol é 530 vezes mais ativo do

que o R-isômero e o S-metoprolol, 33 vezes mais potente do que suas antípodas ópticas

(145).O S-pindolol foi considerado 200 vezes mais potente do que R-pindolol quanto a

atividade bloqueadora de receptores B 1 e B2 (107). SRlNIV AS e colaboradores (186)

determinaram a ordem de atividade na seqüência decrescente para os quatro enantiômeros

do nadolol e observaram que a atividade farmacológica do SQ12151 > SQ12150 > nadolol

racêmico> SQ12148 > SQ12149 (186).
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Recentemente,emestuJooompara~osolrea~armacoLL;cajo ~ ~)JenOJO

(189)demonstrou-se que a metade da dose de (S)-atenolol já diminui o batimento cardíaco e

a pressão sangüínea no mesmo nível do fármaco racêmico. O (R)-atenolol, por outro lado,

apresenta concentração sangüínea significativamente superior à do (S)-atenolol (189).

Entretanto, como já foi observado, não existe diferença no perfil farmacocinético dos

enantiômeros do betaxolol, após administração por via oral ou intravenosa. Os

enantiômeros do pindolol foram apresentados como exemplos de "clearance renal"

estereoespecífico (97).

Os agentes bloqueadores f3-adrenérgicos são derivados de ariletanolaminas e de

ariloxipropanolaminas com valor de pKa entre 9,0 e 10,0 (42).Podem ser representados pela

fórmula geral indicada na Figura 14 e Quadro 1, na qual o -(Ar) pode ser um grupo

aromático ou outro substituinte adequado, de forma a possibilitar a ocorrência de

interações hidrofóbicas e/ou outras, com o sítio receptor. A porção com atividade

farmacológica dos agentes bloqueadores f3-adrenérgicosconsiste num sistema aromático

substituído (A) ligado diretamente, ou através de ponte metilênica, à porção a-

hidroxietilamínica(B) e a um resíduo alquílico substituído no grupo amino (C).

H

/N

C H3

H2

~
* carbono assimétrico

FIGURA 14. Fórmula geral dos agentes bloqueadores f3-adrenérgicos.
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QUADRO 1. AGENTES BLOQUEADORES f3-ADRENÉRGICOS.

Os bloqueadores f3-adrenérgicos são fármacos que inibem seletivamente

determinadas respostas do estímulo simpático ou bloqueiam os efeitos produzidos por

agentes simpatomiméticos. Interagem com receptores específicos bloqueando os efeitos do

estímulo de receptores 13e interferem no armazenamento das catecolaminas. Entre eles, o

pindolol e o nadolol tem atividade não seletiva sobre receptores adrenérgicos 131e 132.Por

outro lado, o betaxolol, o atenolol e o metoprolol são bloqueadores adrenérgicos cardio-

seletivos (131). Os agentes bloqueadores f3-adrenérgicos agem como antagonistas

competitivos do levarterenol no receptor 13.Estas substâncias devem seus efeitos inibitórios

aos substituintes volumosos ligados ao átomo de nitrogênio. Ao se ligarem ao anel de

adenina do ATP, tais substituintes impedem os processos de transferência de próton, muito

provavelmente por deslocarem o anel da adenina do seu local de ligação na superficie do

receptor (117,134,203).
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No Brasil, os agentes f3-bloqueadores são comercializados em diversas formas

farmacêuticas, tais como soluções injetáveis, soluções oftálmicas e comprimidos (54).Os

métodos cromatográficos desenvolvidos e padronizados nesta pesquisa serão aplicados na

análise de amostras comerciais contendo f3-bloqueadores, com o objetivo de avaliar-se a

Sep9n1ÇiiO erumtiomériea de fánnaC05 em medicamentos por cromatogrntia liquida com fase estaeionária quiral
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constituição e a pureza isomérica destes fármacos nos medicamentos. Na Tabela 8 estão

apresentadas as formulações farmacêuticas selecionadas para a pesquisa.

TABELA 8. MEDICAMENTOS CONTENDO f3-BLOQUEADORES NA FORMA

RACÊ:MICACOMERCIALIZADOS NO BRASIL (54)

, ,
FARMACO NOME LABORATORIO FORMA FORMA

COMERCIAL ISOMÉRICA FARMACÊUTICA

Atenolol Angipressoo Biosintética Racêmica Comprimido

AtenofID Astra Zeneca Racêmica Comprimido

Neotenol@ Biobrás Racêmica Comprimido

Atenolol Neo Química Racêmica Comprimido

Tenoretic@ Zeneca Racêmica Comprimido

Atenolol KnoU/ BASF Racêmica Comprimido

Plenacor@ Merck Bagó Racêmica Comprimido

Teuto atenolol@ Teuto brasileiro Racêmica Comprimido

Atenolol Cazi Racêmica Comprimido

Metoprolol Lopressor@ Novertis Racêmica Comprimido

Seloken@ Astra Zeneca Racêmica Comprimido

Seloken@ Astra Zeneca Racêmica Injetável

Pindolol Visken@ Novartis Racêmica Comprimido

Betaxolol Betoptic@ Alcon Racêmica Solução oftálmica

Betoptic-S@ Alcon Racêmica Suspenção oftálmica

Nadolol Corgard@ Bristol-myers squibb Racêmica Comprimido
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A maioria dos estudos estereoespecíficos dos ~-bloqueadores (49,93) envolvem

etapas vagarosas de extração e processos de derivatização, o que se toma inadequado para

a análise de rotina. Recentemente, alguns pesquisadores empregaram colunas dos tipos

Chiralcel OD@(14,37,60,94,117,174,190,227), ~-ciclodextrina (60,90,215)e aI-ácido glicoproteína

(AGP) (18,33, 61,93, 193)e antibióticomacrocíclico(Teicoplanina- Chirobiotic T@) (119,140)

para a determinação enantiomérica dos ~-bloqueadores.

LAMPRECHT e colaboradores empregaram sistema on-line para a preparação de

amostra biológica (urina) visando a determinação enantiomérica do atenolol empregando

fase estacionária derivada do antibiótico macrocíclico glicopeptídeo, a teicoplanina

(Chirobiotic T@).Os autores do trabalho empregaram dispositivo chamado material de

acesso restrito (RAM) para preparação da amostra on-line, o que supera parcialmente a

limitação associada a análise enantiomérica do atenolol nos fluidos biológicos. Entretanto,

empregaram detector de fluorescência não viável para uso rotineiro. Mesmo utilizando

detector de fluorescência o limite de quantificação foi de lSJ..Lg/litro(119).

Já em trabalho recente o MISTRY e colaboradores (140)utilizaram fase estacionária

derivada do mesmo antibiótico macrocíclico glicopeptídeo (Chirobiotic T@)para separação

simultânea de enantiômeros do metoprolol e a-hidroximetoprolol. Entretanto, o método

proposto apresenta duas desvantagens, utilização de um detector de fluorescência e o

emprego de padrão interno para quantificar os enantiômeros.

As Tabelas de números 9 a 13 apresentam descrição de alguns parâmetros de

separação enantiomérica do metoprolol, betaxolol, pindolol, nadolol e atenolol,

respectivamente, empregando fases estacionárias quirais de diversas classes. A maioria das

determinações foi realizada em amostras biológicas.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral.
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TABELA 9. SEPARAÇÕES DO METOPROLOL SEGUNDO A LITERATURA

COLUNA SISTEMA DE SOLVENTE VAZÃO DETECÇÃO CONC. INJETADA REFERENCIA
mL/min. (ll.nm)

1 ChiralcelODoo Hexano:isopropanol:dietilamina 0,7 276 160 and 80 Ilg/mL 40

(80:20:0,1 v/v/v)
2 Chiralcel OD@ Hexano:etanol:dietilamina 1,0 273 Variável 117

(90:10:0,05 v/v/v)
3 Chiralcel OD@ Hexano:isopropanol:dietilamina 0,5 275 1000 Ilg/mL 60

(80:20:0,1 v/v/v)
4 Cyclobond-I@ Acetonitrila:metanol:ácidoacético:trietilamina 1,0 275 1000 Ilg/mL 60

J3-Cyclodextrin (97:3:24:0,36 v/v/v/v)

5 Chiralcel OD@ Hexano:isopropanol (90:10) + 10 Mm octilamina (v/v) 1,0 FI. Amostra biológica 190

6 ChiralcelOD@ Hexano:isopropanol:dietilamina 1,0 FI. 25-400 ng/mL 174
(91:08:1,0 v/v/v)

7 ChiralcelOD@ l-propanol (10%):dietilamina(0,1%):água 600 mg/L 0,5 FI. 1,21lmol/L 14

em hexano (v/v)
8 ChiralcelOD@ Hexano:isopropanol:dietilamina 1,0 FI. Amostra biológica 121

(75:25:0,05 v/v/v)
9 Chirlcel OD@ Hexano:isopropanol:dietilamina 1,0 FI. Amostra biológica 37

(90:10:0,01 v/v/v)
10 ChiralcelOD@ Dietilamina 10 mM e água 83 mM 1,0 273 1000 Ilg/mL 193

em hexano:isopropanol (3: 1 v/v)

11 aI-ácido glicoproteína@ Tampão fosfato 10 mM (pH 7,0):metanol (95:05 v/v) 0,9 220 60 Ilg/mL 33

12 ChirobioticT@ Acetonitrila:metanol:diclorometano:ácido acético:TEA 2,2 FI Amostra biológica 140

(Teicoplanin) (56:30:14:0,2:0,2 v/v/v/v) .;:..
.;:..

FI. = Fluorimetrico



TABELA 10. SEPARAÇÕES DO BETAXOLOL SEGUNDO A LITERATURA

COLUNA SISTEMA DE SOLVENTE VAZÃO DETECÇÃO CONe. REFERENCIA
mL/min. (Ànm) INJETADA

1 ChiralcelOD@ Hexano:etanol:dietilamina 0,7 276 80 (~g/mL) 40
(80:20:0,1 v/v/v)

Hexano:isopropanol:dietilamina
(87:13:0,05 v/v/v)

Hexano:isopropanol:dietilamina
(80:20:0,1 v/v/v)

4 Cyclobond-I@ Acetonitrila:metanol: ácido acético:trietilamina 1,0
f3-Cyclodextrin (97:3:24:0,36 v/v/v/v)

2 ChiralcelOD@ 1,5 273 Variável 117

3 Chiralcel OD@ 0,5 275 1000 (!!g/mL) 60

275 1000 (!!g/mL) 60

5 Chiralcel OJ@ Hexano:isopropanol:ácido trifluoroacético
(95:4,975:0,025 v/v/v)

1,0 220 Variável 198

+>-VI
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TABELA 11. SEPARAÇÕES DO PINDOLOL SEGUNDO A LITERATURA

"f;:.0"1

No. COLUNA SISTEMA DE SOLVENTE VAZÃO DETECÇÃO CONCENTRAÇÃO REFERENCIA
mL/mill. (Â.nrn) INJETADA

1 Chiralcel ODil\) Hexano :etanol:dietilamilla 0,7 276 80 llg/mL 40
(80:20:0,1 v/v/v)

2 Chiralcel OD@ Hexano:isopropanol:dietilamilla 1,5 273 Amostra biológica 117
(70:30:0,05 v/v/v)

3 Chiralcel OD@ Acetonitrila : perclorato de sódio aquoso 0,5 FI. Variável 227
(40: 60 v/v)

4 ChiralcelOD@ Hexano:isopropanol:dietilamilla 0,5 265 1000 Ilg/mL 60
(20:80:0,1 v/v/v)

5 aI-ácido glicoproteína Tampão fosfato 10 mM (pH 7,0):metanol 0,9 220 60 Ilg/mL 33
(85:15 v/v)

6 aI-ácido glicoproteína Tampão fosfato 10 mM (pH 7,0):acetonitrila 0,9 225 20 Ilg/mL 18
(90:10v/v)

7 aI-ácido glicoproteína Tampão fosfato 10 mM (pH 7,3):acetonitrila 0,9 FI. Amostra biológica 61
(90:10 v/v)

FI. = Fluorimétrico



TABELA 12. SEPARAÇÕES DO NADOLOL SEGUNDO A LITERATURA

....'J

No. COLUNA SISTEMA DE SOLVENTE VAZÃO DETECÇÃO CONCENTRAÇÃO REFERENCIA
roL/mino (Ànm) INJETADA

1 Chiralcel ODQ\) Hexano: etanol:dietilamina 0,7 276 200 and 80 Ilg/roL 40
(80:20:0,1 v/v/v)

2 Chiralcel OD@ Hexano:isopropanol:etanol:dietilamina 1,0 273 Amostra biológica 117

(80:5:15:0,05 v/v/v/v)
3 ai-ácido glicoproteína@ Tampão fosfato 10 mM (pH 7,0):isopropanol 0,9 225 20 Ilg/mL 18

(96:04 v/v)
4 Chiralcel OD@ Hexano: etanol:dietilamina 1,0 254 10 nmol 2

(85:15:0,4 v/v/v)
5 Chiralpak AD@ Hexano: etanol:dietilamina 1,2 270 Variável 130

(80:20:0,3 v/v/v)



TABELA 13. SEPARAÇÕES DO ATENOLOL SEGUNDO A LITERATURA

No. COLUNA SISTEMA DE SOLVENTE

1 ChiralcelOD@ Hexano:isopropanol:dietilamina
(60:40:0,1 v/v/v)

Tampão fosfato 10 rnM (pH 7,0)2 a l-ácido
glicoproteína@

a l-ácido
glicoproteína@

Fenil carbamato de ~-
ciclodextrina

a l-ácido
glicoproteína@

(R, R) DACH-DNB

Tampão fosfato 20 rnM (pH 4,6):etanol
(90:10 v/v)

Tampão fosfato 10rnM (pH 7,2)

3 Tampão fosfato 10 rnM (pH 7,0)

4

5

Diclorometano:metanoI
(98:2 v/v)

5% de isopropanol em tampão fosfato de sodio (pH 6,8)
+ 50/lM cellobiose e /lM50 EDTA-Na

Chirobiotic T@ Acetonitrila:methanol:ácidoacético:TEA
(Teicoplanin) (55:45:0,3:0,2 v/v/v/v)

DACH-DNB = (R, R)-diaminociclo-hexanodinitrobenzoil
FI. = Fluorimetrico

6

7 Chiral CBH

8

.f:::o.
00

VAZÃO DETECÇÃO CONCENTRAÇÃO REFERENCIA
rnL/min. (Ànm) INJETADA

0,5 275 1000 /lg/mL 60

0,9 220 60 /lg/mL 33

0,9 225 20 /lg/rnL 18

1,0 FI. Amostra biológica 90

0,9 FI. Amostra biológica 61

1,0 FI Amostra biológica 57

0,9 FI. Amostra biológica 71

1,5 FI. Amostra biológica 119
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2.3 ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTERÓIDES

A maioria dos antiinflamatórios não-esteróides quirais são ácidos arilalcanóicos

contendo, pelo menos, um átomo de carbono tetraédrico assimétrico. Normalmente, este

carbono quiral está localizado na cadeia lateral, no entanto, pode ser encontrado no anel

rígido, como no caso do "ketorolac" (51).

São possíveis quatro estereoisômeros metabólicos do ibuprofeno, RS-(R-

ibuprofeno, S-carboxiibuprofeno), SR-, SS e RR-configurações, em decorrência de fato

que o ibuprofeno "in vivo" é metabolizado a carboxiibuprofeno, incorporando assim outro

carbono quiral na molécula (173).

A maioria dos antiinflamatórios não-esteróides é comercializada como racemato. O

naproxeno é o único membro desta família disponível mundialmente como S-(+)-

enantiômero puro. O S-(+)-ibuprofeno (Garbo, Fieberbrunn, Áustria) está disponível para

uso clínico na Áustria desde 1994. O S-(+)-ketoprofeno foi aprovado recentemente para ser

comercializado na Espanha (Medarini SA, Badalona, Barcelona) (51,65).

A comercialização e disponibilidade clínica do S-antípoda é conseqüência de longa

pesquisa na qual comprovaram-se os resultados desfavoráveis deste antiinflamatório não-

esteróide na forma racêmica. Vários trabalhos publicados nos últimos 20 anos

comprovaram, que a atividade antiinflamatória do ibuprofeno e do flurbiprofeno é devida

ao S-antípoda; que o R-antípoda transforma-se, "in vivo", em S-antípoda, sendo essa

transformação uni-direcional; e que os perfis farmacocinéticos e farmacodinâmicos do

ibuprofeno e do flurbiprofeno são estereoespecíficos. Na Tabela 14 estão apresentados os

medicamentos selecionados para a pesquisa.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liqnida com fase e~'tacionária quil'!ll
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As estruturas químicas dos agentes antiinflamatórios a serem estudados estão
apresentadas na Figura 15 e no Quadro 2.

R1 ~ > */OOH
R2 H CH3

* carbono assimétrico

FIGURA 15. Fórmula geral dos agentes antiinflamatórios não-esteróides

QUADRO 2. ESTRUTURAS QUÍMICAS, ENANTIÔMEROS E NOMES QUÍMIcos

DOS AGENTES ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTERÓIDES SELECIONADOS

PARA A PESQUISA

NÚMERO DE
ISÔMEROS

S (-)

R (+)

NOME QUÍMIco

Ácido 2-metil- 4 - [isobutil]
fenilacético

S (-)

R (+)
Ácido 2-fluoro - 2 - metil-
4 - bifenilacético

O ibuprofeno(pKa 4,4 - 5,2) (42)e o flurbiprofeno (pKa 4,2) (158)são agentes

importantes da classe dos antiinflamatórios não-esteróides, derivados do ácido propiônico.

Ambos apresentam em comum um grupo carboxilico, separado por um átomo de carbono

que faz parte de um núcleo aromático plano. A este núcleo podem estar ligados grupos

lipofilicos volumosos. A presença de um substituinte a-metila realça a potência. São

portanto, moléculas com caráter ácido ITaco.Os efeitos terapêuticos dos antiin:flamatórios

não-esteróides, bem como seus efeitos adversos, estão relacionados com a síntese das

prostaglandinas E2 e PGI2 (65,96).

Separação enantiomérica de fánnaros em medicamentos por croJrultogt'llfia liquida com fa:le e:dacioruírla quirnl
Anil Kunuu 8ingh - Tese pll1'a obtencãD db grau tÚ!DOUTOR FCFAJSP 1001
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Os enantiômeros R (-) dos agentes antiinflamatórios não-esteróides (profenos) são

desprovidos de capacidade para inibir a síntese de prostaglandinas sendo, portanto,

geralmente ineficientes como agentes antiinflamatórios in vivo. Em contrapartida, os

enantiômeros S (+) são eficientes tanto in vitro como in vivo (66,99).Exceções para essa

regra geral da enantiosseletividade incluem o R (-) ibuprofeno e o R (-)-fenoprofeno, que

são farmacologicamente ativos in vivo (26,27, 65, 127).Ficou demonstrado que estes

compostos exercem ação farmacológica devido a inversão da configuração óptica que

ocorre in vivo (66,99,218).

Foi também verificado que o enantiômero R (-) é significativamentemenos potente

quando comparado com o enantiômero S(+) ou com a mistura racêmica, tanto na atividade

antiinflamatória como na toxicidade gastrintestinal (26,27). Por estas razões existe a

possibilidade de se utilizar o enantiômero R (-) de agentes antiinflamatórios não-esteróides

como analgésicos com efeito antiinflamatórioe mínimatoxicidade gastrintestinal (65,81,127).

Separação enanfiomérica de fánnacos em medicamentos por Crollliltografta liquida com Cuse estaciollÁriJl quirnl
AnU Kumar Singh - Tese para obtenção do gl'QU de DOUTOR FCFIUSP 1001



Alem do ibuprofeno, o cetoprofeno e outros fármacos do grupo dos

antiinflamatórios não-esteróides , são exemplos clássicos de compostos que sofrem

inversão quiral no organismo. O (R)-isômero no organismo sofre inversão pela ação

enzimática e transforma-se no (S)-isômero. A Figura 16 ilustra a inversão quiral do

ibuprofeno (31,120)

SeparaçAo erumtiomériea de fánnaC03 em medicamentos por eromatografia liquida com fase e><t2cioruirm quiraJ.
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TABELA 14. MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS NO BRASIL CONTENDO

ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES (54).

, ,
FARMACO NOME LABORATORIO FORMA FORMA

COMERCIAL ISOMÉRICA FARMACÊUTICA

Ibuprofeno Actiprofen Sanofi Racêmica Comprimido

Advil@ Whitehall Racêmica Comprimido

Artril@ Farmasa Racêmica Comprimido

Benotrin@ E.M. S Racêmica Comprimido

Danilon@ Allergan-Frumtost Racêmica Comprimido

Doretrim@ Novartis Racêmica Comprimido

Ibufran@ Neo Química Racêmica Comprimido

Ibuprofeno União Química Racêmica Comprimido

Ibuprofeno Teuto Bras Racêmica Comprimido

Ibuprofeno Bunker Racêmica Comprimido

Motrin@ Pharmac Upjohn Racêmica Comprimido

Parartrin@ Cazi Racêmica Comprimido

Flurbiprofeno Froben@ BASF Racêmica Cápsula com ação

prolongada

Ocufen@ Allergan-Frumtost Racêmica Suspensão oftálmica
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R-IBU
100%

hidrolase ) R-IBU
acilCoA ) R-IBU-CoA ! 100%sintetase

11==u.

S-IBU
100%

~ S-IBU-CoA hidrolase) S-IBU
100%

FIGURA 16. Inversão quiral do ibuprofeno (R-ibuprofeno <=>S- ibuprofeno) (44)

COX e colaboradores (43)realizaram um estudo sobre a bioequivalência de duas

formulações do ibuprofeno. Os ensaios estereoespecíficos e não estereoespecíficos

apresentaram resultados significativamente diferentes. As duas formulações foram

consideradas não bioequivalentes do ponto de vista enantiômero individual. Além disso, as

duas formulações apresentaram perfis de liberação para o ibuprofeno, significativamente

diferentes (43).

JAMALI e colaboradores em 1991 (104) realizaram um estudo sobre a

bioequivalência de duas formulações contendo flurbiprofeno. Os ensaIos

estereoespecíficos e não estereoespecíficos apresentaram resultados significativamente

diferentes. Os resultados obtidos, pelo método estereoespecífico, mostraram diferença

significativa entre a área sobre curva (AUC) do S-flurbiprofeno, em ambas formulações.

Entretanto, o método não estereoespecífico não apresentou diferença significativa para os

dois produtos (104).

BRUNE e colaboradores (27,127)observaram que o R-flurbiprofeno é ineficaz para

inibir a síntese de prostaglandinas, propriedade necessária para a atividade

antiinflamatória. No entanto, este composto apresentou efeito anti-nociceptivo em ratos e

em seres humanos com potência quase igual a do S-flurbiprofeno. Esses resultados são

importantes devido ao fato de que o R-flurbiprofeno não se transforma em seu antípoda.

Entretanto, o R-flurbiprofeno é significativamente menos potente do que o S- e R,S-

flurbiprofeno quanto a atividade antiinflamatória, apresentando menor toxicidade

gastrintestinal (27).

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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GEISSLINGER e colaboradores (81)comprovaram que, somente o S-flurbiprofeno

apresenta efeito anti-nociceptivo após administração local do isômero individual sobre

células inflamadas, entretanto, ambos os enantiômeros apresentaram efeito anti-

nociceptivo, quando administrados por via sistêmica.

Pelos dados apresentados na literatura conclui-se que o R-flurbiprofeno deve ser

usado como analgésico, uma vez que, além da ação terapêutica mais eficiente, apresenta

efeitos tóxicos mais reduzidos (27).

Vários métodos estereoespecíficos de análise para o ibuprofeno e o flurbiprofeno

podem ser encontrados na literatura disponível. Os enantiômeros dos agentes

antiinflamatórios foram separados utilizando-se a técnica de derivatização ou empregando-

se FEQs. Na derivatização ocorre a transformação do grupo carboxílico em éster, em

anilido, ou em um grupo amido, o que permite melhor separação com limite de detecção

adequado. Em alguns casos, um reagente não quiral foi utilizado para derivatização dos

enantiômeros do ácido propiônico. Em seguida procedeu-se à separação utilizando-se uma

coluna Chiralcel OD@ (149).

Sepamção erumtiomérica de fármacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anil Kumar Singh - Tae para obtenção do gl'au de DOUTOR FCF/USP 2002
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2.3.1 SEPARAÇÃO

IBUPROFENO

DOS ENANTIÔMEROS DO

Os enantiômeros do ibuprofeno, (:t) ácido 2-(4-isobutilfenil)-propiônico, foram

inicialmente separados pela formação de diastereoisômeros com (-)-l-feniletilamina. Os

produtos metabólicos determinados com este método foram, predominantemente, os com

configuração S (3).

A CLAE com a coluna do tipo (R)-N-(3,5-DNB) fenilglicina foi utilizada para a

separação enantiomérica do ibuprofeno (170,210).A separação direta do ibuprofeno por

CLAE foi obtida empregando-se fase estacionária quiral contendo derivados de amido e de

uréia ligados à sílica (147).

A separação direta do ibuprofeno por CLAE empregando-se coluna do tipo al-

ácido glicoproteína foi amplamente utilizada (91,92,114,139,179).Entretanto, esta coluna tem

apresentado uma série de desvantagens. Entre elas, a vida útil curta, perfil do pico não

adequado para quantificação em baixa concentração e especialmente,baixa resolução.

Fases estacionárias quirais contendo, "ovomucoid", gema de ovo (proteína ligada à

riboflavina) e "avidin" foram também empregadas para a separação enantiomérica do

ibuprofeno (128,141,142).

O uso de coluna de sílica revestida com J3-cidodextrina tem sido muito útil na

separação enantiomérica do ibuprofeno sem necessidade de derivatização do composto. A

coluna foi empregada para determinação dos isômeros em amostras biológicas (79).

BEESON e colaboradores (16)e FARK.ASe colaboradores (68)estudaram o efeito da fase

móvel e tampão citrato sobre a seletividade e o tempo de retenção.

A separação isomérica do ibuprofeno foi também efetuada empregando-se a fase

estacionária quiral derivada de albumina sérica bovina, coluna comercializada com o nome

de, Resolvosil@(7).A coluna de albumina sérica humana imobilizada sobre sílica também

foi utilizada com o mesmo propósito (146),no entanto, em ambos os casos não foram

apresentados dados visando a quantificação em preparações farmacêuticas.

Separação enantiomérica de fánnacm em medicamentos por cromatugl'llfiQ liquida ~m fase estacionária quiraJ
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Os isômeros do ibuprofeno foram separados após serem convertidos em anilido

derivados, empregando-se coluna do tipo celulose tris-(3,5-dimetilfenilcarbamato)

(Chiralcel OD<i).Entretanto, não foi possível essa separação quando se utilizou a mesma

coluna sem derivatização da molécula (149).

Empregando-se um sistema com fase estacionária quiral derivada de celulose

contendo, simultaneamente, grupos 3,5-dimetilfenilamino carbonila e lO-undecenoil, foi

possível a separação dos isômeros do ibuprofeno (154).

Recentemente, no trabalho não publicado, TACIllBANA e colaboradores relatam a

separação enantiomérica do ibuprofeno empregando FEQ derivada de amilose (Chiralpak

AS-RIf!) em fase reversa. Os autores utilizaram tampão fosfato (pH 2):acetonitrila (60:40

v/v) como fase móvel, com fluxo de 0,5mL/min. No entanto, o referido método apresenta

tempo de análise muito longo (t1=20,6 e h=22,32), inviabilizando assim o emprego em

análises de rotina (196).

Recentemente, vários oligossacarídeos lineares foram utilizados como

discriminadores quirais em eletroforese capilar para separação direta e rápida dos isômeros

do ibuprofeno (53,171).

Separação enanüomérica de fánnacos em mediC3l1lentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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2.3.2 SEPARAÇÃO

FLURBIPROFENO

DOS ENANTIÔMEROS DO

o flurbiprofeno, quimicamente é o ácido (2-(2-fluoro-4-bifenilil)-propiônico. Este

composto foi cromatografado estereoespecíficamente utilizando-se o método de pré-

derivatização. Colunas do tipo Pirk1e(170)e do tipo celulose trisfenilcarbamato (131)foram

empregadas para a separação do flurbiprofeno sob a forma de amido derivado.

o-Q3
F C~ ",H

II ~ f ~ c(
I ~ COOH

F

~ h q,~3H

~/
- - "COOH

R( -)-Flurbiprofeno S( + )-Flurbiprofeno

FIGURA 17. Estrutura estereoespecífica do (R) e do (S)-flurbiprofeno, mostrando a

conformação espacial da molécula (38).

A maioria dos métodos analíticos para determinação do flurbiprofeno é indicada

para aplicação em amostras biológicas, envolvendo etapas longas, sistemas de solventes

não isocráticos com mudança de fases móveis e empregando detectores do tipo de

fluorescência para determinação de produtos metabólicos (114).

o método proposto por ALLENMARK e colaboradores (7)aconselha o emprego de

uma coluna do tipo albumina sérica bovina ligada a sílica (ResolvosifID),que mostrou ser

eficiente para a separação enantiomérica do flurbiprofeno. No entanto, não foram

apresentados na referência, dados sobre a validação do método.

A separação dos enantiômeros do flurbiprofeno foi também efetuada utilizando-se

coluna do tipo amilose tris-3,5-dimitilfenilcarbamato (206).Uma coluna com albumina

sérica humana, imobilizada sobre sílica, foi utilizada para a separação enantiomérica do

flurbiprofeno (92,146).

Separação erumti.omérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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Outras colunas utilizadas para separação enantiomérica do flurbiprofeno foram as

de fases estacionárias quirais contendo alcalóides do ergot (32);gema de ovo (proteína

ligada a riboflavina) (128);polisiloxano (201);e as derivadas de amido e uréia, sempre ligadas

à sílica (147).Entretanto, todos os métodos descritos apresentam como principal

desvantagem a complexidade, não podendo ser utilizados para análises de rotina, pois

envolvem muitas etapas na preparação das amostras e das fases móveis.

TACHIBANA e colaboradores (196) recentemente, relataram a separação

enantiomérica do flurbiprofeno empregando a FEQ derivada de amilose (Chiralpak AS-

~ em fase reversa. A fase móvel utilizada foi tampão fosfato (pH 2):acetonitrila (80:20

v/v) com fluxo de 0,5mL/min. No entanto, o referido método apresentou tempo de análise

muito longo (Í}=22,71 e 12=29,48),inviabilizandoassim o emprego em análises de rotina.

A maioria das técnicas citadas apresenta grande número de desvantagens. Muitas

vezes o processo preparatório é longo, envolvendo, fteqüentemente, pré-derivatização (80,
103 114 131 183) A alid

-
d

- '
d finid

'

b
' li

.
d' , , . v açao o processo nao e e a, aSSImcomo tam em o mIte e

sensibilidade (80, 154,183).

Recentemente, a cromatografia com fluido supercrítico (103,157,200)e a eletroforese

capilar empregando p-ciclodextrina (109),têm sido métodos úteis para a separação

enantiomérica do flurbiprofeno.

A eletroforese capilar (EC) ainda apresenta algumas deficiências com relação ao

número e variedade de seletores quirais que são limitados pela solubilidade e

características de detecção. Vários seletores quirais utilizados para separação em EC

apresentam absorção forte em comprimento de onda menor do que 254nm, limitando assim

a aplicação do método (216),

Além disso, estas técnicas são novas e são ainda necessários estudos maIS

profundos para que sejam empregadas em análise de medicamentos. São poucos os centros

analíticos no Brasil que possuem infta-estrutura para aplicar os métodos anteriormente

citados.
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TABELA 15. suMÁRIo DA RESOLUÇÃO ENANTIOMÉRICA DO IBUPROFENO POR CLAE-FEQ

COLUNA SISTEMA DE SOLVENTE VAZÃO DETECÇÃO CONCENTRAÇÃO REFERÊNCIA

(mL/min.) (Ànrn) INJETADA

1 Cyclobond tl\J Acetonitrila: 0,1% tampão acetato de trietilamônio

(30:70 v/v) pH=7,5

0,5% 2-propanol 5mM DMSO em 20mM tampão

fosfato (pH=6,7)

1,2% isopropanoll,2 mM N, N-dimetiloctilamina

em 0,02 M NaH2P04 (pH=5,5)

Tampão fosfato (0,01 M KH2P04 - O,IM KH2P04)

KH2P04- Na2HP04 (pH=6,9) modificadocom

ácido octanóico e 18% de acetonitrila

0,05 M acetato de potássio - acetonitrila

70 mM tampão citrato - acetonitrila -água com

trietanolamina

5 mM tampão citrato - acetonitrila

20mM acetato de potássio (pH3,6):aeetonitrila

(50:50 v/v)

0,4% (v/v) de isopropanol em O,IM tampão

fosfato (pH 7,0)

1,0 220 100 ~g/mL 79

2 Enantiopae@ 1,0 220 100 ~g/mL 139

3 Chiral-AGP@ 1,0 227

I-

1000 ~g/mL 162

4 Chiral-AGP@ 1,0 225 Variável 30

5 Albuminahumana

imobitizadana fase diaI

1,0 254 Amostra biológica 146

6 mieroboro alcalóide ergot

7 CyclobondI@

1,0 254 Variável 32

8 Cyclo bond I@

1,0 254 Variável 68

9 Allyl- TER@

(l-allyl-terguride)

Chiral-AGP@

1,0 254 Variável 16

10

1,0 254 1 mg/mL 155

0,9 220 Variável 207
VI
\O
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TABELA 16. suMÁRIo DA RESOLUÇÃO ENANTIOMÉRICA DO FLURBIPROFENO POR CLAE-FEQ

N

NO. COLUNA USADA SISTEMA DE SOLVENTE VAZÃO DETECÇAO CONCENTRAÇÃO REFERENCIA

(mL/rnin)
(Ànrn) INJETADA

1 Chiral-AGP@ 5% isopropanoll mM N, N-dimetiloctilarnina 1,0 246nrn 1000 /lg/mL 80

em 20,0 mM tampão fosfato (pH=6,5)

2 Cyc1obond I SN@ 5 mM tampão citrato (pH 6,0) - acetonitrila 1,0 254 Variável 16 f---

variável entre 30 e 50 %

3 Cyc1obond I SP@ 5 mMtampãocitrato(pH4,0) - acetonitrila 1,0 254 Variável 16

variável entre 20 e 40 %

4 Cyc1obond I RSP@ 5 mMtampãocitrato(pH4,0) - acetonitrila 1,0 254 Variável 16

variável entre 20 e 40 %

9 Allyl-TER@ 20mM acetato de potássio (pH3,6): 1,0 254 1,0 mg/mL 155

(l-allyl-terguride) acetonitrila (50:50 v/v)

10 ChirobioticV@ 100mMtampão nitrato de amônio (pH5,0): 1,0 275 0,2mM (5/lL) 158

tetraidrofurano (80:20 v/v)



.L

REVISÃO DA LITERATURA 61

2.4 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS

Atualmente existe muito pouca informação sobre validação de métodos analíticos

para determinação e quantificação de enantiômeros. No inicio desta década, providências

foram tomadas, de maneira tímida, pelas comissões das farmacopéias de alguns países,

para elaboração de diretrizes sobre a fabricação e comercialização de fármacos quirais (24,
64,172,204)

A Farmacopéia Americana 24 ed. (204)fornece informações sobre a proporção dos

diastereoisômeros do labetalol. Entretanto, não foram encontradas informações sobre a

pureza ou razão dos enantiômeros de outros fármacos quirais já incluídos na mesma

farmacopéia. Iniciativas mais concretas foram tomadas pela Comunidade Européia e vários

fármacos quirais foram comercializados na forma enantiomericamente isolada. A

Farmacopéias Européias (64) e Britânica (24)descrevem-se método para determinação

diastereoisomérica do labetolol empregando cromatografia gasosa.

Alguns órgãos governamentais têm publicado diretrizes sobre validação em geral.

Por exemplo, as exigências para a metodologia analítica nos Estados Unidos são descritas

nos artigos federais legalmente aplicados estabelecendo padrões mínimos para a Indústria

Farmacêutica. Estas normas exigem que os métodos de análise utilizados para assegurar a

conformidade dos produtos farmacêuticos com especificações estabelecidas, devem

atender a padrões adequados da exatidão e confiabilidade(25,178,204).

A validação de um método analítico é definida como sendo um processo através do

qual estudos de laboratório são utilizados para garantir que o método em questão atenda às

exigências desejadas, fornecendo uma evidência documentada de que o método realiza a

tarefa para a qual é indicado (25,100,101,105,126,172,204).

A Farmacopéia Americana 24ed (204)possui uma série específica de parâmetros de

desempenho analítico cuja determinação permite o julgamento da confiabilidade do

método em estudo. Essas especificações estão descritas no Capítulo 1225 dos Testes

Gerais e são reconhecidas como as oito fases da validação de métodos ou como parâmetros

de desempenho analítico (175).

Separação enantiomérica de tãnnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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A "International Conference on Harmonization" (ICR) (100,101)também publicou

recentemente a própria lista de características importantes da validação para vários tipos de

ensaios (100, 101). Da mesma maneira a "Association of Official Analytical Chemists

International" (AOAC INTERNATIONAL) fornece orientações sobre os procedimentos

para o processo de validação (11).

Os parâmetros de desempenho analítico são os seguintes:

~ Exatidão

~ Precisão

~ Especificidade

~ Limite de detecção

~ Limite de quantificação

~ Linearidade e faixa de variação

~ Resistência

~ Robustez

Tanto a Farmacopéia Americana 24ed. quanto a ICH reconhecem que não existe

necessidade de se avaliar em todos os casos os parâmetros de desempenho analítico. O tipo

de método e seu respectivo uso determinam quais os parâmetros que devem ser avaliados
(175)

A Farmacopéia Americana 24ed. classifica os métodos analíticos em

categorias (204),conforme Tabela 17, onde:

três

A Categoria I inclui métodos usados para a quantificação da maioria dos

componentes de excipientes e princípios ativos. Para este tipo de ensaio, no qual o analito

deve estar presente em quantidade suficiente, parâmetros como exatidão e precisão são

considerados necessários, enquanto que medidas da sensibilidade do ensaio (ex: LD e LQ)

não são exigidas. A Categoria TI inclui os métodos que são usados para determinação de

impurezas em excipientes e produtos de degradação no produto final. A importância dos

parâmetros de sensibilidade é muito maior, uma vez que há possibilidade da quantidade do

analito ser relativamente pequena. A Categoria m inclui métodos usados para medir as

características de desempenho do produto como, dissolução, desintegração, etc., ou seja

são dependentes da natureza do teste.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anil KU1tUlTSingh - Tesepara obtençõo do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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LQ - Limite de quantificação

A ICR, o órgão europeu que fornece orientação sobre requerimento técnico para

registro de produtos farmacêuticos, disponibilizou recomendações para proceder-se à

validação de um método analítico. A ICH classifica os métodos analíticos de maneira

similar a da Farmacopéia Americana, 24ed, conforme está descrito na Tabela 18, onde a:

Identificação ~ assegura a identidade do analito na amostra;

Testes de impurezas ~ verifica as características de imDurezade uma amostra:
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TABELA 17. RECOMENDAÇÕES PARA A VALIDAÇÃO

ANALÍTICOS CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A

AMERICANA24 ed. (204)

DE MÉTODOS

FARMACOPÉIA

A ICR, o órgão europeu que fornece orientação sobre requerimento técnico para

registro de produtos farmacêuticos, disponibilizou recomendações para proceder-se à

validação de um método analítico. A ICR classifica os métodos analíticos de maneira

similar a da Farmacopéia Americana, 24ed, conforme está descrito na Tabela 18, onde a:

Identificação ~ assegura a identidade do analito na amostra;

Testes de impurezas ~ verifica as características de impureza de uma amostra;

Doseamento ~ mede o analito presente em uma determinada amostra.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com tàse estacionária quiral
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Parâmetros analíticos Ensaio Ensaio Ensaio
Categoria I Categoria TI Categoria lU

Quantitativo Ensaio Limite
Exatidão Sim Sim * *

Precisão Sim Sim Não Sim

Especificidade Sim Sim Sim *

LD Não Não Sim *

LQ Não Sim Não *

Linearidade Sim Sim Não *

Faixa de Variação Sim Sim Não *

Resistência Sim Sim * *

Robustez Sim Sim Sim Sim

* Pode ser necessário, dependendo da natureza do teste específico.
LD - Limite de detecção
LQ - Limite de quantificação
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TABELA 18. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE VALIDAÇÃO DE ACORDO

COM A ICR (INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONIZATION) PARA

vÁRIos TIPOSDE ENSAIOSANALÍTICOS(100).

1 Pode ser necessário, dependendo da natureza do teste específico.
2 Pode não ser necessário em alguns casos
3 Se a reprodutibilidade for efetuada, a precisão intermediária não é recomendável
LD Limite de detecção
LQ Limite de quantificação

Os fármacos que estão sendo testados em ensaios clínicos ou que foram aprovados

para o mercado, necessitam de métodos analíticos para o controle de identidade, qualidade,

pureza e potência, bem como para determinação das características de estabilidade. Todos

estes métodos analíticos precisam ser validados. Em caso de compostos quirais os cuidados

devem ser redobrados durante o processo de validação do método.

O planejamento dos estudos de validação é um aspecto fundamental para garantir

que os resultados obtidos reflitam a operação dos procedimentos analíticos e que o método

forneça informações confiáveis. Trata-se de parte integrante do Controle de Qualidade.

Separação enantiomérica de fánnacos em mediemnentos por eromatografin liquida com fase estacionária quiral
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Parâmetros Identificação Teste de impureza Doseamento

Quantitativo Ensaio Limite
Tipo de ensaio
Exatidão Não Sim Não Sim

Precisão:

Repetibilidade Não Sim Não Sim

Intermediário Não S' 3 Não S' 31m 1m

Reprodutibilidade Não Não 1 Não Nãol

Especificidade Sim Sim Sim Sim2

LD Não Não Sim Não

LQ Não Sim Não Não

Linearidade Não Sim Não Sim

Faixa de Variação Não Sim Não Sim
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3. JUSTIFICATIVA

Devido ao aumento do número de substâncias quirais em uso na terapêutica e a

constatação de comportamentos biológicos diferentes dos enantiômeros, houve a

necessidade do desenvolvimento de métodos analíticos mais específicos e sensíveis que

fossem capazes de determinar, separar e quantificar os isômeros ópticos. Entre as técnicas

analíticas empregadas estão a espectroscopia de ressonância magnética, a calorimetria, a

diluição isotópica, a análise quantitativa enzimática e o imunoensaio enantiosseletivo, que

são técnicas nas quais a resolução dos isômeros não ocorre por separação. Já nas técnicas

cromatográficas, a resolução é feita por separação dos isômeros (184,183).

A determinação da composição estereoisomérica dos fármacos e sua identificação

individual é de importância significativa. Para assegurar a invulnerabilidade e a eficiência

de um fármaco é necessário isolá-Io e examinar cada um dos enantiômeros. Além disso, é

necessário verificar e controlar a composição estereoquímica dos fármacos, desde que,

isômeros impuros podem apresentar efeitos toxicológicos, farmacológicos ou outros efeitos

indesejáveis.

A diferença de atividade terapêutica, farmacocinética, e/ou farmacodinâmica dos

estereoisômeros despertou a necessidade do estudo e desenvolvimento de métodos exatos e

precisos para a determinação da pureza isomérica dos produtos farmacêuticos e/ou

químicos. Às vezes, estas diferenças predominam entre os enantiômeros, cujos

estereoisômeros são de separação dificil. Levando-se em consideração esses fatos e visto

que em futuro próximo existe a possibilidade de comercialização dos fármacos em forma

isomericamente pura, foi proposto neste trabalho, o desenvolvimento e a padronização de

metodologia exata e precisa que possa ser utilizada para a análise de medicamentos

contendo substâncias ativas racêmicas e/ou os enantiômeros puros.

BIBLIOTECA
faculdade de Cli3ncías Far'i;;.Icêuticas

Universidade de 530 Paulo
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Os ~-bloqueadores e antiinflamatórios não-esteróides estudados neste trabalho são

bastante utilizados no Brasil, principalmente o atenolol, o metoprolol, o pindolol, o

betaxolol e o nadolol como também o ibuprofeno e o flurbiprofeno. Este fato pode ser

confirmado pela observação do grande número de especialidades farmacêuticas à

disposição no mercado, como mostram as Tabelas 8 e 14.

o controle de qualidade quiral destes produtos é ainda deficiente. Tal fato pode ser

constatado pela verificação da carência de metodologia analítica enantiosseletiva, oficial

ou não, para a determinação destes fármacos em medicamentos. Além disso, existe número

muito reduzido de fármacos disponíveisno Brasil, na forma enantiomericamente isolada.

Até o momento, existem poucas informações na literatura sobre a validação de

métodos para determinação dos enantiômeros em diferentes formas farmacêuticas, embora,

a separação enantiomérica de compostos quirais, tais como, (3-bloqueadores e

antiinflamatórios não-esteróides, utilizando diversas colunas quirais, pode ser encontrada

na literatura.

Durante a última década, para atender o crescimento da tecnologia das separações

quirais, tem havido um aumento notável no número (mais de um cento) de FEQs (4).A

maioria dos estudos de separação de (3-bloqueadores, como também de antiinflamatórios

não-esteróides tem sido realizada utilizando-se colunas do tipo Chiralcel OD@,aI-ácido

glicoproteína e (3-ciclodextrina.A coluna do tipo glicoproteína apresenta uma série de

desvantagens, pois, além de não ser econômica, apresenta curto tempo de vida útil.

As colunas quirais disponíveis no comércio são tão diversas e variadas que é dificil

selecionar uma para a realização de estudos quantitativos. Nesta pesquisa foi escolhida a

coluna do tipo carbamato de celulose tris-3,5-dimetilfenil (Chiralcel OD@)devido ao fato

de que em muitos trabalhos citados na literatura, esta é á coluna mais utilizada,

principalmente para a separação de (3-bloqueadores. Além disso, foi empregada para

realização de separações enantioméricas pelo grupo de pesquisa do Laboratório de

Controle Físico Químico de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos (40).Entre 510

compostos racêmicos testados, 229 (quase 62% deles) foram completamente separados

com esta coluna. A estatística comprova que 40 % de todas as colunas analíticas e 70 % de

Separação enantiomérica de fármacos em medicamentos por cromatografia liqnida com fase estacionária qniraI
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todas as colunas preparativas derivadas de celulose, são do tipo Chiralcel OD(!\).Os

melhores resultados para separações de r3-bloqueadores tem sido obtidos com a coluna

Chiralcel OD(!\)(4). No caso da separação dos enantiômeros de antiinflamatórios não-

esteróides, a coluna mais empregada tem sido a r3-ciclodextrina(Chiradex~') e a recém

disponibilizada no comércio, a Whelk-O 1@,inicialmente desenvolvido para separação

enantiomérica da naproxeno.

Com base nos dados da literatura e em pesquisas anteriormente realizadas por

SANTORO e colaboradores (40,41,171)foram escolhidas as colunas do tipo Chiralcel OD(!\),

Chiradex@, a-Burke-2@ e Whelk-O 1@, para testes preliminares de separação e

posteriormente, quantificação dos isômeros das substâncias selecionadas no presente

projeto.

Houve necessidade de realização dos testes preliminares para a separação completa

dos isômeros seguidos do estabelecimento das condições ótimas de análise. Todo método

analítico, antes de ser aplicado na análise de qualquer tipo de amostra, deve ser validado de

acordo com rigorosas etapas como as recomendadas pela Farmacopéia Americana 24ed.

(204)e pela AOAC INTERNATIONAL (11). Assim, inicialmenteforam otimizadas as

condições ideais dos métodos, variando-se a composição das fases móveis, da vazão, dos

comprimentos de onda para detecção no UV e estudados e padronizados inúmeros outros

parâmetros analíticos.

A falta de métodos analíticos validados para a separação e quantificação de

enantiômeros de r3-bloqueadores e antiinflamatórios não-esteróides mais prescritos para

uso clínico, entre eles, o atenolol, metoprolol, pindolol, betaxolol, nadolol, ibuprofeno e

flurbiprofeno, em preparações farmacêuticas, foi a principal justificativa para a realização
deste trabalho.
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4. OBJETIVOS

o objetivo principal foi a separação enantiomérica, a determinação de ordem de

eluição e a obtenção das condições ideais para a separação enantiomérica do metoprolol,

atenolol pindolol, nadolol, betaxolol, ibuprofeno e flurbiprofeno empregando método de

CLAE-FEQ. Para tanto, foram empregadas fases estacionárias quirais de diversas classes

como, derivada de celulose (Chiralcel OD@), derivada de dinitrobenzoil (a-Burke-2@ e

Whelk-O 1@) e de sílica revestida com f3-ciclodextrina (Chiradex@). Nos ensaios

preliminares foram estudados os efeitos de composição das fases móveis, da vazão da fase

móvel, dos comprimentos de onda para detecção no UV e outros parâmetros analíticos

visando as separações propostas.

Após separação e otimização das condições analíticas e instrumentais, realizou-se a

validação dos métodos específicos para a separação enantiomérica de cada fánnaco de

modo a obter-se uma separação rápida, por um método sensível, exato e preciso.

Os métodos validados foram em seguida aplicados para a determinação

enantiomérica quantitativa do metoprolol, atenolol e flurbiprofeno, em fonnulações

farmacêuticas comerciais.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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5. MATERIAIS E MÉTODOS

5.1 MATERIAIS

5.1.1 REAGENTES, SOLUÇÕES E SOLVENTES

Hexano, Merck@grau cromatográfico,

Isopropanol, OmniSolv@grau cromatográfico,

Etanol OmniSolv@grau cromatográfico,

Acetonitrila, OmniSolv@grau cromatográfico,

Diclorometano, OmniSolv@grau cromatográfico,

Metanol OmniSolv@grau cromatográfico,

Etanol absoluto, Merck@grau analítico,

Dietilamina, Aldrich@grau analítico,

Trietilamina, Aldrich@grau analítico,

Ácido acético glacial,Merck@grau analítico,

Ácido trifluoroacético, Aldrich@grau analítico,

Citrato de sádio, Merck@grau analítico,

Ácido cítrico, Merck@grau analítico,

Acetato de amônio, Merck@grau analítico,



MATERUUS E MÉTODOS 70

.'

5.1.2 FÁRMACOS PADRÃo
I

~ (R, S) - Pindolol,\Aldrich@,Milwaukee, WI, USA

~ (R, S) - Metopro~ol R (+) tartarato, Sigma@,St. Louis, MO, USA

~ (R) - Metoprolol

f

lOridrato,AstraZeneca, Suécia

~ (S) - Metoprolol loridrato,AstraZeneca,Suécia

~ (R, S) - Atenolol, Sigma@,S1.Louis, MO, USA

~ R (+) - Atenolol, ~driCh@,Milwaukee, WI, USA
~ S (-) - Atenolol,

r:

. drich@,Milwaukee,WI,USA

~ (R, S) - Nadolol, Sigma@

~ Cloridrato de (R, S) - betaxolol, gentilmente cedido por uma industria farmacêutica e

empregado como fubstancia química de referência sem ulterior purificação

~ (R, S) - Flurbiprofeno, Aldrich@,Milwaukee, WI, USA

~ S(+)- Flurbiprofeno,Aldrich@,Milwaukee,WI, USA

~ S(+) -Ibuprofeno, Aldrich@,Milwaukee, WI, USA

~ (R, S) - Ibuprofeno, gentilmente cedido por uma industria farmacêutica e empregado

como substância química de referência sem ulterior purificação

Estes compostos foram adquiridos comercialmente e empregados como substâncias

químicas de referência sem prévia purificação e testes analíticos. A pureza do (R)-

metoprolol cloridrato e (S)-metoprolol cloridrato, foi determinada por injeção individual

no cromatógrafo, nas mesmas condições das respectivas análises.
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5.1.3 AMOSTRAS

As amostras que foram estudadas e analisadas estão apresentadas na Tabela 19:

TABELA 19. AMOSTRAS COMERCIAIS DO ATENOLOL, DO METOPROLOL E DO

FLURBIPROFENO SELECIONADAS PARA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS
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PADRONIZADOS

FÁRMACO
FORMA

FARMACÊUTICA
INDUSTRIA

NOME COMERCIAL
FARMACÊUTICA

(QUANTIDADE)

Amostra A - Angipressoo Biosintética

Comprimidos Amostra B - Atenolol BASF (Generix)
Atenolol

(100,0 mg) Amostra C -Neotenol@ Biobrás

Amostra D - Atenol@ Zeneca

Tartarato de Comprimidos
Amostra E -Lopressor@

metoprolol (100,0 mg)
Biogalênica

Cápsula com ação

Flurbiprofeno prolongada Amostra F - Froben SR@ BASF

(200,0 mg)
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5.1.4 EQUIPAMENTOS

Além dos equipamentos comumente empregados em laboratórios, foram utilizados os

seguintes:

~ Espectrofotômetro Beckman DU série 70, acoplado à impressora, com cubeta de 1 cm;

Sistema I (CLAE)

~ Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, modelo Varian 5000 (Varian@

Associates, CA, USA);

~ Válvula giratória de injeção, modelo 7125, Rheodyne@com um "loop" de 20~L;

~ Detector de ultravioleta variável, Varian modelo 4000;

~ Integrador modelo 4400, (Varian Associates, CA, USA);

Sistema li (CLAE)

~ O sistema de cromatografia líquida de alta eficiênciaempregada é composto por:

. "software" controlador LC Workstation Class-VP (Shimadzu Corporation, Japão);

controlador de sistema modelo SCL-IOAvp (Shimadzu Corporation, Japão);

injetor automático com "loop" de 50~L modelo SIL-IO AD vp (Shimadzu

.

.
Corporation, Japão);

. sistema de bombeamento de solvente modelo LC-IOAdvp (Shimadzu Corporation,

Japão);

. sistema de desgaseificação "on-line" modelo DGU-14A (Shimadzu Corporation,

Japão);

. fomo para controlar temperatura da coluna modelo CTO-IOAC vp (Shimadzu

Corporation, Japão);

. detector UVNis

Corporation, Japão);

"photodiode array" modelo SPD-MIOAvp (Shimadzu
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~ Fase estacionária quiral: Chiralcel OD@(250 x 4,6 mm dj) (carbamato de celulose tris-

3,5-dimetilfenilem partículas de sílica de 1O~m (Daicel Chemical Industries, Ltd. Japão);

~ Fase estacionária quiral: Chiradex@ (250 x 4,6 mm dj) (partículas de sílica gel

esféricas de tamanho 5~m ligadas covalentemente à B-ciclodextrina,E. Merck, Frankfurt,

Alemanha);

~ Fase estacionária quiral: "Brush-Type" a-Burke-2@ (250 x 4,6 mm dj) (derivada de

dimetil-N-3,5-dinitrobenzoil-a-amino-2,2-dimetil-4-pentilfosfonato, ligada

covalentemente a partículas de sílica gel esféricas de tamanho 5~m, do tipo

mercaptopropil., Regis Technologies Inc. lllinois, USA.);

~ Fase estacionária quiral (S, S) Whelk-O 1@(250 x 4,6 mm d.i.) [(3S, 4S)-4-(3, 5-

dinitrobenzamido)-1,2,3,4-tetraidro-fenentereno] depositada sobre partículas de sílica gel

5~m, 100 AO(Regis Technologies, Inc. USA);

~ Ultra-som modelo Thorton T-14,

~ Aparelho de filtração à vácuo,

~ Balança analítica com precisão de quatro casas, modelo Mettler Toledo AB204, Suiça,

~ Membrana de filtro hidrofóbicaMillipore@GVHP 0,45 ~m de tamanho de poro,- -

diâmetrode 47 mm(MilliporeCorporation,MA,USA) ~ /'

~ Membrana de filtro hidrofílica Durapore@ PVDF 0,45 ~m de tamanho de poro,

diâmetro de 47 mm (Millipore Corporation, MA, USA)

~ Unidade filtrante HV Millex em polietileno com membrana Durapore@ 0,45 ~m de

tamanho de poro, diâmetro de 13 mm não estéril (Millipore Corporation, MA, USA)

~ Membrana Millipore@FGLP 0,45 ~m de tamanho de poro, diâmetro de 13 mm, não

estéril (Millipore Corporation, MA, USA)

Separação enantiomérica de fármacos em medicamentos por eromatografia liquida com fase estacionária quiral
AnüKumar Singh - Tesepara obtenção do grau de DOUTOR FCF/USP 2002



-. -. . -...

MATERIAIS E MÉTODOS 74

5.2 MÉTODOS

5.2.1 DETERMINAÇÃO DOS ESPECTROS DE ABSORÇÃO

DAS SUBSTÂNCIAS EM ESTUDO

Foram pesados exatamente 20,00 mg do pindolol, nadolol, atenolol, metoprolol e

betaxolol separadamente e transferidos para cinco balões volumétricos de 50rnL. Os

volumes foram completados com etanol absoluto, obtendo-se soluções de 400,0 Jlg de

fármaco/rnL. Foram transferidas alíquotas de 5,OrnLdas soluções obtidas (400,0 Jlg/rnL)

para cinco balões volumétricos de 25rnL. Os volumes dos balões (contendo 5rnL de

solução 400,0 Jlg/rnL do fármaco) foram completados com a fase móvel

[hexano:isopropanol (70:30 v/v)], obtendo-se soluções contendo 80,00 Jlgde fármaco/rnL.

Foram pesados exatamente 20,00 mg do ibuprofeno e flurbiprofeno separadamente

e transferidos para dois balões volumétricos de 50rnL. Os volumes foram completados com

etanol absoluto, obtendo-se soluções de 400,0 Jlg de fármaco/rnL. Foram transferidas

alíquotas de 1,0 rnL das soluções obtidas (400,0 Jlg/rnL) para dois balões volumétricos de

25rnL. Os volumes dos balões foram completados com a fase móvel [hexano:isopropanol

(70:30 v/v)], obtendo-se soluções contendo 16,00 Jlg do ibuprofeno/rnL e 16,00 Jlg do

flurbiprofeno/rnL.

Os espectros de absorção, nas faixas ultravioleta e visível, foram obtidos utilizando-

se espectrofotômetro Beckman DU série 70, acoplado à impressora, em cubeta de 1 cm.
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5.2.2 ESTUDOS PRELIMINARES PARA OS p-
BLOQUEADORES

5.2.2.1 SEPARAÇÕES DOS ISÔMEROS DOS P-BLOQUEADORES

As condições analíticas para a separação dos enantiômeros dos (3-bloqueadores

foram padronizadas através do sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, usando

coluna do tipo carbamato de celulose tris-3,5-dimetilfenil (Chiralcel OD@) como fase

estacionária quiral. As amostras foram cromatografadas na temperatura ambiente, com um

volume de injeção de 20JlL e vazão variando entre 0,5 e 1,0 rnL/min. Normalmente, a

detecção foi feita em 276nm. Outros comprimentos de onda foram empregados para

melhorar a detecção e diminuir a absorção dos picos dos solventes. Outras variações das

condições de análise serão apresentadas mais adiante.

5.2.2.1.1 PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES PADRÃo DOS (3-BLOQUEADORES

Foram pesados exatamente 50,00 mg do atenolol, pindolol, nadolol, metoprolol e

betaxolol separadamente e transferidos para cinco balões volumétricos de 50rnL. Foram

adicionados 40rnL de etanol absoluto e a solução foi agitada em ultra-som por 10 minutos.

Os volumes foram completados com etanol absoluto, obtendo-se soluções contendo 1000

Jlg de fármaco/rnL. A partir destas soluções diluições foram efetuadas transferindo-se

alíquotas para balões volumétricos e completando-se os volumes com a respectiva fase

móvel. As soluções iniciais foram armazenadas a -18°C e protegidas da luz, por não mais

de dois meses. Todas as soluções apresentaram estabilidade durante este período, fato que

comprova os dados da literatura (36).

As soluções finais do pindolol, metoprolol, atenolol, betaxolol, nadolol foram

filtradas através da membrana Millipore@FGLP 0,45 JlIDde tamanho de poro, diâmetro de

13 mm não estéril (Millipore Corporation, MA, USA), antes de serem injetadas no sistema,

para evitar entrada de impurezas e partículas maiores na coluna.
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5.2.2.2 SEPARAÇÕES DOS ISÔMEROS DOS ANTIINFLAMATÓRIOS

NÃO-ESTERÓIDES

Na primeira etapa, fase estacionária quiral do tipo carbamato de celulose tris-3,5-

dimetilfenil (Chiralcel OD<i) foi empregada visando a separação dos enantiômeros do

ibuprofeno e do flurbiprofeno. As separações obtidas não foram satisfatórias, assim foram

utilizadas as fases estacionárias quirais: Chiradex@,a-Burke 2@e Whelk-O l@.

Os compostos foram cromatografados na temperatura ambiente, com um volume

de injeção de 20~L. Com intuito de melhorar a separação e diminuir o tempo de análise, a

vazão da fase móvel foi testada no intervalo entre 0,5 e 1,2 rnL/min. A detecção foi

efetuada no UV nos comprimentos de onda 225, 246, 248 e 254nm. As condições foram

modificadas sempre levando-se em consideração os limites máximos e seguros de pressão

e vazão a que a coluna pode ser submetida. Outros parâmetros instrumentais foram

otimizados de acordo com as condições analíticas. As variações e as diferentes condições

estudadas serão apresentadas na parte de RESULTADOS.

5.2.2.2.1 PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES PADRÃo DOS ANTIINFLAMATÓRIOS

NÃO-ESTERÓIDES

Foram pesados exatamente 20,00 mg do ibuprofeno e transferidos para balão

volumétrico de 50rnL. Foram adicionados 40rnL de etanol e a solução foi agitada em ultra-

som por 10 minutos. O volume foi completado com etanol absoluto, obtendo-se solução de

400,0 ~g do ibuprofeno/rnL. A solução inicial etanólica contendo 400,0 IlglrnL do

flurbiprofeno foi preparada seguindo-se o mesmo procedimento. A partir destas soluções

iniciais, diluições foram efetuadas transferindo-se alíquotas para balões volumétricos e

completando-se o volume com a respectiva fase móvel. As soluções iniciais foram

armazenadas a -18°C protegidas da luz até serem utilizadas, por não mais de um mês.

Todas as soluções apresentaram estabilidade durante este período.
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Todas as soluções foram filtradas através de membrana Millipore@FGLP 0,45 11m

de tamanho de poro, diâmetro de 13 mm, não estéril (Millipore Corporation, MA, USA),

antes de serem injetadas, para evitar entrada de impurezas e partículas, causando eventuais

danos à coluna.

5.2.2.3 PREPARAÇÃO DAS FASES MÓVEIS PARA A COLUNA

CHIRALCEL OD@

As fases móveis foram constituídas por misturas de hexano, etanol, 2-propanol,

dietilamina e/ou ácido acético. Após a preparação, as fases móveis foram filtradas através

de membrana hidrofóbica, 0.45~m, Millipore@GVHP e desgaseificadas em ultra-som por

20 minutos antes do uso.

5.2.2.4 PREPARAÇÃO DAS FASES MÓVEIS PARA A COLUNA

CHIRADEX@

As fases móveis foram constituídas por misturas de acetonitrila, metanol, tampão

citrato, ácido acético e/ou trietilamina. Após a preparação, as fases móveis foram filtradas

através de membrana de filtro hidrofilico Durapore@PVDF 0,45 11mde tamanho de poro,

diâmetro de 47 mm (Millipore Corporation, MA, USA) e desgaseificadas em ultra-som por

20 minutos antes do uso.

A fase estacionária quira! foi estabilizada durante 60 a 90 minutos com a fase

móvel antes de se dar início ás injeções a fim de equilibrar-se a coluna quira! e estabilizar-

se o sistema.
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5.2.2.5 PREPARAÇÃO DAS FASES MÓVEIS PARA A COLUNA u-
BURKE2@

As fases móveis foram constituídas por misturas de diclorometano, acetonitrila,

hexano, isopropanol, etanol, metanol e acetato de amônio. Após a preparação, as fases

móveis foram filtradas através de membrana de filtro hidrofilico Durapore@PVDF 0,45

11mde tamanho de poro, diâmetro de 47 mm (Millipore Corporation, MA, USA) e

desgaseificadas em ultra-som por 20 minutos antes de serem usadas.

o sistema cromatográfico foi lavado durante 60 minutos com a fase móvel antes de

se dar início às injeções a fim de equilibrar-sea coluna quira! e estabilizar-seo sistema.

5.2.2.6 PREPARAÇÃO DAS FASES MÓVEIS PARA A COLUNA

WHELK -O 1@

As separações enantioméricas dos antiinflamatórios não-esteróides foram obtidas

empregando CLAE-FEQ em modo normal. As fases foram constituídas de hexano,

juntamente com o modificador orgânico como etanol ou isopropanol. O ácido acético em

pequena quantidade foi utilizado para melhorar a simetria dos picos. Após a preparação, as

fases móveis foram filtradas através de membrana de filtro hidrofóbica, 0,45jlm,

Millipore@GVHP 0,45jlm de porosidade, diâmetro de 47mm (Millipore corporation, MA,

USA) e degaseificadas em ultra-som por 20 minutos antes de serem utilizadas.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase e:daclonária quiral
Anil Kumar Singh - Tese para obtenção do !f1'au de DOUTOR FCF/USP 1001



- - ---

MATERIAIS E MÉTODOS 79

5.2.3 VALIDAÇÃO DO MÉTODO SELECIONADO PARA

DETERMINAÇÃO DOS ISÔMEROS DO ATENOLOL

Visando a padronização do método, foram fixados os seguintes parâmetros:

Colunacromatográfica-Chiralcel OD@(10~m), medindo 250 x 4.6 mm;

Fase móvel - hexano:etanol:dietilamina:ácidoacético (60:40:0,2:0,2 v/v/v/v);

Vazão da fase móvel - 1,0 mL/min.;

Detecção - ultravioleta em 276nm;

Temperatura- ambiente (24°C :t 2);

5.2.3.1 CONSTRUÇÃO DA CURV ADE CALIBRAÇÃO

As curvas de calibração do (R)-atenolol e do (S)-atenolol foram construídas a partir

de soluções mãe, em etanol, de cada um dos isômeros, separadamente.

Foram pesados com exatidão 20,00 mg de padrão R-atenolol, que foram

transferidos para balão volumétrico de 50mL e em seguida adicionados 45mL de etanol. O

balão foi submetido ao ultra-som por 10 min a fim de solubilizar o soluto. Em seguida

completou-se o volume com etanol.

Uma alíquota de 25,0 mL desta solução, contendo 400,0 ~g/mL de R-atenolol, foi

transferida para balão volumétrico de 50mL e o volume foi completado com fase móvel.

Dessa solução, foram transferidas nove alíquotas, cujos volumes variaram de 2,5 a 6,5mL,

para balões volumétricos de 10mL. Os volumes dos balões foram completados com a fase

móvel, obtendo-se soluções com intervalo de concentração variável de 50,00 a 130,00 ~g

de R-atenolol /mL.
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Foram injetados 20~L de cada solução, em triplicata. A curva foi construída

traçando-se a área média das três injeções contra a concentração em cada nível,

calculando-se a estimativa do erro padrão e o coeficiente de correlação de Pearson. Os

cálculos das retas foram efetuados pelo método dos mínimos quadrados. Procedimento

similarfoi efetuado para obter-se a curva padrão do S-atenolol.

5.2.3.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO NA DETERMINAÇÃO DOS

ISÔMEROS (R)- E (S)- ATENOLOLEM COMPRIMIDOS

5.2.3.2.1 PESQUISA DE INTERFERENTES DOS EXCIPIENTES A PARTIR DOS

PLACEBOS

Com o objetivo de averiguar-se as possíveis interferências dos excipientes no

método propostos, foram analisados os placebos das amostras comerciais estudadas.

5.2.3.2.2 PREPARAÇÃO DOS PLACEBOS DAS AMOSTRAS COMERCIAIS A, B, C e

D

Foram utilizados dois tipos de placebos para o teste de interferentes. A primeira

amostra de placebo foi fornecida por uma industria farmacêutica (a) e a segunda amostra

de placebo foi preparada no laboratório (b). Utilizaram-se quantidades de excipientes

comumente empregadas na fabricação de comprimidos e em quantidades similares às da

amostra farmacêutica comercial. Foram pesadas quantidades de placebo equivalentes a

100,0 mg do atenolol e transferidas para balões volumétricos de 100mL. Foram

adicionados aproximadamente 90mL de etanol e procedeu-se a solubilização em banho de

ultra-som por 10 minutos. Os volumes foram completados com etanol e as soluções

filtradas através de Whatmann~' 1, desprezando-se os primeiros 5mL. Dessas soluções,

foram transferidas alíquotas de 5,0 mL para balões volumétricos de 25mL, completando-se

os volumes com a fase móvel.
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Foram efetuadas três determinaçõesde cada placebo e de cada solução padrão

injetando-se 20/l1 de cada solução em triplicata. Todas as soluções foram filtradas através

da unidade filtrante HV Millex@,com membrana Durapore@, 0,45/lm, 13mm, antes de

serem injetadas.

5.2.3.3 DETERMINAÇÃO DA

REPETIBILIDADE ("INTER-DIA")

PRECISÃO ATRAVÉS DA

5.2.3.3.1 PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES PADRÃo DE R-ATENOLOL (100,0

/lg/rnL) E DE S-ATENOLOL (100,0 /lg/rnL)

Foram pesados com exatidão 20,00 mg de R-atenolol padrão e transferidos para

balão volumétrico de 50rnL. Após a adição de 45rnL de etanol a mistura foi submetida ao

banho de ultra-som por 10 min a fim de solubilizar o soluto. Completou-se o volume com

etanol. Transferiu-se uma alíquota de 25rnL desta solução contendo 400,0 /lg/rnL de R-

atenolol para balão de 100rnL e completou-se o volume com fase móvel. A solução final

contém 100,0 /lg de R-atenolol / rnL. A solução padrão contendo 100,0 /lg de S-atenolol /

rnL foi obtida seguindo-se o mesmo procedimento.
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5.2.3.3.2 PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DAS AMOSTRAS COMERCIAIS A, B, C

eD

Foram pesados separadamente 20 comprimidos contendo 100,0 mg do atenolol

cada um e determinou-se o peso médio. Os comprimidos foram triturados e o pó

misturado. Foram pesadas quantidades de pó equivalentes a 100,0 mg do atenolol base

livre e transferidas para balões volumétricos de 100rnL. Foram adicionados

aproximadamente 90rnL de etanol e procedeu-se a solubilização em banho de ultra-som

por 10 minutos. Os volumes foram completados com etanol e as soluções filtradas através

de papel Whatmann n21, desprezando-se os primeiros 5,0 rnL. Dessas soluções, foram

transferidas alíquotas de 10,0 rnL para balões volumétricos de 50rnL, completando-se os

volumes com a fase móvel. A solução final contém 200,0 ~g de (R, S)-atenolol / rnL.

Foram efetuadas dez determinações de cada amostra e três das soluções padrão

injetando-se no cromatógrafo 20~1 de cada solução. Os resultados foram analisados

estatisticamente. Todas as soluções foram filtradas em unidades filtrantes HV Millex@,

membrana Durapore@, 0,45~m, 13mm,antes de serem injetadas.

5.2.3.4 DETERMINAÇÃO DA EXATIDÃO DO MÉTODO ATRAVÉS DO

TESTE DE RECUPERAÇÃO

O teste de recuperação é efetuado para comprovar-se a exatidão do método. O teste

envolve adição de uma quantidade conhecida de padrão à amostra, seguida da

determinação através de método proposto. Normalmente o teste é efetuado em mais de um

nível de concentração para se ter maior segurança.
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5.2.3.4.1

~g/mL)

PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO PADRÃo DE (R, S)-ATENOLOL (500,0

Foram pesados, com exatidão, 25,00 mg de R-atenolol padrão e 25,00 mg de S-

atenolol padrão que foram transferidos para balão volumétrico de 50mL. Adicionaram

45mL de etanol ao balão. A mistura foi submetida ao banho de ultra-som por 10 min a fim

de solubilizar o soluto e em seguida o volume foi completado com etanol. Dessa solução,

foi transferida uma alíquota de 25,0 mL para balão volumétrica de 50mL e o volume foi

completado com a fase móvel. Esta solução contém 250,0 ~g/mL de R-atenolol e 250,0

~g/mL de S-atenolol ou 500,0 ~g/mL de (R, S)-atenolol, com ambos enantiômeros em

proporções iguais.

5.2.3.4.2 PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DAS AMOSTRAS COMERCIAIS A, B, C

eD

Foram pesados separadamente 20 comprimidos contendo 100,0 mg do atenolol

cada um e determinou-se o peso médio. Os comprimidos foram triturados e o pó

misturado. Foram pesadas quantidades de pó equivalentes a 100,0 mg do atenolol base

livre e transferidas para balões volumétricos de 100mL. Foram adicionados

aproximadamente 90mL de etanol e procedeu-se à solubilização em banho de ultra-som

por 10 minutos. Os volumes foram completados com etanol e as soluções filtradas através

de papel Whatmann nQ1,desprezando-se os primeiros 5,0 mL.

Dessas soluções, foram transferidas alíquotas de 25,0 mL para balões volumétricos

de 50mL, completando-se os volumes com a fase móvel. A solução final contém 500,0 ~g

de (R, S)-atenolol /mL. Todas as soluções foram filtradas em unidades filtrantes HV

Millex@,membrana Durapore@, 0,45~m, 13mm,antes de serem injetadas.
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5.2.3.4.3 PROCEDIMENTO

Foram transferidas alíquotas das amostras e da solução padrão para balões

volumétricos de lOmL, conforme indicado na Tabela 20. Os volumes dos balões foram

completados com a fase móvel. Os testes foram efetuados em três níveis de concentração

(80-120% de concentração média), com injeções em triplicata, em cada nível (100,101).

Todas as soluções foram preparadas de tal forma que as concentrações das soluções

injetadas estivessem sempre dentro da faixa de concentração da curva padrão (11,100,101,182).

A porcentagem de recuperação foi calculada seguindo-se as recomendações da

"Association of Official Analytical Chemists Intemational"(AOAC INTERNATIONAL)

(11) e Intemational Conference on Harmonization (ICR) (100,101).

TABELA 20. ESQUEMA PARA A OBTENÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA O TESTE DE

RECUPERAÇÃO

Balão volumétrico Volume da solução da amostra Volume adicionado de padrão

3

4

(A, B, C e D) (500,0 ~g/mL) (Racêmico)

2,0 mL

2,OmL

2,OmL

2,0 mL

(500,0 ~g/mL) (Racêmico)

1

2

5

2,OmL

2,5mL

3,OmL

2,OmL

Os volumes foram completados com a fase móvel e 20JiL de cada solução foram injetados

no cromatógrafo líquido, após filtração adequada das soluções.
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5.2.3.4.3.1 CÁLCULO DA PORCENTAGEM RECUPERADA DE PADRÃo

A porcentagem recuperada do padrão (R%) foi calculada pela equação 1

%R = Cf-Cnf xl00
Cp

(Equação 1)

onde:

% R ~ Porcentagem do padrão recuperada

Cr ~ Concentração do R-metoprolol ou S-metoprolol "fortificada" com padrão,

Cnf ~Concentração do R-metoprolol ou S-metoprolol "não fortificada" com padrão

(concentração de R-metoprolol ou S-metoprolol na amostra sem adição do padrão),

Cp ~ Concentração do padrão R-metoprolol ou S-metoprolol usado para "fortificar" a

amostra.

Separação erumtiomérica de fánnacos em medieamentos por croJlllltOgrufuI Dquidll com fase e"tacionária quiral
Anil Kumar Singh - Tese para obtenção (/QIf1'tm de DOUTOR FCFIUSP 1001



MATERIAIS E MÉTODOS 86

5.2.3.5 DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE DETECÇÃO (LD) E DO

LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (LQ) DO R- ATENOLOL E DO S-

ATENOLOL

5.2.3.5.1 LIMITE DE DETECÇÃO

Determinou-se limite de detecção através da análise da solução da amostra

contendo 200,0 flg/rnL do atenolol racêmico. Cada amostra foi analisada dez vezes

consecutivas, calculando-se os desvios padrão entre os resultados de R-atenolol e S-

atenolol separadamente. Calculou-se a média dos desvios padrão e dividiu-se o desvio

padrão médio pela inclinação da curva de calibração (I) para obter-se a estimativa do ruído

associado ao método de ensaio. O valor do ruído multiplicado pelo fator 3 foi utilizado

para estimar o limite de detecção (LD), que é expresso em unidade de concentração (25,100,
101)

LD = 3 X DP
I (Equação 2)

5.2.3.5.2 LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO

O limite de quantificação foi determinado através da análise da solução da amostra

contendo 200,0 flg/rnL do atenolol racêmico. Cada amostra foi analisada dez vezes

consecutivas, calculando-se o desvio padrão entre os resultados do R-atenolol e do S-

atenolol, separadamente. Calculou-se então a média dos desvios padrão e dividiu-se o

desvio padrão médio pela inclinação da curva de calibração (I), obtendo-se assim a

estimativa do ruído associado ao método de análise. O valor do ruído multiplicado pelo

fator 10 foi utilizado para estimar o limite de quantificação (LQ), que é expresso em

unidade de concentração (25,100,101).

LQ= loxDPI (Equação 3)

Tanto o LD quanto o LQ são parâmetros necessários quando se trata da

determinação e quantificação enantiomérica de fármacos quirais, especialmente em

amostras biológicas e no controle de qualidade destes fármacos em medicamentos.
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5.2.4 VALIDAÇÃO DO MÉTODO SELECIONADO PARA

DETERMINAÇÃO DOS ISÔMEROS DO METOPROLOL

Visando a padronização do método, foram fixados os seguintes parâmetros:

Coluna cromatográfica - Chiralcel OD@(1O~m,medindo 250 x 4.6mm);

Fase móvel- hexano:etanol:dietilamina:ácidoacético (40:60:0,2:0,2 v/v/v/v);

Vazão da fase móvel- 0,8 mL/min.;

Detecção - ultravioleta em 276nm;

Temperatura -ambiente (24°C:t 2);

5.2.4.1 CONSTRUÇÃO DAS CURVAS DE CALIBRAÇÃO

As curvas de calibração do (R)-metoprolol e do (S)-metoprolol foram construídas a

partir de soluções em etanol de cada um dos isômeros, separadamente. Foram pesados com

exatidão 20,00 mg de R-metoprolol (base livre) padrão e transferidos para balão

volumétrico de 50mL. Após adição de 45mL de etanol, a mistura foi submetida ao ultra-

som por 10 min a fim de solubilizaro soluto. O volume foi completado com etanoL

Uma alíquota de 25,0 mL desta solução, contendo 400,0 ~glmL de R-metoprolol,

foi transferida para balão volumétrico de 50mL. O volume foi completado com fase móveL

Dessa solução foram transferidas nove alíquotas, cujos volumes variaram de 1,5 a 5,5mL,

para balões volumétricos de 10mL. Os volumes dos balões foram completados com a fase

móvel, obtendo-se soluções com intervalo de concentração variável entre 30,00 e 110,0 ~g

de R-metoprolol / mL.

Foram injetados no cromatógrafo 20~L de cada solução, em triplicata. A curva foi

construída traçando-se a área média das três injeções versus a concentração em cada nível.

Foram calculados a estimativa do erro padrão e o coeficiente de correlação de Pearson. Os

cálculos das retas foram efetuados pelo método dos mínimos quadrados. Procedimento

similarfoi seguido para obter-se a curva padrão do S-metoproloL
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5.2.4.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO NA DETERMINAÇÃO DOS

ISÔMEROS (R)- E (S)- METOPROLOLEM COMPRIMIDOS

5.2.4.2.1 PESQUISA DE INTERFERENTES DOS EXCIPIENTES A PARTIR DOS

PLACEBOS

Com o objetivo de averiguar-se a possível interferência dos excipientes no método

proposto foram analisada os placebos da amostra comercial estudada.

5.2.4.2.2 PREPARAÇÃO DO PLACEBO DA AMOSTRA COMERCIAL E

Seguiu-se o mesmo procedimento já descrito no item 5.2.3.2.2

Foram efetuadas três determinaçõesde cada placebo e das soluções padrão

injetando-se no cromatógrafo 20~1 de cada solução. Todas as soluções foram filtradas na

unidade filtrante HV Millex@,membrana Durapore@ , O,45~m, 13mm, antes de serem

injetadas.
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5.2.4.3 AVALIAÇÃO DA PRECISÃO ATRAVÉS DA REPETIBILIDADE

("INTER-DIA")

5.2.4.3.1 PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES PADRÃo DE R-METOPROLOL (100,0

/-lg/mL)E DE S-METOPROLOL (100,0 /-lg/mL)

Foram pesados com exatidão 20,00 mg de R-metoprolol (base livre) padrão e

transferidos para balão volumétrico de 50rnL. Após a adição de 45rnL de etanol, a mistura

foi submetida ao banho de ultra-som por 10 min a fim de solubilizar o soluto. O volume foi

completado com etanol. Uma alíquota de 5,0 rnL desta solução contendo 400,0 /-lg/mLde

R-metoprolol, foi transferida para balão de 25rnL. O volume foi completado com fase

móvel. A solução final contém 80,00 /-lgde R-metoprolol /rnL. A solução padrão contendo

80,00 /-lgde S-metoprolol /rnL foi obtida seguindo-se o mesmo procedimento.

5.2.4.3.2 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DA AMOSTRA COMERCIAL E

Foram pesados separadamente 20 comprimidos contendo 100,0 mg de metoprolol

cada um. Determinou-se o peso médio. Após a trituração dos comprimidos, pesou-se uma

quantidade de pó equivalente a 100,0 mg do metoprolol (base livre) e transferiu-se para

balão volumétrico de 100rnL. Após a adição de aproximadamente 90rnL de etanol, a

mistura foi agitada em banho de ultra-som por 10 minutos. O volume foi completado com

etanol e a solução filtrada através de papel Whatmann nQ1,desprezando-se os primeiros 5,0

mL. Uma alíquota de 20,0 rnL desta solução foi transferida para balão volumétrico de

50rnL e o volume completado com a fase móvel. Dessa solução, foi transferida uma

alíquota de 10,0 rnL para balão volumétrico de 25rnL, completando-se o volume com a

fase móvel. A solução final contém 160,0 /-lgde (R S)-metoprolol/rnL.

Foram efetuadas dez determinações da amostra e três determinações da solução

padrão, injetando-se no cromatógrafo 20/J.L de cada solução. Os resultados foram

analisados estatisticamente. Todas as soluções foram filtradas na unidade filtrante HV

Millex@,membrana Durapore@, 0,45J.1m,13mm,antes de serem injetadas.
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5.2.4.4 DETERMINAÇÃO DA EXATIDÃO DO MÉTODO ATRAVÉS DO

TESTE DE RECUPERAÇÃO

o teste de recuperação é efetuado para comprovar-se a exatidão do método.

Consiste em adicionar à amostra quantidades conhecidas da substância padrão,

empregando-se em seguida o método proposto de análise.

5.2.4.4.1 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO PADRÃo DE (R, S)-METOPROLOL (400,0

~g/rnL)

Foram pesados com exatidão 20,00 mg de R-metoprolol (base livre) padrão e

transferidos para balão volumétrico de 50rnL. Em seguida adicionou-se 45rnL de etanol. A

mistura foi submetida ao banho de ultra-som por 10 min a fim de solubilizar o soluto. O

volume foi completado com etanol. Esta solução contém 400,0 ~g de R-metoprolol /rnL. A

solução padrão contendo 400,0 ~g de S-metoprolol /rnL foi obtida seguindo-se o mesmo

procedimento. Alíquotas de 12,5 rnL das soluções obtidas foram transferidas para balão de

25rnL, completou-se o volume com fase móvel e obteve-se uma solução contendo 400,0

~g de (R, S)-metopolol (base livre) /rnL.
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5.2.4.4.2 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DA AMOSTRA COMERCIAL E

Foram pesados individualmente 20 comprimidos contendo 100,0 mg do metoprolol

cada um e em seguida determinou-se o peso médio. Os comprimidos foram triturados até

pó. Pesou-se uma quantidade do pó equivalente a 100,0 mg de (R, S)-metoprolol (base

livre) e transferiu-se para balão volumétrico de 100rnL. Após a adição de

aproximadamente 90rnL de etanol a mistura foi submetida ao banho de ultra-som por 10

minutos. O volume foi completado com etanol e a solução filtrada através de papel

Whatmann nQ1,desprezando-se os primeiros 5,0 rnL. Dessa solução, foram transferidas

alíquotas de 20,0 rnL para balões volumétricos de 50rnL, completando-se os volumes com

a fase móvel. A solução final contém 400,0 ~g de (R, S)-metoprolol /rnL. Todas as

soluções foram filtradas em unidade filtrante HV Millex@,membrana Durapore@, 0,45~m,

13mm, antes de serem injetadas.

5.2.4.4.3 PROCEDIMENTO

Foram transferidas alíquotas da amostra e da solução padrão para balões

volumétricos de lOrnL, conforme apresentado na Tabela 21. Os volumes dos balões foram

completados com a fase móvel. Os testes foram efetuados em três níveis de concentração

(80-120% da concentração média), com injeções em triplicata em cada nível (101,175).Todas

as soluções foram preparadas de tal forma que as concentrações injetadas caíssem sempre

na faixa da curva padrão obtida.

A porcentagem de recuperação foi calculada seguindo-se as recomendações da

"Association of Oflicial Analytical Chemists Intemational"(AOAC INTERNATIONAL)

(11) e da "lntemational Conference on Rarmonization" (ICR) (100,101).
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TABELA 21. DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES DAS SOLUÇÕES DAS AMOSTRAS E

DA SOLUÇÃO PADRÃo PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE RECUPERAÇÃO

Balão volumétrico Volume da solução da amostra Volume adicionado de padrão

(400,0 Ilg/mL) (Racêmico)

1

2

(E) (400,0 Ilg/mL) (Racêmico)

2,0 mL

2,OmL

2,OmL

2,OmL

--------

5 --------

2,OmL

2,5mL

3,OmL

2,0 mL

3

4

Os volumes foram completados com a fase móvel e 20llL de cada solução foram

injetados no cromatógrafo líquido, após filtração adequada das soluções.

5.2.4.4.3.1 CÁLCULO DA PORCENTAGEM RECUPERADA DE PADRÃo

A porcentagem recuperada do padrão (R%) foi calculada pela equação 1

%R = Cf-Cnf xIOO
Cp

(Equação 1)

onde:

% R ~ Porcentagem do padrão recuperada

Cr ~ Concentração do R-metoprolol ou S-metoprolol "fortificada" com padrão,

Cnf ~Concentração do R-metoprolol ou S-metoprolol "não fortificada" com padrão

(concentração de R-metoprolol ou S-metoprolol na amostra sem adição do padrão),

Cp ~ Concentração do padrão R-metoprolol ou S-metoprolol usado para "fortificar" a

amostra.
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5.2.4.5 DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE DETECÇÃO (LD) E DO

LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (LQ) DO R- METOPROLOL E DO S-

METOPROLOL

5.2.4.5.1 LIMITE DE DETECÇÃO

Determinou-se limite de detecção através da análise da solução da amostra

contendo 160,0 llg/rnL do metoprolol racêmico. Para tanto, seguiu-se o procedimento

descrito no item 5.2.3.5.1

5.2.4.5.2 LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO

Determinou-se limite de quantificação através da análise da solução da amostra

contendo 160,0 llg/rnL do metoprolol racêmico. O procedimento foi o mesmo já descrito

no item 5.2.3.5.2
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5.2.5 VALIDAÇÃO DO MÉTODO SELECIONADO PARA

DETERMINAÇÃO DOS ISÔMEROS DO FLURBIPROFENO

Visando a padronização do método, foram fixados os seguintes parâmetros:

Coluna cromatográfica - Whelk-O 1@(10~m, medindo 250 x 4.6mm);

Fase móvel- hexano:etanol:ácido acético (95:5:0,2 v/v/v);

Vazão da fase móvel- 0,9 rnL/min.;

Detecção - ultravioleta em 246nm;

Temperatura controlada em 24°C:t 1;

Volume injetado -20~L;

Sistema11de cromatografialíquida- Shimadzu.

5.2.5.1 CONSTRUÇÃO DAS CURVAS DE CALIBRAÇÃO DE S-

FLURBIPROFENO

A curva de calibração de S-flurbiprofeno foi construída injetando-se nove

concentrações diferentes do isômero, que variaram de 2,0-18,0~g/rnL.

A solução inicial foi preparada transferindo-se exatamente 20,00mg de S-

flurbiprofeno para balão de 50rnL. Foram adicionados aproximadamente 45rnL de etanol,

grau cromatográfico, e em seguida a solução foi submetida à banho em ultrassom durante

10min. O volume foi completado com o mesmo solvente de modo a obter-se uma solução

contendo 400,0~g/rnL de S-flurbiprofeno. Uma alíquota de 1O,OrnLdesta solução foi

transferida, para balão volumétrico de 100rnL, completando-se o volume com fase móvel

para a obtenção de solução contendo 40,00~g/rnL de S-flurbiprofeno.

Uma série de alíquotas desta solução, com volumes crescentes, foi transferida para

nove balões volumétricos de 10rnL e os volumes finais completados com a fase móvel

(Tabela 22). Cada uma destas soluções foi injetada em duplicata. A curva de calibração foi

obtida relacionando-se as áreas médias e as concentrações correspondentes.
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TABELA 22. PREPARAÇÃO DAS DILmçÕES DE SOLUÇÃO CONTENDO

40,00~g/mL DE S-FLURBIPROFENO (S-FLU) PARA OBTENÇÃO DA CURVA DE

CALIBRAÇÃO.

Foram injetados no cromatógrafo 20~L de cada solução, em duplicata. A curva foi

construída traçando-se a área média das duas injeções versus a concentração em cadanível.

Foram calculados a estimativa do erro padrão e o coeficiente de correlação de Pearson. Os

cálculos das retas foram efetuados pelo método dos mínimos quadrados.
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No. DO VOL. DE VOL. FINAL CONCENTRAÇÃO

BALÃO SOLUÇÃO COMPLETADO S-FLU (g/mL)*

(S-FLU) COM FASE MÓVEL

1 0,5 lOmL 2,000

2 1,0 lOmL 4,000

3 1,5 lOrnL 6,000

4 2,0 10mL 8,000

5 2,5 lOmL 10,00

6 3,0 lOmL 12,00

7 3,5 lOrnL 14,00

8 4,0 lOmL 16,00

9 4,5 10mL 18,00

* 20L destas soluções foram injetadas no sistema, em duplicata



I[ - - - - -

MATERUUS E MÉTODOS 96

5.2.5.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO NA DETERMINAÇÃO DO

ISÔMERO (S)- FLURBIPROFENOEM AMOSTRACOMERCIAL

5.2.5.3 DETERMINAÇÃO DA

REPETIBILIDADE ("INTER-DIA")

PRECISÃO ATRAVÉS DA

5.2.5.3.1 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO PADRÃo PARA TESTE DE

REPRODUTillILIDADE '?

Uma quantidade exatamente equivalente a 20,00mg de (R/S)-flurbiprofeno foi

pesada e transferida para balão volumétrico de 50rnL. Adicionou-se cerca de 45,OrnL de

etanol ao balão submetendo-o em seguida ao banho de ultrassom por 10 minutos.

Finalmente, completou-se o volume do balão com o mesmo solvente obtendo-se a solução

inicial na concentração de 400,OIlg/rnLdo flurbiprofeno racêmico.Uma alíquota de 5,OrnL

desta solução foi transferida para balão volumétrico de 50rnL. Completou-se o volume

com fase móvel. A partir desta solução, por diluições, foram obtidas soluções contendo

8,000 e 20,001lg/rnLde (R/S)-flurbiprofeno.

5.2.5.3.2 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DA AMOSTRA COMERCIAL F

PARA TESTE DE REPRODUTIBILIDADE

o conteúdo de vinte cápsulas foi pesado separadamente e o peso médio foi

determinado. O conteúdo das cápsulas foi triturado em gral e homogeneizado. Uma

quantidade, equivalente a 200,Omg de flurbiprofeno racêmico foi transferida para balão

volumétrico de 100rnL, onde foi adicionado um volume de aproximadamente 90,OrnLde

etanol. Em seguida, submeteu-se a solução ao banho em ultrassom por 10 minutos com a

finalidade de solubilizar o fármaco no meio solvente. Completou-se o volume com o

mesmo solvente misturando-se manualmente para homogeneização. Esta solução foi

filtrada empregando-se papel de filtro Whatman nO.1.

SeparaçãO erumtiomérica de fánnacos em medicamentos por erollUtWgntIIJt Dquids com fase e!ltaclonária quirnl
Anil Kumar Sin.gh- Tesepara obtenção do grau th DOUTOR FCF/USP 2002
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Uma alíquota de 1O,OmLdo filtrado foi transferida para balão volumétrico de

50mL, e o volume completado com etanol. Obteve-se assim uma solução de concentração

igual a 400,0~glmL de (R/S)-flurbiprofeno. Transferiu-se uma alíquota de 5,OmL, desta

solução para balão volumétrico de 50mL. O volume final foi completado com fase móvel,

resultando numa solução de concentração igual a 40,00~g/mL. A partir desta última,

diluições foram realizadas a fim de obter-se soluções com concentrações finais de 8,000 e

20,00~glmL do fármaco racêmico.

As soluções finais da amostra e do padrão de concentração 8,000 e 20,00~glmL

foram filtradas em filtro de membrana HV Millex.,Durapore@,0.45~m, 13mm, antes de

serem injetadas no cromatógrafo. Foram injetados 20~L de cada solução no sistema

cromatográfico, sendo que para a solução da amostra o procedimento foi realizado dez

vezes e para a solução padrão em triplicata.

5.2.5.4 DETERMINAÇÃO DA EXATIDÃO DO MÉTODO ATRAVÉS DO

TESTE DE RECUPERAÇÃO

O teste de recuperação é efetuado para comprovar-se a exatidão do método.

Consiste em adicionar à amostra quantidades conhecidas da substância padrão,

empregando-se em seguida o método proposto de análise.

5.2.5.4.1 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO PADRÃo DE (R, S)-FLURBIPROFENO

(40,00 ~glmL)

Uma solução contendo 40,00~glmL de (R/S)-flurbiprofeno foi obtida segundo

descrito na obtenção de solução padrão para teste de reprodutibilidade (precisão). A

concentração final desta solução foi 40,00~glmL de flurbiprofenoracêmico.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anü KumorSingh- Tesepara obtenção do grau tk DOUTOR FCFIUSP 2002
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5.2.5.4.2 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DA AMOSTRA COMERCIAL F

As soluções padrão e a solução da amostra contendo 40,00/lg/rnL do flurbiprofeno

racêmico foram obtidas, separadamente, como descrito anteriormente para a preparação da

solução padrão e da solução da amostra para teste de precisão. A exatidão do método foi

determinada através da análise de recuperação de uma quantidade de padrão conhecida

adicionada à solução da amostra. Em outras palavras, a exatidão deste método foi

determinada pelo grau de concordância entre a concentração do flurbiprofeno determinado

na solução da amostra fortificada (amostra "spiked"), não fortificada, e na concentração

teórica conhecida de padrão adicionado à amostra. Fortificou-se a amostra com o padrão

em três níveis de concentração, de tal forma que a concentração final destas soluções

abrangesse nível baixo, médio e alto da curva padrão (52).Recomenda-se que os resultados

dos testes de recuperação estejam entre 80-120% de concentração média da curva padrão

(100,101,105,106).Todas as soluções preparadas para o teste de recuperação foram injetadas

em triplicata. O esquema da diluição e da preparação das soluções para o teste de

recuperação pode ser visto na Tabela 23.

A porcentagem de recuperação foi calculada seguindo-se as recomendações da

"Association of Oflicial Analytical Chemists Intemational"(AOAC INTERNATIONAL)

(li) e da "Intemational Conference on Harmonization" (ICH) (100,101).

TABELA 23. DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES DAS SOLUÇÕES DAS AMOSTRAS E

DA SOLUÇÃO PADRÃo PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE RECUPERAÇÃO

Balão volumétrico Volume da solução da amostra

3

4

(F) (40,00 Jlg/rnL)(Racêmico)

2,OrnL

2,OrnL

2,OrnL

2,OrnL

Volume adicionado de padrão

(40,00 Jlg/rnL)(Racêmico)

1

2

--------

5 --------

2,OrnL

2,5 mL

3,OmL

3,OmL

Os volumes foram completados com a fase móvel e 20/lL de cada solução foram

injetados no cromatógrafo líquido, após filtração adequada das soluções.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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5.2.5.4.3.1 CÁLCULO DA PORCENTAGEM RECUPERADA DE PADRÃo

A porcentagem recuperada do padrão (R%) foi calculada pela equação 1

%R = Cf-Cnf xl00
Cp (Equação 1)

onde:

% R ~ Porcentagemdo padrãorecuperada

Cf ~ Concentração do R-flurbiprofeno ou S-flurbiprofeno "fortificada" com padrão,

Cnf ~Concentração do R-flurbiprofeno ou S-flurbiprofeno "não fortificada" com padrão

(concentração de R-flurbiprofeno ou S-flurbiprofenona amostra sem adição do padrão),

Cp~ Concentração do padrão R-flurbiprofeno ou S-flurbiprofeno usado para "fortificar" a

amostra.

Separação enantiomérica de fárnJacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anil Kumar Singh - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCF/USP 2002
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5.2.5.5 DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE DETECÇÃO (LD) E DO

LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO(LQ) DO S-FLURBIPROFENO

5.2.5.5.1 LIMITE DE DETECÇÃO

Determinou-se limite de detecção através da análise da solução da amostra em dois

níveis de concentração (8,000Ilg/rnL e 20,00Ilg/rnL). Cada amostra foi analisada dez vezes

consecutivas, sendo calculado o desvio padrão entre os resultados de R-flurbiprofeno e S-

flurbiprofeno separadamente. Calculou-se a média dos desvios padrão e dividiu-se o desvio

padrão médio pela inclinação da curva de calibração (I) para obter-se a estimativa do ruído

associado ao método de ensaio. O valor do ruído multiplicado pelo fator 3 foi utilizado
.

1
..

d d
-

(LD)
' .

d d d - (25 100para estimar o Imite e etecçao , que e expresso em um a e e concentraçao ' ,

101)

<o
v-
I.::!

'\
1'-.\

DP

LD = 3 X T Equação 2

rt-
'"

5.2.5.5.2 LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO

O limite de quantificação foi determinado através da análise da solução da amostra

em dois níveis de concentração (8,0001lg/rnLe 20,00Ilg/rnL). Cada amostra foi analisada

dez vezes consecutivas, calculando-se o desvio padrão entre os resultados de R-

flurbiprofeno e S-flurbiprofeno separadamente. Calculou-se então a média dos desvios

padrão e dividiu-se o desvio padrão médio pela inclinação da curva de calibração (I) para

obter-se a estimativa do ruído associado ao método de análise. O valor do ruído

multiplicado pelo fator 10 foi utilizado para estimar o limite de quantificação (LQ), que é

expresso em unidade de concentração (25,100,101).

DP

LQ = 10X T Equação 3

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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6. RESULTADOS

6.1 ESPECTROS DE ABSORÇÃO NO UV DAS

SUBSTÂNCIAS EM ESTUDO

I.IB

Disp llllf ltJde

[SingleJ

Function
[A:ls]

0..
1!Ii. /IIIlDtn

À AI6
.0 0.-

SeIJl. 01.'" 1..

a.
a-
..-
...

FIGURA 18. Espectro de absorção no UV do metoprolol (80,00 /-lg/rnL)em

hexano:isopropanol(70:30v/v)
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hexano:isopropanol (70:30 v/v)
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FIGURA 21.

(70:30 v/v)

Espectro de absorção do atenoIoI 80,00 j..lg/rnLem hexano:isopropanol
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FIGURA 22. Espectro de absorção no UV do nadoloI (80,00 j..lg/rnL) em

hexano:isopropanol (70:30 v/v)
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FIGURA 23. Espectro de absorção no UV do ibuprofeno (16,00 l-lg/rnL) em

hexano:isopropanol (70:30 v/v)
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6.2.1 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO METOPROLOL

TABELA 24. ENSAIOS PRELIMINARES PARA A SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO METOPROLOL

Fase Móvel

----- -

Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna Cromato
de onda (Â.) (mL/min.) de papel injetada (AU/MV) grama

(nm) (cm/min.) (llg/mL)
276 0,7 0,5 0,50 :t 80,0 0,05 ChiralcelOD(!\) MlHexano:isopropano1

(70:30 v/v)

Hexano:isopropanol
(70:30 v/v)

Hexano:isopropanol
(70:30 v/v)

Hexano:etanol:dieti1amina
(70:30:0,1 v/v/v)

Hexano:etanol :dietilamina
(85:15:0,1 v/v/v)

Hexano:isopropanol:dietilamina
(75:25:0,1 v/v/v)

Hexano:isopropanol:dietilamina
(70:30:0,1 v/v/v)

Hexano:isopropanol:dietilamina
(70:30:0,1 v/v/v)

Hexano:isopropanol:dietilamina
(65:35:0,1 v/v/v)

Hexano:isopropanol:dietilamina
(70:30:0,1 v/v/v)

Volume injetado (20 fJL)

- ~ -

276 1,0 0,5 0,50 :t 80,0 0,05

225 1,0 4,0 0,50 :t 80,0 0,05

276 1,0 0,5 0,25 :t 80,0 0,05

276 1,0 1,0 0,25 :t 80,0 0,05

276 1,0 0,5 0,50 :t 80,0 0,05

276 1,0 1,0 0,50 :t 80,0 0,05

276 0,51,0 1,00 :t 80,0 0,05

276 1,0 0,5 0,25 :t 80,0 0,05

276 1,0 0,5 0,50 :t 80,0 0,05

ChiralcelOD@

Chiralcel OD@

ChiralcelOD@

Chiralcel OD@

ChiralcelOD@

Chiralcel OD@

Chiralcel OD@

Chiralcel OD@

Chiralcel OD@

-

M2 I

IM3

M4

M5 I,

I,,
I

M6

M7

M8

M9

MIO

-oVI
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continuação da Tabela anterior ...

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna Cromato
de onda (À.) (mL/min.) de papel injetada (AU/MV) grama

(nm) (cm/min.) (llg/mL)
Hexano:etano1: dieti1amina 276 1,0 0,50 0,25 :I: 200,0 0,02 Chiralcel OD MIl

(80:20:0,2v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina 276 0,8 0,50 0,25 :I: 200,0 0,02 Chiralcel OD@ M12

(80:20:0,2v/v/v)
Hexano:etanol :dietilamina 276 1,0 0,50 0,25 :I: 200,0 0,02 ChiralcelOD@ M13

I '(90:10:0,2v/v/v)

Hexano:etano1:dietilamina 276 0,5 0,50 0,25 :I: 200,0 0,02 Chiralcel OD@ M14
I ;

(90:10:0,2v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina 276 1,0 1,00 0,25 :I: 200,0 0,02 Chiralcel OD@ M15

(95:05:0,1v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina 276 1,0 1,00 0,25 :I: 200,0 0,02 Chiralcel OD@ M16
1I(95:05:0,2v/v/v)

Hexano:etano1:dietilamina 276 1,0 0,50 0,25 :I: 200,0 0,02 Chiralcel OD@ M17 I,
(98:02:0,2v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 1,00 0,25 :I: 80,0 0,05 ChiralcelOD@ M18 I
(80:20:0,2:0,1v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 1,00 0,25 :I: 80,0 0,02 ChiralcelOD@ M19
(70:30:0,2:0,2v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 0,8 2,00 0,25 :I: 160,0 0,02 Chiralcel OD@ M20
(40:60:0,2:0,2v/v/v/v)

Volumeietado (20 IJ-L)
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6.2.2 SEP ARAÇAO ENANTIOMERICA DO ATENOLOL

TABELA 25. ENSAIOS PRELIMINARES PARA A SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO ATENOLOL

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna Cromato

de onda (I..) (rnL/min.) de papel injetada (AU/MV) grama

(nrn) (cm/min.) (llg/rnL)
Hexano:isopropanol 276 1,0 0,5 0,50 :t 160,0 0,05 Chiralcel OD@ AI

(70:30v/v)
Hexano:isopropanol:dietilamina 276 0,5 0,5 0,50 :t 1000,0 0,05 Chiralcel OD@ A2

(60:40:0,1v/v/v)
Hexano:isopropanol 276 1,0 0,5 0,50 :t 400,0 0,05 Chiralcel OD@ A3

(60:40v/v)
Hexano:isopropanol 276 0,7 1,0 0,25 :t 400,0 0,02 Chiralcel OD@ A4

(50:50v/v)
Hexano:etanol:dietilamina 276 1,0 1,0 0,25 :t 400,0 0,02 Chiralcel OD@ A5

(90:10:0,1v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina 276 1,0 1,0 0,50 :t 400,0 0,02 Chiralcel OD@ A6

(80:20:0,1v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina 276 0,7 1,0 0,25 :t 400,0 0,02 Chiralcel OD@ A7

(75:25:0,1v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina 276 0,5 1,0 0,25 :t 400,0 0,02 Chiralcel OD@ A8

(75:25:0,1v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina 276 0,7 1,0 0,25 :t 400,0 0,02 Chiralcel OD@ A9

(75:25:0,2v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina 276 1,0 1,0 0,25 :t 400,0 0,02 Chiralcel OD@ AIO

(70:30:0,1v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina 276 1,0 1,0 0,25 :t 1000,0 0,02 Chiralcel OD@ AlI

(70:30:0,2v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina 276 1,0 4,0 0,25 :t 1000,0 0,05 Chiralcel OD@ A12

(60:40:0,1v/v/v)
Volumeinjetado(20 j.IL)

-
--



I,

II

I:

I.

--
N

-

continuação da Tabela anterior...

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna Cromato
de onda (À) (mL/min.) de papel injetada (AU/MV) grama

(nm) (cm/min.) (g/mL)
Hexano:etanol:dietilamina 276 1,0 1,0 0,25 :t 400,0 0,02 ChiralcelOD@ A13

(60:40:0,2v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 1,0 0,25 :t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ A14
(80:20:0,2:0,2v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 2,0 0,25 :t 400,0 0,02 ChiralcelOD@ A15
(70:30:0,2:0,2v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 2,0 0,25 R- 200,0 0,02 ChiralcelOD@ A16
(70:30:0,2:0,2v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 2,0 0,25 S- 200,0 0,02 Chiralcel OD@ A17
(70:30:0,2:0,2v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CF 3COOH 276 1,0 4,0 0,25 :t 400,0 0,05 Chiralcel OD@ A18
(70:30:0,2:0,2v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 220 1,0 4,4 0,25 :t 400,0 0,05 Chiralcel OD@ A19
(60:40:0,2:0,2v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 1,0 0,25 :t 400,0 0,02 Chiralcel OD@ A20
(60:40:0,2:0,2v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 2,0 0,25 Fase móvel 0,02 Chiralcel OD@ A21
(60:40:0,2:0,2v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 2,0 0,25 Placebo a 0,02 ChiralcelOD@ A22
(60:40:0,2:0,2v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 2,0 0,25 Placebo b 0,02 ChiralcelOD@ A23
(60:40:0,2:0,2v/v/v/v)

Volumeinjetado(20 )
Placeboa : amostraplacebofornecidopela industriafannacêutica
Placebob : amostrapreparadano laboratório,misturando-seosexcipientes(maisdetalhesno texto)
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6.2.3 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO PINDOLOL

TABELA 26. ENSAIOS PRELIMINARES PARA A SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO PINDOLOL

- - -- -

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna Cromato
de onda (I,,,) (mL/min.) de papel injetada (AU/MV) grama

(nm) (cm/min.) (glmL)
Hexano:isopropanol 276 1,0 0,5 0,25 :t 160,0 0,05 Chiralcel OD@ Pl

(70:30v/v)

Hexano:isopropanol:dietilamina 276 0,9 1,0 0,25 :t 80,0 0,01 Chiralcel OD@ P2
(70:30:0,2v/v/v)

Hexano:isopropanol:dietilamina 276 0,7 2,0 0,25 :t 80,0 0,01 Chiralcel OD@ P3
(60:40:0,1v/v/v)

Hexano:isopropanol:etanol:dietilamina 276 1,0 1,0 0,25 :t 80,0 0,01 Chiralcel OD@ P4
(80:1O:10:0,2 v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina 276 1,0 1,0 0,25 :t 80,0 0,01 Chiralcel OD@ P5
(95:5:0,1v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina 254 1,0 1,0 0,25 :t 160,0 0,02 Chiralcel OD@ P6
(80:20:0,1v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina 254 1,0 0,5 0,25 :t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ P8
(70:30:0,1v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina 254 1,0 2,0 0,25 :t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ P9
(70:30:0,3v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina 276 1,0 2,0 0,25 :t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ PIO
(70:30:0,3v/v/v)

Hexano:isopropanol:dietilamina:CH3COOH 254 1,0 4,0 0,25 :t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ PU
(80:20:0,2:0,2 v/v/v/v)

Volume injetado (20 I-IL)

.....

.....
-.....}



continuação da Tabela anterior ...
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Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna Cromato
de onda (À.) (rnL/min.) de papel injetada (AU/MV) grama

(nrn) (cm/min.) (llg/rnL)
Hexano:isopropanol:dietilamina:CH3COOH 254 1,0 4,0 0,25 :t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ P12

(70:30:0,2:0,2v/v/v/v)
Hexano:isopropanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 4,0 0,25 ::t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ P13

(70:30:0,2:0,2v/v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 254 1,0 4,0 0,25 ::t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ P14

(60:40:0,2:0,2v/v/v/v)
Diclorometano:etanol;(act. amo20 mM) 254 1,0 1,0 0,25 :t 160,0 0,05 a-Burke 2@ P15

(85:15v/v)
Diclorometano:etanol;(act.amo20 mM) 254 1,0 4,0 0,25 ::t 160,0 0,05 a- Burke 2@ P16

(80:20v/v)
Diclorometano:etanol 254 1,0 4,0 0,25 :t 160,0 0,05 a-Burke 2@ P17

(80:20v/v)
Acetonitrila:etanol(act.amo20 mM) 220 1,0 1,0 0,25 ::t 160,0 0,20 a- Burke 2@ P18

(85:15v/v)
Acetonitrila:etanol(act. amo13mM) 220 1,0 2,0 0,25 ::t 160,0 0,20 a-Burke 2@ P19

(70:30v/v)
Acetonitrila:etanol(act.amo21,62mM) 220 1,0 2,0 0,25 :t 160,0 0,10 a- Burke 2@ P20

(60:240v/v)
Acetonitrila:etanol(act.amo21,62mM) 220 1,0 2,0 0,25 ::t 160,0 0,20 a-Burke 2@ P21

(50:50v/v)
Acetonitrila:etanol(act.amo21,62mM) 220 1,3 2,0 0,25 :t 160,0 0,20 a-Burke 2@ P22

(50:50v/v)
Acetonitrila:etanol(act.amo21,62mM) 220 0,8 2,0 0,25 ::t 160,0 0,20 a-Burke 2@ P23

(50:50v/v)

Volumeinjetado(20 f.IL)
act. amo = acetato de amônio
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6.2.4 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO BETAXOLOL

TABELA 27. ENSAIOS PRELIMINARES PARA A SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO BETAXOLOL

-Nw

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna Cromato
de onda (Â.) (mL/min.) de papel injetada (AU/MV) grama

(nrn) (cm/min.) (g/mL)
Hexano:isopropano1:dietilamina 276 1,0 0,5 0,50 :t 160,0 0,05 Chiralcel OD@ Bl

(70:30:0,1v/v/v)

Hexano:isopropanol:dietilamina 276 0,7 1,0 0,25 :t 80,0 0,01 Chiralcel OD@ B2 ;-J
(60:40:0,1 v/v/v/)

Hexano:isopropanol:etanol:dietilamina 276 1,0 1,0 0,25 :t 80,0 0,01 Chiralcel OD@ B3 I
(80:10:10:0,1 v/v/v)

I

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 1,0 0,25 :t 80,0 0,02 Chiralcel OD@ B4
(80:20:0,2:0,2v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 1,0 0,25 :t 80,0 0,02 Chiralcel OD@ B5
(70:30:0,2:0,2v/v/v/v) I.

Volume injetado (20 )
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CROMATOGRAMAS (Tabela 27) - Ensaios preliminares para a separação

enantiomérica do betaxolol em diferentes condições.
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6.2.5 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO NADOLOL

TABELA 28. ENSAIOS PRELIMINARES PARA A SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO NADOLOL

-NVI

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna Cromato
de onda (Â.) (mL/min.) de papel injetada (AU/MV) grama

(nm) (cm/min.) (Jlg/mL)
Hexano:isopropanol 276 1,0 0,5 0,50 :t 400,0 0,05 Chiralcel OD@ Nl

(70:30v/v)
Hexano:isopropanol:dietilamina 276 0,7 1,0 0,25 :t 80,0 0,01 Chiralcel OD@ N2 I'

(60:40:0,1v/v/v)
Hexano:isopropanol:etanol:dietilamina 276 1,0 1,0 0,25 :t 80,0 0,01 Chiralcel OD@ N3 II

(80:10:10:0,1v/v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 1,0 0,25 :t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ N4

(70:30:0,2:0,2v/v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina 276 1,0 1,0 0,25 :t 160,0 0,02 Chiralcel OD@ N5

(80:20:0,1v/v/v)
I:Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 1,0 0,25 :t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ N6

(80:20:0,2:0,2v/v/v/v)
Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 1,0 0,25 :t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ N7 I:

(80:20:0,2:0,3v/v/v/v) IHexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 1,0 0,25 :t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ N8
(80:20:0,3:0,2v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 1,0 1,0 0,25 :t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ N9
(85:15:0,2:0,2v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH 276 0,7 1,0 0,25 :t 200,0 0,02 Chiralcel OD@ NI0
(85:15:0,2:0,2v/v/v/v)

Volumeinjetado(20 )



continuação da Tabela anterior...

Fase Móvel

Hexano:etanol:dietilamina: CH3COOH
(85:15:0,2:0,2 v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH
(87:13:0,2:0,2 v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH
(90:10:0,2:0,2 v/v/v/v)

Hexano:etanol:dietilamina:CH3COOH
(90:10:0,2:0,2 v/v/v/v)

Volume injetado (20 ~)

Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração
de onda (À) (mL/min.) de papel injetada

(nm) (cm/min.) (~g/mL)
276 0,8 1,0 0,25 :t 200,0

276

276

0,8 1,0

0,8

1,0

1,0

1,0276

-N0\

0,25 :t 400,0

0,25 :t 400,0

0,25 :t 400,0

Sensibilidade Tipo de coluna Cromato
(AU/MV) grama

0,02 Chiralcel OD@ Nll

0,02 Chiralcel OD@ N12

0,02 Chiralcel OD@ N13

0,02 Chiralcel OD@ N14 I'
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Cromatograma Nl3
Cromatograma N14

CROMATOGRAMAS (Tabela 28) - Ensaios preliminarespara a separação

enantiomérica do nadolol em diferentes condições.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anil KIUtUlTSingh - Tese para obtenção do grllll de DOUTOR FCF/USP 2002



6.3.1 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO IBUPROFENO

TABELA 29. ENSAIOS PRELIMINARES PARA A SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO IBUPROFENO

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna Cromato
de onda (À) (rnL/min.) de papel injetada (AU/MV) grama

(nm) (cm/min.) (llg/rnL)
Hexano:isopropano1:CH3COOH 225 1,0 1,0 0,25 :t 64,0 0,50 ChiralcelOD@ IBl

(100:1:0,2 v/v/v)

Hexano:isopropano1:CF3COOH 225 1,0 1,0 0,25 :t 80,0 0,20 ChiralcelOD@ IB2
(100: 1:0,05 v/v/v)

Hexano:isopropano1:CF3COOH 254 1,0 2,0 0,25 :t 128,0 0,05 ChiralcelOD@ IB3
(100:1:0,1 v/v/v)

Hexano:metano1:CF3COOH 254 1,0 1,0 0,25 :t 200,0 0,10 Chiralcel OD@ IB4 I .
(100:1:0,2v/v/v)

Hexano:etano1:CH3COOH 225 1,0 2,0 0,25 :t 64,0 0,50 Chiralcel OD@ IB5
I

.
(100:1:0,2v/v/v)

Hexano:etano1:CH3COOH 225 1,0 1,0 0,25 :t 160,0 0,50 Chiralcel OD@ IB6
(100: 1:0,5 v/v/v)

Hexano:etano1:CH3COOH 225 1,0 1,0 0,25 :t 160,0 0,50 Chiralcel OD@ IB7
(100:1:1,0v/v/v)

ACN:metano1:CH3COOH:trietilamina 225 1,0 1,0 0,25 :t 200,0 0,20 Chiradex@ IB8
(95:05:0,3:0,2v/v/v/v)

ACN:metano1:CH3COOH:trietilamina 225 1,0 1,0 0,25 S - 200,0 0,20 Chiradex@ IB9
(95:05:0,3:0,2 v/v/v/v)

ACN:metano1:CH3COOH:trietilamina225 1,0 1,0 0,25 Fase Móvel 0,20 Chiradex@ IBI0
(95:05:0,3:0,2 v/v/v/v)

Volume injetado (20 f-LL)

-
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continuação da Tabela anterior ...

Fase Móvel

ACN:metanol:CH3COOH:trietilamina
(90:10:0,3:0,2 v/v/v/v)

Tampão citrato (70mM):ACN:trietilamina
(70:30:0,2 v/v/v)

Tampão citrato (lOmM):ACN:trietilamina
(70:30:0,2 v/v/v)

Volume injetado (20 1lL)

Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração
de onda (Â.) (rnL/min.) de papel injetada

(nrn) (cm/min.) (~glrnL)
254 1,0 0,5 0,25 :t 200,0

225

225

1,0 1,0

1,0

0,25

0,25

:t 80,0

:t 80,01,0

-\.J..)-

Sensibilidade Tipo de coluna Cromato
(AUIMV) grama

0,02 ChiradexQ!) IBll

0,20 Chiradex@ Não eluido

0,10 Chiradex@ Não eluido



continuação da Tabela anterior...

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna
de onda (À.) (rnL/min.) de papel injetada (AU/MV)

(nm) (cm/min.) (/lg/rnL)
225 1,0 2,0 0,25 :!: 160,0 0,10 a-Burke i!)Acetonitrila:etanol (act. amo 5 mM)

(90:10 v/v)
Acetonitrila:etanol (act. amo 5 mM)

(90:10v/v)
Acetonitrila:etanol:CH3COOH

(50:50:0,3 v/v/v)
Acetonitrila:etanol: CH3COOH

(50:50:0,3 v/v/v)
Acetonitrila:etanol:CH3COOH

(50:50:0,3 v/v/v)
Hexano:etanol:CH3COOH

(95:05:0,3 v/v/v)
Hexano:etanol:CH3COOH

(95:05:0,3 v/v/v)
Hexano:etanol:CH3COOH

(95:05:0,3 v/v/v)
Hexano:isopropanol: CH3COOH

(97:03:0,3 v/v/v)
Hexano:isopropanol:CH3COOH

(97:03:0,3 v/v/v)
Volume injetado (20 ~)
** A mistura contém hexano:etanol:CH3COOH na mesma proporção em que a solução da amostra foi preparada, porém sem o ibuprofeno
act. amo= acetatode amônio

225

225

0,25

0,25

S- 80,0

:!: 160,0

S- 80,0

a-Burke 2@

a-Burke 2@

1,0 2,0 0,10

0,101,0 2,0

0,10

0,10

a-Burke 2@

a-Burke 2@

225

225

1,0

0,5

1,0 2,0

2,0

0,25

0,25

2,0

2,0 :!: 160,0

:!: 160,0

S- 80,0

0,20

0,20

a-Burke 2@

a-Burke 2@

0,25

0,25

225

225 1,0

1,0 2,0 ** 0,20

0,10

a-Burke 2@

a-Burke 2@

0,25

0,25

225

248 1,0

1,0 0,10 a-Burke 2@

2,0

2,0

:!: 160,0

S- 80,00,25248

-wN

pH da Cromato
fase grama

móvel

6,5 IB15

6,5 IB16

5,5 IB17

5,5 IB18

5,5 IB19

4,0 IB20

\':
4,0 IB21

4,0 IB22 I:

\,
4,0 IB23 I:

4,0 IB24 I



continuação da Tabela anterior...

..-ww

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna pH da Cromato
de onda (Â.) (mL/min.) de papel injetada (AU/MV) fase grama

(nm) (cm/min.) (llg/mL) móvel
Hexano:etanol 225 0,7 2,0 0,25 :t 160,0 0,10 a-Burke 2@ 6,2 ffi25

(97:03v/v)
Hexano:etanol 225 0,7 2,0 0,25 S- 80,0 0,10 a-Burke 2@ 6,2 ffi26

(97:03v/v)
Hexano:etanol 225 1,0 2,0 0,25 :t 160,0 0,10 a-Burke 2@ 6,2 ffi27

(97:03v/v)
Diclorometano:etanol:CH3COOH 225 0,5 2,0 0,25 :t 160,0 0,10 a- Burke 2@ 4,2 IB28

(80:20:0,1v/v/v)

Diclorometano:etanol: CH3COOH 225 0,5 2,0 0,25 S- 80,0 0,10 a-Burke 2@ 4,2 ffi29

I,
(80:20:0, I v/v/v)

Volume injetado (20 IJL)
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continuação da Tabela anterior ...

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de pH da Cromato
de onda (Â) (mL/min.) de papel injetada (AU/MV) coluna fase grama

(nm) (cm/min.) (J.1g/mL) móvel
Acetonitrila:tampãocitrato 254 1,2 1,0 0,25 ::t 500,0 0,05 Chiradex@ 6,0 IB30

(5mM)
(30:70v/v)

Acetonitrila:tampãocitrato 254 1,2 2,0 0,25 ::t 500,0 0,05 Chiradex@ 6,0 IB31
(70mM)

(40:60v/v)
Acetonitrila:tampãocitrato 254 1,2 2,0 0,25 Tampão 0,05 Chiradex@ 6,0 IB32

(70mM) citrato 70mM
(40:60v/v)

Acetonitrila:tampãocitrato 254 1,2 2,0 0,25 Acetonitrila 0,05 Chiradex@ 6,0 IB33
(70mM)

(40:60v/v)
Acetonitrila:água:trietilamina 254 1,0 2,0 0,25 ::t 1000,0 0,05 Chiradex@ 4,0 IB34

(60:40:0,03v/v/v)
Volumeinjetado(20 f.lL)



continuação da Tabela anterior ...

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna Crornato

de onda (Â.) (mL/min.) de papel injetada (AU/MV) grama
(nm) (cm/min.) (g/mL)

Hexano:isopropanol:ac.acético 254 0,9 1,0 0,25 :t 160,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@
IB35

(80:20:0,5v/v/v)
Hexano:isopropanol:ac.acético 254 0,9 1,0 0,25 :t 160,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB36

(98:2:0,5v/v/v)
Hexano:isopropanol:ac.acético 254 0,9 1,0 0,25 Etanol 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB37

(98:2:0,5v/v/v)
Hexano:isopropanol:ac.acético 254 0,9 1,0 0,25 Isopropanol 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB38

(98:2:0,5v/v/v)
Hexano:isopropanol:ac.acético 254 0,9 1,0 0,25 Hexano 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB39

(98:2:0,5v/v/v)
Hexano:isopropanol:ac.acético 225 0,9 8,0 0,25 :t 160,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB40

(98:2:0,1v/v/v)
liHexano:isopropanol:ac.acético 225 0,9 4,0 0,25 :t 64,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB41

(98:2:0,05v/v/v)
IIHexano:isopropanol:ac.acético 254 0,9 1,0 0,25 :t 160,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB42

(99:1:0,2 v/v/v)

1\Hexano:isopropanol:ac.acético 225 0,9 1,0 0,25 :t 160,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB43
(99:1:0,2v/v/v)
Hexano:etanol 225 0,8 1,0 0,25 :t 160,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB44 I'

(99:1v/v)
Hexano:etanol:ac. acético 225 0,8 1,0 0,25 :t 160,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB45

(99:1:0,5 v/v/v)
Hexano:etanol:ac. acético 263 0,8 1,0 0,25 :t 160,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB46

(99:1:0,2v/v/v)
Hexano:etanol:ac. acético 263 0,8 1,0 0,25 S- 80,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB47

(99:1:0,2v/v/v)
Hexano:etanol:ac. acético 225 0,8 1,0 0,25 :t 160,0 0,10 (S, S) Whelk-O 1@ IB48

(99:1:0,1v/v/v)
Volumeinjetado(20 1-lL)

-
VJ
VI
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continuação da Tabela anterior ...

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna Cromato

de onda (Â.) (rnL/min.) de papel injetada (AU/MV) grama
(nrn) (cm/min.) (g/rnL)

Hexano:etano1:ac. Acético 225 0,8 2,0 0,25 :t 160,0 0,10 (S, S) Whelk-O 1@ IB49
(99:1:0,05 v/v/v)

Hexano:etano1:ac.Acético 225 0,8 2,0 0,25 S- 80,0 0,10 (S, S) Whelk-O 1@ IB50
(99:1:0,05v/v/v)

Hexano:etano1:ac.Acético 225 1,0 2,0 0,25 :t 160,0 0,10 (S, S) Whelk-O 1@ IB51
(99:1:0,05v/v/v)

Hexano:etano1:ac.Acético 225 0,8 2,0 0,25 :t 160,0 0,10 (S, S) Whelk-O 1@ IB52 \[
(98:2:0,05v/v/v)

Hexano:etano1:ac.acético 225 0,8 2,0 0,25 S- 80,0 0,10 (S, S) Whelk-O 1@ IB53
(98:2:0,05v/v/v)

Hexano:etano1:ac.acético 225 0,8 2,0 0,25 :t 160,0 0,10 (S, S) Whelk-O 1@ IB54
(97:3:0,1v/v/v)

Hexano:etano1:ac.acético 225 0,8 2,0 0,25 S- 80,0 0,10 (S, S) Whelk-O 1@ IB55
(97:3:0,1v/v/v) IHexano:etano1:ac.acético 254 0,9 1,0 0,25 :t 160,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB56
(95:5:0,5v/v/v) I.Hexano:etano1:ac. acético 254 0,5 1,0 0,25 :t 160,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB57
(95:5:0,5v/v/v)

Hexano:isopropano1:ac.acético 225 0,9 8,0 0,25 :t 160,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB58 I[
(95:5:0,1v/v/v)

Hexano:isopropano1:ac.acético 225 0,9 1,0 -- :t 160,0 0,05 (S, S) Whelk-O 1@ IB59
(96:4:0,2v/v/v)

Volumeinjetado(20 j.IL),
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Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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CROMATOGRAMAS (Tabela 29) - Ensaios preliminares para a separação

enantiomérica do ibuprofeno em diferentes condições.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
AnilKunuu Singh - Tesepara obtençiio dDgrau de DOUTOR FCF/USP 2002
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6.3.2 SEPARAÇAO ENANTIOMERICA DO FLURBIPROFENO

TABELA 30. ENSAIOS PRELIMINARES PARA A SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO FLURBIPROFENO

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de coluna Cromato
de onda (Â.) (mL/min.) de papel injetada (AU/MV) grama

(nm) (cm/min.) (f.!g/mL)
Hexano:isopropanol:CH3COOH 254 1,0 0,5 0,50 :t 16,0 0,05 Chiralcel OD@ FI

(97:3:0,3v/v/v)
Hexano:isopropanol:CH3COOH 254 1,0 2,0 0,50 :t 16,0 0,05 Chiralcel OD@ F2

(97:3:0,3v/v/v)
Hexano:isopropanol:CH3COOH 254 0,5 0,5 0,50 :t 16,0 0,05 Chiralcel OD@ F3

(97:03:0,3v/v/v)
Hexano:isopropanol:CH3COOH 254 1,0 0,5 0,50 :t 16,0 0,05 ChiralcelOD@ F4

(95:05:0,2v/v/v)
Hexano:isopropanol:CH3COOH 254 1,0 0,5 0,50 :t 8,0 0,05 Chiralcel OD@ F5

(95:05:0,2v/v/v)
Hexano:isopropanol:CH3COOH 254 1,0 0,5 0,50 :t 16,0 0,05 Chiralcel OD@ F6

(90:10:0,2v/v/v)
Hexano:isopropanol:CH3COOH 254 1,0 0,5 0,50 :t 16,0 0,05 Chiralcel OD@ F7

(100:01:0,2v/v/v)
Hexano:isopropanol:CH3COOH 254 0,5 0,5 0,50 :t 16,0 0,05 Chiralcel OD@ F8

(100:01:0,2v/v/v)
Hexano:isopropanol:CH3COOH 248 1,0 4,0 0,25 :t 16,0 0,02 Chiralcel OD@ F9

(100:02:0,2v/v/v)
Hexano:isopropanol:CH3COOH 248 1,0 1,0 0,25 :t 64,0 0,10 Chiralcel OD@ FIO

(100:01:0,2v/v/v)
Hexano:isopropanol:CF3COOH 248 1,0 1,0 0,25 :t 160,0 0,20 Chiralcel OD@ Fll

(100:01:0,1v/v/v)
Volumeinjetado(20 1lL)



continuação da Tabela anterior ...
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Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de Cromato
de onda (À) (mL/min.) de papel injetada (AU/MV) coluna grama

(nm) (cm/min.) (IJg/mL)
Hexano:isopropanol:CF3COOH 248 1,0 4,0 0,25 :!:: 200,0 0,20 Chiralcel OD@ F12

(100:01:0,05 v/v/v)
Hexano:metanol:CF3COOH 248 1,0 1,0 0,25 :!::200,0 0,10 Chiralcel OD@ F13

(100:01:0,2v/v/v)
Hexano:etanol:CH3COOH 248 1,0 1,0 0,25 :!:: 64,0 0,10 ChiralcelOD@ F14

(100:01:0,2v/v/v)
Hexano:etanol:CH3COOH 248 0,7 1,0 0,25 :!::64,0 0,10 Chiralcel OD@ F15

(100:01:0,2v/v/v)
Hexano:etanol:CH3COOH 248 1,0 1,0 0,25 :!::64,0 0,10 Chiralcel OD@ F16

(100:01:0,5v/v/v)
Hexano:etanol:CH3COOH 248 1,0 1,0 0,25 :!::64,0 0,50 Chiralcel OD@ F17

(100:01:1,0v/v/v)
Hexano:etanol:CH3COOH 248 0,7 1,0 0,25 :!:: 64,0 0,50 Chiralcel OD@ F18

(100:01:1,0v/v/v)
Hexano:etanol:CH3COOH 248 1,0 0,5 0,50 :!:: 16,0 0,05 Chiralcel OD@ F19 I,

(97:03:0,2 v/v/v)
IHexano:etanol:CH3COOH:dietilamina 248 1,0 4,0 0,25 :!:: 32,0 0,02 Chiralcel OD@ F20 "

(90:10:0,1:0,1 v/v/v/v)
ACN:metanol:CH3COOH:trietilamina 225 1,0 1,0 0,25 :!::200,0 0,20 Chiradex@ F21

(95:05:0,3:0,2 v/v/v/v)
ACN:metanol:CH3COOH:trietilamina 254 1,0 0,5 0,25 :!::200,0 0,05 Chiradex@ F22

(90:10:0,3:0,2v/v/v/v)
ACN:metanol:CH3COOH:trietilamina 225 1,0 1,0 0,25 S(+)- 200,0 0,20 Chiradex@ F23

(95:05:0,3:0,2v/v/v/v)
Volumeinjetado(20 L)



continuação da Tabela anterior ...

-VIo

Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de pH da fase Cromato

de onda (À.) (mL/min.) de papel Injetada (AU/MV) coluna móvel grama
(nm) (cm/min.) (jlg/mL)

Acetonitrila:etanol(act. amo5mM) 225 1,0 2,0 0,25 :t 96,0 0,10 -Burke 2@ 6,5 F24
(90:10v/v)

Acetonitrila:etanol:CH3COOH 225 2,0 0,25 :t 96,0 0,10 -Burke 2@ 5,5 F25
(50:50:0,3v/v/v)

Acetonitrila:etanol:CH3COOH 225 0,5 2,0 0,25 :t 96,0 0,10 -Burke 2@ 5,5 F26
(50:50:0,3v/v/v)

Acetonitrila:etanol: CH3COOH 225 1,0 2,0 0,25 :t 160,0 0,20 -Burke 2@ 4,0 F27
(95:05:0,3v/v/v)

Acetonitrila:etanol: CH3COOH 225 1,0 2,0 0,25 ** 0,20 -Burke 2@ 4,0 F28
(95:05:0,3v/v/v)

Hexano:isopropanol:CH3COOH 248 1,0 2,0 0,25 :t 160,0 0,10 -Burke 2@ 4,0 F29
(97:03:0,3v/v/v)

Acetonitrila:etanol 225 1,0 2,0 0,25 :t 160,0 0,10 -Burke 2@ 6,2 F30
(97:03v/v)

Diclorometano:etanol:CH3COOH 225 0,5 2,0 0,25 :t 160,0 0,10 -Burke 2@ 4,2 F31
(80:20:0,1v/v/v)

Acetonitrila:tampãocitrato(5mM) 254 1,2 8,0 0,25 :t 1000,0 0,05 Chiradex@ 6,0 F32
(30:70v/v)

Acetonitrila:tampãocitrato 254 1,0 2,0 0,25 :t 40,0 0,05 Chiradex@ 4,0 F33
(70mM)

(30:70v/v)
Acetonitrila:tampãocitrato 254 1,0 8,0 0,25 :t 100,0 0,05 Chiradex@ 6,0 F34

(70mM)
(40:60v/v)

Acetonitrila:água:trietilamina 254 1,0 2,0 0,25 :t 40,0 0,05 Chiradex@ 4,0 F35
(60:40:0,03v/v/v)

Volumeinjetado(20 j.t.L)
** A misturacontémhexano:etanol:CH3COOHna mesmaproporçãoemque a soluçãoda amostrafoipreparada,porémsemo flurbiprofeno
act. amo = acetato de amônio
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Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de Cromato

de onda (À) (rnL/mino) de papel Injetada (J..lg/rnL) (AU!MV) coluna grama
(nm) (em/mino)

Hexano:isopropanol:CH3COOH 254 0,9 8,0 0,25 :t 80,0 0,05 Whelk-O 1@ F36
(80:20:0,5v/v/v)

Hexano:isopropanol:CH3COOH 246 0,9 2,0 0,25 :t 16,0 0,05 Whelk-O 1@ F37
(96:04:0,1v/v/v)

Hexano:isopropanol:CH3COOH 246 0,8 2,0 0,25 :t 16,0 0,05 Whelk-O 1@ F38
(96:04:0,1v/v/v)

Hexano:isopropanol:CH3COOH 254 0,9 8,0 0,25 :t 80,0 0,05 Whelk-O 1@ F39 I[
(98:02:0,5v/v/v)

Hexano:isopropanol:CH3COOH 254 0,9 1,0 0,25 :t 24,0 0,05 Whelk-O 1@ F40
(99:01:0,2v/v/v)
Hexano:etanol 225 0,8 1,0 0,25 :t 16,0 0,05 Whelk-O 1@ F41

(99:01v/v)

Hexallo:etanol:CH3COOH 263 0,8 1,0 0,25 :t 16,0 0,05 Whelk-O 1@ F42
(99:01:0,2v/v/v)

Hexallo:etanol:CH3COOH 263 0,8 1,0 0,25 S(+)- 8,0 0,05 Whelk-O 1@ F42 S
(99:01:0,2v/v/v)

Hexallo:etanol:CH3COOH 225 0,8 2,0 0,25 :t 16,0 0,05 Whelk-O 1@ F43
(99:01:0,05v/v/v)

Hexano:etanol:CH3COOH 225 0,8 2,0 0,25 :t 16,0 0,05 Whelk-O 1@ F44
(98:02:0,05v/v/v)

Hexano:etanol:CH3COOH 225 0,8 2,0 0,25 :t 16,0 0,05 Whelk -O 1@ F45
(97:03:0,1v/v/v)

Hexano:etallol:CH3COOH 225 0,8 2,0 0,25 S(+)- 8,0 0,05 Whelk-O 1@ F45 S
(97:03:0,1v/v/v)

Hexallo:etanol:CH3COOH 254 0,9 2,0 0,25 :t 16,0 0,05 Whelk-O 1@ F46
(96:04:0,5v/v/v)

-
VI-

Volume injetado (20)
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Fase Móvel Comprimento Vazão Atenuação Velocidade Concentração Sensibilidade Tipo de Cromato

de onda (À) (mL/min.) de papel Injetada (llglmL) (AU/MV) coluna grama
{nm) (cm/min.)

Hexano:etanol:CH3COOH 246 0,9 2,0 0,25 :f: 16,0 0,05 Whelk-O 1@ F47
(96:04:0,5 v/v/v)

Hexano:etanol:CH3COOH 246 0,8 2,0 0,25 :f: 16,0 0,05 Whelk-O 1@ F48
(96:04:0,5 v/v/v)

Hexano:etanol:CH3COOH 254 0,9 8,0 0,25 :t 80,0 0,05 Whelk-O 1@ F49 I
(95:05:0,5v/v/v)

Hexano:etanol:CH3COOH 246 0,9 2,0 0,25 :t 16,0 0,05 Whelk-O 1@ F50 I
(95:05:0,1v/v/v)

Hexano:etanol:CH3COOH 246 0,8 2,0 0,25 :t 16,0 0,05 Whelk-O 1@ F51
(95:05:0,1v/v/v)

Hexano:etanol:CH3COOH 246 0,9 1,0 --- :t 16,0 0,05 Whelk-O 1@ F52
(95:05:0,2 v/v/v)

VoLumeinjetado (20 I-lL)
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6.4 DETERMINAÇÃO

ATENOLOL

DOS ISÔMEROS DO

A separação enantiomérica do atenolol pode ser observada na Figura 25. A

separação foi obtida utilizando-se coluna do tipo Chiralcel OD@

R-AT ~..
.....

N
Q;)

R-ATI.

s
....

S-AT I;'

S-ATco
~
o.

O)
li)

tn

(a) (b) (c)

FIGURA 25. Cromatogramas do atenolol. Condições: Fase estacionária quiral: Chiralcel

OD@ ; Fase móvel: Hexano:etanol:dietilamina:ácido acético (60:40:0,2:0,2 v/v/v/v);

Vazão: 1,0 rnL/min.; Detecção: UV 276nm; Temperatura: ambiente (24°C :t 2); (a) = R-

atenolol, (b) = S-atenolol, (c) = R, S-atenolol.

Separação enantiomérica de fármacos em medicamentos por cronurtogralÜlliquida com fase esmeioruíria qnimI
Anil Kumar SUlgll- Tesepara obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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6.4.1 CONSTRUÇÃO DAS CURVAS DE CALIBRAÇÃO

As curvas de calibração do R-atenolol e do S-atenolol e os resultados obtidos após

tratamento estatístico dos valores experimentais podem ser visualizados nas Figuras 26 e

27, respectivamente. Os valores do coeficiente de correlação (r) próximos a 1,0

comprovam a linearidade do método (105).
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FIGURA 26. Curva de calibração do R-atenolol. Equação da reta: Y= 282,09 X -787,1;

Coeficiente de correlação: r= 0,9991

36000

32000 ..-
...

28000

24000

.8

..-.-

ti:! 20000
(!)

< 16000

12000

8000

-..
.

a.'
...,-

4000

O
O 20 40 60 80 100 120 140

Concentração do S-atenolol (llg/mL)

FIGURA 27. Curva de calibração do S-atenolol. Equação da reta: Y=255,12 X - 1149,7;

Coeficiente de correlação: r= 0,9980

Sepsrnção erumtiomérics de tãrmacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase e5tacionária quiral
Anã Kwnar Singh - Tne para ohtenção Jn grau de DOUTOR FCFIUSP 1001
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6.4.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO NA ANÁLISE DE (R,S)-

ATENOLOL EM AMOSTRAS COMERCWS

A Figura 28 apresenta os cromatogramas das amostras A, B, C e D e dos placebos

das amostras. Pode-se observar que os excipientes não interferiram na análise

enantiomérica de R S-atenolol nos medicamentos.
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FIGURA 28. Cromatogramas das amostras A, B, C e D contendo R S-atenolol.

Condições: Fase estacionária quiral: Chiralcel OD@; Fase móvel:

hexano:etanol:dietilamina:ácido acético (60:40:0,2:0,2 v/v/v/v); Vazão: 1,0 rnL/min.;

Detecção: UV 276nm; Temperatura: ambiente (24°C :t 2)

Separação enantiomérica de tiírmacos em medicamentos por ~romatografia liquida com fase estacionária quir:d
Ana Kumar Singh - Tese para obtenção Jn grau th DOUTOR FCF/USP 1001
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A Tabela 31 apresenta valores para os parâmetros que comprovam que o método é

adequado para a análise de R, S-atenolol nas amostras comerciais. Entre eles estão, a

seletividade e a resolução dos picos.

Separação enantiomérlca de fánnacos em medicamlilltos por crollliltografi!lliquid!l eom f!l~1!~t!leioruíri!l quil'!ll
Anil Kumar Singh - Tl!Separa obtenção do grau de DOUTOR F(;FIUSP 2002

TABELA 31. PARÂMETROS OBTIDOS QUE COMPROVAM A EFICIÊNCIA DO

MÉTODO PROPOSTO

Amostras Kl=tl-to K2=t2-to a=k2 Rs=2(t2-tl)
to to kl WI+W2

A (AT) 0,4 1,5 4,4 4,2

B (AT) 0,4 1,6 4,1 4,2

C (AT) 0,4 1,7 4,0 4,6

D (AT) 0,4 1,6 4,3 4,1
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6.4.3 TESTE DE PRECISÃO DO MÉTODO

Os resultados obtidos no tratamento estatístico dos valores experimentais do R-

atenolol e do S-atenolol encontram-se na Tabela 32.

SeparaçãO emmtiomértca de t9rmacos em medicamentos por cromatogra6a liquida com fasc cstaclonárLI quinl
AuüKumar Singh - Tt!Se para obtem;ão tio grau tÚ!DOUTOR FCFIUSP 2002

TABELA 32. DADOS REPRESENTANDO A PRECISÃO DO MÉTODO PROPOSTO

PARA A ANÁLISE DAS AMOSTRAS A, B, C e D.

Amostra Desvio Coeficiente Limite de Limite de Limite de

padrão de variação confiança detecção (ng/mL) quantificação

(%) (% )p=95% (ng/mL)

R-Isômero

A (AT) 1,15 1,15 100,1:t 0,8 2,200 40,80

B (AT) 0,72 0,74 96,7 :t 0,5 7,600 25,50

C (AT) 1,07 1,05 101,7:t 0,8 11,40 37,90

D (AT) 0,84 0,84 100,6 :t 0,6 8,900 29,80

S-Isômero

A (AT) 1,39 1,33 104,7:t 1,0 16,30 54,50

B (AT) 0,99 0,99 100,8:t 0,7 11,60 38,80

C (AT) 1,23 1,17 104,5:t 0,9 14,50 48,20

D (AT) 1,26 1,26 99,5 :t 0,9 14,80 49,40
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A Tabela 33 apresenta as proporções de R- atenolol e de S-atenolol presentes nas

amostras comerciais A, B, C e D. Os valores comprovam a presença dos isômeros em

proporção igual, ou seja na mistura racêmica.

TABELA 33. PROPORÇÕES DE R-ATENOLOL E DE S-ATENOLOL PRESENTES

NAS AMOSTRAS COMERCIAIS A, B, C e D

Amostra* R-isômero (%)** S-isômero (%)**

(Limite de confiança % )p=95% (Limite de confiança % )P=95%

A (AT) 49,97 (100,1 :!: 0,8) 50,03 (104,7 :!: 1,0)

B (AT) 49,96 (96,7 :!: 0,5) 50,04 (100,8 :!: 0,7)

C (AT) 50,35 (101,7:!: 0,8) 49,65 (104,5 :!:0,9)

D (AT) 49,97 (100,6 :!: 0,6) 50,03 (99,5 :!: 0,9)

Os valores da Tabela representam a média de 10 determinações: AT 200,0 f.1g/rnL

* Amostras preparadas como descrito para o teste da repetibilidade

** Valores calculados de acordo com a Farmacopéia Americana 24 ed (204)

Separação enantiomérica de tãnnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anil Kumar Singh - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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6.4.4 TESTES DE RECUPERAÇÃO

Os resultados dos testes de recuperação efetuados nas amostras comerciais podem

ser observados nas Tabelas 34 e 35.

TABELA 34. RESULTADOS DO TESTE DE RECUPERAÇÃO DA SOLUÇÃO

PADRÃo DO (R)-ENANTIÔMERO DO ATENOLOL ADICIONADA ÀS AMOSTRAS

A, B, C e D E ANALISADAS PELO MÉTODO PROPOSTO.

SeparaçãO erumtioméric:a de fánnac:os em medicmnentos por cromatografla liquida com fase @srncionária quir91.
Anil Kumar Singh - Tesepara obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

Amostra Concentração adicionada Concentração encontrada :t DP Recuperação

(glmL) (glmL)* (%)

R-AT

A 50,00 51,56:t 0,9 103,1

62,50 62,68 :t 1,0 100,3

75,00 74,83 :t 1,3 99,80

B 50,00 50,81 :t 1,3 101,6

62,50 61,87:t 1,5 99,00

75,00 72,87:t 1,3 97,20

C 50,00 50,17 :t 1,7 100,3

62,50 65,42:t 1,6 104,7

75,00 77,03 :t 1,4 102,7

D 50,00 49,32:t 1,6 98,60

62,50 64,46:t 1,4 103,1

75,00 77,20:t 1,4 102,9

* média de três determinações
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TABELA 35. RESULTADOS DO TESTE DE RECUPERAÇÃO DA SOLUÇÃO

PADRÃo DO (S)-ENANTIÔMERO DO ATENOLOL ADICIONADA ÀS AMOSTRAS

A, B, C e D E ANALISADAS PELO MÉTODO PROPOSTO.

Separação enantiomérica de (ánnacos em medicamentos por cromatogndia liquida com fuse ~tadoruíru. quiral
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Amostra Concentração adicionada Concentração encontrada:!:: DP Recuperação

CllglrnL) (J.lglrnL)* (%)

S-AT

A 50,00 51,28:f: 1,0 102,6

62,50 61,30 :f:1,0 98,10

75,00 71,97:f: 1,2 96,00

B 50,00 50,69:f: 1,7 101,4

62,50 63,01 :f:1,6 100,8

75,00 75,07:f: 1,7 100,1

C 50,00 49,93 :f:1,3 99,90

62,50 64,82:t 1,1 103,7

75,00 76,14:f: 1,0 101,5

D 50,00 50,17 :f:0,9 100,3

62,50 62,97:f: 1,0 100,8

75,00 75,06:f: 1,2 100,1

* média de três determinações
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6.5 DETERMINAÇÃO DOS ISÔMEROS DO METOPROLOL

A separação enantiomérica do metoprolol pode ser observada na Figura 29. A

separação foi obtida utilizando-se coluna do tipo Chiralcel OD@.

&
R -1v.IT .....
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"'=t*

R-1IT s-
....

S
f'oi

S-:MT .có
~

S-:MT..,cO

(a) (b) (c)

FIGURA 29. Cromatogramas do metoprolol. Condições: Fase estacionária quiral:

Chiralcel OD@; Fase móvel: Hexano:etanol:dietilamina:ácido acético (40:60:0,2:0,2

v/v/v/v); Vazão: 0,8 rnL/min.; Detecção: UV 276nm; Temperatura: ambiente (24°C 1: 2);

(a) = R-metoprolol, (b) = S-metoprolol, (c) = R,S-metoprolol.

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária qniral
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6.5.1 CONSTRUÇÃO DAS CURVAS DE CALIBRAÇÃO

As curvas de calibração do R-metoprolol e do S-metoprolol e os resultados obtidos

após tratamento estatístico dos valores experimentais podem ser visualizados nas Figuras

30 e 31, respectivamente. Os valores dos coeficientes de correlação (r) próximos a 1,0

comprovam a linearidade do método (105).
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FIGURA 30. Curva de calibração do R-metoprolol. Equação da reta: Y= 321,88 X -
263,05; Coeficiente de correlação: r= 0,9988
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FIGURA 31. Curva de calibração do S-metoprolol. Equação da reta: Y= 319,31 X - 620,81

Coeficiente de correlação: r= 0,9990
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6.5.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO NA ANÁLISE DE (R,S)-

METOPROLOL EM AMOSTRAS COMERCIAIS

A Figura 32 apresenta os cromatogramas da amostra E, do placebo 1 e do placebo

2. Pode-se constatar que os excipientes não interferem na análise enantiomérica de R, S-

metoprolol.
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FIGURA 32. Cromatogramas da amostra contendo R, S-metoprolol e dos placebos da

amostra. Condições: Fase estacionária quiral: ChiraIcel OD@; Fase móvel:

Hexano:etanol:dietilamina:ácido acético (40:60:0,2:0,2 v/v/v/v); Vazão: 0,8 rnL/min.;

Detecção: UV 276nm; Temperatura: ambiente (24°C :r 2)

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por crollliltogrnllilliqnida com fMe egmcioruíl'ilt qnirlll
Anil Kumar Singh - TflJ:epara obtenção do grau do DOUTOR FCFIUSP ]00]
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A Tabela 36 apresenta os valores para os parâmetros que comprovam que o método

é adequado para análise de R, S-metoprolol nas amostras comerciais, entre eles estão a

seletividade e a resolução dos picos.

TABELA 36. PARÂMETROS OBTIDOS QUE COMPROVAM A EFICIÊNCIA DO

MÉTODO PROPOSTO

Amostra
Kl = tI - to

to
K z= tz - to

to
a=kz

kl
Rs = 2(tz - tI)

WI+WZ

E (MT) 0,2 1,5 9,7 5,2

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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6.5.3 TESTE DE PRECISÃO DO MÉTODO

Os resultados obtidos no tratamento estatístico dos valores experimentais para o R-

metoprolol e S-metoprolol encontram-se na Tabela 37.

Separação enantiomérica de fármacos em medicamentos por cromatogratia liquida com fase elltaciolU\rla quiral
AnU Kumar Singh - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCF/USP 2002

TABELA 37. DADOS REPRESENTANDO A PRECISÃO DO MÉTODO PROPOSTO

PARA ANÁLISE DOS ENANTIÔMEROS DO METOPROLOL NA AMOSTRA

COMERCIAL E.

Amostra E Desvio Coeficiente de Limite de Limite de Limite de

padrão variação (%) confiança (%)p=95%Detecção Quantificação

(nglrnL) (nglrnL)

R-Isômero 0,80 0,86 93,2 :t 0,6 7,500 24,90

S-Isômero 1,32 1,40 94,4 :t 0,9 12,40 41,30
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A Tabela 38 apresenta as proporções de R- metoprolol e S-metoprolol presentes na

amostra comercial E. Os valores comprovam a presença dos isômeros em proporção igual,

ou seja, na mistura racêmica.

TABELA 38. PROPORÇÕES DE R-METOPROLOL E S-METOPROLOL PRESENTES

NA AMOSTRA COMERCIAL E.

Amostra* R-isômero (%)** S-isômero (%)**

(Limite de confiança % )p=95% (Limite de confiança % )P=95%

E (MT) 50,20 (93,2 :!: 0,6) 49,80 (94,4 :!: 0,9)

Os valores da Tabela representam a média de 10 determinações: MT 160,0 J.1g/rnL

* Amostras preparadas como descrito para o teste da repetibilidade

** Valores calculados de acordo com a Farmacopéia Americana 24 ed. (204)

SeparaÇ"do enantiomérica de fánnaoo:! em mediC3IIlento!! por eromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anil Kumar Singh - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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6.5.4 TESTES DE RECUPERAÇÃO

Os resultados dos testes de recuperação efetuados nas amostras comerciais podem

ser observados na Tabelas 39 e 40.

TABELA 39. RESULTADOS DO TESTE DE RECUPERAÇÃO DA SOLUÇÃO

PADRÃo DO (R)-ENANTIÔMERO DO METOPROLOL ADICIONADA À AMOSTRA

E, ANALISADAS PELO MÉTODO PROPOSTO.

(~glmL)*

Recuperação

(%)

Amostra Concentração

adicionada

Concentração encontrada :t DP

R-MT

(~glmL)

40,00 38,92 :t 1,1 97,30

50,00 49,27 :t 1,1 98,50

60,00 60,01 :t0,9 100,0

* média de três determinações

TABELA 40. RESULTADOS DO TESTE DE RECUPERAÇÃO DA SOLUÇÃO

PADRÃo DO (S)-ENANTIÔMERO DO METOPROLOL ADICIONADA À AMOSTRA

E, ANALISADAS PELO MÉTODO PROPOSTO.

Amostra Concentração adicionada Concentração encontrada :t DP

(~glmL) (~glmL)*

Recuperação

(%)

S-MT 40,00

50,00

60,00

* média de três determinações

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
AnilKumor Singh - Tese pfD'D ob~ do grau fk DOUTOR FCF/USP 1002

38,50:t 1,7 96,30

50,11 :t 1,6 100,2

61,02:t 1,4 101,7
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6.6 DETERMINAÇÃO DOS ISÔMEROS DO FLURBIPROFENO

A separação enantiomérica do flurbiprofeno pode ser observada na Figura 33. A

separação foi obtida utilizando-se coluna do tipo Whelk-O 1@.

2 3 4 5
Minutes

6 7 8 9

FIGURA 33. Cromatograma do flurbiprofeno, (a) S-flurbiprofeno (6,000JlglrnL) (padrão)

; (b) (R/S)-flurbiprofeno (12,00JlglrnL) (Amostra F). Condições: Fase estacionária quiral:

Whelk-O l@; Fase móvel: Hexano:etanol:ácido acético (95:5:0,2 v/v/v); Vazão:

0,9rnL/min.; Detecção UV: 246 nm; Temperatura controlada com fomo em 24°C :t 1;

Volume de injeção: 20 ~L.

Separapio erumtiomérica de fánnaco~ em medicamentos por cromatografia liquida com rase I!!Otacionária quiral
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6.6.1 CONSTRUÇÃO DAS CURVAS DE CALIBRAÇÃO

A curva de calibração do S-flurbiprofeno e os resultados obtido após tratamento

estatístico dos valores experimentais pode ser visualizado na Figura 34. O valor do

coeficiente de correlação (r) próximo a 1,0 comprova a linearidade do método (105).

FIGURA 34. Curva de calibração do S-flurbiprofeno. Equação da reta: Y= 94499X -
54820; Coeficiente de correlação: r= 0,9993
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6.6.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO NA ANÁLISE DE (R,S)-

FLURBIPROFENO EM AMOSTRAS COMERCIAIS

A Tabela 41 apresenta os valores para os parâmetros que comprovam que o método

é adequado para análise de R, S-flurbiprofeno na amostra comercial, entre eles estão a

seletividade e a resolução dos picos.

TABELA 41. PARÂMETROS OBTIDOS QUE COMPROVAM A EFICIÊNCIA DO

MÉTODO PROPOSTO

( )

2

( )

2

- tI - to - k Rs - 2(t2 - tI) N _16 ~ N _16 ~KI - - t2 to 2 - - -
Amostra to K2=- a=- k Wl+W2 Wb Wb

to I

F 077 *, 097 *, 126 *, 254 *, 9683 ** 8342 ***

* média de dez determinações
** R-FLU número de pratos teóricos, média das dez determinações
*** S-FLU número de pratos teóricos, média das dez determinações

Separação enantiomérica de fsnnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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6.6.3 TESTE DE PRECISÃO DO MÉTODO

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anil KU1'IUl1'Singh - Tal!:para obúmçiw do grau de DOUTOR FCF/USp 2002
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Os resultados obtidos no tratamento estatístico dos valores experimentais para o R-

flurbiprofeno e S-flurbiprofeno encontram-se na Tabela 42.

TABELA 42. DADOS REPRESENTANDO A PRECISÃO DO MÉTODO PROPOSTO

PARA ANÁLISE DOS ENANTIÔMEROS DO FLURBIPROFENO NA AMOSTRA

COMERCIAL F.

Limite de Limite de Limite de
Desvio Coeficiente de

Amostra F confiança detecção quantificação
padrão variação (%)

(% )P==95% (pg) (pg)

Nível baixo

(8,000J.1g1rnL)

R-Isômero 0,17 0,16 105,32 :!: 0,12 --- ---

S-isômero 0,15 0,14 104,55 :!:0.11 4,700 20,00

Nível alto

(20, OOJ.1g1rnL)

R-Isômero 0,24 0,23 104,35 :!: 0,17 --- ---

S- Isômero 0,48 0,46 1O4,38:!: 0,34 14,90 49,70
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A Tabela 43 apresenta as proporções de R-flurbiprofeno e S- flurbiprofeno

presentes na amostra comercial F. Os valores comprovam a presença dos isômeros em

proporção igual, ou seja, na mistura racêmica.

TABELA 43. PROPORÇÕES DE R-FLURBIPROFENO E S-FLURBIPROFENO

PRESENTES NA AMOSTRA COMERCIAL F.

Valores calculados de acordo com a Farmacopéia Americana 24e(r~
* Resposta média de dez determinações em dois níveis de concentração (8,000J-lglrnL,
20, 00 J-lglrnL)

** As amostras foram preparadas confonne descrito para o teste de precisão

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
Anil Kumar SÜlgh - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

Nível de R-isômero (%) S-isômero (%)
Amostra

(r . d nfi )p-95% (r. d nfi o/é)P=95%concentração ImIte e co lança % - lffilte e co ança o

8,000J-lglrnL 50,18 (105,32 :t 0.12)* 49,82 (104,55 :t 0,11)*

F**

20,OOJ-lglmL 49,98 (104,35 :t 0.17)* 50,02 (104,38 :t 0.34)*
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6.6.4 TESTES DE RECUPERAÇÃO

Os resultados dos testes de recuperação efetuados nas amostras comerciais podem

ser observados na Tabelas 44 e 45.

TABELA 44. RESULTADOS DO TESTE DE RECUPERAÇÃO DA SOLUÇÃO

PADRÃo DO (R)-ENANTIÔMERO DO FLURBIPROFENO ADICIONADA À

AMOSTRA F, ANALISADA PELO MÉTODO PROPOSTO.

Amostra F Concentração

adicionada

Concentração

recuperada:f:DPR

Recuperação do padrão

(%)

(~g/mL) (~g/mL)*

R-FLU 4,000

5,000

6,000

4,020 :f: 0,07

5,010 :f: 0,08

5,980:f: 0,03

100,5

100,2

99,70

* média de três determinações

TABELA 45. RESULTADOS DO TESTE DE RECUPERAÇÃO DA SOLUÇÃO

PADRÃo DO (S)-ENANTIÔMERO DO FLURBIPROFENO ADICIONADA À

AMOSTRA F, ANALISADA PELO MÉTODO PROPOSTO.

Amostra F Concentração

adicionada

Concentração

recuperada :I:DPR

Recuperação do padrão

(%)

(~g/mL) (~g/rnL)*

S-FLU 4,00

5,00

6,00

4,030::!: 0,21

5,020 ::!:0,04

6,01O:f: 0,06

100,7

100,4

100,2

* média de três determinações

Separação erumtiomérica de fánnacos em medicamentos por cronrntogratia liquida com fase estacionária quirul
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7. DISCUSSÃO

A cromatografia líquida de alta eficiência com fase estacionária quiral (CLAE-

FEQ) é usada normalmente em laboratórios de pesquisa para a determinação qualitativa

das entidades enantioméricas individuais nos rarmacos quirais. A Farmacopéia Americana

(204),a Brasileira (67),a Européia (64)e a Britânica (24)descrevem o método da rotação óptica

para a determinação da atividade óptica dos fármacos. No entanto, este método não conduz

à obtenção de resultados quantitativos.

A importância dos fármacos do grupo dos f3-bloqueadores na terapêutica

cardiovascular pode ser refletida pelo acréscimo no mercado mundial, das formas

enantioméricas isoladas nos últimos três anos (187).A venda anual de isômero puro ou

isolado passou da marca de 123,3 bilhões de dólares norte americanos. O mercado dos

fármacos cardiovasculares na forma de enantiômero isolado subiu de 24,8 bilhões de

dólares americanos em 1999, para 26,9 bilhões de dólares no ano 2000 (187).

Nas últimas duas décadas a CLAE-FEQ deu grandes passos e se estabeleceu como

opção principal, não somente para a determinação enantiomérica, mas também, para a

obtenção de isômeros puros em grande escala. Este aumento foi conseguido graças a uma

nova técnica de cromatografia liquida conhecida como cromatografia de "simulated

moving-bed" (8MB), que tem a capacidade de isolar e separar isômeros puros em

quantidades de até 4 kg por dia (73,144,187,225).



.L

DISCUSSÃO 186

Diversos métodos podem ser encontrados na literatura descrevendo a separação dos

enantiômeros dos f3-bloqueadorese dos antiinflamatórios não-esteróides, mas, raramente, é

citada a determinação quantitativa na matéria-prima e em formulações farmacêuticas

comercializadas utilizando CLAE-FEQ.

Neste trabalho foram utilizadas colunas do tipo Chiralcel OD@,Chiradex@,a-Burke

2@e Whelk-O 1@visando a padronização de metodologia simples e direta para separação e

determinação dos enantiômeros de f3-bloqueadores e de antiinflamatórios não-esteróides,

em formulações farmacêuticas comercializadasno Brasil.

Os testes de adequação do sistema são partes integrantes do método de análise por

cromatografia líquida. A resolução e a reprodutividade do método proposto são os fatores

principais no processo de padronização. Com esta finalidade várias condições de análise

foram testadas visando a obtenção de um sistema de análise otimizado.

Separação enantiomérlca de mnnacos em medicamentos por cromatogrnfia liqnida com time e5tacionárla qnirnl
Anil Kumar Singh - Tese para obtenção dn grau tk DOUTOR FCFIUSP 2002
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7.1 ESPECTROS DE ABSORÇÃO NO UV DAS

SUBSTÂNCIAS EM ESTUDO

Os fármacos foram solubilizados em solventes nos quais apresentaram solubilidade

apropriada. Os espectros de absorção dos fármacos foram obtidos após diluições na fase

móvel adequada para cada fármaco selecionado. Este procedimento foi adotado para evitar

qualquer discrepância ou interferência por parte dos solventes durante o estudo.

Na cromatografia liquida de alta eficiência, a seletividade e a resolução dos picos,

assim como, o limite de detecção e o nivel de ruído do sistema, podem ser controlados e

minimizados pela escolha cuidadosa do comprimento de onda de absorção dos compostos

em estudo (184).

Observando-se os espectros obtidos (Figuras 18 a 22), notam-se picos de absorção

máxima em torno de 225nrn e na faixa entre 276 a 280nrn para os B-bloqueadores. Para o

ibuprofeno, as absorções máximas foram obtidas a 225nrn e a 254nrn (Figura 23). O

flurbiprofeno apresentou uma absorção máxima a 207,50nrn e outra a 246,50nrn (Figura

24).

A escolha do comprimento de onda também influencia a concentração de leitura, a

linha de base, a estabilidade do sistema e os fatores interferentes, como excipientes e

solventes. Assim por exemplo, o metoprolol foi detectado em dois comprimentos de ondas;

em 225nrn (Cromatograma M3) apresentou linha de base instável, além de sofrer

interferência de outras substâncias. Já com detecção em 276nrn, observou-se diminuição

desses problemas.

Separação enantiomérlca de tiírmacos em medicamentos por cromntogratia liqnida com fase estaclornh1:a 'luiral
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Com base nos espectros obtidos e em trabalhos anteriormente citados na literatura,

foram testados vários comprimentos de ondas de absorção para obter-se um balanço entre

o limite de detecção apropriado e a viabilidade de detecção. As mudanças nos

comprimentos de onda serão apresentadas e discutidas mais adiante. Basicamente, foi

escolhido o comprimento de onda de 276nm para os J3-bloqueadores, com exceção do

pindolol, para o qual a detecção foi efetuada a 254nm. No caso do ibuprofeno foi escolhido

o comprimento de onda, 254nm e para o flurbiprofeno, 225nm com coluna do tipo

Chiradex@.Quando a coluna do tipo Whe1k-Q 1@foi empregada, os comprimentos de

ondas selecionados foram 225nm e 246nm, para o ibuprofeno e para o flurbiprofeno,

respectivamente.

Separação enantiomérica de fármacos em medicamentos por cromatografia liqnWa com fase estacionária quiral
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7.2 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA

BLOQUEADORES

DOS ~-

7.2.1

OD@

SEPARAÇÕES COM COLUNA DO TIPO CHIRALCEL

É bem reconhecido que o método cromatográfico que utiliza fases estacionárias

quirais (FEQs) oferece vantagens distintas sobre as técnicas clássicas de separações

enantioméricas de fármacos quirais. Colunas quirais como a Chiralcel OD@tem sido úteis

especialmente na separação dos enantiômeros de compostos da classe dos aminoálcoois

(ariletanolaminas). As colunas tipo Chiralcel OD@facilitam a automatização do método

analítico, tomando possível as análises de grande número de amostras em tempos mais

curtos (4,60, 111, 117, 176, 192 227).

A coluna Chiralcel OD@é constituída por celulose tris-(3,5-dimetilfenilcarbamato).

O mecanismo de reconhecimento quiral não está completamente elucidado, mas acredita-

se que esteja baseado na formação de complexos de inclusão parcial, formação de pontes

d hid
~. . -

d
"

I d
"

I (2 13 150 209) N - d "~ de rogemo e mteraçoes lpO 0- lpO o ' , , . a separaçao os lsomeros o

atenolol e do metoprolol empregando-se esta fase estacionária, a interação de pontes de

hidrogênio entre a hidroxila de ambos os fármacos (Figura 35) com o grupo carbonila do

fenilcarbamato parece ser essencial para a resolução quiral efetiva (2,13,150,209).Além da

interação dipolo-dipolo entre o 1t-doador, o 3,5-dimetilfenilcarbamato da FEQ e o 1t-

aceptor do grupo aril dos fármacos, a interação hidrofóbica entre a cavidade e o fármaco dá

origem ao complexo de inclusão parcial (2,13,150,209).
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FIGURA 35. Interação entre a fase estacionária quiral da coluna Chiralcel OD@e os f3-

Bloqueadores (1)

A coluna Chiralcel OD@foi a escolhida pois, propicia a separação enantiomérica de

vários f3-bloqueadores. Por ser uma coluna de fase normal, os solventes normalmente

empregados são solventes apoIares. O hexano tem sido o solvente mais utilizado e

recomendado (46), juntamente com o etanol e o isopropanol, empregados como

modificadores orgânicos. O ácido acético, a dietilamina e o ácido trifluoroacético são

utilizados para melhorar o formato dos picos. Em alguns casos, até diminuem o tempo de

retenção. Nesse trabalho foi utilizada a dietilamina, devido às características básicas dos f3-

bloqueadores.

A dietilamina é extremamente básica e foi usada, em pequenas quantidades, para

diminuir a cauda dos picos. Além disso, em alguns casos, esta substância diminui o tempo

de retenção e melhora o perfil do pico (150,198).Devido ao caráter básico dos f3-

bloqueadores, a dietilamina foi escolhida como modificador orgânico. A dietilamina

aumenta o pH da fase móvel para intervalos de 9 a 11 e evita interações secundárias entre

fármacos básicos, tipo f3-bloqueadorese os sítios dos silanóis da fase estacionária quiral e

ainda, converte o grupo básico em uma das suas formas neutras. Assim, o tempo de

retenção é reduzido e a cauda minimizada(198,199).
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Foram realizados testes empregando-se hexano, isopropanol, etanol e metanol em /
diferentes proporções, com e sem adição de dietilamina e/

.

ou ácido acético. Aumentando-se

]

~
a polaridade da fase móvel, seja pelo aumento da proporção de álcool ou por alteração do

tipo de álcool (isopropanol ou etanol), observou-se diminuição do tempo de retenção. O

álcool na fase móvel pode competir com os fármacos, pela fase estacionária para a

formação de pontes de hidrogênio. O isopropanol, por ser um álcool de peso molecular

maior do que o do etanol teria limitações estéricas maiores, apresentando menor

competição com os analitos da fase estacionária (112).Os álcoois de alto peso molecular

apresentam tendência reduzida para interagir por pontes de hidrogênio com a fase

estacionária de celulose modificada, promovendo alta resolução enantiomérica para

compostos que também competem com estes sítios potencialmente ativos.

No entanto, a escolha do álcool é caracterizada pelo tipo e pelo tempo de análise, o

qual deve ser preferencialmente curto. Os ensaios preliminares com etanol e isopropanol

indicaram resultados favoráveis ao etanol. A presença de base orgânica e de ácido

orgânico, em pequenas quantidades na fase móvel apresentou efeito vantajoso sobre a

separação enantiomérica do atenolol e do metoprolol, quando se empregou coluna

Chiralcel OD@.

De modo geral, observou-se que houve melhora na separação enantiomérica de

fármacos básicos, como no caso de J3-bloqueadoresdevido a presença de ácido acético. A

adição de ácido aumenta a resolução (Rs) pela formação de picos agudos. Entretanto, os

picos apresentaram também seletividade suficiente para separar os enantiômeros de J3-

bloqueadores, mesmo na ausência de ácido orgânico.

, .'

É bem conhecido o fato de que ácidos orgânicos quando presentes na fase móvel

favorecem a formação de pares iônicos com os analitos básicos dos J3-bloqueadores.O fato

foi explorado neste trabalho para obter-se a separação enantiomérica do atenolol, do

nadolol e do metoprolol, na forma de par iônico. Embora, o mecanismo de formação do par

iônico não seja bem aceito no meio científico, TANG (199)propôs recentemente um

provável mecanismo envolvendo este fenômeno (198,199).
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PERSSON e colaboradores (159),em revisão recente, descreveram o efeito incomum

da temperatura sobre a separação e a ordem de eluição empregando coluna do tipo

Chiralcel OD@.A separação, especialmente a resolução e simetria dos picos, podem ser

influenciadas pela mudança da temperatura na qual a coluna está sendo utilizada. Durante a

otimização da separação enantiomérica utilizando FEQ derivada de polissacarídeo deve-se,

portanto, considerar o efeito de temperatura sobre a resolução, a seletividade e fator de

capacidade dos picos (159).Deve-se, assim, manter as condições, tanto da temperatura

ambiental quanto da temperatura da coluna, empregando, por exemplo, um forno.

Separação enantiomérlca de fármacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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7.2.2 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO METOPROLOL

Com base em trabalhos anteriores de SANTORO e colaboradores (40,177),os

isômeros do metoprolol foram separados utilizando-se coluna do tipo Chiralcel OD@e

sistema de fase móvel constituído por hexano modificado com isopropanol e/ou etanol. A

determinação da ordem de eluição foi possível durante a validação do processo por

comparação com os isômeros puros na forma isolada. A ordem de eluição dos

enantiômeros foi determinada por injeções isoladas de soluções do (R)-metoprolol e do

(S)-metoprolol. Como era esperado, o (R)-isômero do metoprolol foi eluido em primeiro

lugar (Figura 29).

Os resultados estão de acordo com os trabalhos publicados sobre a separação

enantiomérica do metoprolol, utilizando coluna do tipo Chiralcel OD@e sistema de fase

móvel constituído por hexano modificado com isopropanol ou etanol e dietilamina. Todos

confirmaram a mesma ordem de eluição para os isômeros do metoprolol (14,37,121,122,174,
190)

É bem conhecido que o tempo de retenção dos isômeros do metoprolol é

inversamente proporcional à concentração de isopropanol na fase móvel. Com aumento da

polaridade da fase móvel, observa-se a diminuição do tempo de retenção (14,193).

As separações preliminares estão apresentadas nos Cromatogramas M1, M2 e M3,

que foram obtidos utilizando-se 30 % de modificador orgânico. Como mencionado

anteriormente, com detecção a 225nm observou-se linha de base instável e maior tempo

para estabilização do sistema (Cromatograma M3). Por esta razão, as detecções foram

efetuadas no comprimento de onda de 276nm.

Com vazão da fase móvel de 0,7 rnL/min, houve melhora na resolução e na a

seletividade dos picos do (R) e do (S)-metoprolol, que apresentaram tempo de retenção

com picos de 6,86 e 10,32 min, respectivamente (Cromatograma M1). Com vazão da fase

móvel de 1,0 rnL/min. obteve-se melhor tempo de retenção para os isômeros (R) e (S), ou

seja, 4,85 e 7,64 min, respectivamente. No entanto, houve comprometimento da resolução

dos picos (Cromatograma M2).

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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Aumentado-se a polaridade da fase móvel, seja pelo aumento da proporção d~ I (s Vei
"'I e ~

álcool ou por alteração do tipo de álcool, isopropanol para etanol, por exemplo, houve I ( ..r
.-/ fi:jj

diminuição no tempo de retenção para os dois isômeros.

Pelo fato de apresentar polaridade maior do que o isopropanol, o etanol foi testado

na mesma concentração (30 %), juntamente com 0,1 % de dietilamina. Como esperado, a

tendência competitiva do etanol impediu interação completa entre o soluto e as moléculas

quirais da fase estacionária. Este sistema não apresentou nenhuma melhora na seletividade,

além de influir negativamente na resolução dos picos. A dietilamina, definitivamente,

melhorou o formato dos picos que podem ser observados no Cromatograma M4. Com a

diminuição da concentração de etanol na fase móvel para 15 %, observou-se que os dois

picos perderam a seletividade, como também, a resolução (Cromatograma M5).

Com base nos resultados obtidos experimentalmente, resolveu-se empregar

isopropanol, como modificador orgânico. A dietilamina foi adicionada em quantidades

pequenas com intuito de melhorar a resolução dos picos e diminuição da cauda.

Para obter-se concentração ótima do isopropanol na fase móvel, foram testadas três

concentrações, 25, 35 e 30%, mantendo-se os outros paramentos constantes. Os perfis dos

picos estão apresentados nos Cromatogramas M6, M9 e MIO, respectivamente. Pode-se

observar no Cromatograma M6, que o tempo de retenção do (S)-metoprolol foi de 7,66

min., embora os picos tenham apresentado excelente resolução e seletividade.

Por outro lado, com fase móvel contendo 35 % de isopropanol, o (S)-metoprolol

apresentou o melhor tempo de retenção (7,17 min.), mas a resolução foi comprometida

(Cromatograma M9). Para análise quantitativa dos isômeros, é essencial que o sistema

cromatográfico dê origem o cromatograma com boa resolução.

O sistema constituído por coluna do tipo Chiralcel OD@,com fase móvel contendo

hexano:isopropanol:dietilamina (70:30:0,1 v/v), vazão de 1,0 rnL/minuto e detecção em

276nm proporcionou a separação com os seguintes parâmetros: fator de capacidade

kl=O,53 , k2=1,46 e seletividade de 2,73 (Cromatograma MIO).

Separação enantiomérica de fármacos em medicamentos por cromatogndia liquida com fase estacionária quiral
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Apesar do tempo curto de análise e excelente separação, o método não foi validado,

pois os picos cOITespondentesaos enantiômeros apresentaram caudas e a linha de base no

sistema não apresentou estabilidade.

De acordo com os resultados obtidos empregando-se etanol como modificador

orgânico para a separação enantiomérica do atenolol, que mostraram ser promissores,

resolveu-se utilizar esta sistema para a separação enantiomérica do metoprolol.

Nos Cromatogramas MIl e M12 são apresentadas separações incompletas dos

enantiômeros do metoprolol empregando-se a fase móvel, hexano:etanol:dietilamina

(80:20:0,2 v/v/v) e vazões de 1,0 e 0,8 rnL/min., respectivamente.

Visando atenuar a competição entre o soluto e o etanol com os sítios da fase

estacionária quiral, foi diminuída a polaridade da fase móvel. Para tanto, foi empregada

fase móvel constituída por hexano:etanol:dietilamina (90:10:0,2 v/v/v), com vazão de 1,0

ou 0,5 rnL/min.

Os Cromatogramas M13 e M14 ilustram tentativas de separação dos enantiômeros

do metoprolol. Não foram obtidos bons resultados visto que a separação não se completou

até a linha de base.

Com base nos ensaios apresentados anteriormente pode-se observar que a vazão da

fase móvel não influencia a separação dos isômeros de forma acentuada. Por outro lado,

fluxos menores podem aumentar o tempo de análise pelo deslocamento de ambos os picos.

Outras fases móveis como hexano:etanol:dietilamina nas proporções de: 95:05:0,1 ;

95:05:0,2 e 98:02:0,2 v/v/v, com vazão de 1,0 rnL/min. também foram utilizadas. Os

resultados destes experimentos podem ser vistos nos cromatogramas M15, M16 e M17,

respectivamente.

Melhores separações foram obtidas com diminuição gradativa da polaridade da fase

móvel. Todavia, somente com o sistema contendo hexano:etanol:dietilamina (98:2:0,2

v/v/v) foi possível separar completamente os enantiômeros do metoprolol até a linha de

base (Cromatograma M17). Os resultados confirmaram que 0,2 % de dietilamina é a

quantidade apropriada para diminuir a cauda sem danificar a coluna (Cromatogramas M15

e M16).
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Os fabricantes da coluna Chiralcel OD@ recomendam o emprego de um ácido

orgânico, como o ácido acético ou o ácido trifluoroacético quando se trabalha com um

fármaco de caráter ácido. Uma base amínica é recomendada quando se tratam de

separações enantioméricas de um fármaco com propriedades básicas.

TANG (198)em trabalho recente apresentou a vantagem do uso simultâneo de um

ácido orgânico e de uma base amínica para a separação de enantiômeros de fármacos

ácidos, empregando coluna do tipo celulose. Por esse motivo, tentou-se utilizar ácido

acético (0,2%) e dietilamina (0,2%) em mistura com hexano e etanol para obter-se a

separação enantiomérica do metoprolol.

Os Cromatogramas M18, M19 e M20 apresentam a separação isomérica do

metoprolol. Pode-se observar que os picos são mais agudos e não apresentam cauda. Os

resultados obtidos com o metoprolol confirmam os efeitos do ácido acético na separação

enantiomérica de fármacos básicos, conforme havia sido proposto por TANG (198).

As vazões empregadas em todos os métodos propostos para a separação dos

enantiômeros foram estudadas durante a otimização de cada método. Tomou-se como fator

limitante a pressão máxima que a coluna Chiralcel OD@suporta sem danificar-se, o que

implicou na impossibilidadedo emprego de vazão maior do que 0,8 rnL/min.

O sistema constituído por coluna Chiralcel OD@, fase móvel contendo

hexano:etanol:dietilamina:ácido acético 40:60:0,2:0,2 v/v/v/v, vazão de 0,8 rnL/min. e

detecção em 276nm, foi o selecionado para a validação do método.
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7.2.3 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO ATENOLOL

Segundo a literatura algumas tentativas de separação direta dos isômeros do

atenolol foram efetuadas utilizando-se coluna do tipo proteína (18,33,61).Poucos trabalhos

foram realizados para a separação enantiomérica do atenolol empregando Chiralcel OD@

como seletor quiral (60,112).

Nas primeiras etapas, o isopropanol foi utilizado nas concentrações de 30, 40 e

50%, juntamente com hexano (Cromatogramas A2, A3 e A4). Separação razoável foi

obtida com sistema de fase móvel constituído por hexano:isopropanol:dietilamina

(60:40:0,1 v/v), vazão de 0,5 rnL/min. e detecção em 276nm. Embora este sistema tenha

apresentado boa seletividade, não apresentou eficiência visto que a separação dos picos

não se completava até a linha de base. Além disso, o tempo de análise foi demasiadamente

longo, isto é, por volta de 22 minutos (Cromatograma A2).

Recentemente, KIRKLAND e colaboradores (112)estudaram os efeitos dos álcoois

orgânicos nas separações enantioméricas utilizando coluna do tipo Chiralcel OD@como

modelo. Uma das estratégias simples para separações enantioméricas, utilizando-se coluna

do tipo carbamato de celulose tris-3,5-dimetilfenil (Chiralcel OD@),é empregar etanol ao

invés de isopropanol, que é normalmente utilizado com este tipo de coluna(13,198).

Observou-se que a polaridade da fase móvel foi aumentada sistematicamente empregando-

se de 10% a 40 % de etanol, juntamente com hexano, como eluentes (Cromatogramas A5 a

A13).

Pode-se notar que, com o aumento da concentração do etanol, o tempo de retenção

dos picos diminui proporcionalmente. Estes resultados estão de acordo com os obtidos por

KIRKLAND e colaboradores (112).

Na maioria dos casos não houve separação dos isômeros, até a linha de base, que é

um dos requisitos para estudos quantitativos (Cromatogramas A5 a A13). Para que o soluto

permanecesse por período de tempo maior na coluna, permitindo assim, interações mais

intimas entre isômeros do atenolol e as moléculas quirais da FEQ, foram utilizadas vazões
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de 0,7 e 0,5 rnL/min. com a fase móvel constituída por hexano:etanol:dietilamina

(75:25:0,1 v/v). Como pode ser visto nos Cromatogramas A7 e A8 não foi observada

nenhuma melhora na resolução dos picos, pelo contrário, o tempo de retenção do isômero

(S)-atenolol aumentou de 16, para aproximadamente, 22 mino

Pela visualização dos Cromatogramas A7 e A9, obtidos com 0,1 e 0,2 % de

dietilamina, respectivamente, mantendo as outras condições constantes, pode-se observar

que com 0,2 % de dietilamina houve diminuição do tempo de retenção. O tempo de

retenção do (S)-atenolol com 0,1 e 0,2 % de dietilamina foi de 16,34 min e 13,84 min,

respectivamente (Cromatogramas A7 e A9).

ENQUEST e colaboradores (61)descreveram a primeira separação direta dos

isômeros do atenolol utilizando coluna do tipo <Xl-ácidoglicoproteína, após derivatização

não quiral, com anidrido acético. EGGINGER e colaboradores (58)estudaram o processo de

acetilização do atenolol para melhorar a sensibilidadee diminuir o fator de capacidade dos

pICOS.

Recentemente, foi observado que os ácidos orgânicos, em pequenas quantidades na

fase móvel podem ser essenciais para separações de alguns compostos quirais ácidos e

básicos empregando-se colunas do tipo celulose (198).A partir desta constatação o ácido

acético, em baixa concentração, foi empregado na pesquisa do presente projeto, para se

obter a separação dos isômeros do atenolol.

Assim, foi desenvolvido um sistema de fase móvel contendo 0,2 % de dietilamina e

0,2 % de ácido acético juntamente com hexano como eluente. Também foi experimentado

o etanol em concentrações de 20 e 30 % como modificador orgânico (Cromatogramas A14

e AI5). Os dois sistemas deram origem a picos com excelente seletividade e resolução. O

tempo de retenção do (S)-atenolol no sistema contendo 20 % de etanol foi um tanto longo,

isto é, aproximadamente 25,34 min (Cromatograma AI4), já o mesmo sistema com 30% de

etanol, nas mesmas condições que o anterior, ou seja, vazão de 1,0 rnL/minuto e detecção

em 276nm, resultou na mesma seletividade e resolução, porém com diminuição do tempo

de retenção, que foi de aproximadamente 13,97 mim. Os picos apresentaram-se simétricos

e sem caudas (Cromatograma AI5).
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A ordem de eluição dos picos foi determinada pela injeção individual do (R)-

atenolol e do (S)-atenolol no sistema. Os Cromatogramas A16 e AI7 confirmam a eluição

posterior do (S)-atenolol nessas condições cromatográficas.

O sistema constituído por coluna do tipo Chiralcel OD@e fase móvel contendo

hexano:etanol:dietilamina:ácido acético (70:30:0,2:0,2 v/v), vazão de 1,0 mL/minuto e

detecção a 276nm, deu origem a separações com os seguintes parâmetros: fator de

capacidade k1=1,53 , k2=4,08 e seletividade de 2,67.

Estudou-se o efeito do ácido trifluoroacético em substituição ao ácido acético, na

mesma proporção. Houve uma melhora moderada no perfil do primeiro pico, como

também houve aumento da resolução (Cromatograma AI8).

Com base nos perfis dos espectros do atenolol na região do ultravioleta (Figura 21),

empregou-se para detecção dos picos o comprimento de onda de 220nm (Cromatograma

AI9).

O etanol, modificador orgânico adicionado à fase móvel, aumenta sua polaridade e

conseqüentemente diminui o tempo de retenção dos picos, sem comprometer a

seletividade. A separação apresentada no Cromatograma A20 foi obtida empregando-se

40% de etanol na fase móvel (kl=0,4, k2=I,6, a=4,2).

Devido às limitações da pressão e do valor do fator de capacidade do R-atenolol,

não foi possível aumentar a vazão e a polaridade da fase móvel.

Com a finalidade de se verificar a interferência dos excipientes foram injetadas

duas amostras de placebo. Os Cromatogramas A22 e A23 comprovam que não houve

interferência dos excipientes na análise dos enantiômeros do atenolol.

O sistema constituído por coluna Chiralcel OD@ e fase móvel contendo

hexano:etanol:dietilamina:ácido acético (60:40:0,2:0,2 v/v/v/v), vazão de 1,0 mL/min. e

detecção em 276, foi o selecionado para a validação do método.

Separação enantiomérica de fármacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estaciomírla quiral
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7.2.4 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO PINDOLOL

Vários métodos indiretos foram publicados sobre a separação isomérica do pindolol

empregando a pré-derivatização dos isômeros. Poucos trabalhos, no entanto, foram

realizados pela separação direta dos enantiômeros do pindolol utilizando FEQs (18,33,40,60,

117,227). O problemaprincipalcom a separaçãoisoméricadeste composto é o tempo de

análise, especialmente, o tempo de retenção do isômero (S)-pindolol. Até mesmo no

sistema sugerido pelos fabricantes da coluna Chiralcel OD@,o tempo de retenção para a

eluição dos isômeros é de 50 min (46).No trabalho anterior desenvolvido por CRO e

colaboradores (40),a separação do R- e S-pindolol foi obtida com tempo superior a 45min.

Com base nos dados fornecidos pelo próprio fabricante da coluna concluiu-se que o

R-pindolol foi eluido antes do S-pindolol, quando se utiliza coluna Chiralcel OD@com

sistema de fase móvel em modo normal. Para otimizar o tempo de análise, foram realizadas

experiências empregando-se 30% de isopropanol em hexano e vazão de 1,0 mL/min.

(Cromatograma PI). As formas dos picos foram sensivelmente melhoradas quando

adicionou-se 0,1% de dietilamina na fase móvel. Devido ao limite de pressão da coluna, a

vazão foi mantida a 0,9 mL/min.

A separação completa foi obtida utilizando-se

hexano:isopropanol:dietilamina (70:30:0,1, v/v) com vazão de 0,9 mL/min.

análise foi de aproximadamente 25 mino(Cromatograma P2).

o sistema,

O tempo de

Mesmo assim, houve pouca melhora no formato dos picos, especialmente no do

(S)-pindolol. Aumentou-se a concentração do isopropanol para 40% visando promover a

competição entre o soluto e o modificador orgânico. Desta maneira, as ligações entre a

FEQ e o soluto seriam prejudicadas pela alta concentração de isopropanol na fase móvel

(Cromatograma P3). Este sistema não propiciou nenhuma melhora no formato ou na

simetria dos picos, além do que, o tempo de retenção do (S)-pindolol aumentou

drasticamente, isto é, para 45,28 mino
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o etanol foi testado, juntamente com o isopropanol, como modificador orgânico. O

sistema foi constituído por hexano:isopropano1:etano1:dietilamina(80: 10:10:0,1, v/v). Esta

fase móvel, além de aumentar o tempo de retenção dos picos, não apresentou melhora na

simetria dos picos. O tempo de retenção obtido, em torno de 64,91 min., é inviável para

qualquer tipo de análise quantitativa (Cromatograma P4).

Pela visualização dos Cromatogramas Pl, P2, P3 e P4 observa-se que a dietilamina,

em concentrações superiores a 0,1 %, não diminui a cauda dos picos. Provavelmente, a

dietilamina exerça somente a função de diminuiro tempo de analise.

Com base nos resultados obtidos com o isopropanol, como modificador orgânico,

empregou-se 5,0% de etanol juntamente com 0,1 % de dietilamina na fase móvel. Nestas

condições, a eluição dos enantiômeros do pindolol não foi visualizada, mesmo em tempo

superior a 60 mino(Cromatograma P5).

O sistema constituído por hexano:etanol:dietilamina (80:20:0,1 v/v), com vazão de

1,0 rnL/min. e detecção em 254nm, deu origem a uma separação com excelente

seletividade e resolução (Cromatograma P6). O pico mais retido, o (S)-pindolol, foi eluido

em 36,64 min., apresentando excelente simetria. As limitações da coluna, com relação à

pressão permitida, impediram o aumento da concentração do etanol.

Pode-se notar que o comprimento de onda empregado na análise possui grande

efeito sobre o formato e simetria dos picos. Por esta razão, é importante escolhê-Io

cuidadosamente, considerando a melhor e maior detecção para as quais será empregado.

Embora a separação enantiomérica do pindolol tenha sido efetuada utilizando-se

coluna do tipo Chiralcel OD@,o tempo de retenção mostrou a inviabilidadedo emprego em

análise enantiomérica de rotina.

Outras tentativas foram efetuadas para a separação enantiomérica do pindolol

empregando-se a mesma coluna Chiralcel OD@.Nos Cromatogramas P8, P9 e PIO podem

ser vistas as separações parciais dos isômeros do pindolol. Pode-se observar que não houve

diminuição da cauda dos picos com o aumento da concentração de dietilamina. A detecção,

realizada em 276nm, aumentou a interferência da fase móvel e a instabilidade da linha de

base.
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Foram também testadas as combinações de ácido acético e de dietilamina, nas

mesmas concentrações empregadas para a separação do atenolol e do metoprolol, com o

intuito de separar os isômeros do pindolo1.No entanto, apesar dos perfis dos picos terem

melhorados, os tempos de retenção não foram apropriados para a padronização do método

(Cromatogramas PII, P12, P13 e PI4).

Recentemente, PIRKLE e colaboradores (165)idealizaram uma coluna especialmente

preparada para a separação enantiomérica de f3-bloqueadores, sem necessidade de

derivatização prévia dos fármacos em questão. Novas tentativas foram feitas empregando-

se colunas do tipo (S, S)- a-Burke iID, desenvolvidas por BURKE lU (165,219)e

comercializadas pela empresa Regis Technologies Inc. USA.

PETERSEN e colaboradores (160)empregaram coluna do tipo (R, R)- a-Burke I@

para a separação enantiomérica de uma série de f3-bloqueadores. Os resultados

apresentados mostraram que esta coluna foi capaz de separar os isômeros do pindolo1.O

enantiômero S-pindolol foi eluido primeiro, seguido do R-pindolol, confirmando o fato de

que o enantiômero R apresenta ligações mais fortes com a fase estacionária quira1.No

entanto, os tempos de retenção dos picos, apresentados no trabalho citado, eram muito

longos (aproximadamente 60 min.), impossibilitando assim o emprego em análises de

rotina (160).

PIRKLE e colaboradores (165)relataram a separação dos enantiômeros do pindolol

empregando coluna do tipo (R, R)- a-Burke I@.O tempo de análise a 21°C foi de cerca de

20 mino com seletividade de 1,30. Foi observado que um decréscimo na temperatura

melhorava a seletividade sem comprometer a resolução dos picos. O tempo de análise foi

de cerca de 11-12 min a -24°C. No entanto, as condições especiais (-24°C) empregadas

pelos autores dificultam seu uso em laboratórios de análise.
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Algumas tentativas foram realizadas durante a parte experimental de nosso projeto

de pesquisa empregando-se a coluna (S, S)- a-Burke 2@.Os Cromatogramas P15 e P16

mostram separações enantioméricas do pindolol empregando-se esta coluna e fase móvel

constituída por diclorometano:etanol (85:15 v/v) com acetato de amônia 20 mM. No

entanto, o sistema composto por esta fase móvel apresentou problemas com relação à

estabilização da linha de base do cromatograma e do tempo de retenção do segundo pico,

que foi relativamente longo (Cromatogramas P15 e PI6). Os solutos não foram eluídos na

ausência de acetato de amônio. Foi observado que a presença de íons de amônio era

essencial para ocorrer a separação, como pode ser observado no Cromatograma P17. A

molécula do pindolol apresenta propriedades básicas, portanto, liga-se fortemente à fase

estacionária. Por esta razão os picos não foram eluídos antes de 60-70 minutos

(Cromatograma PI7).

PIRKLE e colaboradores (38,165)aconselham o emprego de um protonizador para

diminuir a basicidade da molécula do pindolol. Esta dificuldade pode ser superada pela

derivatização transitória do grupo amino da molécula. O acetato de amônio age

promovendo protonização reversível da molécula e fornece a ligação necessária para o

reconhecimento quiral.

Trabalhos diversos comprovaram as vantagens do uso de acetonitrila com coluna

C18 como também com colunas derivadas de dinitrobenzoila. Ensaios foram realizados

para separação enantiomérica do pindolol em FEQ do tipo a-Burke 2@e acetonitrila como

eluente, ao invés de diclorometano.

Os Cromatogramas de P 18 a P23 mostram separações enantioméricas do pindolol

nessas condições de análise. Pelo estudo comparativo dos Cromatogramas P15 e P18,

pode-se concluir que a acetonitrila retarda a eluição dos isômeros. Os grupos dicloro são os

responsáveis pela polaridade do solvente e conseqüentemente, promovem o deslocamento

dos enantiômeros nos sítios de ligação da coluna. Observou-se também que um acréscimo

na polaridade da fase móvel, em virtude do aumento da concentração do modificador

polar, etanol por exemplo, promove diminuição no tempo de retenção. No entanto, com

fase móvel extremamente polar houve diminuição da área dos picos obtidos, mesmo

injetando-se a mesma concentração, comprometendo assim, o nível de detecção do soluto

(Cromatograma P20).
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Após vários estudos preliminares, foram estabelecidas as condições ideais para

separação dos enantiômeros do pindolol com tempo de análise mais curto. A detecção no

UV foi otimizada em 220nm e a vazão em 1,3 mL/min. (Cromatograma P22)

Um sistema constituído por coluna (S, S)- a-Burke iID, fase móvel contendo

acetonitrila:etanol (50:50 v/v), acrescido de acetato de amônio 21,62 mM, a uma vazão de

1,3 mL/min. e detecção em 220nm, foi considerado apropriado para a validação do método

para determinação dos enantiômeros do pindolol nas amostras de preparações

farmacêuticas.
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7.2.5 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO BETAXOLOL

Os estudos preliminares para a separação dos isômeros do betaxolol foram

realizados empregando-se a coluna Chiralcel OD@.A fase móvel foi constituída por várias

proporções e combinações de hexano, isopropanol e etanol, somados a quantidades

inferiores a 1% de dietilaminae/ou ácido acético.

Após separação do metoprolol, obtida utilizando-se sistema constituído por hexano

modificado com 30 % de isopropanol e 0,1 % de dietilamina, utilizou-se o mesmo sistema

para separação enantiomérica do betaxolol, pois ambos são aminoálcoois que apresentam

similaridade estrutural, com exceção da presença de um grupamento p-ciclopropil na parte

metoxietil, no caso do betaxolol (Quadro 1).

Os isômeros de betaxolol foram separados com seletividade de 2,07

(Cromatograma B 1) empregando-se sistema de solventes constituído por

hexano:isopropanol (70:30) v/v. Com base nos dados apresentados pelo fabricante da

coluna, provavelmente o (R)-betaxolol foi eluido primeiro com tempo de retenção de 4,62

min (46).O (S)-isômero foi eluido com 6,66 mino(Cromatograma B 1). Não foi possível

confirmar a ordem de eluição dos enantiômeros devido falta de isômeros puros em forma

isolada ou detector apropriado como dicroísmo circular empregado com tal finalidade.

Outros sistemas eluentes também foram testados como

hexano:isopropanol:dietilamina (60:40:0,1) v/v. (Cromatograma B2) e

hexano:isopropanol:etanol:dietilamina (90:10:10:0,1 v/v/v) (Cromatograma B3). Em

ambos os casos não houve separação completa, apesar de que tanto o etanol quanto o

isopropanol, empregados em baixas concentrações (10%) como modificadores orgânicos,

tenham diminuído consideravelmente o tempo de retenção. O (S)-betaxolol apresentou

tempo de retenção de 5,98 mino(Cromatograma B3).
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Tentativas empregando ácido acético na fase móvel foram efetuadas com o intuito

de se obter a separação dos enantiômeros do betaxolol na forma de par iônico. O princípio

desta técnica foi aplicado com sucesso nas separações dos enantiômeros do atenolol e do

nadolol.

O sistema constituído por coluna do tipo Chiralcel OD@e fase móvel contendo

hexano:isopropanol:dietilamina (70:30:0,1 v/v/v), vazão de 1,0 mL/min. e detecção em

276nm, foi considerado apropriado para a validação do método para determinação dos

enantiômeros do betaxolol nas amostras de preparações fannacêuticas. Este sistema deu

origem à separação com os seguintes parâmetros: fator de capacidade k1=0,70 , k2=1,45 e

seletividade de 2,07.
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7.2.6 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO NADOLOL

o nadolol, apesar de possuir três carbonos quirais, apresenta apenas dois centros

quirais, pois as hidroxilas do carbono 2-3 são fixas na configuração eis, pennitindo um

total de quatro enantiômeros. Os isômeros do nadolol foram separados empregando-se a

coluna Chiralcel OD@e detecção no UV em 276nm.

Verificou-se na literatura que os dois primeiros picos são os isômeros (RSR)-

nadolol e (RRS)-nadolol que são as formas dextrógiras (+) (2).O terceiro pico seria o

(SRS)-nadolol que também é dextrógira. O quarto, corresponderia ao (SSR)-nadolol que é

levógiro (-) quando se emprega coluna do tipo Chiralcel OD@.Esta seqüência de eluição

foi obtida por ABOUL-ENEIN e colaboradores (2)usando detector óptico Shodex OS-I,

com o qual é possível identificar as rotações ópticas dos enantiômeros. Os autores

verificaram que não ocorrem alterações na ordem de eluição quando se empregam fases

móveis de mesma constituição. No entanto, os autores do referido trabalho não

apresentaram separação pela injeção simultânea dos quatro enantiômeros na forma

racêmica. Resultados semelhantes foram obtidos por McCARTHY (130),utilizando coluna

do tipo Chiralpek AD@e fase móvel contendo hexano:etanol:dietilamina (80:20:0,3 v/v)

com vazão de 1,2 rnL/min. Neste caso, também o isômero RRS foi o primeiro a eluir e o

isômero RSS, o último. Os autores deste trabalho obtiveram separação enantiomérica pela

injeção simultânea dos quatro isômeros na forma racêmica.

ABOUL-ENEIN e colaboradores (2) empregaram fase móvel constituída por

hexano, etanol e dietilamina. O sistema de solventes utilizado no presente trabalho de

pesquisa foi hexano, etanol e dietilamina com 0,2 % de ácido acético. Apesar de se ter

utilizado uma fase móvel semelhante, a separação dos isômeros nos dois casos, foi bem

diferente. A presença do ácido acético pode alterar a ordem de eluição dos enantiômeros.

Em busca de um sistema de fases móveis simples, de preferência binárias ou

temárias, foram realizados testes empregando-se um sistema constituído por hexano e

isopropanol, com ou sem dietilamina. Para facilitar a apresentação dos resultados,

denominar-se-ão os quatro picos do nadolol como 1, 2, 3 e 4, na respectiva ordem de

eluição.
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Em todos os casos houve separação entre os picos 2 e 3. O sistema contendo

hexano:isopropanol (70:30 v/v) deu origem à separação dos picos 3 e 4 enquanto que os

picos 1 e 2 eluíram juntos, mas separados dos picos 3 e 4 (Cromatograma Nl). Um

acréscimo na polaridade pelo aumento de 40 % de isopropanol, resultou na perda completa

da seletividade dos picos 3 e 4. Ao mesmo tempo, não houve separação dos picos 1 e 2

(Cromatograma N2).

Por esse motivo, novas tentativas foram direcionadas na diminuição da

concentração do modificador orgânico e da polaridade da fase móvel. A fase móvel

constituída por hexano:isopropanol:etanol:dietilamina (80:10:10:0,1 v/v/v/v) também, deu

origem à separação parcial dos picos 3 e 4, não ocorrendo a separação dos picos 1 e 2

(Cromatograma N3).

Com base nos resultados obtidos na separação dos isômeros do atenolol, outros

experimentos foram efetuados com a mesma fase móvel, constituída por

hexano:etanol:dietilamina:ácido acético (70:30:0,2:0,2 v/v/v/v) para separar os isômeros do

nadolol. Este sistema permitiu a separação parcial dos picos 1 e 2, entretanto não houve

separação dos picos 3 e 4 (Cromatograma N4). Observou-se que o aumento na polaridade

de fase móvel, devido à presença do ácido acético, resultou na diminuição do tempo de

retenção, mas não na eficiênciada separação destes picos.

O etanol a 20 % com 0,1 % de dietilamina permitiu a separação dos picos 3 e 4

(Cromatograma N5). A partir daí foram estudados os efeitos da dietilamina e do ácido

acético, mantendo-se constantes os outros parâmetros (Cromatogramas N6, N7 e N8).

Pelos resultados obtidos, utilizando-se hexano:etanol (80:20 v/v) com três

diferentes proporções de dietilaminae ácido acético, 0,2:0,2 ; 0,2:0,3 ; 0,3 :0,2, observou-se

que apenas o sistema contendo hexano:etanol:dietilamina:ácido acético (80:20:0,2:0,2 v/v)

foi capaz de separar parcialmente os quatro isômeros do nadolol (Cromatograma N6). A

partir daí foram fixadas as concentrações de dietilaminae de ácido acético em 0,2 %.
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Na etapa seguinte, a concentração de etanol foi reduzida para 15 %. Os picos 3 e 4

perderam parcialmente a seletividade (Cromatograma N9). Mantendo-se o sistema de

eluição hexano:etanol:dietilamina:ácido acético 85:15:0,2:0,2 v/v e alterando-se a vazão da

fase móvel de 1,0 mL/min para 0,7 e 0,8 mL/min, (Cromatograma NI0 e Nll), concluiu-se

que a vazão de 0,8 mL/min foi a que melhor favorecia a separação.

O Cromatograma N12 apresenta a separação completa dos quatro isômeros do

nadolol empregando fase móvel constituída por hexano:etanol:dietilamina:ácido acético

(87:13:0,2:0,2 v/v) em vazão de 0,8 mL/minuto. A detecção foi efetuada a 276nm. Os

quatro picos do nadolol apresentaram a seletividade desejada e eluiram com os seguintes

tempos de retenção: 15,18, 17,80,30,46 e 33,68 min, respectivamente.

Qualquer decréscimo na polaridade da fase móvel conduziu a uma perda de

resolução para os picos 3 e 4, mesmo quando foi utilizado fluxo de 0,8 mL/min

(Cromatogramas N13 e NI4).

Nas colunas do tipo CHIRALCEL OD@os J3-bloqueadores(aminoálcoois) podem

ser separados com maior resolução por se transformarem em grupos amínicos ionizados.

Assim,é indicada a adição de 0,2% de ácido acético e de dietilamina na fase móvel com

intuito de se obterem melhores separações. O ácido acético protoniza-se o grupo amino dos

aminoálcoois e a dietilamina age suprimindo as interações do composto com os grupos

silanóis da coluna. Esse fenômeno pode ser comparado à separação por competição entre

pares iônicos. Os resultados obtidos com etanol, como modificador orgânico, podem ser

justificados com base no fato de que o par iônico apresenta melhor solubilidade na fase

móvel contendo este solvente (198,199).

Empregando-se coluna Chiralcel OD@ com fase móvel constituída por

hexano:etanol:dietilamina:ácido acético (87:13:0,2:0,2 v/v), vazão de 0,8 mL/min e

detecção em 276nm, obteve-se a separação completa dos quatro enantiômeros do nadolol

em única etapa, visto que as separações resultantes desse sistema apresentaram os

seguintes parâmetros: fator de capacidade k1=3,40, k2=4,16, k3=7,73, k4=8,76 e

seletividade de 1,22 (entre os picos 1 e 2),1,12 (entre os picos 3 e 4),1,88 (entre os picos 2

e 3).
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7.3 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA

ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTERÓIDES

DOS

7.3.1 SEPARAÇÃO

CHIRALCEL OD@

UTILIZANDO COLUNA DO TIPO

o trabalho pioneiro na separação dos enantiômeros de profenos foi realizado por

OKAMOTO e colaboradores (149).Na maioria dos casos foi utilizada a técnica de pré-

derivatização do grupo carboxila, especificamente no caso do ibuprofeno. Com base neste

trabalho empregou-se uma coluna do tipo Chiralcel OD@para efetuar-se a separação

enantiomérica do ibuprofeno e do flurbiprofeno.

É bem conhecido o fato de que as interações fracas (pontes de hidrogênio) são

favorecidas em ambiente apoIar. Assim, misturas de álcoois anidros, com baixa polaridade,

foram utilizadas juntamente com hexano para as separações de ~-bloqueadores quando se

utiliza coluna do tipo Chiralcel OD@.

TACHIBANA e colaboradores (196)em trabalho recente descreveram a necessidade

da presença de ácidos como o acético ou o trifluoroacético, em pequenas quantidade na

fase móvel, quando se emprega FEQ do tipo celulose tris-3,5-dimetilfenil para obter-se a

separação enantiomérica. De acordo com os autores é importante controlar o

comportamento iônico do analito para obter-se uma boa separação enantiomérica. No caso

de empregar-se fase derivada de polissacarideos não é necessária a interação iônica para

que haja qualquer tipo de reconhecimento quiral, quando trata se de uma molécula com

caracteristica de ácido fraco (196).

Separação enantiomérica de fánnacos em medicamentos por cromatografia üqnida com fase estacionária qniraI
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Os analitos portadores de carga elétrica reduzem consideravelmente a interação

com a FEQ, presumivelmente devido a solvatação do analito ionizado, que inibe as

interações diretas do analito com a FEQ. Eventualmente, pode ocorrer separação parcial

dos enantiômeros (196).Para evitar este tipo de problema e por outro lado, diminuir as

ligações não desejadas do soluto carregado, é aconselhável tentar-se a separação dos

isômeros na forma não dissociada do analito (196,198).

A presença de ácido acético na fase móvel favorece o abaixamento do pH do meio.

Assim, os íons do soluto, na forma de ácidos livres, formam complexos com ligações

frágeis permitindo que o soluto seja removido da coluna com maior facilidade. Na análise

de ácidos carboxílicos, como o ibuprofeno e o flurbiprofeno, o ácido acético ou o ácido

trifluoroacético, são adicionados à fase móvel para manter o ácido carboxílico do analito

na forma não ionizada. Se o ácido carboxílico não for neutralizado, o analito pode estar

presente numa forma neutra, parcialmente ionizada, ou totalmente ionizada, dependendo

do seu pKa. Na forma iônica, o ácido interage com os grupos dos silanóis (interação não

quiral) pelas pontes de hidrogênio, assim provocando uma interação desfavorável, que

conduz à obtenção de picos com caudas (199).

As separações parciais dos enantiômeros do ibuprofeno e do flurbiprofeno foram

obtidas empregando FEQ Chiralcel OD@.A separação parcial dos isômeros comprova que

houve reconhecimento estereoespecífico entre o FEQ e os solutos. No entanto, a força e o

número de interações não foram suficientes para que ocorresse a separação completa dos

enantiômeros. TACHIBANA e colaboradores (196)apresentam a separação enantiomérica

do ibuprofeno e do flurbiprofeno empregando FEQ derivada de amilose em fase reversa e

fase móvel constituída de tampão fosfato pH 2,O e acetonitrila. O pH da fase móvel

empregada neste caso, foi bem menor do que 5,39 e 4,2 que correspondem ao pKa do

ibuprofeno e do flurbiprofeno, respectivamente. Este situação garante que o ibuprofeno e o

flurbiprofeno permaneçam na forma não dissociada possibilitando maior número de

interações possíveis entre a FEQ e os solutos.
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7.3.2 DOS ENANTIÔMEROS

UTILIZANDO

DESEPARAÇÃO

ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTERÓIDES

COLUNA DO TIPO CHIRADEX@

As fases estacionárias quirais derivadas de ésteres de D-celulose com vários grupos

terminais tem sido apresentadas como eficientes para a separação enantiomérica de

antiinflamatórios não-esteróides. A coluna deste tipo mais usada é a de f3-ciclodextrina

(Chiradex@e CYclobond J'ID,entre outras). São constituídos por moléculas macrocíclicas

que contém sete unidades de glucopiranose em formato de "cone" vazio, com ambos os

lados abertos. A cavidade interior é relativamente hidrofóbica e a camada externa

hidrofilica. Devido a rigidez da cavidade da f3-ciclodextrina, somente as moléculas de

tamanho apropriado "encaixam-se" nas cavidades vazias. Alguns trabalhos podem ser

encontrados na literatura, propondo a separação enantiomérica de antiinflamatórios não-

esteróides utilizando coluna do tipo f3-ciclodextrina(16,68).

Entre os fatores que controlam a separação enantiomérica nas colunas do tipo f3-

ciclodextrina (Chiradex@)podem ser citados: a diferença na constante de estabilidade das

ligações dos complexos de f3-ciclodextrina,a diferença na adsorsão dos complexos de f3-

ciclodextrina na superflcie de fase estacionária e a diferença na adsorsão das moléculas dos

solutos livres na camada de f3-ciclodextrina,ou seja na superflcie da fase estacionária.

Somente as moléculas do soluto que podem ser encaixadas dentro da cavidade quiral da f3-

ciclodextrina estabelecendo interação "íntima" entre a molécula e a camada interior da

cavidade, é que podem formar complexos estáveis de inclusão. Se o tamanho do soluto ror

menor ou maior do que a cavidade, estabelece-se uma interação ftaca ou então, as

moléculas não interagem com a coluna, não ocorre a separação desejada.

A separação se processa pela inclusão e posicionamento do analito na abertura da

cavidade da ciclodextrina, onde ocorrem as pontes de pontes de hidrogênio.
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Em coluna do tipo ciclodextrina, o reconhecimento quiral é característico para as

substâncias que tem um grupo hidrofóbico na molécula. A cavidade da ciclodextrina,

apesar de ser uma cavidade hidrofóbica, devido à presença de oxigênio glicosídico, não é

totalmente apoIar. Assim, aquelas moléculas que têm um grupo hidrofóbico grande, como

no caso do ibuprofeno e do flurbiprofeno, é que podem formar um complexo de inclusão

forte e conseqüentemente permitir o reconhecimento quiral. Outro fenômeno que ocorre

simultaneamente, durante a separação quiral, é a interação por pontes de hidrogênio entre

os grupos funcionais polares do soluto e os grupos hidroxila da ciclodextrina (16).

Os mecanismos envolvidos na separação descrita são críticos, embora o processo de

encaixe pareça simples. No entanto, existem vários fatores que influenciam este processo,

como por exemplo a relação entre o tamanho da cavidade da ciclodextrina e o tamanho da

molécula, assim como a orientação e a configuração espacial durante o encaixe na

cavidade.

Devido ao fato de que o ibuprofeno e o flurbiprofeno são ácidos ftacos, a retenção

destes solutos e a seletividade quiral podem ser influenciadaspelo tipo e pela concentração

dos modificadores orgânicos, pelo pH do meio e pela concentração de trietilamina, que

diminui as caudas dos picos (68).Por esta razão, na separação do ibuprofeno e do

flurbiprofeno foram testados vários sistemas utilizando coluna do tipo Chiradex@.

Neste trabalho foram empregados, para separação dos enantiômeros do ibuprofeno

e do flurbiprofeno, sistemas de fase móvel relativamente polares. Basicamente foi utilizado

um sistema constituído por acetonitrila, com modificadores orgânicos que "competem"

com o soluto para efetuar as pontes de ligações com a f3-ciclodextrina.É o caso, por

exemplo, do metanol.

A polaridade dos eluentes foi selecionada levando-se em consideração a interação

entre o soluto e o seletor quiral localizado na FEQ, sem prejudicar a solubilidade dos

solutos. Assim por exemplo, a interação eletrostática e hidrofóbica entre o seletor e o

soluto, na forma iônica, é mais efetiva quando o composto é solubilizado em eluente polar,

como água e acetonitrila (77).
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o mecanismo de separação é baseado nas interações com as hidroxilas da

ciclodextrina e em interações dipolares. A quantidade de metanol exerce grande influência

sobre as separações quirais. Esse modificador orgânico pode diminuir a força da

complexação do fármaco com a l3-ciclodextrina, "competindo" com o fármaco pela

formação de pontes de hidrogênio com as hidroxilas da ciclodextrina.

Na presente pesquisa ficou demonstrado experimentalmente que o metanol

apresenta papel importante no deslocamento do soluto pela coluna. Com o aumento da

concentração de metanol na fase móvel, observou-se que diminuição nos tempos de

retenção. Esses resultados estão de acordo com o constatado por FARKAS e colaboradores
(68)

A presença do ácido acético na fase móvel pode ser justificada pelo fato de que, o

este ácido, em concentrações baixas, permite intensificar o reconhecimento quiral do

ibuprofeno e do flurbiprofeno, pois pode controlar o grau de ionização dos fármacos. Os

dois fármacos, na forma iônica I dissociada, são relativamente mais retidos na coluna do

que quando se encontram na forma não dissociada. Por esta razão, foi utilizado um ácido

fraco, corno o ácido acético, para diminuiro tempo de retenção dos solutos.

Estudos preliminares e a revisão da literatura mostraram que a acetonitrila é um

bom eluente para a separação enantiomérica do ibuprofeno e do flurbiprofeno, utilizando-

se l3-ciclodextrina corno fase estacionária quiral (68,79,80,208).A trietilamina, em baixas

concentrações« 1,0%), foi utilizada para diminuiras caudas dos picos (45).

GILAR e colaboradores (82)observaram a formação de complexos de inclusão entre

o soluto e a cavidade de l3-ciclodextrinae demonstraram que os grupos silanol da sílica são

fatores importantes na separação dos antiinflamatóriosnão-esteróides.

GILAR e colaboradores (82)encontraram diferenças substanciais entre duas colunas

de l3-ciclodextrina fabricadas por duas empresas diferentes, a Cyclobond ~ (Astec) e a

Chiradex@(Merck). Os resultados experimentais obtidos no presente trabalho confirmaram

este fato. Assim, não foi possível reproduzir os resultados obtidos anteriormente com a

coluna cyclobond t~, ao empregar-se a coluna Chiradex@.
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SEPARAÇÃO DOS ENANTIÔMEROS

ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTERÓIDES UTILIZANDO

COLUNA DO TIPO a-BURKE 2@

7.3.3 DE

A coluna a-Burke 2@ é constituída por um derivado dinitrobenzoil (DNB), que

originalmente foi desenvolvida por PIRKLE (38,165,219),especificamente para a separação

enantiomérica de f3-bloqueadores.Este tipo de coluna foi empregado, na presente pesquisa,

para obter-se a separação enantiomérica do ibuprofeno e do flurbiprofeno.

o reconhecimento quiral pela coluna do tipo a-Burke 2@depende dos requisitos

conformacionais do soluto e da fase estacionária quiral. Em relação ao ibuprofeno e ao

flurbiprofeno, três interações podem ocorrer simultaneamente: (1) pontes de hidrogênio

entre o grupo hidroxílico do ácido carboxílico dos antiinflamatórios não-esteróides e o

grupo carbonila do 3,5-dinitrobenziol (3,5-DNB) carboxamido da fase estacionária quiral;

(2) interação estérica entre os grupos arilalquílicos do ibuprofeno e do flurbiprofeno e a

fase estacionária quiral; (3) interações 1t-1t doador-aceptor entre o anel fenílico dos

antiinflamatórios não-esteróides e os grupos 3,5-DNB, pois o ibuprofeno e o flurbiprofeno

são 1t-1tdoadores e a coluna a-Burke 2@apresenta a propriedade de aceitar ligações 1t-1t.

Um aumento gradativo na polaridade da fase móvel, devido ao aumento da

quantidade do modificador orgânico, como o álcool etílico por exemplo, provocou

diminuição no tempo de retenção do primeiro pico, mas ainda assim não foi possível a

separação enantiomérica. O valor do pKa do ibuprofeno é de 5,39 (136)e do flurbiprofeno é

de 4,20 (158).Os ensaios foram realizados em pH acima e abaixo desses valores.

Devido ao fato de que o ibuprofeno é um ácido fraco, a retenção de seus

enantiômeros e a seletividade quiral são influenciadas pelo tipo e concentração do

modificador polar, do pH, da concentração do tampão, da adição de trietilamina e também

da temperatura do eluente.
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SEPARAÇÃO DOS ENANTIÔMEROS DE

ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTERÓIDES UTILIZANDO

COLUNA DO TIPO (S, S)-WHELK-O 1@

7.3.4

A FEQ o Whelk-O 1@,foi escolhida para separação enantiomérica do ibuprofeno e

do flurbiprofeno. Esta fase quiral derivada de dinitrobenzoil é uma coluna importante na

cromatografla liquida de alta eficiência para separação de ampla variedade de compostos

farmacêuticos. A FEQ tem apresentado ser útil para separação enantiomérica dos

antiinflamatórios não-esteróides sem necessidade de derivatização previa dos solutos (38,
110 170 219 221) A r:-. °d FEQ fi

o

l
_o. o d' , , . relen a apresentou-se ser e CIentepara reso uçao Isomenca os

compostos contendo grupo n-aromático juntamente com um grupo aceptor de ponte de

hidrogênio localizado próximo o centro estereogênico (221).

Tipicamente, a fase móvel, em fase normal, contendo quantidades pequenas de

ácido acético é empregada para separação enantiomérica de ácidos carboxílicos quando se

utiliza esta FEQ. Embora já tem sido utilizado sal como acetato de amônio para mesma

finalidade, isto é para melhora a simetria dos cromatogramas. O uso de ácidos fortes como

trifluoroacético não é recomendada pelo fabricante da FEQ, para evitar danos estruturais

irreversíveis a fase quiral (38).

São dois os caminhos para promover a ponte de hidrogênio entre antiinflamatórios

não-esteróides com grupo carboxílico na sua estrutura e o Whelk-O 1 , a derivatização de

ácido carboxílico ou analisar o soluto na forma não dissociada. A opção posterior é mais

pratica e fácil e pode ser alcançada pela adição de um ácido, como por exemplo, acético,

na fase eluente com intuito de diminuir seu pH abaixar do valor do pKa do soluto (110).
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7.3.5 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO IBUPROFENO

A separação enantiomérica do ibuprofeno foi realizada utilizando-se coluna do tipo

Chiralcel OD@e fase móvel constituída por hexano com modificadores orgânicos, tais

como isopropanol, etanol ou metanol, juntamente com ácido acético e ácido

trifluoroacético.

o ácido acético foi utilizado para proceder-se a separação isomérica do ibuprofeno

na forma não dissociada. Não foi possível separar os isômeros com 0,2% de ácido acético

(Cromatograma IBI). É bem provável que o ácido acético, sendo um ácido ftaco, não

tenha ionizado completamente os isômeros do ibuprofeno. Assim, o ácido trifluoroacético

foi empregado em concentrações baixas, 0,05 e 0,1% (Cromatogramas IB2 e IB3),

respectivamente. A separação completa dos enantiômeros do ibuprofeno não foi atingida

com um sistema de solventes constituído por hexano:isopropanol: ácido trifluoroacético

(100:01:0,1 v/v/v) (Cromatograma IB3). Embora, a absorção máxima do ibuprofeno seja

em 225nm (Figura 23), as detecções foram efetuadas em 254nm para evitar a instabilidade

da linha de base.

o metanol foi utilizado como modificador orgânico alternativo, em baixas

concentrações. Pode-se observar no Cromatograma IB4 que, com o aumento da polaridade

da fase móvel, os picos perderam a seletividade, como também a resolução. Empregando-

se o etanol como modificador orgânico em baixa concentração (1,O %), não foi possível

obter-se a separação completa dos picos (Cromatogramas IB5, IB6, IB7).

Em pesquisas anteriores realizadas por SANTORO e colaboradores (40, 177), foi

indicada a utilização de coluna do tipo f3-cic1odextrinapara separação enantiomérica do

ibuprofeno e do flurbiprofeno.

Foi constatado por vários pesquisadores, que a acetonitrila é um eluente útil quando

se utilizam colunas do tipo f3-cic1odextrinanas separações. O metanol foi utilizado como

modificador orgânico, juntamente com ácido acético e trietilamina, em baixas

concentrações.
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No Cromatograma ffi 10, observa-se que o pico da fase móvel aparece com tempo

de retenção de aproximadamente de 2,59 min, o que pode interferir com um suposto pico

do R(-)-ibuprofeno. Devido a falta do enantiômero puro do R-ibuprofeno, não foi possível

a confirmação destes resultados.

o pico do S(+)-ibuprofeno pode ser visto no Cromatograma ffi9. Um pico menor

aparece invariavelmente antes de pico principal do S(+)-ibuprofeno. É pouco provável que

este pico menor seja seu produto de degradação, visto que todas as soluções e as fases

móveis foram preparadas no mesmo dia. Este pico não se manifestou quando o ibuprofeno

racêmico foi injetado.

Ensaios preliminares para a separação enantiomérica do ibuprofeno foram

efetuados utilizando-se o composto na forma ionizada, isto é, com pH da fase móvel acima

de 5,39 (Cromatogramas ffi15, ffi16, ffi17, ffi18 e ffi19). Com coluna a.-Burke 2@

empregando-se a fase móvel constituída por acetonitrila:etanol (90:10 v/v) com 5 mM de

acetato de amônio, não foi possível separar os enantiômeros do ibuprofeno. Os dois

enantiômeros foram eluídos juntos (Cromatograma ffi15). Este fato foi comprovado pela

injeção da solução do isômero S-ibuprofeno isoladamente (Cromatograma ffi16).

Por esta razão passou-se para a utilização do ácido acético ao invés do acetato de

amônio. Com o sistema contendo acetonitrila:etanol:ácido acético (50:50:0,3 v/v/v) e

vazão de 1,0 rnL/min., não foi possível a separação dos enantiômeros (Cromatogramas

ffi17, ffi18).

Outras tentativas foram efetuadas para a separação enantiomérica do ibuprofeno na

forma não ionizada. Utilizando-se a mesma coluna, empregou-se um sistema de fase móvel

contendo hexano:etanol:ácido acético (95:05:0,3 v/v/v) com pH 4,0. Os Cromatogramas

ffi20, ffi21 e ffi22 referem-se ao R,S-ibuprofeno na concentração de 160,0 llg/rnL e ao S-

ibuprofeno na concentração de 80,0 llg/rnL. A mistura hexano:etanol foi utilizada para

solubilização e preparação das amostras. Como pode ser observado pelos cromatogramas,

não houve separação dos enantiômeros.
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A polaridade da fase móvel foi diminuída com adição de isopropanol. Os

Cromatogramas ffi23 (RS-ibuprofeno 160,0 JIg/rnL) e ffi24 (S-ibuprofeno 80,0 JIg/rnL)

mostram que, mesmo após 30 minutos não se obteve a eluição dos enantiômeros do

ibuprofeno, utilizando-se a fase móvel constituída por hexano:isopropanol:ácido acético

(97:03:0,3 v/v/v).

Os Cromatogramas ffi25 e ffi26 apresentam separações parciais dos enantiômeros

do ibuprofeno, empregando-se a fase móvel constituída por hexano:etanol (97:3 v/v) e

vazão de 0,7 rnL/min. A molécula foi cromatografada na forma ionizada (pH da fase móvel

6,2). Comparando-se os cromatogramas ffi25 e ffi26 observa-se que a forma R- foi a que

eluiu primeiro, ao contrário do que havia sido observado utilizando-se a coluna do tipo (3-

ciclodextrina (16).A eluição dos picos nessa ordem já era esperada, devido ao fato de que a

configuração isomérica da FEQ é S, S (38,165,219).Quando a vazão da fase móvel foi

aumentada para 1,0 rnL/min, houve perda da seletividade, provavelmente devida à

diminuição do tempo de interação entre o soluto e a coluna (Cromatograma ffi27).

Empregando-se sistemas constituídos por solventes clássicos

(diclorometano:etanol), com esse tipo de coluna, também não foi possível separar os

enantiômeros do ibuprofeno (Cromatogramas ffi28 e ffi29).

BEESON e colaboradores (16)e FARKAS e colaboradores (68)empregaram coluna

do tipo (3-ciclodextrina(Cyclobond f!9)para efetuar a separação enantiomérica de alguns

antünflamatórios não-esteróides, entre eles, o ibuprofeno e o flurbiprofeno.

Empregou-se também durante o desenvolvimento da parte experimental uma

coluna do tipo (3-ciclodextrina(Chiradex@)com um sistema de fase móvel constituído por

acetonitrila: 5 mM tampão citrato (30:70 v/v) com vazão de 1,2 rnL/min.Nestas condições

não foi obtida a separação dos enantiômeros do ibuprofeno (Cromatograma ffi30).

Utilizando-se a fase móvel constituída por acetonitrila:tampão citrato 70 mM

(40:60 v/v) e vazão de 1,2 rnL/min., observou-se que apesar da diminuição do tempo de

retenção, não houve nenhuma separação dos enantiômeros (Cromatograma ffi31).

Empregando-se tampão citrato e acetonitrila como eluentes, obtiveram-se os traçados

representados nos Cromatogramas ffi32 e ffi33, respectivamente.
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o sistema de fase móvel contendo acetonitrila:água:trietilamina (60:40:0,03 v/v/v),

com pH ajustado para 4,0 com ácido acético, foi também utilizado para tentar-se a

separação enantiomérica do ibuprofeno. Os picos do ibuprofeno, na forma não ionizada,

não foram eluídos mesmo após 70 minutos (Cromatograma IB34).

WENG e colaboradores (222)empregaram coluna do tipo Cyclobond I@ 03-

ciclodextrina) para a separação enantiomérica do ibuprofeno. O sistema de fase móvel foi

constituído por acetonitrila:água:trietilamina (60:40:0,02 v/v/v); o pH foi ajustado a 4,0

com ácido acético. Os isômeros foram separados na forma não ionizada. O método foi

validado para aplicação em amostras biológicas. Mesmo assim, o tempo de análise foi

demasiadamente longo (em tomo de 25 mim).

Os resultados obtidos neste trabalho empregando-se coluna do tipo J3-ciclodextrina

(Chiradex@)confirmaram a diferença na enantiosseletividade das duas colunas (Chiradex@

e Cyclobond ~). WENG e colaboradores (222)relataram os mesmos resultados quando os

ensaios para a separação enantiomérica do ibuprofeno foram efetuados empregando-se

coluna da mesma marca (Chiradex@).

Recentemente, uma fase estacionária quira! deriva da de dinitrobenzoil foi

desenvolvida inicialmente, objetivando a separação enantiomérica de naproxeno (38,219,221).

Várias tentativas foram efetuadas com esta FEQ chamada WheIk-O 1@com configuração

S, S, com intuito de separar os enantiômeros do ibuprofeno e do flurbiprofeno, que

pertencem à mesma classe do naproxeno.

Todos os picos dos solventes e os dos dois enantiômeros do ibuprofeno foram

eluidos juntos, quando foi empregada a fase móvel constituída por

hexano:isopropanol:ácido acético (80:20:0,5 v/v/v) (Cromatograma IB35). Os fabricantes

da coluna Whelk-O 1@ recomendam uma fase móvel constituída por

hexano:isopropanol:ácido acético (98:2:0,5 v/v/v) para proceder-se a separação

enantiomérica do ibuprofeno (38).
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Aparentemente não foi possível a separação dos enantiômeros do ibuprofeno

quando se empregou uma fase móvel constituída de hexano:isopropanol:ácido acético

(98:2:0,5 v/v/v) com vazão do 0,9mL/mim e detecção em 254nm (Cromatograma ffi36).

Para identificar todos os picos obtidos com esse sistema eluente foram injetados, em

separado, cada solvente constituinte do sistema. Os picos de etanol, isopropanol e hexano

podem ser vistos em Cromatograma ffi37, ffi38 e ffi39, respectivamente.

Os modificadores orgânicos absorvem raio UV em relativamente altas proporções

quando comparadas com as dos fármacos de interesse, fato este que se confirma no

Cromatograma ffi23 desenvolvido no Âmaxde 225nm.

A separação enantiomérica do ibuprofeno foi obtida empregando-se o mesmo

sistema, mas com detecção em 225nm (Cromatograma ffi40). Pelo estudo comparativo

entre os Cromatogramas ffi40 e ffi41, que foram desenvolvidos utilizando 0,1 e 0,05% de

ácido acético, respectivamente, pode-se observar que o ácido orgânico influência

diretamente no tempo de retenção e no formato do pico.

Constatou-se que a presença de ácido acético compondo a fase móvel era necessária

para separação e eluição do analito. O Cromatograma ffi44 mostra ausência dos picos

mesmo após 30 minutos. Já com a fase móvel constituída por hexano:etanol:ácido acético

99:1:0,2 v/v/v, os picos de R- e S-ibuprofeno foram separados com tempos de retenção de

12,44 e 14,22min. (Cromatograma ffi46).

Pelo estudo comparativo entre os Cromatogramas ffi44 e ffi46 concluiu-se que

pequenas quantidades de ácido acético na fase móvel são necessárias para que se verifique

a eluição dos picos. A FEQ utilizada nestes ensaios, a Whelk-O 1@,tem propriedades 1[-

aceptoras e 1[-doadoras.Em meio ácido, o ibuprofeno permanece na forma não dissociada,

visto que seu pKa é 5,39. Por esta razão, são observadas ligações por pontes de hidrogênio

com a FEQ, na forma estereoespecífica. Por outro lado, em pH maior do que 5,39, isto é,

na ausência de ácido acético na fase móvel, o ibuprofeno se encontra na forma ionizada

(CÔO), unindo-se à FEQ Whelk-O 1@, por meio de fortes ligações iônicas.
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A ordem de eluição foi determinada pela injeção de S-ibuprofeno (Cromatogramas

ffi46 e ffi47). Devido à configuração (S, S) da coluna, era de se esperar que o S-

ibuprofeno tivesse a aluição retardada pela coluna, uma vez que suas ligações com a FEQ

são de maior afinidade. Os resultados obtidos confirmaram o pressuposto (38,lIO).

Comparando-se os modificadores orgânicos etanol e isopropanol, verificou-se que o

etanol confere aos picos melhor resolução e perfil mais agudo dos picos em relação aos dos

obtidos com o isopropanol.

A vazão da fase móvel de 0,8 mL/min. foi o que deu origem a maior resolução e

seletividade entre os isômeros apesar do tempo de analise ter sido relativamente longo, 17-

18 mino (Cromatograma ffi49). Por outro lado, a vazão de 1,0 mL/min resultou na

instabilidade da linha de base (Cromatograma ffiS1), com modesta redução no tempo de

análise. Os Cromatogramas ffiS2 a ffiS7 apresentaram os efeitos de polaridade da fase

móvel pelo aumento da concentração do etanol. Um aumento na concentração de etanol,

diminuiu o tempo de análise mas, ao mesmo tempo comprometeu a resolução e a

seletividade dos picos.

A fase móvel constituída por hexano:etanol:ácido acético (95:5:0,5 v/v/v)

apresentou separação parcial dos enantiômeros. Estudou-se o efeito da vazão na separação

dos enantiômeros do ibuprofeno. Foram realizadas duas análises empregando-se as vazões

de 0,9 e 0,5 mL/min, conforme ilustram os Cromatogramas ffiS6 effiS7. Pode-se observar

que a polaridade e a vazão da fase móvel influencia a separação dos isômeros duma forma

mais aguda. Por esta razão foi empregado isopropanol como modificador orgânico. Um

sistema com fase móvel constituída por hexano:isopropanol: ácido acético 96:4:0,2 v/v/v,

com vazão de 0,9 mL/min e detecção em 225 foi considerado apropriado para a validação

do método e aplicação na análise enantiomérica do ibuprofeno, nas formulações

farmacêuticas selecionadas. O cromatograma ffi59 ilustra uma análise obtida com o

sistema selecionado, onde observa-se a separação completa dos enantiômeros do

ibuprofeno.
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7.3.6 SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DO FLURBIPROFENO

A separação enantiomérica do flurbiprofeno foi efetuada utilizando-se colunas dos

tipos Chiralcel OD@e Chiradex@.Empregou-se a coluna Chiralcel OD@para separações

isoméricas empregando-se hexano como eluente principal, modificado com isopropanol e

etanol. Quantidades muito pequenas de ácido acético também foram adicionadas às fases

móveis testadas.

o flurbiprofeno apresentou separação parcial com o sistema

hexano:isopropanol:ácido acético (97:03:0,3) como fase móvel. No entanto, os picos não

alcançaram a linha de base (Cromatogramas FI, F2, F3).

A vazão da fase móvel utilizada foi 0,5 rnL/min. para melhorar o tempo de

interação entre o soluto e as moléculas quirais da FEQ. Não foi conseguida nenhuma

melhora na separação, muito pelo contrário, o tempo de retenção aumentou drasticamente,

em comparação com o que se obteve quando a vazão foi de 1,0 rnL/mim (Cromatograma

F3).

Um aumento na polaridade da fase móvel resultou em diminuição da seletividade

dos picos (Cromatogramas F4, F5, F6). Este fato ocorreu provavelmente porque os

modificadores orgânicos, como o isopropanol, competem com as moléculas dos solutos na

coluna para formar pontes de hidrogênio com as moléculas quirais da FEQ. Esta

competição, entre o modificador orgânico e as moléculas de soluto, conduziu ao

deslocamento das moléculas do flurbiprofeno pela coluna, antes que ele pudesse interagir

com as moléculas quirais da FEQ levando à complexação temporária.

Com 10 % de isopropanol na fase móvel, nenhuma separação foi observada

(Cromatograma F6). Os Cromatogramas F7, F8, F9 e FIO apresentam resultados

interessantes decorrentes dos estudos dos efeitos da polaridade da fase móvel sobre o fator

de capacidade dos picos retidos.

SeparaçãO emmtiomêrica de fármacos em medicamentos por cromatografia liquida com tàse estacionária quiral.
Anil Kumar Singh - Tesepara obtençiio do grau de DOUTOR FCF/USP 2002



DISCUSSÃO 224

Comparando-se os Cromatogramas F7 e FIO, constatou-se a necessidade e a

importância da otimização das condições instrumentais. A escolha do comprimento de

onda de detecção, atenuação, velocidade do papel e sensibilidade de detecção são tão

importantes quanto o sistema eluente ou a escolha da coluna quiral.

A substituição do ácido acético pelo ácido trifluoroacético, que é um ionizador

forte, resultou no aparecimento dos problemas na linha de base. Os picos perderam a forma

e a simetria (Cromatograma Fll e FI2).

O metanol, em concentrações baixas, foi utilizado para evitar danos às colunas do

tipo celulose, pois é uma FEQ que deve ser utilizada em fase normal. Solventes mais

polares, como o metanol, em alta concentração podem danifica-Ias.Não foram observadas

melhoras nas separações isoméricas. Com polaridade intermediária, o etanol foi o

escolhido para substituir o isopropanol (1,0 %) com vazões de 1,0 e 0,7 rnL/min.

(Cromatogramas F14 e FI5). Os picos não se separaram completamente, além disso, houve

aumento do tempo de retenção.

O efeito do grau de ionização das moléculas do soluto foi estudado pelo aumento

sistemático da quantidade de ácido acético na fase móvel. O aumento gradativo da

concentração de ácido acético, de 0,2 a 1,0 % (v/v) (Cromatogramas F15, F16, F17, F18)

não proporcionou melhora na seletividade. No entanto, o fator de capacidade dos picos

aumentou proporcionalmente à concentração do ácido acético presente na fase móvel.

Estes resultados podem ser corroborados pelos resultados obtidos, anteriormente, por

FARKAS e colaboradores (68)e BEESON e colaboradores (16),em que os profenos, na

forma não dissociada, apresentam menos afinidade pelas pontes de hidrogênio com as

moléculas quirais da fase estacionária.

Um aumento maior na polaridade da fase móvel empregando-se 5 e 10 % de etanol

(Cromatogramas F19 e F20) conduziu à perda completa da seletividade dos picos. A

dietilamina é considerada um agente redutor de caudas dos picos quando se empregam

colunas do tipo Chiralcel OD@(Cromatograma F20).
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Empregando-se o sistema eluente constituído por 95 % de acetonitrila, 5 % de

metanol, 0,3 % de ácido acético e 0,2 % de trietilarnina e coluna Chiradex@não foi

possível a separação dos isômeros do flurbiprofeno (Cromatograma F21). A injeção

individual do isômero S-flurbiprofeno pode ser vista no Cromatograma F23.

Os ensaios preliminares descritos para a separação enantiomérica do ibuprofeno

foram repetidos para a separação enantiomérica do flurbiprofeno. As tentativas de

separação empregando-se os sistemas de fases móveis utilizados para a separação

enantiomérica do ibuprofeno não foram eficientes para a separação enantiomérica do

flurbiprofeno. Os resultados podem ser vistos nos Cromatogramas F24 a F35.

O tempo de retenção e os valores de k1 e k2 são inversamente proporcionais à

concentração e à polaridade do modificador orgânico, tais como, os álcoois, por exemplo.

Entre os álcoois C1 a C4, os primários são eluentes mais fortes em relação aos álcoois

secundários e terciários. Entretanto, é dificil predizer o efeito de álcoois sobre a

enantiosseletividade dos enantiômeros para obtenção de resolução adequada e máxima

seletividade (159).

Os ensaios realizados para a separação dos isômeros do flurbiprofeno foram

efetuados empregando-se a coluna do tipo Whelk-O 1@e a fase móvel constituída por

várias proporções e combinações de hexano, isopropanol e etanol, contendo traços de ácido

acético.

Inicialmente empregou-se a fase móvel constituída de hexano:isopropanol:ácido

acético (80:20:0,5 v/v/v) (Cromatograma F36). Houve reconhecimento quiral dos isômeros

do flurbiprofeno. Entretanto, não foi possível a separação completa dos picos até a linha de

base, um pré-requisito essencialpara quantificação dos enantiômeros com segurança.

O Àmaxde absorção do flurbiprofeno encontra-se por volta de 246nm, já o

ibuprofeno apresenta absorção muito baixa neste mesmo comprimento de onda no UV. Por

esta razão, não foi possível o desenvolvimento do método de CLAE-FEQ para o

ibuprofeno empregando Àmaxde 254nm ou de 263nm. Observou-se, pelo tamanho dos

picos e pela concentração injetada do ibuprofeno e do flurbiprofeno, que este último,
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apresentou maior intensidade de absorção no UV devido à presença do grupo cromóforo

fiUOLEsse fator deve ser levado em consideração quando do desenvolvimento do método

cromatográfico, especialmente no caso de compostos quirais onde visa-se a detecção e

quantificação dos enantiômeros presentes nas amostras, às vezes em pequenas quantidades.

Os Cromatogramas F37 e F38 ilustram a separação completa dos enantiômeros do

fiurbiprofeno com fase móvel constituída por hexano:isopropanol:ácido acético (96:4:0,1

v/v/v) empregando vazões de 0,9 e 0,8, respectivamente. A vazão de 0,8 rnL/minprolonga

o tempo de análise em pouco mais de um minuto com pequena melhora na seletividade.

Com a diminuição da polaridade da fase móvel empregando-se 20,4, 2 e 1,0% v/v

de isopropanol, houve melhora na seletividade e resolução dos picos. Por outro lado,

verificou-se um aumento no fator capacidade de ambos os picos, como pode ser visto nos

Cromatogramas F36, F37, F39, F40, respectivamente.

Assim como na separação dos enantiômeros do ibuprofeno, foi empregado etanol

como modificador orgânico, visando a separação enantiomérica do fiurbiprofeno. O

Cromatograma F41 apresenta somente os picos dos solventes usados na preparação da

amostra. Os picos do analito não foram eluídos. Assim, ficou comprovado que a presença

de ácido acético é indispensável para a eluição dos picos. Ao mesmo tempo, pode-se

concluir que em pH maior do que o pKa do fiurbiprofeno (pKa 4,2) (158)e na ausência de

ácido acético, o fármaco se encontra na forma dissociada e realizando pontes de hidrogênio

e ligações iônicas fortes com a FEQ Whelk-O 1@(110,169,170,219).

Empregando-se na fase móvel concentração menor de ácido acético, isto é, 0,05%

v/v, verificou-se que tal quantidade de ácido não foi suficiente para a conversão completa

do analito na forma não dissociada. PEHOURCQ e colaboradores (158)relataram a presença

de 86% do fiurbiprofeno na forma ionizada em uma solução com pH 5,0. Os

Cromatogramas F43 e F44 mostram picos menores de R e de S-fiurbiprofeno, obtidos com

a mesma concentração do analito, embora, tenha havido reconhecimento e separação dos

enantiômeros com resolução maior. Esse fato pode ser atribuído às ligações prejudicadas

do analito com a FEQ.
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o Cromatograma F45S confirma a ordem de eluição dos enantiômeros. A eluição

posterior do S-antípoda está de acordo com a configuração da FEQ Whelk-O 1@(38,110).

Pelo estudo comparativo entre os Cromatogramas F37 e F47 obtidos empregando-

se os sistemas com fases móveis constituídas por hexano:isopropanol:ácido acético

96:4:0,1 v/v/v e hexano:etanol:ácido acético 96:4:0,5 v/v/v (com outras condições fixas)

conclui-se que o etanol favorece o aparecimento de picos mais agudos para os

enantiômeros do flurbiprofeno, além da diminuiçãoda cauda de ambos os picos.

Com o sistema de fase móvel constituído por hexano:etanol:ácido acético (96:4:0,5

v/v/v) e vazão de 0,9 e 0,8 rnL/min foi possível separar os isômeros do flurbiprofeno. A

vazão de 0,9 rnL/min proporcionou melhora no tempo de análise (9,54 min.) com pouco

comprometimento da seletividade.

Resultados interessantes podem ser vistos nos Cromatogramas F49 e F50. Nota-se

que houve comprometimento da seletividade, com aumento da concentração de etanol

(5%) na fase móvel (Cromatograma F49) constituída por hexano:etanol:ácido acético

95:5:0,5 v/v/v. O efeito da concentração de ácido acético pode ser visto no Cromatograma

F50 (com condições iguais às do Cromatograma F49).

O fabricante da FEQ WheIk-O l@recomenda a utilização de 0,5% (v/v) de ácido

acético para obter-se a separação enantiomérica de fármacos derivados do ácido 2-

arilpropiônico (38).Com vazão menor, isto é, 0,8 rnL/minprolongou-se o tempo de análise,

porém obteve-se uma leve melhora na seletividade (Cromatograma F51).

O Cromatograma F52 mostra o perfil obtido empregando-se FEQ Whelk-O 1@e

fase móvel constituída por hexano:etanol:ácido acético (95:5:0,2 v/v/v), vazão de 0,9

rnL/min. e detecção em 246nm. foi o selecionado para validação do método e a aplicação

na análise enantiomérica do flurbiprofeno em amostra comercial.
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7.4 VALIDAÇÃO DO MÉTODO ANALÍTICO (CLAE-

FEQ)

A validação de um método analítico garante, por meios científicos, que um fármaco

seja analisado de maneira uniforme e reprodutível. Sem a confiança nas medidas feitas

para a determinação da substância, será dificil confirmar se o método é exato, preciso,

específico e reprodutível. Um processo de validação bem conduzido, além de atender às

exigências legais e éticas relacionadas ao tipo de produto, resultará na confiabilidade do

processo de análise.

A validação dos métodos propostos para a determinação quantitativa dos

enantiômeros do atenolol e dos enantiômeros do metoprolol nas amostras comerciais, foi

realizada segundo as recomendações de Farmacopéia Americana 24 ed. (204),da AOAC

INTERNATIONAL(11) e do ICR (100,101).Segundo estes compêndios oficiais, a validação

de um método analítico para análise de fármacos em medicamentos pode ser abordada pela

especificidade, linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, exatidão e precisão.

Cada um desses itens foi estudado na validação dos métodos para a análise dos

enantiômeros do atenolol e do metoprolol.
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7.4.1 VALIDAÇÃO DO MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO

DOS ISÔMEROS DO ATENOLOL

Após os testes preliminares, foi constatado que a coluna Chiralcel OD@foi a que

apresentou melhores resultados na separação dos isômeros do atenolol e do metoprolol.

Assim sendo, a validação dos métodos propostos foi efetuada empregando-se essa coluna.

Dentre os vários sistemas de fases móveis estudados utilizando-se a coluna Chiralcel OD@,

o sistema constituído pelos parâmetros enumerados a seguir foi o escolhido para validação

do método:

Coluna: Chiralcel OD@

Fase móvel: hexano:etanol:dietilamina:ácidoacético (60:40:0,2:0,2 v/v/v/v)

Vazão da fase móvel: 1,0 rnL/min.

Detecção : UV 276mn

Temperatura: ambiente (24°C :t 2)

As colunas com fase estacionária de celulose tris-(3,5-dimetilfenilcarbamato) e

outras derivadas de celulose não resistem a pressões elevadas. A pressão máxima

recomendada pelo fabricante da coluna é de 700 psi (46).Durante os testes preliminares

verificou-se que na vazão de 1,0 rnL/min, empregando o sistema de fase móvel escolhido,

a pressão exercida na coluna estava abaixo do limite permitido. As colunas contendo fases

estacionárias derivadas de celulose podem ser empregadas em intervalos de temperaturas

entre O°C a 40°C. Nesse trabalho as separações foram realizadas à temperatura ambiente

(24°C :t 2).
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As soluções das amostras e dos padrões do atenolol e do metoprolol para a análise

quantitativa foram preparadas no mesmo dia das análises, com exceção daquelas

empregadas nos ensaios preliminares. Durante os testes preliminares as soluções de álcoois

amínicos foram armazenadas por um período de não mais de que um mês à temperatura de

-18°C. Não foram observados quaisquer sinais de degradação durante esse período e os

resultados estão em acordo com a literatura (36,119).LAMPRECHT e colaboradores (119)

apresentaram dados sobre estabilidade do atenolol a 6°C e a 25°C. As soluções não

apresentaram degradação significativa a 6°C durante 14 dias. Por outro lado, amostras do

atenolol armazenadas à temperatura ambiente (25°C) e expostas à luz do dia apresentaram

15% de perda após 5 dias com aparecimento de um pico adicional no cromatograma após

esse período.

Para verificar-se a especificidade dos métodos propostos foram determinados os

cromatogramas dos placebos das amostras estudadas. Os placebos das amostras foram

injetados, após terem passado pelo mesmo tratamento das amostras comerciais e não

apresentaram interferência nos métodos para a determinação dos enantiômeros do atenolol.

As amostras de placebo foram preparadas no laboratório a fim de assegurar os resultados

obtidos.

A Tabela 32 apresenta os valores dos desvios padrão e dos coeficientes de variação

para o R-atenolol e para o S-atenolol. Estes resultados foram obtidos para cada amostra,

empregando-se para os cálculos a média de dez determinações. Para se determinar a
. - -

d d
' 1

'

d 6 1O d
. -

al' . (105 106) Ppreclsao sao recomen a as rep lcas e a etermmaçoes an lt1cas ' . ara que

um método seja considerado preciso, os valores dos coeficientes de variação devem ser <

2,0% (36,184). Os valores dos coeficientes de variação obtidos foram abaixo do valor

recomendado.

O teste de recuperação está relacionado com a exatidão dos valores obtidos. Os

testes foram efetuados segundo as recomendações da Farmacopéia Americana 24 ed. (204),

da AOAC INTERNATIONAL (11)e do ICR (100,101).Nas Tabelas 34 e 35 estão

apresentados os resultados obtidos na análise das amostras. Com base nos valores do

desvio padrão, pode-se concluir que o método proposto é exato para a análise do R- e do S-

atenolol nas amostras comerciais contendo este f3-bloqueador.

SeparaçãO erumtiomérica de fánnacos em medicamentos por eromatogmlia liquidA com fase l!!lfacionárla quiral
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7.4.2 VALIDAÇÃO DO MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO

DOS ISÔMEROS DO METOPROLOL

Os isômeros do metoprolol foram separados empregando-se coluna Chiralcel OD@.

Após os estudos preliminares verificou-se que o sistema com os parâmetros enumerados a

seguir foi o que apresentou a melhor separação, tendo sido escolhido para a validação do

método:

Coluna: Chiralcel OD@

Fase móvel: hexano:etanol:dietilamina:ácidoacético (40:60:0,2:0,2 v/v/v/v)

Vazão da fase móvel: 0,8 rnL/min

Detecção : UV 276nm

Temperatura: ambiente (24°C :t 2)

A vazão de 0,8 rnL/min. foi a escolhida, pois a pressão exercida na coluna estava

abaixo do limite máximo permitido.

As separações foram realizadas à temperatura ambiente (24°C :t 2). Verificou-se

que variações na temperatura, na faixa descrita, não conduziam a alterações na separação

dos isômeros.

Para verificar-se a especificidade do método proposto foram analisados os placebos

das amostras estudadas nas mesmas condições de tratamento da amostra comercial. O

comprimento de onda escolhido para a detecção no ultravioleta foi de 276nm, pois nesse

comprimento de onda não houve interferência dos excipientes da formulação farmacêutica.

Não houve também interferência dos solventes orgânicos da fase móvel na análise dos

enantiômeros do metoprolol na amostra comercial (Figura 32).

Separação enantiomérica de fármacos em medicamentos por cromatografia liquida com fase estacionária quiral
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Na Tabela 37 estão apresentados os valores dos desvios padrão e dos coeficientes

de variação para o (R)-metoprolol e para o (S)-metoprolol. Estes resultados foram obtidos

para cada amostra empregando-se para os cálculos, a média de dez determinações. Os

valores dos coeficientes de variação obtidos foram abaixo de 2,0%.

O teste de recuperação está relacionado com a exatidão dos valores obtidos. Os

testes foram efetuados segundo as recomendações da Farmacopéia Americana 24 ed. (204),

da AOAC INTERNATIONAL (11)e do ICR (100,101).Nas Tabelas 39 e 40 estão

apresentados os resultados obtidos na análise das amostras. Com base nos valores do

recuperação, pode-se concluir que o método proposto apresenta exatidão para a análise de

(R)- e (S)-metoprolol nas amostras comerciais selecionadas para o estudo.
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7.4.3 VALIDAÇÃO DO MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO

DOS ISÔMEROS DO FLURBIPROFENO

Após os testes preliminares, foi constatado que a coluna Whelk-O 1@foi a que

apresentou melhores resultados na separação dos isômeros do flurbiprofeno. Assim sendo,

a validação dos métodos propostos foi efetuada empregando-se essa coluna. O sistema

constituído pelos parâmetros enumerados a seguir foi o escolhido para validação do

método:

Coluna: Whelk-O 1@

Fase móvel: Hexano:etanol:ácido acético (95:5:0,2 v/v/v)

Vazão da fase móvel: 0,9 mL/min.

Detecção : UV 246nm

Temperatura: ambiente (24°C :t 1)

Temperatura da coluna controlada em: 24°C (fomo)

A separação enantiomérica do flurbiprofeno foi obtida empregando-se fase

estacionária quiral do tipo Whelk-O 1@,pelo método proposto (Figura 33). Os parâmetros

de separação, como fator de capacidade (k1 e k2), seletividade dos picos (a) e resolução

dos picos (Rs) podem ser encontrados na Tabela 41. Os dados comprovam a separação

completa e eficiente dos enantiômeros do flurbiprofeno. A ordem de eluição foi

determinada pela injeção do 8-antípoda na forma isolada. Verificou-se que o isômero R foi

eluido primeiro confirmando os resultados esperados, visto que a configuração

estereoisomérica da coluna é 38, 48. Por esta razão, o isômero 8 seria o mais retido no

interior da coluna.

A Figura 34 apresenta a curva de calibração do 8-flurbiprofeno contendo nove

pontos. A curva apresenta boa linearidade na faixa de concentração estudada, com

coeficiente de correlação R=0,9993 (y = 96499x - 54820).Em altasconcentraçõesa curva

perde a linearidade. Não foi possível a construção da curva de correlação do R-

flurbiprofeno devido a não disponibilidadedo padrão correspondente.
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A validação de um método deve ser realizada para comprovar a adequação do

método desenvolvido para determinada finalidade. Alguns parâmetros como precisão e

exatidão são utilizados para assegurar a validade do método proposto. Um método é

considerado preciso se apresentar coeficiente de variação menor do que 2,0% (105,106,184).A

precisão do método foi determinada pela reprodução da resposta em dois níveis de

concentrações, ponto baixo (8,0f.lg/mL) e ponto alto (20,0f.lg/mL) da curva. A Tabela 42

apresenta os dados de reprodução da resposta, que comprovam a precisão do método

proposto.

o limite de detecção e o limite de quantificação foram determinados baseados no

desvio padrão das respostas (dez injeções) e na inclinação da curva padrão do S-

flurbiprofeno. A Tabela 42 apresenta o limite de detecção (4,7 pg) e o limite de

quantificação (20,0 pg) para o S-flurbiprofeno na forma farmacêutica, nas condições do

estudo. Os dados apresentados comprovam que o método proposto é extremamente

sensível para detecção e quantificação do isômero S do flurbiprofeno com precisão e

exatidão.

A exatidão do método foi determinada pela recuperação da quantidade conhecida

de padrão adicionado à matriz da preparação farmacêutica. O ensaio foi efetuado em três

níveis de concentrações, e a média determinada. A recuperação média do R-FLU foi de

100,1%, enquanto que a recuperação média do S-FLU foi de 100,4%. Os dados estatísticos

da recuperação do padrão, apresentados nas Tabela 44 e 45, comprovam a exatidão do

método.
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7.4.4 RELAÇÃO ENTRE OS ISÔMEROS DO ATENOLOL, DO

METOPROLOL E DO FLURBIPROFENO

A Farmacopéia Americana 2400 (204)descreve a determinação da relação entre os

diastereoisômeros do labetalol, na matéria-prima. Entretanto, não foi encontrada nenhuma

referência descrevendo a determinação da relação entre os enantiômeros estudados.

Os cálculos das porcentagens de cada isômero nas amostras estudadas foram

efetuados aplicando-se as seguintes fórmulas:

Ar x 100/ (Ar+As) =% de (R)-isômero

As x 100/ (Ar+As) =% de (S)-isômero

Onde, Ar e As correspondem à área do (R)-enantiômero e do (S)-enantiômero,

respectivamente.

As Tabelas 33 e 38 mostram as porcentagens dos isômeros do (R)- e do (S)-atenolol

e do (R)- e do (S)-metoprolol, ,respectivamente, determinadas pelos métodos propostos

para cada um dos compostos. Os órgãos oficiais ainda não estabeleceram os limites para

controlar a proporção dos enantiômeros em medicamentos contendo atenolol e metoprolol.

Entretanto, os valores quase iguais confirmam o estado racêmico do atenolol e do

metoprolol nas preparações farmacêuticas selecionadas.

A proporção enantiomérica do flurbiprofeno foi determinada pela injeção da

amostra repetida vezes, em dois níveis de concentração, 8,01lg/mLe 20,Ollg/mL. Calculou-I

se a proporção enantiomérica dividindo-se a concentração do isômero pela concentração

total dos isômeros determinados pelo método proposto (204).Os valores expressos em

percentagens estão apresentados na Tabela 43, comprovando a presença dos isômeros em

proporções iguais, isto é, como mistura racêmica.

I
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Nas condições em que o estudo foi realizado pode-se concluir que:

~ o sistema constituído por coluna do tipo Chiralcel OD@e fase móvel contendo

hexano:isopropanol:dietilamina (70:30:0,1 v/v), vazão de 1,0 rnL/min e detecção a

276nm foi capaz de separar os enantiômeros do betaxolol. Este sistema deu origem

à separação de (R,S)-betaxolol com os seguintes parâmetros: fator de capacidade

k1=0,70, k2=1,45 e seletividade de 2,07. Não foi possível determinação de ordem

de eluição e validação do método proposto devido carência de padrões de

enantiômeros puros.

~ Um sistema inédito de CLAE-FEQ foi desenvolvido para separar os quatro

enantiômeros do nadolol em única injeção. O sistema foi constituído por coluna do

tipo Chiralcel OD@ com fase móvel contendo hexano:etanol:dietilamina:ácido

acético (87:13:0,2:0,2 v/v), vazão de 0,8 rnL/min e detecção a 276nm. Neste

sistema foram separados os enantioméricos: (RSR, RRS, SRS, SSR)-nadolol com

os seguintes parâmetros: fator de capacidade k1=3,40, k2=4,16, k3=7,73 , k4=8,76

e seletividade de 1,22 (entre os picos 1 e 2), 1,12 (entre os picos 3 e 4) e 1,88 (entre

os picos 2 e 3). Não foi possível a determinação da ordem de eluição como também

a validação do método proposto devido carência de padrões dos enantiômeros

puros.

~ A determinação quantitativa dos enantiômeros do atenolol pode ser efetuada

através do método proposto empregando-se a cromatografia líquida de alta

eficiência com fase estacionária quiral Chiralcel OD@,

hexano:etanol:dietilamina:ácido acético (60:40:0,2:0,2 v/v/v/v) como fase móvel,

vazão de 1,0 rnL/min,detecção em 276nm e à temperatura ambiente (24°C :t 2).
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)r A determinação quantitativa dos enantiômeros do metoprolol pode ser efetuada

através do método proposto empregando-se a cromatografia líquida de alta

eficiência com fase estacionária quiral Chiralcel OD@,

hexano:etanol:dietilamina:ácido acético (40:60:0,2:0,2 v/v/v/v) como fase móvel,

vazão de 0,8 rnL/min,detecção em 276nm e à temperatura ambiente (24°C:!: 2).

)r A determinação quantitativa do S-enantiômero do tlurbiprofeno pode ser efetuada

através do método proposto empregando-se a cromatografia líquida de alta

eficiência com fase estacionária quiral Whelk-O 1@,hexano:etanol:ácido acético

(95:5:0,2 v/v/v) como fase móvel, vazão de 0,9 rnL/min, detecção em 246nm e à

temperatura controlada em 24°C.

)r Os métodos propostos para a determinação enantiomérica do atenolol, do

metoprolol e do tlurbiprofeno não softeram interferência dos excipientes das

formulações farmacêuticas analisadas, sendo portanto, enantiosseletivos para os

fármacos quirais estudados.

)r Os métodos propostos para a determinação dos enantiômeros do atenolol, do

metoprolol e do tlurbiprofeno são precisos, exatos, específicos e rápidos. Os

valores dos coeficientes de variação comprovam a precisão dos métodos propostos.

Os testes de recuperação efetuados apresentaram resultados que comprovam a

exatidão dos métodos propostos.

)r Os coeficientes de correlação do método proposto para a determinação

enantiomérica do (R)-atenolol (r= 0,9991) e do (S)-atenolol (r= 0,9980), mostraram

que existe linearidade na faixa de concentração de 50,0-130,0 IlglrnL. Os

coeficientes de correlação do método proposto para a determinação enantiomérica

do (R)-metoprolol (r= 0,9990) e do (S)-metoprolol (r= 0,9988), mostraram que

existe linearidade na faixa de concentração de 30,0-110,0 IlglrnL. O coeficiente de

correlação do método proposto para a determinação enantiomérica do (S)-

flurbiprofeno (r= 0,9993), mostraram que existe linearidade na faixa de

concentração de 2,0-18,0 IlglrnL.
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~ Os valores de limite de detecção e o limite de quantificação de atenolol, metoprolol

e flurbiprofeno comprovam a sensibilidade elevada dos métodos. Os limites de

detecção e os limites de quantificação para o atenolol, para o metoprolol e para o

flurbiprofeno permitem a aplicação futura dos métodos no controle de qualidade

enantiomérica dos medicamentos.

~ As relações entre os enantiômeros do atenolol, do metoprolol e do flurbiprofeno,

determinadas separadamente, comprovam a presença destes compostos nos

medicamentos sob a forma racêmica.

~ A separação enantiomérica do pindolol pode ser efetuada de forma rápida e

eficiente através da cromatografia líquida de alta eficiência com fase estacionária

quiral, a-Burke 2@e acetonitrila:etanol (acetato de amônio 21,62 mM) (50:50 v/v)

como fase móvel, vazão de 0,8 mL/min, detecção em 220nm e à temperatura

ambiente (24°C::!: 2). A separação enantiomérica do pindolol foi possível

empregando-se FEQ Chiralcel OD@,entretanto, o tempo de análise prolongado

impossibilitao emprego na análise rotineira dos enantiômeros do pindolol.

~ As colunas do tipo f3-ciclodextrinae a-Burke 2@empregadas neste trabalho não

foram capazes de separar os enantiômeros do ibuprofeno e do flurbiprofeno,

embora já tenha sido publicada a separação enantiomérica de antiinflamatórios não-

esteróides empregando-se a coluna Cyclobond I@.

~ Os dados publicados anteriormente foram comprovados neste trabalho,

demonstrando diferenças substanciais entre duas colunas de f3-ciclodextrina, a

Cyclobond I@e a Chiradex@,com relação a enantiosseletividade.

~ A separação enantiomérica do ibuprofeno pode ser efetuada de forma rápida e

eficiente através da cromatografia líquida de alta eficiência com fase estacionária

quiral, Whelk-O 1@, fase móvel constituída por hexano:etanol:ácido acético

(95:05:0,1 v/v/v), vazão de 0,9 mL/min., detecção UV em 225nm e a temperatura

controlada com fomo em 24°C :::I::1.
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~ A vantagem principal dos métodos propostos é que em uma única corrida

cromatográfica poder-se-á promover a separação quantitativa dos (R)- e (S)-

enantiômeros simultaneamente, de maneira adequada e rápida. Com o aumento do

interesse de se empregar, em formulações farmacêuticas, fármacos

enantiomericamente puros, os métodos padronizados, tanto para indústrias

farmacêuticas como para as autoridades, poderão ser utilizados para a determinação

simultaneamente das impurezas quirais, tomando-se apropriado para o controle de

qualidade de preparações farmacêuticas.
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