






A todos aqueles que, direta ou indiretamente, possibilitaram a realização

deste trabalho.



Valentina Porta

ESTUDO DE INTERAÇÃO ENTRE A RANITIDINA

E O DICLOFENACO EM VOLUNTÁRIOS SADIOS APÓS

ADMINISTRAÇÃO DE DOSE ÚNICA DE

VOLTAREN@ 50

Comissão Julgadora

Dissertação para obtenção do grau de Mestre

5ILV\~ 1t~b(Nv:\ E.~. SANTOS

Presidente e Orientador

~~l6.1 O~Pc

10 Examinador

DeR~bV~L ~~ ~AQV~LWO
2° Examinador

São Paulo,~::fde ~ de 19Q3.





Índice geral

CapítuloI """"""...", , , , , p.

Capítulo 11 , p. 28

Capítulo III "',' p. 80

Capítulo IV "'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' p. 112



Micrométodo para determinação de
diclofenaco em plasma por cromatografia

líquida de alta eficiência

Capítulo I



Índice

Resumo. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . ... . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. p. 3

1. Introdução p. 4

2. Objetivo "... p. 9

3 Material e metodos . p. 9

3. 1. Material ' p. 9

3.2. Preparação de padrões " p. 11

3 .3. Determinação de dicIofenaco em plasma p. 12

3.4. Limites de confiança do método de determinação de

diclofenaco em plasma p. 14

4. Resultados p. 15

5. Discussão p. 18

b R f . . b
'
br .fi 22. e erenclas I logra Icas p.

Abstract p. 27

2



Resumo

o diclofenaco de sódio é um antiinflamatório não-esteroidal que, além de

atividade antiinflamatória, apresenta também propriedades analgésica e antipirética.

Seus efeitos farmacológicos estão relacionados à inibição da síntese de

prostaglandinas. Vàrios métodos utilizando técnicas cromatogràficas têm sido

propostos para a determinação de diclofenaco em plasma, incluindo a

cromatografia gás-líquido com detecção por captura de elétrons ou por ionização

de chama, a cromatografia gás-líquido-espectrometria de massa e a cromatografia

líquida de alta eficiência com detecção eletroquímica ou no ultravioleta.

Descreve-se aqui um método rápido, sensível e específico para a determinação de

diclofenaco em plasma usando apenas 200 ~l de amostra e envolvendo extração

simples e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com detecção no

ultravioleta. Extraiu-se o diclofenaco adicionando-se 200 ~I de plasma a tubos

contendo 500 ng de padrão interno (ácido 2-(p-ciclo-hexen-1'-il-fenil)propiõnico e

100 ~I de ácido ortofosfórico 2,5 N. A seguir adicionaram-se 4 ml de

diclorometano e extraiu-se a mistura em agitador de tubos durante 60 segundos.

Após centrifugação a 3000 rpm por 20 minutos a fase aquosa foi desprezada e a

fase orgâníca foi filtrada em membrana Millipore@ FHLP 01300 de 0,4 ~m e

evaporadaem correntede nitrogênioa 37°C. O resíduofoi dissolvidoem 100 a

1000 ~l de fase móvel para injeção em CLAE. Empregou-se para a separação

coluna Novapak@ C18, 150 x 3,9 mm,4 ~m e fase móvelconstituídapor mistura
de tampão acetato 0,75 M, pH 5,0 e acetonitrila (55:45, v/v). A detecção foi feita

em À=282 nm. O diclofenacoe seu padrãointernoforameluídosrespectivamente

a 3,3 e 6,5 minutos em fluxo de 0,9 ml/min. Os limites ~e confiança do método

foram: 10-10000 nglml, linearidade; 1 nglml, sensibilidade; 95 %, recuperação

relativa e 3,5 e 5,7%, precisão intra e interdias, respectivamente. Este

micrométodo mostrou-se suficientemente sensível, preciso e exato para estudos de

disposição cinética e bioequivalênciade formulações contendo diclofenaco.
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1. Introdução

o diclofenaco de sódio é um antiinflamatório não-esteroidal (AINE) com

atividade analgésica e antipirética, derivado do ácido fenil-acético. Corresponde ao

sal sódico do ácido [0-[(2,6-diclorofenil)amino]fenil]acético, apresentando

constante de dissociação igual a 4,0 e coeficiente de panição (n-octanol / tampão

aquoso, pH 7,4) de 13,4. Sua estrutura química é mostrada na Figura 1 [19].

~COONC
~NH

CI@t

~~?H-COOH
~-CH3

Dlclofenoco de sódio
ÁCido 2 -(p- ciclo- huen-l'- il- fenil)

propiônico (pj)

Figura 1: Diclofenaco de sódio e seu padrão interno.

o diclofenaco é capaz de suprimir inflamação em vários modelos animais,

apresentando potência semelhante á da indometacina, superior à da aspirina,

ibuprofeno, naproxeno e fenilbutazona e inferior à do piroxicam. Como analgésico

apresenta ação rápida e de longa duração, com potência semelhante à da

indometacina e do piroxicam e maior que a da aspirina, ibuprofeno, naproxeno e

fenilbutazona. A atividade analgésica do dic1ofenacoadministrado em dose simples
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de 150 mg mostrou ser superior à da codeína administrada em dose simples de 60

rng, provavelmente devido ao envolvimento de r3-endorfinas na ação analgésica do

diclofenaco. A atividade antipirética do diclofenaco em ratos foi superior à da

indometacina, ibuprofeno, fenilbutazonae aspirina [19].

Os efeitos farmacológicos do diclofenaco estão relacionados à inibição da

síntese de prostaglandinas, através da competição com o ácido araquidônico pela

enzima cicloxigenase (Figura 2) [18,19].

..\cido ara4Uldõnico

.ácido 5-hidroxic:icosaletranóico

Figura 2: Cascata do ácido araquidônico e mecanismo de ação do diclofenaco.

Este fármaco é bem absorvido após administraçãoperoral, mas, por sofrer

eliminação pré-sistêmica, apenas cerca de 60 % da dose administrada alcançam a
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circulação na forma inalterada. É altamente ligado às proteínas plasmáticas (99,5

%) e rapidamente distribuído, penetrando no fluido sinovial de pacientes com

osteoartrite e artrite reumatóide de onde é eliminado mais lentamente que no

plasma. Sua eliminação se dá principalmente por biotransformação e posterior

excreção biliar e urinária dos produtos de biotransformação na forma de

conjugados sulfuricos e glicurônicos [18,19].

Em comparação a outros antiinflamatórios não-esteroidais o diclofenaco é

bem tolerado, raramente produzindo úlceras gástricas ou outros efeitos colaterais

graves. Em vista disso ele é considerado um dos poucos antiinflamatórios

não-esteroidais de primeira escolha no tratamento de condições inflamatórias e

dolorosas agudas ou crônicas [19].

Vários métodos utilizando diversas técnicas cromatográficas têm sido

propostos para a quantificação de diclofenaco em plasma, incluindo-se a

cromatografia em camada delgada [16], a cromatografia gás-líquido [1,5,7-11] e a

cromatografia líquida de alta eficiência [2,4,6,] 2-] 5,17,20-22].

Devido à presença de dois átomos de halogênio na molécula do

diclofenaco, a primeira escolha para sua determinação em amostras biológicas

recaiu sobre a cromatografia gás-líquido- (CG) após derivatização do grupo

carboxila por esterificação ou ciclização direta ou indireta (esterificação seguida de

ciclização) [3], obtendo-se, respectivamente, ésteres do diclofenaco [1,7, 11] ou

derivados do tipo indolinonas [5,10] (Figura 3). Em geral estes métodos utilizam a

detecção por captura de elétrons com detectores de níquel-63 (CG-DCE 63Ni)

[5,7], por espectrometria de massa [10,11] ou por ionização dechama[1].
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Os métodos utilizando cromatografia gás-liquido mostraram-se bastante

sensiveis na quantificação do diclofenaco, especialmente aqueles que empregam

detecção por espectrometria da massa [10,11]. Entretanto, por necessitarem de um

procedimento laborioso de extração e derivatização do fármaco e por empregarem

grandes quantidades de plasma (0,5 a 2,0 ml), estes métodos foram substituídos por

outros utilizando a cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE), com

procedimentos de extração mais simples e sem necessidade de derivatização

pré-coluna.

A

~COOH
~NH

C'@f

CH30H I H2504 .
â

ifCOOCH'
~NH

CI@(

B

@CCO~HNH

CI~

lQJCI

CF3 CH2 OH

H2504
A

.. roo
CI@~I

Figura 3: Esterificação (A) e ciclização (B) do diclofenaco.
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Em 1980 foi descrito um método utilizando a cromatografia em camada

delgada com monitoramento em 290 nm para determinação de diclofenaco em

plasma [16].

Os primeiros métodos para a determinação de diclofenaco plasmático

utilizando cromatografia líquida de alta eficiência surgiram no início da década de

80 [14,2] e utilizaram extração simples com solvente orgânico em meio ácido para

purificação das amostras. A separação foi obtida em coluna cromatográfica de fase

reversa tipo C 18, utilizando-se detecção ultravioleta no comprimento de onda de

254 nm [14] ou 215 nm [2]. Em 1985 foi proposto um método com separação em

coluna Cg e detecção em À= 282 nm [6]. A partir de então vários outros métodos

empregando técnica de cromatografia líquida de alta eficiência foram propostos

para a quantificação do diclofenaco plasmático [4,12,13,15,17,20-22]. A maioria

utilizou coluna de fase reversa tipo C18 [12,15,17,20,22], mas o uso de colunas de

fase reversa tipo Cs [4] ou NH2 [13] e de coluna de troca iônica tipo AAX [21]

também é reportado. A detecção foi feita no ultravioleta com À=254 nm [12],

275 nm [21], 280 nm [4] ou 282 nm [15,17] ou utilizando-se detectores

eletroquímicos [13,22] ou de tluorescência [20].

Devido á boa sensibilidade, à facilidade na purificação das amostras e à

necessidade de pequenas quantidades de plasma (50 fJ.Ia 1,0 rnl) os métodos de

quantificação de diclofenaco plasmático utilizando cromatografia líquida de alta

eticiência substituíram atualmente aqueles utilizando cromatografia líquido-gás.
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o método desenvolvidono presente trabalho utiliza a cromatografia

líquida de alta eticiencia em fase reversa com detécção no ultravioleta, em

À ;:::282 nm, utilizando apenas 200 111de plasma por ensaio [15].

2. Objetivo

o objetivo deste trabalho é desenvolver um método de determinação de

diclofenaco plasmático através de cromatografia líquida de alta eficiência para

aplicação em estudos farmacocinéticos.

3. Material e métodos

3.1. Material

Todos os solventes utilizados para extração (diclorometano ),

cromatografia (acetonitrila) ou preparo de padrões (metanol) foram de grau

espectroscópico ou cromatográfico (E. Merck, Grupo Química). Para evaporação

dos extratos orgânicos usou-se nitrogênio de pureza 99,99 % (White Martins). As

soluções ácidas, básicas, iônicas ou tampões foram preparadas a partir de reagentes

pró-análise (grau p.a.). A água destinada tanto á limpeza do cromatógrafo quanto

ao preparo de soluções foi filtrada em membrana Millipore@de 0,4 11m,.tipo HA.
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Para a análise cromatográfica utilizou-se coluna Novapak@ C18,

Waters - Millipore, de 150 x 3,9 mm e partículas de 4 j.lm.

o material de vidro usado foi cuidadosamente lavado com detergente e

solução sulfocrômica e enxaguado com água destilada. A secagem foi feita em

estufa. Imediatamente antes do uso o material foi enxaguado com diclorometano.

Padrões

Usaram-se os seguintes compostos:

. diclofenaco de sódio -doado pela Biogalênica -utilizado como padrão

para doseamemo de diclofenaco em plasma e;

. ácido-2-(p-ciclo-hexen-l '-il-fenil)propiônico - doado pela BiogaIêni-

ca - utilizado como padrão interno no doseamento de diclofenaco em plasma.

Equipamento

Para a cromatografia utilizou-se equipamento Shimadzu constituido por

bomba modelo LC-6A controlada por microprocessador modelo SCL-6B, injetor

autOmático modelo SIL-6B, detector de absorbância variável modelo SPD-6AV

(À = 282 nm) e integrador automático modelo CR-6A
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Para as extrações utilizou-se agitador de tubos Phoenix, modelo AT 56 e

centrífuga refrigerada Du Pont, modelo Sorvall@RC-5B. Para a evaporação dos

extratos utilizou-se banho-maria Fanem@ Ltda. equipado com sistema de

evaporação.

No preparo da fase móvel usou-se banho de ultrassom Mini-Som

Thornton para a desgaseificação.

3.2. Preparação de padrões

Os padrões de diclofenaco em plasma foram preparados a partir de

solução metanólica contendo exatamente cerca de 1 mglrnl de diclofenaco. Essa

solução foi diluída inicialmente com água e em seguida com plasma branco

previamente testado, obtendo-se padrões com as concentrações de 843 nglml, 169

nglml e 34 nglml.

O padrão interno foi preparado por dissolução do ácido

2-(p-ciclo-hexen-l'-il-fenil)propiônico em metanoI obtendo-se uma solução com

concentração de 1O~glrnl.

Tanto os padrões em plasma quanto o padrão interno foram armazenados

em congelador a -20°C.
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3.3. Determinação de diclofenaco em plasma

A concentração plasmáticade diclofenacoem padrões e amostras foi

determinadaatravés de cromatografialíquidade alta eficiência(CLAE) em fase

reversa precedida de extração conforme micrométodo desenvolvido no presente

trabalho e já publicado [15].

A integração dos picos do cromatograma foi realizada pelo método da

padronização interna utilizando-se como padrão interno (Pi) um análogo estrutural

do diclofenaco, o ácido 2-(p-ciclo-hexen-l'-il-fenil)propiônico (Figura 1).

Procedimento de extração

A purificação de branco, padrões e amostras biológicas foi feita através de

extração do diclofenaco plasmático com solvente orgânico em meio ácido.

Adicionaram-se volumes de 200 ~l de plasma a tubos contendo 50 ~l de padrão

interno (solução metanólica de ácido 2-(p-ciclo-hexen-l'-il-fenil)propiônico a 10

~glml) previamente evaporados em corrente de nitrogênio a 37°C. A seguir

acidificou-se o plasma com 100 ~l de ácido ortofosfórico 2,5 N e extraiu-se-o com

4 ml de diclorometano durante 60 segundos em agitador de tubos. Após

centrifugação a 3000 rpm por 20 minutos para quebra da emulsão aspirou-se a fase

aquosa e imergiu-se o extrato orgânico remanescente em banho de gelo seco e

acetona para congelamento da fase aquosa restante. Decantou-se cuidadosamente o

extrato orgânico que, em seguida, foi filtrado em sistema Millipore@ com
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membrana FHLP O1300 de 0,4 Jlm, transferido para tubo cênico e evaporado em

corrente de nitrogênio a 37°C. Dissolveu-se o resíduo em volumes de 100 a 1000

Jll de fase móvel para injeção em CLAE (Esquema analítico).

agitação, 60 s

centrifugaçào. 20 min

evaporação

* diclorometano

Esquema analítico: Procedimento de extraçào para determinaçào de diclofenaco em
plasma.

~
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Condições para cromatografia líquida de alta eficiência

Empregou-se para a separação uma coluna Novapak@C 18 de 150 mm de

comprimento e 3,9 mm de diâmetro interno contendo partículas de 4 J.lm e 25000

pratos teóricos. Diariamente, antes do uso, a coluna mantida em metanol e água

(75:25 v/v) foi condicionada com acetonitrila seguida de água ultrapura durante 30

minutos.

A fase móvel, constituída por mistura de tampão acetato 0,75 M, pH 5,0 e

acetonitrila na proporção de 55:45 (v/v), foi desgaseificada a vácuo em ultrassom

antes do uso e bombeada para o sistema cromatográfico em fluxo de 0,9 rnl/min. A

estabilização do sistema exigiu cerca de 30 min.

3.4. Limites de confiança do método de determinação de

diclofenaco em plasma

A curva de calibração foi construída a partir de padrões obtidos pela

adição de diferentes quantidades de dic1ofenacoa branco de plasma. A linearidade

foi avaliada utilizando-se ajuste pelo método dos mínimos quadrados e regressão

linear. O limite de quantificação do método foi estabelecido após purificação por

extração dos padrões utilizados na construção da curva de calibração. A

reprodutibilidade foi determinada a partir da precisão intra e interdias. Para a

determinação da recuperação relativa da extração, padrões de dic1ofenaco em
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plasma foram extraídos e analisados em CLAE contra injeção direta da mistura de

diclofenaco e seu padrão interno. Finalmente a estabilidade dos extratos orgânicos

foi avaliada reinjetando-se em CLAE extratos submetidos a diferentes condições de

armazenamento (temperatura ambiente e congelador a -20°C).

4. Resultados

o diclofenacoe o padrão internoapresentaramboa separação entre si e

também dos componentes do plasma. Os tempos de retenção foram de 3,3 e 6,5

minutos respectivamente para o diclofenaco e o padrão interno, correspondendo a

volumes de retenção de 3,0 e 5,9 ml (Figura 4).
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UA )f. 10-2

32

Figura 4: Perfil cromatográfico do diclofenaco e seu padrão interno. A: plasma
branco + padrão interno; B: padrão (plasma branco + 10 ng
diclofenaco/rnJ)+ padrão interno; C: plasma de voluntário após administração
peroral de diclofenaco de sódio + padrão interno. 1: diclofenaco; 2: padrão
interno.

o limite de quantificaçãodo método foi de 1 nglml. Obteve-se uma

relação linear entre as concentrações de 10 e 10000 nglrnl (Figura 5). O

coeficiente de variação foi de 3,5 % para amostras analisadas no mesmo dia e de

5,7 % para amostras analisadas em dias diferentes. A recuperação relativa da

extração foi de 95 % (Tabela 1).
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CURVA DE CALlBRAÇÃO DO DICLOFENACO

Figura 5: Curva de calibração do diclofenaco em plasma.
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Tabela 1. Limites de confiança do métodode determinação de diclofenaco em plasma.

Os extratos orgânicos não reconstituídos com fase móvel mantém-se

estáveis por quatro dias quando conservados em congelador a -20°C e os extratos

reconstituídos mantém-se estáveis por dois dias quando conservados a -20°C e por

24 horas quando conservados à temperatura ambiente.

5. Discussão

A grande vantagem do método de determinação de diclofenaco em plasma

através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) aqui apresentado [15]

em relação aos anteriormente descritos na literatura [2,4,6,12-14,17,20-22]

consiste na pequena quantidade de plasma, apenas 200 !lI, necessária para a análise

quantitativa do fármaco, enquanto a maioria dos métodos utilizou 0,5 rol

[4,13,17,21,22] ou 1,0 ml [2,6] de plasma por ensaio. Outros autores descrevem

18

Parâmetro Unidade Valor

limite de quantificação nglm1 I

linearidade nglm1 10-10000

recuperaçào da extraçào
% 95

reprodutibilidade

intradia % 3.5

interdias % 5.7



ainda métodos utilizando volumes de plasma inferiores a 0,5 m!: 200 !lI [12], 100 !lI

[14] ou 50 !lI [20]. Entretanto, nenhum destes métodos utilizando microvolumes de

plasma apresentou sensibilidade comparável àquela do método aqui apresentado.

Enquanto o presente método permitiu a quantificação de amostras contendo até 1

nglrnJde diclofenaco, os três métodos anteriormente referidos apresentaram limites

de quantificação de, respectivamente, 0,4 !lg/ml [12], 10 !lg/ml [14] e 6 ng/ml [20]

sendo que apenas este último apresentou sensibilidade suficiente para estudos

farmacocinéticos.

Alguns dos métodos de determinação de diclofenaco em plasma através de

cromatografia líquida de alta eficiência descritos na literatura propõem, para

purificação das amostras, apenas a precipitação de proteínas com acetonitrila

[4, 12,20]. Este procedimento, apesar de simples e rápido, não é eficiente na

remoção de componentes endógenos presentes no material biológico e sua

utilização pode levar a um bloqueio por entupimento do sistema de injeção do

cromatógrafo, além de encurtar a vida útil da coluna cromatográfica. Outros

autores propõem a extração do diclofenaco com solvente orgânico em meio ácido,

utilizando benzeno [13,21], clorofórmio [14], diclorometano [15,22] ou ainda

mistura de hexano e álcool isopropílico na proporção de 9: 1 (v/v) [2,6]. O solvente

adotado no método aqui descrito foi o diclorometano, que, além de ser mais

eficiente que o benzeno na extração do diclofenaco, apresenta a vantagem de um

menor ponto de ebulição, resultando em evaporação mais rápida dos extratos

orgânicos com conseqüente diminuição do consumo de nitrogênio e do tempo de

evaporação.
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Como acidificante do meio de extração reporta-se a utilização de vários

ácidos, como o ácido ortofosfórico I M [22] ou 2,5 N [2,6,13] e o ácido clorídrico

0.3 N [21] ou 0,1 N [14] em quantidades variando entre 0,5 e 4 mI. O método aqui

descrito [15] utiliza apenas 100 !lI de ácido ortofosfórico 2,5 N, o que permite a

obtenção de extratos em faixa mais branda de pH, resultando em prolongamento da

vida útil da coluna de cromatografia sem prejuízo da recuperação de diclofenaco na

extração.

Entre os métodos descritos para determinação de dic1ofenaco em plasma

através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), apenas dois propõem

procedimentos para purificação das amostras que não a extração simples do

diclofenaco com solvente orgânico. Um deles é o método descrito por Plavsic e

Culig [13], que propõem extração tripla, sendo duas extrações em meio ácido

intercaladas por uma em meio básico, num procedimento bastante laborioso e

semelhante ao descrito por Geiger e colaboradores [5] para determinação de

diclofenaco plasmático através de cromatografia gás-líquido. O outro é o método

descrito por Sioufi e colaboradores [17], que propõem a extração em coluna C18

utilizando sistema automatizado de análise. A extração simples desenvolvida no

presente trabalho e aqui descrita [15] demonstrou ser suficiente para extrair

diclofenaco de amostras de plasma com uma boa recuperação e sem interferência

analítica dos componentes endógenos presentes em amostras purificadas apenas por

precipitação das proteinas do plasma com acetonitrila [4,12,20].

A grande maioria dos métodos referidos [2,12,14,15,17,20,22] propõe a

utilização de coluna cromatográfica de fase reversa, tipo C 18, para separação do

diclofenaco e seu padrão interno dos componentes endógenos. Entretanto outras
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colunas de fase reversa também têm sido usadas para esta separação, tais como a

RP-Cs [4,6] e a Lichrosorb@ NH2 [13]. Reporta-se ainda a utilização da coluna

Permaphase@ AAX, de troca iônica [21]. Entre as fases móveis refere-se a

utilização de misturas de acetonitrila e água ou tampões, contendo de 32 a 50 % de

acetonitrila [4,12,13,15,20,22], de metanol, acetonitrila e tampão acetato 0,02 M

(25:20:55, v/v) [2], de etanol e água (1:2, v/v) [14] ou de metanol e tampão

fosfato, contendo de 56 a 60 % do solvente orgânico [6,17] para cromatografia de

fase reversa e de tampão fosfato 0,01 M, pH 7,0, contendo 0,02 moI de nitrato de

sódio para cromatografia de troca iônica [21]. A utilização de coluna Novapak@

C18 e fase móvel constituída por mistura de tampão acetato 0,75 M, pH 5,0 e

acetonitrila (55:45, v/v) para separação do diclofenaco e seu padrão interno dos

componentes endógenos no método aqui descrito mostrou ser uma boa escolha em

virtude da alta seletividade alcançada.

Finalmente, a maioria dos métodos referidos utiliza detecção no

ultravioleta nos comprimentos de onda de 215 nm [2], 254 nm [12,14], 275 nm

[21], 280 nm [4] ou 282 nm [6,15,17]. O espectro do diclofenaco no ultravioleta

apresenta dois picos de absorbância, em 215 e em 278 nm. Assim, os métodos mais

sensíveis são aqueles que utilizam comprimentos de onda próximos a estes.

Reporta-se também o uso de detectores eletroquímicos [13,22] ou de fluorescência

[20]. Neste último caso o diclofenaco sofre derivatização pós-coluna originando

um derivado fluorescente. O método aqui descrito utiliza detecção em À= 282 nm,

obtendo boa sensibilidadee seletividade.

Em conclusão, o procedimento analítico aqui apresentado para a

quantificação de diclofenaco em plasma mostrou-se seletivo, sensível, linear na
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tàixa de estudo, com boa recuperação da extração e precisão das medidas,

possibilitando estudos farmacocinéticos e de bioequivalênciade formulações.
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Abstract

Diclofenac sodium is a non-steroid anti-inflammatoryagent whieh shows a

high degree of anti-inflammatory,analgesic and antipyreticactivity . lt inhibits

prostaglandin biosynthesis in viero and in vivo, and this inhibitory effect at least

partly explains the mechanism of aetion of the drug. Severa! methods have been

deseribed for the determination of diclofenae in human plasma or serum, including

gas ehromatography with electron-eapture or flame ionization deteetion,

gas-ehromatography-mass spectrometry, and high-performanee liquid

chromatography with UV-detection. We deseribe a rapid, sensitive and speeifie

proeedure for the deterrnination of diclofenae in plasma, using only 200 ~l of

biological sample, involving single extraetion and high-performanee liquid

chromatography (HPLC) with UV-deteetion. An extraction with diehlormethane

was performed by adding 200 !lI of plasma to a test tube containing 500 ng internal

standard (2-(p-ciclohexen-I'-fenil)propionic acid) and 100 !lI 2,5 N phosphoric

acid. HPLC grade dichlormethane (4 ml) was added and the mixture was agitated

with a vortex mixer and eentrifuged at 3000 rpm for 20 minutes. The aqueous

phase was discarded and the organic phase filtered through a 0,4 !lm Flll..P 01300

Millipore@filterand evaporatedin a streamof nitrogenat 37°C.The residuewas

dissolved in 100-1000 !lI mobile phase and injeeted into the liquid chromatograph.

Analytieal separation was performed in an isocratic system on a reverse-phase

column (Novapk@ C18, 150 x3,9 mm, 4 !lm). The mobile phase was 0,75 M

aeetate buffer, pH 5,0 and acetonitrile (55:45, v/v). Peaks were monitored at

À.= 282 nm. Diclofenacand its internal standard were eluted at 3,3 and 6,5

minutes, respeetively, at a flow rate of 0,9 mVmin.Confidence lirnitsfor diclofenae

measurements in plasma were: 10-10000 ng/ml, linearity; 1 ng/rnl, sensitivity; 95 %,

relative reeovery, and intra and interassay precision of 3,5 and 5,7%, respectively.

This micromethod proved to be sufficiently sensible, precise and accurate for

kinetic disposition or bioequivalence studies.

27



8Z

IIOln}JdB:)

O!P9Sap OJBuaJoIJ!p
opuaJUOJSaQjBlnWJOJap B!JU~IBA!nbao!g



,

lndice

Resumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. p. 3 1

1. lntrodução p. 32

2. Objetivo """"""""'"'''''''' p. 39

3. Material e métodos p. 40

3.1. Protocolo de estudo p. 40

3. 1.1. Casuística " p. 40

3.1.2. Administração do fármaco p. 40

3.1.3. Coleta e armazenamento de amostras p. 42

3.2. Procedimento analítico " p. 42

3.3. Cálculos e análise estatistica p. 44

3.3. 1. Cálculos p. 44

3.3.2. Análise estatística p. 47

4. Resultados ... ... ... p. 48

5. Discussão , p. 69

6. Conclusões p.72

29



m:

6L 'd """"""""""""""""'" ;):J!pu~dV

8L 'd ... '" 1:J1U1SqV

(L . d ." " "."..""""."." . " " . " " " .. " " " ". sl?:JY~jâo!lq!q Sl?!:Ju~j;)J;)lI L



Resumo

Estudou-se a biodisponibilidade do diclofenaco nos produtos

Voltaren@ 50 (A), Voltaren Retard@ 100 (B) e Artren@ 100 (C) após

administração de dose única peroral de um comprimido a oito voluntários de ambos

os sexos, adultos e sadios. As fonnulações foram administradas seguindo protocolo

de estudo estabelecido por sorteio. Os voluntários em jejum receberam os

medicamentosemdoseúnicapelamanhãe as amostrasde sangueforamcolhidas 1,

2,3,4,6, 8, 10, 12e 24 horasapósa administração.A concentraçãoplasmáticade
diclofenaco foi determinada por técnica em cromatografia líquida de alta eficiência

(CLAE) de fase reversa com detecção no ultravioleta em À=282 nm após extração

com solvente orgànico em meio ácido. Com base nas curvas "concentração

plasmática (C) vs tempo" e "logC vs tempo" foram detenninados os paràmetros da

fase absortiva para os três produtos, em X:t EPM: Cmax= 741 :t 137 nglml e

tmax= 2,6 :t 0,4 h para o produto A, Crnax= 1399:t 326 nglmle tmax= 2,4 :t 0,2 h

para o produto B, Cmax= 192 :t 70 nglml e tmax= 2,3 :t 0,2 h para o produto C.

Os valores de AUCT, calculados pelo método dos trapezóides e extrapolação a

infinito, foram, em X:t EPM: 1603:t 253 ng'h/ml para o produto A, 3177:t 606

ng'hlrnl para o produto B, 2237:t 529 ng'hlml para o produto C. A extensão da

biodisponibilidade (EBA) do diclofenaco nos produtos Voltaren@ 50 (A) e

Artren@ 100 (C) foi calculada usando-se como referência o produto Voltaren

Retard@ 100 (B). Foram obtidos os seguintes valores, em X:t EPM (mediana):

138:t 35 (123) % para o produto A, 102:t 35 (68) % para o produto C. A partir

dos resultados obtidos sugere-se que o produto B, citado como de liberação

prolongada e usado como referência neste trabalho, apresentou características de

rápida liberação, semelhantes às do produto A, sugerindo possível falha de

impermeabilização no revestimento dos núcleos contendo diclofenaco de sódio

durante o processamento industríal do lote do qual provieram os comprimidos aqui
avaliados.
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1. Introdução

o diclofenaco de sódio é um antiinflamatório nào-esteroidal derivado do

ácido fenil-acético, cuja estrutura química é indicada na Figura 1.

~COON.
~NH

CI@t'
Dlclofenoco de ,ódio

Figura 1: Díclofenaco de sódío.

Para exercer atividade, um antiintlamatório não-esteroidal deve apresentar

pKa entre 4 e 5, coeficiente de partição ao redor de 10 e dois anéis aromáticos em

planos diferentes um em relação ao outro. O dicIofenaco apresenta todas estas

propriedades [25].

O diclofenaco exerce sua ação farmacológica por inibição reversível da

enzima cicloxigenase (Figura 2), o que resulta em diminuição da formação de

prostaglandina Ez, prostaglandina FZCL'prostacicIina e tromboxana Az. Inibindo a

produção destas prostaglandinas o diclofenaco reduz a inflamação, o inchaço e a

dor que acompanham a artrite [25]
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Ácido araquidônico

.ácido 5-hidroxieicosalelranóico

Figura 2: Cascata do ácido araquidônico e mecanismo de ação do diclofenaco.

Além de atividade antiinflamatória o diclofenaco apresenta também

atividade analgésica e antipirética [12,25].

Este fármaco mostrou eficácia no tratamento de pacientes com artrite

reumatóide [3,4], osteoartrite [7] e outros estados inflamatórios de origem

reumática ou não [28].

No tratamento de pacientes com artrite reumatóide o diclofenaco foi mais

eticiente que a aspirina e o diflunisal e equivalente à indometacina [7,18,26], ao

sulíndaco, ao ibuprofeno [13], ao naproxeno, e ao quetoprofeno. Em pacientes

portadores de osteoartrite o diclofenaco foi mais eficiente que a aspirina e o
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ibuprofeno; equivalente ao diflunisal, à indometacina. ao sulindaco, ao naproxeno,

ao quetoprofeno, ao flurbiprofeno, ao carprofeno e ao ácido mefenàmico e inferior

ao piroxicam. O diclofenaco mostrou-se tão eficiente quanto a fenilbutazona e a

indometacina no tratamento de pacientes com gota aguda [25,28].

O diclofenaco é usado como analgésico no alívio da dor em cólicas renais

ou biliares, dismenorréia, enxaqueca e estados pós-cirúrgicos [25,28]. É usado

também no alívio de dores de pacientes com câncer sendo, nestes casos, tão

eficiente quanto o naproxeno [30] e mais eficiente que alguns analgésicos

narcóticos [28]. A concentração plasmática de ~-endorfinas em pacientes que

receberam diclofenaco aumenta cerca de quatro vezes quando comparada à de

pacientes que receberam placebo. Este fato pode explicar a potente atividade

analgésica deste antiinflamatório [25].

O diclofenaco produz menos efeitos colaterais que a aspirina [29], o

diflunisal, a indometacina [3,7,18,26], o ibuprofeno, a fenilbutazona [26] e é

equivalente ao naproxeno [5,29], ao quetoprofeno, ao flurbiprofeno, ao carprofeno,

ao ácido mefenâmico e ao piroxicam [25,28].

Devido às excelentes atividades antiinflamatória, analgésica e antipirética e

ao fato de ser bem tolerado, raramente produzindo ulcerações gastrointestinais e

outros efeitos colaterais graves, o diclofenaco é hoje considerado um dos poucos

antiinflamatórios de primeira escolha no tratamento de pacientes pOI1adores de

condições inflamatórias dolorosas, agudas ou crônicas [28].

O diclofenaco é rapidamente absorvido quando administrado por via

peroral na forma de comprimidosde revestimento entérico, alcançando seu pico de
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concentração plasmática 1,5 a 2,5 horas após a administração. A presença de

alimento prolonga o tempo de absorção sem, no entanto,' alterar a extensão da

absorção [31,32]. Também é absorvido quando administrado por via retal ou

cutànea. O diclofenaco sofre biotransformação pré-sistêmica, com cerca de 60 %

da dose administrada alcançando a circulação sanguinea na forma inalterada

[25,28]. É um fármaco altamente ligado às proteínas plasmáticas (99,7%),

principalmente à albumina [6,24]. É capaz de penetrar no fluido sinovial, de onde é

eliminado mais lentamente que no plasma, o que explica seu prolongado tempo de

ação, apesar da cuna meia-vida plasmática [6,28]. Atravessa a placenta de ratos e

camundongos e pode ser encontrado em leite humano, mesmo quando administrado

em doses terapêuticas [28]. É eliminado principalmente por biotransformação,

sofrendo fundamentalmente processo de oxidação em várias posições do seu anel e

subseqüente conjugação, originando glicuronatos e sulfatos que são excretados na

urina e na bile [28]. Dentre os produtos de biotransformação oxidados destacam-se

os derivados hidroxilados 3'-hidroxidicIofenaco, 4'-hidroxidiclofenaco,

5-hidroxidicIofenaco e 4t,5-di-hidroxidicIofenaco que possuem atividade

antiinflamatória desprezível quando comparados ao diclofenaco inalterado. Sua

meia-vidade eliminação plasmáticavaria entre 1,2 e 1,8 h [25,28].

O dicIofenaco é encontrado em diversas formas farmacêuticas, entre as

quais destacam-se comprimidos de revestimento entérico, comprimidos ou cápsulas

de líberação prolongada, supositórios e injeções intramusculares [16,28].

Por ser um fármaco de primeira escolha no tratamento de pacientes

portadores de doenças inflamatórias de origem reumática, sendo administrado

cronicamente nestes casos, e devido à grande variedeade de especialidades
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farmacêuticas contendo dicJofenaco de sódio existentes no mercado, torna-se

imponante avaliar a possibilidade de se substituir uma formulação por outra, sem

prejuízo do tratamento. Usa-se o termo "bioequívalentes" para desígnar duas

formulações contendo o mesmo princípio ativo e que, quando administradas, são

absorvidas de forma igual pelo paciente, isto é, apresentam a mesma velocidade de

absorção e a mesma extensão da absorção. Estas duas características da absorção

de um fármaco a panir de uma determinada forma farmacêutica, a velocidade e a

extensão, determinam a biodisponibilidade deste fármaco naquela forma

farmacêutica. Assim, podemos afirmar que duas formulações são bioequivalentes

quando o fármaco nelas contido apresenta a mesma biodisponibilidade [9].

Vários fatores interferem na absorção de fármacos pelo organismo, sendo

responsáveis, ponanto, por alterações na biodisponibilidadedestes fármacos. Entre

estes fatores podemos citar aqueles relacionados ao fármaco propriamente dito,

aqueles relacionados à forma farmacêutica e aqueles relacionados ao organismo do

paciente. Com relação ao fármaco, os fatores que podem alterar sua absorção pelo

organismo são a solubilidade(e sua dependência ao pH), a constante de dissociação

(pK), a lipofilicidade, a massa molecular, o tipo e tamanho de partículas e a

estabilidade química e enzimátíca (indicando se o fármaco sofre ou não

metabolismo pré-sistêmico), entre outros. Tomando-se a forma farmacêutica temos

que a biodisponibilidade depende do transporte gastrointestinal desta forma

íàrmacêutica e também da sua cinética de dissolução. Finalmente, a

biodisponibilidade pode ser alterada por inúmeros fatores relacionados ao

organismo do paciente, entre os quais estão o pH do trato gastrointestinal, a

atividade das enzimas do trato gastrointestinal, a motilidade intestinal, a
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constituição da flora intestinal, o fluxo sangüíneo, a presença ou ausência de

alimento no trato gastrointestinal, a idade do paciente e a presença de patologias

[ 15].

Embora pouco possa ser feito para alterar propriedades fisico-químicas

dos fármacos ou fatores metabólicos ou fisiológicos relacionados ao paciente que

sejam desfavoráveis a uma boa biodisponibilidade, o mesmo não ocorre com as

formas farmacêuticas. Durante a última década observou-se uma maior

conscientização sobre o papel da forma farmacêutica na biodisponibilidade e

eficácia clínica dos fármacos levando, conseqüentemente, à obtenção de melhores

formas farmacêuticas [9]. Existem diversas razões para a bioinequivalência entre

formulações, incluindo diferenças no processo de produção e nos excipientes. Um

produto pode conter cerca de 30 ingredientes inativos, entre conservantes,

corantes, agregantes e outros e qualquer um deles pode afetar de forma importante

a biodisponibilidadedo fármaco [14].

Devido à importância da formulação para a biodisponibilidade de um

fármaco, a F.D.A. (Food and Drug Administration) passou a exigir testes de

bioequivalência para novas fomas farmacêuticas a serem introduzidas no mercado

americano. Um teste de bioequivalênciaconsiste geralmente em comparações entre

a área sob a curva "concentração plasmática vs tempo" do fármaco, concentração

máxima e tempo necessário para atingir concentração máxima após administração

de dose única do produto teste e do produto referência, em estudo aleatório

cruzado em voluntários sadios [9].
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Recentemente têm havido tentativas de se estabelecer testes de dissolução

in vUro como uma alternativa aos testes de bioequivalência, que são realizados 111

VIVO,embora não existam evidênciasde que os testes de dissolução possam garantir

a bioequivalência entre duas formulações [9]. Especificamente em relação ao

diclofenaco, Terhaag e colaboradores relatam a comparação entre cinco

supositórios através de teste de dissolução in vitro e através de teste de

bioequivalência [27]. Os autores conseguem estabelecer uma correlação entre o

tempo necessário para liberação de 63,2 % do diclofenaco contído nos supositórios

no teste in vitro e os valores de concentração máxima e tempo necessário para

atingir a concentração máxima in vivo, sugerindo que o comportamento desse

fármaco, em supositórios, in vivo pode ser previsto a partir de estudos de

dissolução in vitro. Por outro lado, Mbller, em estudo semelhante, descreve a

comparação entre duas forma farmacêuticas de liberação prolongada também

através de teste de dissolução in vitro e através de teste de bioequivalência [15].

Foram comparados comprimidos de liberação prolongada e cápsulas contendo

microgrânulos de liberação prolongada. No teste de dissolução in vitro o

diclofenaco das cápsulas contendo microgrânulos de liberação prolongada foi

completamente liberado em cinco horas, enquanto que apenas 50 % do diclofenaco

dos comprimidos foi liberado em 12 horas. No teste de bioequivalênciaa liberação

de diclofenaco a partir das duas formas farmacêuticas foi comparável. Assim,

enquanto que o teste in vitro revelou diferença de disponibilidade entre as duas

formulações, o mesmo não ocorreu no teste in vivo, no qual as duas formulações se

mostraram bioequivalentes. Essa diferença pode ser explicada em função do

transporte das formas farmacêuticas ao longo do trato gastrointestinal. A liberação

in vivo do diclofenaco de microgrânulos de liberação prolongada é amplamente
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influenciada pelo esvaziamento gástrico. Os microgrânulos presentes no estômago

passam gradualmente para o intestino ao longo de um período de cinco horas

(t( 1/2) = 2,5 h) e, uma vez no intestino, alcançam as condições de pH necessárias à

liberação do diclofenaco. Durante a passagem pelo intestino delgado que, no caso

dos microgrânulos, demora de quatro a cinco horas, o fármaco é liberado e

absorvido. A passagem dos microgrânulos para o intestino delgado em função do

tempo de esvaziamento gástrico não é simulada no teste ill vitro. Isto explica por

que a liberação ill vivo ocorre com considerável atraso em relação à liberação ill

virro.

Atualmente os testes de dissolução não são capazes de reproduzir ill vitro

todos os fatores que, ill vivo, são responsáveis por alterações na biodisponibilidade

de um fármaco. Assim, embora sejam importantes para garantir a uniformidade

entre lotes de um determinado produto e também para o desenvolvimento de novas

formas farmacêuticas [11], os testes de dissolução não devem ser considerados

substitutos para os testes de bioequivalência.

2. Objetivo

O objetivo deste trabalho é avaliar a existência ou não de bioequivalência

entre duas formulações teste contendo diclofenaco de sódio frente a uma

formulação referência.
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3. Material e métodos

3.1. Protocolo de estudo

3.1.1. Casuística

o estudo aleatório cruzado foi desenvolvido em oito voluntários sadios de

ambos os sexos com idade variando entre 19 e 41 anos e pesando de 55 a 80 kg

(Quadro a.I, Apêndice). Os voluntários foram informados em detalhes sobre o

estudo e forneceram o consentimento de participação por escrito (Consentimento

de Participação Pós-informação, Apêndice). Nenhum deles tomou qualquer

medicação nas três semanas que precederam o estudo.

3.1.2. Administração do fármaco

A biodisponibilidadedas formulações estudadas foi determinada em três

fases (Fases I, II e llI), intercaladas por períodos de uma semana para eliminação
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completa do fármaco do organismo, conforme o esquema a seguir:

Produto A: Voltaren@Geigy -comprimidoscom revestimento entérico contendo 50 mg de

diclofenaco de sódio por comprimido:formulação teste I ou TI'

Produto B: Voltaren Retard@Geigy -comprimidos de liberação prolongada contendo 100

mg de diclofenaco de sódio por comprimido: formulação referência ou R.

Produto C: Artren~ Merck - cápsulas gelatinosas duras com microgrânulos de liberação

prolongada contendo 100 mg de diclofenaco de sódio por comprimido;

formulação teste 2 ou T2.

A bioequivalência foi avaliada sempre entre uma formulação teste e a

formulação referência.

Os produtos ~ B ou C foram administrados aos voluntários em jejum em

dose única peroral de um comprimido pela manhã, acompanhado por 100 ml de

água. Os voluntários receberam desjejum, almoço e lanche padronizados

~1

Fase I Fase II Fase III

Ia semana 2a semana 3a semana

1° dia 1° dia 1° dia
Produto A, B ou C Produto B, C ou A Produto C. A ou B



respectivamente 3, 5 e 8 horas após a administração do medicamento. Depois

disso, seguiram uma dieta normal.

A ordem de administração das três formulações a cada voluntário foi

estabelecida por sorteio (Quadro a.2, Apêndice).

3.1.3. Coleta e armazenamento de amostras

Foram coletadas amostras de sangue I, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 e 24 horas

apos a administração do diclofenaco nas três fases. Esta coleta foi feita com

seringas plásticas descartáveis mantendo-se a veia dos voluntários com Butterf1y@

Abbott heparinizado. O plasma foi separado por centrifugação e mantido em

congelador a -20°C até a execução da análise.

3.2. Procedimento analítico

As amostras de sangue foram ensaiadas em duplicata paralelamente a

padrões em três concentrações em triplicata, conforme método descrito

anteriormente no Capítulo I (Esquema analítico) [23].
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500 ng Pi

agitação, 60 s

centrifugação, 20 min

evaporação

CLAE: coluna: Novapak C18, 150 x 3,9 mm, 4 Ilm
fase móvel: tampão acetato 0,75 M, pH 5,0 : acetonitrila

(55:45, v/v)
fluxo: 0.9 mUmin

detecção: ultravioleta, Â.= 282 nm

Esquema analítico: Micrométodo para determinação de diclofenaco em plasma através de
cromatografia líquida de alta eficiência(CLAE).
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3.3. Cálculos e análise estatística

3.3.1 Cálculos

A bioequivalência das formulações teste contendo diclofenaco de sódio

frente à referência foi avaliada com base nos seguintes parâmetros farmacocinéticos

[9,21]:

. Cmax:concentraçãoplasmáticamáximaque o fármaco atinge após a

administraçãoperora!.É obtidaa partirda curva "concentraçãoplasmática(nglrnL)

vs tempo (h)";

. tmax: tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco

atinja o valor de Cmax. Também é obtido a partir da curva "concentração

plasmática (nglrnL) vs tempo (h)";

. AUCT: área sob a curva "concentração plasmática (nglrnL) vs tempo

(h)", calculada da seguinte forma:

AUCT = AUCO-24 + AUC24-CD (ngoh/ml)

onde:

AUCO-24 == área sob a curva "concentração plasmática (nglrnL) vs tempo

(h)" no intervalo de O a 24 horas, calculada pelo método dos trapezóides através da

equação:
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AUCO.24 =L AUCinlerv.lo .

e:

AUCinlCtV810= (t2 - tI )( CI + C2)
2 tI = instante inicial do intervalo em

que se quer determinar AVC;

t2 = instante final do intervalo em que

se quer determinar AVC;

e:

AUC24-oo= área sob a curva "concentração plasmática (nglrnL) vs tempo

(h) no intervalo de 24 h a x, calculada por extrapolação até infinito através da

equação:
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CI = concentração plasmática de

diclofenaco em tI e;

C2 = concentração plasmática de

diclofenaco em t2.



C2~

AUCH-«> =li C24 = concentração plasmática de

dicIofenaco em t=24 h e;

P=constante de velocidade de

eliminação, calculada através da

fórmula:

0,693

fi= t(1/2)p
(h-I)

t(1/2)~ = meia-vida de eliminação do

dicIofenaco, que corresponde ao

tempo necessário para que a

concentração plasmática do fármaco

se reduza em 50 %. É obtida

graficamente a partir da curva

"concentração plasmática (ng/rnL) vs

tempo (h)".

Também detenninou-se a extensão da biodisponibilidade (EBA) dos

produtos teste em relação ao produto referência. A extensão da biodisponibilidade

é expressa em porcentagem e calculada através da equação:
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EBA = AVCn D
AVC x --!:. X 100Tr Dt

AUCTr = AUCT do produto usado

como referência;

AUCTt = AUCT do produto teste;

Dr = dose do fármaco no produto

referência e;

Dt = dose do fármaco no produto

teste.

3.3.2. Análise estatística

Os resultados para os parâmetros trnax. Crnaxe AUCT nas três fases do

estudo foram comparados através de testes paramétricos (análise de

variância - ANOVA "two-way" e teste de Friedman) e testes não-paramétricos

(teste de Wilcoxon) [22]. Utilizaram-se na análise de variância os valores obtidos

para trnax'Crnaxe AUCT bem como a transformação logaritmica de Crnaxe AUCT,

isto é, InCrnaxe lnAUCT' A variação entre indivíduos, ou efeito indivíduo, foi

obtida através da comparação de linhas na análise de variância, enquanto que a

variação entre formulações, ou efeito formulação, foi obtida através da comparação

de colunas. Nos testes de Friedman e Wilcoxon utilizaram-se os valores obtidos

para tmax' Crnax e AUCT-
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4. Resultados

A partir das concentraçõesplasmáticasde diclofenaconas amostras de

sangue provenientes dos voluntários foram construídas as curvas de decaimento

plasmático do diclofenaco (concentração plasmáticavs tempo) para cada voluntário

e para cada formulação. As curvas individuaisdos oito voluntários, acompanhadas

dos valores dos parâmetros farmacocinéticos mais importantes para cada uma das

três formulações, estão ilustradas no Apêndice. As curvas médias e medianas de

decaimento plasmático do diclofenaco para cada formulação podem ser vistas nas

Figuras 3, 4 e 5 respectivamente para a formulação A (Voltaren@ 50, teste I ou

T1)' a formulação B (Voltaren Retard@ 100, referência ou R) e a formulação C

(Artren@ 100, teste 2 ou T2).

A Figura 6 permite comparar o decaimento plasmático médio do

diclofenaco após a administração de cada formulação a voluntários sadios,

enquanto que a Figura 7 permite uma comparação das medianas.
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Figura 3: Curvas de decaimento plasmático do diclofenaco após administração de
Voltaren@ 50 a voluntários sadios (n = 8) -média e mediana.
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Figura 5: Curvas de decaimento plasmático do diclofenaco após administração de
Anren@ IDOa voluntários sadios (n = 8) -média e mediana.
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CURVAS DAS MEDIAS
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Figura 6: Curvas médias de decaímento plasmático do diclofenaco após administração de
três formulações contendo diclofenaco de sódio a voluntários sadios (n = 8).

52

Tempo (h)

t... C.,..
h j.J.glml

2,6 141

2,4 1399

2,3 192



CURV AS DAS MEDIANAS
,u.g/m I Voluntarios 1 a 8
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~
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- o - ARme""

Figura 7: Curvas medianas de decaimentoplasmático do diclofenaco após administração
de três formulações contendo diclofenaco de sódio a voluntários sadios (n = 8).
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As Figuras 8, 9 e 10 ilustram os valores das médias, acompanhados do

respectivo erro padrão da média (EPM), e das medianas dos parâmetros tmax,Cmax

e AUCT respectivamente, obtidos a partir das curvas "concentração plasmática vs

tempo" da população de voluntários investigada após administração das três

formulações.
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Figura 8: Valores das médias, acompanhados do respectivo erro padrão da média, e das
medianas do parâmetro Ímaxapós administração de três formulações contendo
diclofenaco de sódio a voluntários sadios (n =8). A: Voltaren@50; B: Voltaren
Retard@ 100; C: Artren@ 100.
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Figura 9: Valores das médias, acompanhados do respectivo erro padrão da média, e das
medianas do parâmetro Crnaxapós administração de três formulações contendo
dic1ofenaco de sódio a voluntários sadios (n = 8). A: Voltaren@ 50; B: Voltaren
Retard@ 100; C: Artren@ 100.
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Figura 10: Valores das médias, acompanhados do respectivo erro padrão da média, e das
medianas do parâmetro AUCT após administração de três formulações
contendo diclofenaco de sódio a voluntários sadios (n = 8). A: Voltaren@ 50;
B: Voltaren Retard@ 100; C: Artren@ 100.
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A bioequivalência das formulações teste (Voltaren@ 50 ou TI e

Artren@ 100 ou T2) em relação à referência (Voltaren Retard@ 100) foi avaliada

comparando-se as formulações duas a duas (teste contra referência), com base nos

parâmetros trnax' Crnax e AUCT

o estudo de bioequivalênciaentre as formulações A (Voltaren@ 50 ou TI)

e B (Voltaren Retard@ ou R) é ilustrado nas Tabelas 1 e 2, nas Figuras 11, 12 e

13 e no Apêndice. Verifica-se que o parâmetro trnaxapresentou valores, em X:t

EPM (mediana), de 2,4 :t 0,2 (2,0) h e de 2,6 :t 0,4 (2,5) h respectivamente para R

e Tb sem diferença significativa entre as duas formulações (Tabela 1, Figura 11).

Também não houve diferença significativa entre as duas formulações quando se

compararam os valores Crnaxe AUCT Para Crnaxobtiveram-se valores, em X:t

EPM (mediana), de 1399:t 326 (1215) nglml para R e de 741 :t 137 (746) nglml

para TI (Tabela 1, Figura 12). Com relação ao parâmetro AUCT obtiveram-se

valores, em X:t EPM (mediana), de 3177 :t 607 (3081) ng.hJmlpara R e de 1603 :t

253 (1666) ng'hJml para TI (Tabela 1, Figura 13). A comparação entre as

transformações logarítmicas dos valores de Crnaxe AUCT também não evidenciou

diferença significativa entre TI e R. Os testes estatísticos paramétricos e não

paramétricos aplicados na análise dos dados obtidos não ~videnciaram diferença

significativa entre estas duas formulações. Analisando os valores das médias e as

medianas obtidos para os parâmetros AUCT e Crnax (Tabela 1) ou para a

transformação logaritmica destes parâmetros observou-se que a variação do

parâmetro foi proporcional à dose, isto é, uma razão de AUCT ou de Crnaxentre

TI e R de 1:2, equivale à razão de doses entre estas duas formulações.
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Tabela 1: Estudo de bioequivalência entre as formulações TI (Voltaren@ 50) e R (Voltaren
Retard@ 100). Parâmetros: 1max,Crnaxe AVCT'

*NS = diferença não significativa.

Tabela 2: Estudo de bioequivalênciaentre as formulações TI (Voltaren@ 50) e R (Voltaren
Retard@ 100). Parâmetros: InCrnaxe lnAUCT'

*NS = diferença não significativa.
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tmax Cmax AUCT
(h) (nglml) (ng-h/ml)

Formulação R 2,4 :t0,2 1399:t326 3177:t 607
(2,0) (1215) (3081)

Formulação TI 2,6 :t0,4 741 :t 137 1603 :t 253
(2,5) (746) (1666)

Testes paramétricos: ANOVA p> 0,05 P > 0,05 P >0,05

Friedman p > 0,05 P > 0,05 P > 0,05

Teste não-paramétrico: Wilcoxon p > 0,05 P > 0.05 P > 0,05

Significância NS* NS NS

InCmax InAUCT

Formulação R 7,0361 :t 0,2517 7,9241 :t 0,2043
(7,1011) (8,0185)

Formulação TI 6,4178:t 0,2661 7,2692 :t 0.1899
(6,6114) (7,4066)

Teste paramétrico ANOVA p > 0,05 P >0,05

Significância NS* NS



TESTE DE BIOEQUIVALENCIA - PARAMETRO tmax
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Figura 11: Comparação. entre os valores médios de tmax e respectivos erros &adrões da
média após administração das formulações TI (Voltaren 50), T2
(Artren@ 100) e R (Voltaren Retard@ 100) a voluntários sadios (n = 8).
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Figura 12: Comparação entre os valores médios de Crnaxe respectivos erros ~adrões da
média após administração das formulações TI (Voltaren 50), T2
(Artren@ 100) e R (Voltaren Retard@ 100) a voluntários sadios (n = 8).
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TESTE DE BIOEQUIVALENCIA - PARAMETRO AUCT

MEDIANAS

T, " 1.

Figura 13: Comparação entre os valores médios de AUCT e respectivos erros f>adrões da
média após administração das fonnulações TI (Voltaren 50), T2
(Artren@ 100) e R (Voltaren Retard@ 100) a voluntários sadios (n = 8).
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Os resultados indicam ainda que a população estudada foi bastante

homogênea, uma vez que só se observou "efeito indivíduo" na análise de variância

(ANOVA) para o parâmetro trnax,mas não para Crnaxou AUCT, apesar do número

de voluntários ser apenas oito (Apêndice).

O produto referência (Voltaren Retard@ 100) é indicado como formulação

de liberação prolongada. Em vista disso, e com base em estudos anteriores, era

esperado que o Voltaren Retard@ fosse bioinequivalente quando comparado ao

Voltaren@ 50, o que não aconteceu (Tabelas 1 e 2). Além disso era esperado que a

curva "concentração plasmática vs tempo" do diclofenaco após administração de

Voltaren Retard@ 100 apresentasse um decaimento mais lento que a mesma curva

após administração de Voltaren@ 50, o que também não foi observado (Figura 3).

A extensão da biodisponibilidade (EBA) do diclofenaco no produto Voltaren@ 50

foi (em X :t EPM) 138 :t 35 %, com mediana de 123 % (Tabela 3).
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Tabela 3: Extensão da biodisponibilidade da formulação T] (Voltaren@ 50) em relação à
formulação R (Voltaren Retard@ 100).

*X=média

**MED =mediana

tDP = desvio padrão da média

tEPM = erro padrão da média
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Voluntário AUCTTl AUCTR EBA

(ngohJml) (ngohJml) (%)

1 1918 1550 247

2 938 1424 132

3 2108 1425 296

4 1080 6051 36

5 533 3602 30

6 2358 2560 184

7 2475 4385 113

8 1414 4418 64

X* 1603 3177 138

MEDu 1666 3081 123

DPt 715 1716 98

EPM 253- 607 35



Considerando-se agora o estudo de bioequivalência entre as formulações

C (Artren@ 100 ou T2) e B (Voltareil Retard@ ou R) ilustrado nas Tabelas 4 e 5,

nas Figuras 11, 12 e 13 e no Apêndice observa-se que não houve diferença

significativa entre as duas formulações para o parâmetro trnax' que apresentou,

valores, em X:t EPM (mediana), de 2,4 :t 0,2 (2,0) h para R e de 2,3 :t 0,2 (2,0) h

para T2 (Tabela 4, Figura 11). Em relação ao parâmetro AUCT obtiveram-se

valores, em X:t EPM (mediana), de 3177 :t 607 (3081) ng'h/ml para R e de 2237 :t

529 (1559) para T2 (Tabela 4, Figura 11), sem diferença significativa.

Finalmente, quando se avaliou o parâmetro Crnax, obtiveram-se valores, em X:t

EPM (mediana) de 1399:t 326 (1215) nglml para R e de192 :t 70 (124) nglml para

T2 (Tabela 4, Figura 12), evidenciando diferença significativa entre as

formulações C e B para esse parâmetro. A análise de variância (ANOVA) das

transformações logarítmicas dos valores de Crnaxe de AUCT também não revelou

diferença estatística entre as formulações para o parâmetro AUCT enquanto que

comprovou a existência de diferença estatística para Crnax(Tabela 5).
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Tabela 4: Estudo de bioequivalência entre as formulações T2 (Artren@ 100) e R (Voltaren
Retard@ 100). Parâmetros: !max,Crnaxe AUCJo

*NS = diferença não significativa.

**S = diferença significativa.

Tabela 5: Estudo de bioequivalência entre as formulações T2 (Artren@ 100) e R (Voltaren
Retard@ 100). Parâmetros: lnCrnaxe lnAUCI'

*NS = diferença não significativa.

**S = diferença significativa.
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tmax Cmax AUCT
(h) (nglml) (ng'h/ml)

Formulação R 2,4 :1:0,2 1399 :I:326 3177 :I:607
(2,0) (1215) (3081)

Formulação T2 2,3 :1:0,2 192 :I:70 2237 :I:529
(2,0) (124) (1559)

Testes paramétricos: ANOVA p > 0,05 P = 0,012 P >0,05

Friedman p > 0,05 P = 0,039 P > 0,05

Teste não-paramétrico: Wilcoxon p > 0,05 P =0.021 P > 0,05

Significância NS* S** NS

InCmas InAUCT

Formulação R 7,0361 :1:0,2517 7,9241 :I:0,2043
(7,1011) (8,0185)

Formulação T2 5,0137:1:0.2212 7,5036:1:0.2475
(4,8200) (7,3340)

Testes paramétricos ANOVA p = 0,002 P >0,05

Significância S** NS*



Nesta fase do estudo a análise de variância (ANOVA) revelou que não

ocorreu o "efeito indivíduo" (Apêndice).

Os testes estatísticos paramétricos e não-paramétricos aplicados à análise

dos dados obtidos não evidenciaram diferença significativaentre as formulações C

(Artren@ 100, T2) e B (Voltaren Retard@ 100, R) para os parâmetros tmax e

AUCT- Entretanto, houve diferença significativa entre as duas formulações para o

parâmetro Crnax" comprovada por três testes estatísticos, evidenciando

bioinequivalênciaentre as formulações C e B.

O produto Artren@ 100, também indicado como de liberação prolongada,

apresentou uma curva "concentração plasmática vs tempo" com decaimento lento e

com um patamar onde a concentração de diclofenaco se manteve mais ou menos

constante, conforme era esperado (Figuras 5 e 6). O Artren@ 100 foi

bioinequivalente ao produto referência (Voltaren Retard@ 100), apresentando

valores de Crnaxsignificativamentemenores que os deste último (Tabelas 4 e 5). A

extensão da biodisponibilidade (EBA) do diclofenaco no produto Artren@ 100 foi

(em X:t EPM) 102:t 35 %, com mediana de 68 % (Tabela 6).
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Tabela 6: Extensão da biodisponibilidade da fonnulação T2 (Artren@ 100) em relação à
fonnulação R (Voltaren Retard@ 100).

*X=média

**MED=mediana

to p = desvio padrão da média

~EPM = erro padrão da média

68

Voluntário AUCTT2 AUCTR EBA
(ng-h/ml) (ng-h/ml) (%)

1 3438 1550 222

2 4050 1424 284

3 913 1425 64

4 1222 6051 20

5 729 3602 20

6 1848 2560 72

7 2475 4385 101

8 4424 4418 29

X* 2237 3177 102

MEDu 1559 3081 68

DPt 1496 1716 99

EPM; 529 607 35



5. Discussão

As formas farmcêuticas de liberação prolongada contendo diclofenaco de

sódio têm, como objetivo, minimizar os efeitos colaterais no trato gastrointestinal

causados por picos de concentração além de aumentar o intervalo de tempo entre

as doses, baseando-se numa liberação mais lenta e prolongada do fármaco no

organismo, o que permite que a concentração plasmática se mantenha dentro dos

níveis terapêuticos por um intervalo de tempo mais longo que o obtido com os

produtos comuns de liberação rápida [1].

Devido à importância do diclofenaco de sódio na terapia de doenças

inflamatórias, várias formulações de liberação prolongada contendo este fármaco

têm sido pesquisadas, principalmente comprimidos [1,2,19] e supositórios [20].

Diversas formulações de liberação prolongada contendo diclofenaco de sódio

encontram-se disponíveis no mercado e, devido ao seu amplo uso, toma-se

importante avaliar até que ponto essas formulações são eficazes em evitar picos de

concentração e em manter níveis plasmáticos adequados de diclofenaco durante um

longo período de tempo. Mbller e colaboradores avaliaram em voluntários três

formulações contendo diclofenaco de sódio, sendo uma de liberação rápida e duas

de liberação prolongada (comprimidos e cápsulas contendo microgrânulos) (17]. A

administração das formulações de liberação prolongada originou valores de

concentração plasmática máxima de diclofenaco ao redor de 450 ng/ml enquanto

que, após administração da formulação de liberação rápida, obtiveram-se valores de

concentração plasmática máxima de aproximadamente 1400 nglrnl. Além disso, o
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período de tempo em que a concentração plasmática de diclofenaco manteve-se

dentro dos níveis terapêuticos foi bem maior após a administração das formulações

de liberação prolongada (cerca de 12 horas) do que após a administração da

formulação de liberação rápida (cerca de 4 horas). Outra formulação de liberação

prolongada foi avaliada por Fowler e colaboradores e também esta mostrou-se

eficiente em evitar picos muito elevados de concentração plasmática de diclofenaco

e em manter os níveis plasmáticos de diclofenaco dentro da faixa terapêutica por

um longo intervalo de tempo [8]. Neste caso, o diclofenaco atingiu sua

concentração plasmática máxima cerca de quatro horas após a administração, com

valores de aproximadamente 220 nglml, e manteve-se na faixa terapêutica por 10

horas.

Com base nos resultados aqui obtidos sugere-se que o produto escolhido

como referência (Voltaren Retard@ 100) apresentou um comportamento

semelhante ao produto de liberação rápida (Voltaren@ 50) quanto à desintegração

do comprimido e liberação do fármaco no organismo, já que ambos apresentaram

picos de concentração cerca de duas horas após a administração seguidos de

decaimento plasmático rápido do diclofenaco. Este comportamento era esperado

para o Voltaren@ 50, mas não para o Voltaren Retard@ 100, indicado pelo

fabricante como produto de liberação prolongada e que, portanto, deveria

apresentar não um pico, mas um patamar de concentração, seguido de decaimento

lento do diclofenaco plasmático.

Neste caso considerou-se o comportamento inesperado como decorrente

de um problema de produção do lote de Voltaren Retard@ 100 usado neste estudo,

uma vez que em outros estudos realizados no Centro Avançado de Estudos em
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Farmacologia Clínica, utilizando comprimidos de Voltaren Retard@ 100

provenientes de outros lotes, este último comportou-se como formulação de

liberação prolongada. Também Gross e colaboradores, em estudo com Voltaren

Retard@ 100, descrevem-no como formulação de liberação prolongada originando

picos de concentração plasmática de diclofenaco entre duas e oito horas após a

administração mais baixos que os originados pelo Voltaren@ 50 [10].

Esse fato evidencia a necessidade de se realizarem estudos periódicos para

avaliação da biodisponibilidade dos produtos de liberação prolongada.

Considerando que este tipo de formulação tem como principal objetivo aumentar o

intervalo de tempo entre as doses por prolongamento do tempo de ação e diminuir

os efeitos colaterais é fácil notar que falhas de produção como as evidenciadas por

este estudo comprometem seriamente a eficácia terapêutica deste tipo de

formulação e que a realização periódica de estudos de biodisponibilidade e

bioequivalência é extremamente importante para detectar este tipo de falha e

permitir sua correção industrial.

Com relação ao Artren@ 100, os resultados obtidos indicam que este

produto se comportou como forma de liberação prolongada, apresentando níveis

baixos de concentração plasmática, mas que se mantiveram constantes durante um

intervalo de tempo prolongado. Os baixos níveis obtidos se devem, provavelmente,

a uma liberação ultra-Ienta do fármaco no organismo, com maior degradação por

eliminação pré-sistêmica durante o processo absortivo. Entretanto, estes baixos

níveis de concentração plasmática não devem comprometer a aficácia clínica do

produto, uma vez que a concentração mínima eficaz do diclofenaco é cerca de 50

nglml [20].
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Este estudo mostra a existência de diferenças importantes entre três

formulações comerciais contendo diclofenaco de sódio quanto à biodisponibilidade

do fármaco. Assim, a substituição de uma formulação por outra no tratamento

crônico de pacientes deve ser precedida por análise cuidadosa das características de

cada uma delas e das necessidades do paciente, com o objetivo de evitar diminuição

na eficácia clínica da terapia ou aumento de efeitos colaterais.

6. Conclusões:

Com base no trabalho desenvolvido conclui-se que:

. o produto Voltaren@ 50 se comportou como formulação de liberação

rápida com EBA (em X:t EPM) = 1381: 35 % (mediana= 123%) do produto

referência (Voltaren Retard@ 100).

. o produto Artren@ 100 se comportou como formulação de liberação

prolongada com EBA (em X 1:EPM) = 1021: 35 % (mediana = 68 %) do produto

referência (Voltaren Retard@ 100) ;

. o produto referência (Voltaren Retard@ 100) se comportou como

formulação de liberação rápida, devido a provável falha de impermeabilização do

núcleo central do comprimido no processamento industrial deste lote e;
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. os produtos Voltaren@ 50 e Voltaren Retard@ 100 se mostraram

bioequivalentes neste estudo enquanto Artren@ 100 e Voltaren Retard@ 100 se

mostraram bioinequivalentes.
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Abstract

Bioavailability of diclofenac in two test formulations was compared to a

reference after single oral dose to healthy adult volunteers of both sexo

Formulations were administered after a fasting night following a randomized study

protocol. Blood samples were collected at 1,2,3,4,6, 8, 10, 12 and 24 hours after

dose administration. Diclofenac plasma levels were measured by HPLC technique

using a reversed phase system after single extraction with organic solvent in acidic

medium.. Peaks were monitored at UV-282 nm. Based on "plasma concentration vs

time" curves, parameterswere determined,expressedas X:t SEM: Cmax= 741 :t

137 nglml and tmax= 2,6 :t 0,4 h, product A, Cmax= 1399 :t 326 ng/mI and

tmax= 2,4 :t 0,2 h, productB and Crnax= 192:t 70 nglml and tmax= 2,3 :t 0,2 h,

product C AUCT values, determined by trapezoidal rule and integration to infinity,

were, expressed as X:t SEM: 1603 :t 253 ng'h/mI, product A, 3177 :t 606 ng'h/ml,

product B and 2237 :t 529 ng'h/mI, product C. Bioavailability (EBA) of diclofenac

in test products (A, B) was calculated against reference (B). EBA, expressed as X

:t SEM (median), were: 138:1:35(123) %, product A and 102 :t35 (68) %, product

C Based on this data formulationA and B are bioequivalents while C and B are not

bioequivalents. There is a strong evidence that product B, slow-release

formulations, as described by the manufacturer, presented fast-release properties.
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Quadro a.1: Características dos voluntários.

*peso ideal = (altura (cm) - 100) x 0,9

**DPI = desvio porcentual do peso ideal

DPI = l(peso real - peso ideal) / peso ideal] x 100

tNF = não fumante

:j:F= fumante

Voluntário sexo idade altura peso real peso ideal. DPI**
(anos) (em) (kg) (kg) (%)

1 (SS) NFt F 41 172 56 65 -14

2 (OP) F F 32 168 55 61 -10

3 (l-ID) F F 24 170 72 63 14

4 (CB) F F 23 165 58 O O

5 (PB) F M 24 175 65 68 -4

6 (IL) NF M 22 167 55 60 -8

7 (RF) NF M 19 169 55 62 -11

8 (MA) NF M 28 173 80 66 21



Termo de Consentimento Pós-informação

Nome do voluntário / Idade /

Registro e / ou documento de identificação /

Título do projeto: Bioequivalência de formulações contendo diclofenaco de sódio.

Declaroque em - / - / - concordeivoluntariamenteem participar,como
voluntário, do projeto de pesquisa acima referido. Fui devidamente informado em detalhes que:

1. O estudo implica em que eu me submeta a procedimentos, exames complementares e
tratamentos devidamente planejados, cujos eventuais riscos me foram explicados;

2. Os procedimentos não incluem, necessariamente, os já reconhecidos como aplicáveis
e podem visar à avaliação de tratamentos novos ou a compará-los com os tradicionais;

3. Não sou obrigado a continuar participando do projeto e posso, a qualquer momento,
sair do mesmo;

4. Meu consentimento aplica-se, igualmente, a participar da pesquisa como componente
do grupo controle, podendo receber substâncias inócuas ou inativas, com a finalidade de
dimensionar o "efeito placebo";

5. A pesquisa não será feita se houver, relacionados à mesma, grandes riscos para mim.
Da mesma forma, caso algum risco proibitivo venha a se revelar no decurso do estudo, o
pesquisador se compromete a me alertar sobre o fato e a suspender de imediato minha
panicipação como voluntário.

Observações complementares:

assinatura do voluntário

SãoPaulo,_de de_.
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Quadro a.2: Protocolo de administração das formulações aos voluntários.

111

Voluntário Fase I Fase 11 Fase m

1 Produto A Produto B Produto C

2 Produto B Produto C Produto A

3 Produto C Produto A Produto B

4 Produto A Produto B Produto C

5 Produto B Produto C Produto A

6 Produto C Produto A Produto B

7 Produto A Produto B Produto C

8 Produto B Produto C Produto A
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Figura a.3: Curvas de decaimento plasmático do diclofenaco após administração de três
formulações contendo diclofenaco de sódio -Voluntário 3.
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Figura a.4: Curvas de decaimento plasmático do diclofenaco após administração de três
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Figura a.5: Curvas de decaimento plasmático do diclofenaco após administração de três
fonnulaçães contendo diclofenaco de sódio -Voluntário 5.
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IX

o
o 10 20 30

Tempo (h)

t... C- AUCT
h .ug/ml .ug.h/ml

2,0 1190 235.

2.0 1161 2560

2,0 127 1848



VOLUNTARIO

IJ-g/ml
aooo

2000

7 R.F.

-.- VOLTARef 50

- 8- VOLTARei' 100

-0- ARTR~

VOlTAREN ~o

VOl TARENR 1 00

ARTRENR
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Figura a.8: Curvas de decaimento plasmático do diclofenaco após administração de três
formulações contendo diclofenaco de sódio - Voluntário 8.
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VOLTAREN '° 2,0 691 UU

VOL TAREN" 100 2.0 1936 4418

ARTRENR 3,0 114 1269
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Tabela a_I: Principais parâmetros fannacocinéticos após administração peroral de
Voltaren@ 50 (TI) e Voltaren Retard@ 100 (R) em dose única a voluntários
sadios.

*X= média

**MED = mediana

tDP = desviOpadrão da média

;EPM = erro padrão da média

xiii

Voluntário Voltaren Retard@ 100 Voltaren@ 50

t.nax Crnax AUCT t.nax Crnax AUCT
(h) (nglml) (ng-h/ml) (h) (nglml) (ng-h/ml)

I 3,0 547 1550 3.0 800 1918

2 3,0 403 1424 4.0 265 938

3 2.0 682 1425 2.0 li 90 2108

4 2,0 3088 6051 3.0 683 1080

5 3,0 1268 3602 4.0 145 533

6 2,0 1161 2560 2,0 li 90 2358

7 2,0 2110 4385 1,0 966 2475

8' 2,0 1936 4418 2.0 691 1414

X* 2,4 1399 3177 2.6 741 1603

MEDu 2,0 1215 3081 2,5 746 1666

DPt 0,5 922 1716 l.l 386 715

EPM 0.2 326 607 0.4 137 253



Tabela a.2: Principais parâmetros farmacocinéticos após administração peroral de
Voltaren@ 50 (TI) e Voltaren Retard@ 100 (R) em dose única a voluntários
sadios -transformação logaritmica.

*X=média

**MED = mediana

tDP = desvio padrão da média

~EPM =erro padrão da média

XlV
- --

Voluntário Voltaren Retard@ 100 Voltaren@ 50

InCmu InAUCT InCJI18I InAUCT

1 6,3044 7,3460 6,6846 7,5590

2 5,9989 7,2612 5,5797 6,8437

3 6,5250 7,2619 7,0817 7,6535

4 8,0353 8,7080 6.5265 6,9847

5 7,1452 8,1892 4,9767 6,2785

6 7,0570 7,8478 7,0817 7,7656

7 7,6544 8,3859 6.8732 7,8140

8 7,5684 8,3934 6,5381 7,2542

X* 7,0361 7,9241 6,4178 7,2692

MED** 7,1011 8,0185 6,6114 7,4066

DPt 0,7120 0,5777 0,7527 0,5370

EPM 0,2517 0,2043 0,2661 0,1899



Tabela a.3: Análise de variância -Voltaren@ 50 (TI) x Voltaren Retard@ 100 (R)
Parâmetro: ~ax'

*NS = diferença não significativa.
**S = diferença significativa

xv

fonte de variação graus de soma de desvio padrão

liberdade quadrados da variância

indivíduo 7 8,00 0,88

formulação 1 0,25 0,25

erro 6 1,75 0,28

total 15 10,00

tmuTI tmuR
(h) (h)

média 2,6 2,4

variância 1,1 0,3

efeito indivíduo p = 0,031(p < 0,05, S**)

efeito formulação p = 0,351 (p > 0,05, NS*)



Tabela a.4: Análise de variância -Voltaren@50 (TI) x Voltaren Retard@ 100 (R)
Parâmetro: Cmax'

*NS = diferença não significativa.

XVI

fonte de variação graus de soma de desvio padrão

liberdade quadrados da variância

indivíduo 7 3606964 515281

formulação I 1732514 1732514

erro 6 3390426 565071

total 15 8729904

CmaxTl CmaJ:R
(nglml) (nglml)

média 741 1399

variância 149281 850347

efeito indivíduo p = 0,469 (p> 0,05, NS*)

efeito formulação p = 0,100 (p > 0,05, NS)



Tabela a.S: Análise de variância -Voltaren@ 50 (TI) x Voltaren Retard@ 100 (R)
Parâmetro: Crnax - transformação logarítmica.

*NS = diferença não significativa.

Jo.:Vll

fonte de variação graus de soma de desvio padrão

liberdade quadrados da variância

indivíduo 7 4,402771 0,628967

formulação 1 1,529175 1.529175

erro 6 3,111633 0,518606

total 15 9,043579

InCrnaxTI InCrnaxR

média 6,4178 7,0361

variância 0,566515 0,506971

efeito indivíduo p = 0,329 (p > 0,05, NS*)

efeito formulação p = 0,106 (p > 0,05, NS)



Tabela a.6: Análise de variância -Voltaren@50 (TI) x Voltaren Retard@ 100 (R)
Parâmetro: ADCJo

*NS = diferença não significativa.

X:Vlll

fonte de variação graus de soma de desvio padrão

liberdade quadrados da variância

indivíduo 7 10259220 1465602

formulação 1 9908336 9908336

erro 6 13932040 2322006

total 15 34099600

AUCTTI AUCTR
(ng'h/ml) (ng'hIml)

média 1603 3177

variância 511577 2944320

efeito indivíduo p = 0.652(p> 0,05, NS*)

efeito formulação p = 0,061 (p > 0,05. NS)



Tabela a.7: Análise de variância -Vo]t4ren@50 (Tj) x Volt4ren Ret4rd@ ]00 (R)
Parâmetro: AUCT -transfonnação ]ogarítmica.

*NS = diferença não significativa.

XIX

fonte de variação graus de soma de desvio padrão

liberdade quadrados da variância

indivíduo 7 1.758057 0,251151

.formulação 1 1,715637 1,715637

erro 6 2,595947 0,432658

total 15 6,069641

InAUCTTI InAUCTR

média 7,2691 7,9241

variância 0,288369 0,333631

efeito indivíduo p = 0,690 (p > 0,05, NS*)

efeito formulação p = 0,069 (p > 0,05, NS)
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Tabela a.8: Principais parâmetros farmacocinéticos após administração peroral de
Artren@ 100 (T2) e Voltaren Retard@ 100 (R) em dose única a voluntários
sadios.

*X = média

**MED = mediana

tDP = desvio padrão da média

:!:EPM =erro padrão da média

xxi

Voluntário Voltaren Retard@ 100 Artren@ 100

Ímax Cmax AUCT tmax Cmax AUCT
(h) (nglml) (ng.hIml) (h) (nglml) (ng.hIml)

1 3,0 547 1550 2,0 115 3438

2 3,0 403 1424 2.0 681 4050

3 2,0 682 1425 2.0 121 913

4 2,0 3088 6051 3.0 130 1222

5 3,0 1268 3602 2,0 95 729

6 2,0 1161 2560 2.0 127 1848

7 2,0 2110 4385 2.0 155 4424

8 2,0 1936 4418 3,0 114 1269

X* 2.4 1399 3177 2,3 192 2237

MEDu 2,0 1215 3081 2.0 124 1559

DPt 0.5 922 1716 0.5 198 1496

EPM 0,2 326 607 0,2 70 529



Tabela 8.9: Principais parâmetros fannacocinéticos após administração peroral de
Artren@ 100 (T2) e Voltaren Retard@ 100 (R) em dose única a voluntários
sadios -transformação logaritmica.

*X=média

**MED = mediana

tDP = desviopadrão da média

~EPM=erro padrão da média

XXII

Voluntário Voltaren Retard@ 100 Artren@ 50

InCnuu InAUCT InCnuu InAUCT

1 6,3044 7,3460 4,7449 8,1426

2 5,9989 7,2612 6,5236 8,3065

3 6,5250 7,2619 4,7958 6,8167

4 8,0353 8,7080 4,8675 7,1082

5 7,1452 8,1892 4,5539 6,5917

6 7,0570 7,8478 4,8442 7,5219

7 7,6544 8,3859 5,0434 8,3948

8 7,5684 8,3934 4,7362 7,1460

X* 7,0361 7,9241 5,0137 7,5036

MED" 7,1011 8,0185 4,8200 7,3340

DPt 0,7120 0,5777 0,6255 0,7005

EPM:t: 0,2517 0,2043 0,2212 0,2475



Tabela a.lO: Análise de variância -Artren@ 100 (Tz) x Voltaren Retard@ 100 (R)
Parâmetro: tmax.

*NS = diferença não significativa.

XXlll

fonte de variação graus de soma de desvio padrão

liberdade quadrados da variância

indivíduo 7 0,94 0,13

formulação 1 0,06 0,06

erro 6 2,44 0,41

total 15 3,44

tmuT1 tmaxR
(h) (h)

média 2,3 2,4

variância 0,2 0,3

efeito indivíduo p = 0,885 (p > 0,05, NS*)

efeito formulação p = 0,685 (p > 0,05, NS)



Tabela a.ll: Análise de variância -Artren@ 100 (T2) x Voltaren Retard@ 100 (R)
Parâmetro: Crnax'

*NS = diferença não significativa.

**S = diferença significativa.

XXIV

fonte de variação graus de soma de desvio padrão

liberdade quadrados da variância

indivíduo 7 2598456 371208

formulação I 5828604 5828604

erro 6 3628992 604832

total 15 12056050

CrnaxTz CrnaxR
(nglml) (nglml)

média 192 1399

variância 39289 850347

efeito indivíduo p = 0,665 (p> 0,05, NS*)

efeito formulação p = 0,012 (p < 0,05, S**)



Tabela a.12: Análise de variância -Artren@ 100 (T2) x Voltaren Retard@ 100 (R)

Parâmetro: Crnax-transformação logaritmica.

*NS = diferença não significativa.

**S = diferença significativa.

x,,"V

I fonte de variação graus de soma de desvio padrão

liberdade quadrados da variância

individuo 7 1,556702 0,222386

formulação 1 16,360230 16,360230

erro 6 4,731079 0,788513

total 15 22,648010

InCmaxTz InCmaxR

média 5,0137 7,0361

variância 0,391283 0,506971

efeito indivíduo p = 0,917 (p> 0,05, NS*)

efeito formulação p = 0,002 (p < 0,05, S**)





Tabela a.14: Análise de variância -Artren@ 100 (T2) x Voltaren Retard@ 100 (R)
Parâmetro: AUCT -transfonnação logaritmica.

*NS = diferença não significativa.

XXVII

fonte de variação graus de soma de desvio padrão

liberdade quadrados da variância

indivíduo 7 2,129273 0,304182

formulação 1 0,707336 0,707336

erro 6 3,641174 0,606862

total 15 6,477783

InAUCTT2 InAUCTR

média 7,5036 7,9241

variância 0,490718 0,333631

efeito indivíduo p = 0,752 (p > 0,05, NS*)

efeito formulação p = 0,282 (p > 0,05, NS)



Método para determinação simultânea de
diclofenaco e seus produtos de

biotransformação hidroxilados em urina por
cromatografia líquida de alta eficiência

Capítulo III
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Resumo

o diclofenaco é um antiinflamatório não-esteroidal indicado para o tratamento de
pacientes portadores de inflamações dolorosas de origem reumática ou não. É
biotransformado por reações de oxidação seguidas de conjugação glicurônica. Uma
pequena porcentagem do fármaco original sofre glicuronização direta. Vários métodos têm
sido propostos para a determinação de diclofenaco e seus produtos de biotransformação em
fluidos biológicos, incluindo cromatografia a gás com detecção por captura de elétrons e
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com detecção eletroquímica ou no
ultravioleta. Entretanto, nenhum dos métodos utilizando CLAE mostrou-se suficientemente
seletivo para o uso em estudos de disposição cinética. Descreve-se aqui um método sensível
e especifico para a determinação de diclofenaco e seus produtos de biotransformação
hidroxilados em urina por CLAE com detecção no ultravioleta precedida de hidrólise
enzimática nas amostras e extração com solvente orgânico em meio ácido. Adicionaram-se
500 ,..tIde urina a tubos contendo 10 mg de mistura de j3-glicuronidasee aril-sulfatase e 500
f.!1de tampão acetato 0,75 M. A mistura foi incubada a 37°C por uma hora e, em seguida,
transferiram-se 800 f.!1do hidrolisado para tubos contendo 3,3 f.!gde padrão interno para
diclofenaco (ácido 2-(p-ciclo-hexen-I'-fenil)propiônico) e 1,0 f.!gde padrão interno para
produtos de biotransformação (fenacetina). Procedeu-se à extração com 2 ml de mistura de
diclorometano e álcool isopropílico (9: I, v/v) e agitação seguida por centrifugação a 3000
rpm durante 30 minutos. Desprezou-se a fase aquosa e filtrou-se a fase orgânica em
sIstema Millipore@com membrana FHLP 01300 0,4 f.!m.O extrato orgânico foi evaporado
em corrente de nitrogênio a 37°C e o resíduo, dissolvido em volumes de 500-2000 J..LIde
fase móvel e injetado em CLAE. Usaram-se dois sistemas cromatográficos independentes e
consecutivos para a separação do diclofenaco e seus metabólitos hidroxilados. Inicialmente
utilizou-se coluna de fase reversa ODS-Shimadzu, 150 x 6,0 mm, 5 J..Lffie fase móvel
constituída por tampão acetato 0,01 M, pH 5,0, metanol e acetonitrila (50:40:5) a um fluxo
de 1,0 ml/min para eluição do padrão interno (fenacetina) a 10 minutos,
4',5-di-hidroxidiclofenaco a 12 minutos, 3'-hidroxidiclofenaco a 34 minutos,
4'.hidroxidiclofenaco a 40 minutos e 5-hidroxidiclofenaco a 44 minutos. Em seguida
utilizou-se a coluna Novapak@ C18, 150 x 3,9 mm, 4 f.!me fase móvel constituída por
tampão acetato 0,75 M, pH 5,0 e acetonitrila (55:45, v/v) e um fluxo de 0,9 mllmin para
eluição do diclofenaco a 3,3 minutos e padrão interno (ácido
2-(p-ciclo-hexen-l'-il-fenil)propiônico, a 6,5 minutos. Os limites de confiança do método
foram: 0,4-10,0 f.!glrnl,linearidade; 0,1 f.!glrnl,sensibilidade, 75 %, recuperação relativa
média da extração e precisão intra e interdias variando de 1,3 a 2,2 % e de 3,3 a 5,7 %,
respectivamente. O método mostrou-se suficientementesensível, preciso, exato e especifico
para o uso em estudos de excreção urinária de diclofenaco e seus produtos de
biotransformação hidroxilados.
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1. Introdução

o diclofenaco de sódio, ou sal sódico do ácido

[o-[(2,6-dicIorofenil)amino]fenil]acético (Figura 1) é um potente antiinflamatório

não-esteroidal administrado em doses de 75 a 200 mgldia em regime de dose única

ou múltipla no tratamento de pacientes com osteoartrite, artrite reumatóide, gota e

outras condições reumáticas [12,13]. Além da ação antiinflamatória apr~senta

também ação analgésica, sendo usado para o alívio da dor em pacientes com cólica

renal ou biliar e no período pós-operatório imediato [13].

~COONO
~NH

C'@r
Dlclofenoco de sódio

Figura 1: Diclofenaco de sódio.
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o diclofenaco é bem absorvido após administração peroral e rapidamente

distribuído, apesar de altamente ligado às proteínas plasmáticas. Apresenta uma

elevada taxa de depuração plasmática, em função da biotransformação hepática e

posterior excreção renal e biliar de seus produtos de metabolismo [13]. No homem

o diclofenaco é biotransformado através de reações oxidativas da fase I, fornecendo

os derivados mono-hidroxilados 3'-hidroxidiclofenaco (3'-OH-D),

4'-hidroxidiclofenaco (4'-OH-D) e 5-hidroxidiclofenaco (5-0H-D) e o derivado

di-hidroxilado 4',5-di-hidroxidiclofenaco (4',5-0H-D). O derivado 3'-OH-D pode

ainda sofrer metilação originando o 3'-hidroxi-4'-metoxidiclofenaco

(3'-OH-4'-MeO-D) (Figura 2). Estes produtos sofrem conjugação, através das

reações da fase II do metabolismo, fornecendo sulfatos ou glicuronatos. Apenas

pequena porcentagem da dose administrada é encontrada na urina sob forma de

diclofenaco inalterado [6].
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~COOH
~NH

c,tQt

ifCOOH/; 3:~ifCOOH
~NH ~NH

CI~CI CI~CI

n ~ m ~OH
OCH3OH

HO~COOH H~COOH
~NH ~NH

m c,1Qt' C'~:
rQYCOOH OH
~NH

CI~CI

JJl ~OH

Figura 2: Diclofenaco e seus produtos de biotransfonnação.
I: diclofenaco; 11:4'.QH-D; III: 5-OH-D;IV: 3'-OH-D;
V: 4', 5-OH-D; IV: 3'-OH-4'-MeO.D.
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Dentre os métodos de quantificação de diclofenaco em urina, aqueles

utilizando a cromatografia gás-líquido com detecção por captura de elétrons

(CG-DCE 63Ni) destacaram-se inicialmente como os mais adequados, em função

da presença de dois átomos de cloro na molécula deste fármaco [2]. Entretanto, a

determinação de diclofenaco por CG só foi possível após derivatização do grupo

carboxila. Para a quantificação de diclofenaco urinário os derivados foram obtidos

através de ciclização, originando indolinonas [3,9,11].

Os produtos de biotransformação do diclofenaco podem também ser

quantificados em urina [9,11] ou plasma [10] simultaneamente ao diclofenaco, por

métodos utilizando a técnica de cromatografia gás-líquido com detecção por

captura de elétrons e derivatização por ciclização.

Devido às estruturas análogas, é dificil obter boa separação entre os

produtos de biotransformação do diclofenaco. Schweizer e colaboradores [11]

propuseram a determinação simultânea de diclofenaco e seus produtos de

biotransformação mono-hidroxilados, mas não conseguiram diferenciação entre

3'-OH-D, 4'-OH-D e 5-0H-D, expressando sua excreção urinária sob forma de

derivados mono-hidroxiladostotais.

Em seguida, Schneider e Degen reportaram a determinação simultânea de

diclofenaco e seus produtos de biotransformação hidroxilados também por

CG-DCE 63Ni após ciclização [9]. Os derivados foram eluídos no sistema

cromatográfico em cerca de 15 minutos. Estes mesmos autores [10],

posteriormente, propuseram modificações no método acrescentando uma etapa de

extração e aumentando o tempo de eluição para 30 minutos e conseguindo, desta
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forma, quantificar em plasma o diclofenaco, seus produtos de biotransformação

hidroxilados e, ainda, o produto de biotransformação metoxilado, com ótima

sensibilidade e seletividade.

Devido ao procedimento laborioso de extração e derivatização, os

métodos de quantificação de diclofenaco e seus produtos de biotransformação em

urina utilizando CG-DCE 63Ni vêm sendo substituídos por outros utilizando a

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), sem necessidade de derivatização

pré-coluna.

No início da década de 80 propôs-se um método para determinação de

diclofenaco na urina utilizando a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)

com detecção por absorbância no ultravioleta (À= 254 nrn) precedida de extração

com solvente orgânico em meio ácido [7]. Este método apresenta boa precisão e

exatidão, além de uma ótima recuperação relativa da extração, mas não é

suficientemente sensível para estudos farmacocinéticos. Outro método para

determinação de diclofenaco em urina juntamente com outros antiinflamatórios,

utilizando a cromatografia líquida de alta eficiência, é descrito na literatura. Este

método vísa a realização de "screeníng" toxicológico, não sendo indicado para

estudos farmacocinéticos [1].

A determinação simultânea de diclofenaco e seus produtos de

biotransformação na urina por métodos utilizando cromatografia líquida de alta

eficiência foi proposta inicialmentepor Godbillon e colaboradores [4]. Este método

apresentou boa sensibilidade,mas não se mostrou seletivo, já que o produto de

biotransformação di-hidroxilado (4',5-0H-D) não pôde ser determinado devido a
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interferência de compostos endógenos; além disso, os produtos mono-hidroxilados

3'-OH-D e 4'-QH-D foram eluídos como um único pico não sendo, portanto,

possivel a sua quantificação. Uma melhoria da seletividade foi obtida por Landsorp

e colaboradores [5], que conseguiram uma separação razoável entre 3'.OH-D e

4'-OH-D, além da eliminação da interferência dos compostos endógenos na análise

de 4',5-0H-D. Estes dois métodos utilizaram detecção por absorbância no

ultravioleta em comprimento de onda de 282 orn. Um método para determinação

de diclofenaco e seus produtos de biotransformação em plasma e fluido

cerebrospinhal utilizando cromatografia líquida de alta eficiência e detector

eletroquímico encontra-se descrito na literatura. Estes autores conseguiram uma

separação razoável entre o diclofenaco e seus cinco produtos de biotransformação

conhecidos [14].

Para a quantificação de diclofenaco em plasma propuseram-se inicialmente

métodos analíticos utilizando a cromatografia gás-líquido. Estes métodos foram

posteriormente substituídos por outros utilizando a cromatografia líquida de alta

eficiência mantendo-se, ou até melhorando-se, a sensibilidade e a seletividade. Da

mesma forma, os primeiros métodos analíticos propostos para a quantificação de

diclofenaco e seus produtos de biotransformação em fluidos biológicos

empregaram a cromatografia gás-líquido e a tendência foi substituir estes métodos

por outros que empregassem a cromatografia líquida de alta eficiência. Entretanto,

apesar de todas as tentativas que têm sido feitas, nenhum dos métodos propostos

até a presente data para análise simultânea e quantificação de diclofenaco e seus

produtos de biotransformação utilizando cromatografia líquida de alta eficiência
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apresentou seletividade equivalente à dos métodos que utilizam cromatografia

líquido-gás.

2. Objetivo

o objetivo deste trabalho é estabelecer um método analítico para

quantificação do diclofenaco e seus metabólitos hidroxilados em urina através de

técnica de cromatografia líquida de alta eficiência para uso em estudo

farmacocinético.

3. Material e métodos

3.1. Material

Todos os solventes utilizados para extração (diclorometano, álcool

isopropílico), cromatografia (metanol, acetonitrila) ou preparo de padrões

(metanol) foram de grau espectroscópico ou cromatográfico (E. Merck, Carlo

Erba, Grupo Química). Para evaporação dos extratos orgânicos usou-se nitrogênio

de pureza 99,99 % (White Martins). As soluções ácidas, básicas, iônicas ou

tampões foram preparadas a partir de reagentes pró-análise (grau p.a.). A água
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destinada tanto à limpeza do cromatógrafo quanto ao preparo de soluções foi

filtrada em membrana Millipore(Ê'>,tipo HA, de 0,4 Jlm.

Para a análise cromatográfica utilizaram-se as colunas Novapak@ CIS,

Waters -Millipore, de 150 x 3,9 mm e partículas de 4 Jlm e ODS Shimadzu de

150 x 6,0 Jlm e partículas de 5 Jlm.

o material de vidro usado foi cuidadosamente lavado com detergente e

solução sulfocrômica e enxaguado com água destilada. A secagem foi feita em

estufa. Todo o material foi enxaguado com diclorometano imediatamente antes do

uso.

Padrões e enzimas

Usaram-se os seguintes compostos:

. diclofenaco de sódio -doado pela Biogalênica -utilizado como padrão

para doseamento de diclofenaco em urina;

. 3'-hidroxidiclofenaco, 4'-hidroxidiclofenaco, 5-hidroxidiclofenaco e

4' ,5-di-hidroxidiclofenaco - doados pela Ciba-Geigy (Suíça) - utilizados como

padrões para doseamento destes produtos de biotransformação em urina;

. ácido 2-(p-ciclo-hexen-l '-il-fenil)propiônico - doado pela Biogalêni-

ca - utilizado como padrão interno para doseamento de diclofenaco em urina;
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3.2. Preparação de padrões

Os padrões de diclofenaco e de seus produtos de biotransformação

hidroxilados em urina foram preparados a partir de soluções metanólicas contendo

exatamente cerca de 1 mg/mI de diclofenaco ou de cada produto de

biotransformação hidroxilado. Essas soluções foram diluídas inicialmente com água

e em seguida com branco de urina previamente testado, obtendo-se: padrões em

três concentrações diferentes contendo exatamente cerca de 6,0, 3,0 e 0,6 ~g/ml de

diclofenaco e 10,0, 5,0 e 1,0 ~glmI de cada produto de biotransformação

hidroxilado (3'-OH-D, 4'-OH-D, 5-0H-D e 4',5-0H-D).

O padrão interno para doseamento de diclofenaco em urina foi preparado

por dissolução de ácido 2-(p-ciclo-hexen-l'-fenil)propiônico em metanol

obtendo-se uma solução com concentração de 66 ~glml, enquanto que o padrão

interno para doseamento de produtos de biotransformação hidroxilados do

diclofenaco em urina foi preparado por dissolução de fenacetina em metanol

obtendo-se uma solução com concentração de 1O~glml.

Tanto os padrões em urina quanto os padrões internos foram armazenados

em congelador a -20°C.
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3.3. Determinação de diclofenaco e seus

biotransformação hidroxilados em urina

produtos de

o diclofenaco é excretado na urina sob forma livre e de conjugados, tanto

glicuronatos quanto sulfatos, enquanto que os seus produtos de biotransformação

hidroxilados (3'-OH-D, 4'-OH-D, 5-0H-D e 4',5-0H-D) são excretados na urina

sob forma conjugada [13]. As concentrações de diclofenaco e seus produtos de

biotransformação hidroxilados em amostras de urina humana foram determinadas

através de cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa precedida de

hidrólise enzimática nas amostras e extração do hidrolisado com solvente orgânico

em meio ácido.

A integração dos picos do cromatograma foi realizada pelo método da

padronização interna utilizando-secomo padrão interno (Pi) para o diclofenaco um

análogo estrutural, o ácido 2-(p-ciclo-hexen-I'-il-fenil)propiônico e para os

produtos de biotransformação, a fenacetina.

Procedimento de extração

Efetuou-se a hidrólise enzimática das amostras biológicas utilizando-se

uma mistura comercial contendo ~-glicuronidase e aril-sulfatase. As amostras

hidrolisadas foram purificadas por extração do diclofenaco e seus produtos de

biotransformação hidroxiladoscom solvente orgânico em meio ácido. Adicionaram-

-se volumes de 500 IIIde urina a tubos contendo 10 mg da mistura de enzimas. A
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seguir acidificou-se a urina com 500 ~l de tampão acetato 0,75 M, pH 5,0

contendo 4 mglml do antioxidante metabissulfitode sódio e incubou-se esta mistura

em banho-maria a 37°C por uma hora. Transferiram-se, então, 800 ~l do

hidrolisado para tubos contendo 50 ~l de Pi para diclofenaco (solução metanólica

de ácido 2-(p-ciclo-hexen-1'-il-fenil)propiônico a 66 ~glml) e 100 ~l de Pi para

produtos de biotransformação hidroxilados do diclofenaco (solução metanólica de

fenacetina a 10 ~g/ml) previamente evaporados em corrente de nitrogênio a 37°C.

Procedeu-se à extração com 2 ml de mistura diclorometano:álcool isopropílico

(9: 1, v/v) durante 90 segundos. Após centrifugação a 3000 rpm por 30 minutos

para quebra da emulsão aspirou-se a fase aquosa e imergiu-se o extrato orgânico

remanescente em banho de gelo seco e acetona para congelamento da fase aquosa

restante. Decantou-se cuidadosamente o extrato orgânico que, em seguida, foi

filtrado em sistema Millipore@com membrana FHLP 01300, transferido para tubo

cônico e evaporado em corrente de nitrogênio a 37°C. Dissolveu-se o residuo em

volumes de 500 a 2000 ~l de fase móvel para injeção em CLAE.

Para a purificação do branco e dos padrões utilizou-se o mesmo

procedimento, omitindo-se apenas a incubação por uma hora em banho-maria a

37°C, uma vez que, no caso dos padrões, tanto o diclofenaco quanto os produtos

de biotransformação encontram-se na forma não-conjugada (Esquema analítico).
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amostras padrões

incubação, 37' C, 1 h

agitação, 90 s

centrifugação, 30 min

evaporação

* solvente =diclorometano:álcool isopropílico 9: I (v/v)

Esquema analítico: Procedimento de extração para detenninação de diclofenaco e seus
produtos de biotransformaçàohidroxilados em urina.
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Condições instrumentais para cromatografia líquida de alta eficiência

Foram realizadas duas análises por amostra através de cromatografia

líquida de alta eficiência: a primeira para quantificação de produtos de

biotransformação hidroxilados do diclofenaco e a segunda para a quantificação de

diclofenaco inalterado.

Na análise de produtos de biotransformação hidroxilados do diclofenaco

empregou-se coluna ODS Shimadzu de 150 mm de comprimento e 6,0 mm de

diâmetro interno contendo partículas de 5 ~m, enquanto que, na análise de

diclofenaco inalterado empregou-se coluna Novapak@ CI8 de 150 mm de

comprimento e 3,9 mm de diâmetro interno contendo partículas de 4 ~m.

Diariamente, antes do uso, as colunas mantida em metanol e água (75:25 v/v)

foram condicionadas com acetonitrila seguida de água ultrapura durante 30

minutos.

Para a quantificação de produtos de biotransformação hidroxilados do

diclofenaco a fase móvel foi constituída por mistura de tampão acetato 0,01 M,

pH 5,0, metanol e acetonitrila na proporção de 50:40:5 (v/v) e teve seu pH

ajustado com ácido acético glacial para 5,40. A fase móvel foi desgaseificada a

vácuo em ultrassom e, em seguida, bombeada para o sistema cromatográfico com

fluxo de 1,0 ml/min.A estabilizaçãodo sistema exigiu cerca de 30 minutos.

Para a quantificação de diclofenaco a fase móvel foi constituída por

mistura de tampão acetato 0,75 M, pH 5,0 e acetonitrila na proporção de 55:45

(v/v), desgaseificada a vácuo em ultrassom antes do uso e bombeada para o sistema

96



cromatográfico com fluxo de 0,9 mI/min.A estabilização do sistema exigiu cerca de

30 minutos.

3.4. Limites de confiança do método de determinação de

dic1ofenaco e seus produtos de biotransformação
hidroxilados em urina

As curvas de calibração foram construídas a partir de padrões obtidos pela

adição de diferentes quantidades de diclofenaco e de seus produtos de

biotransformação hidroxilados a brancos de urina. A linearidade foi avaliada

utilizando-se ajuste pelo método dos mínimos quadrados e regressão linear. O

limite de quantificação do método foi estabelecido após purificação por extração

dos padrões utilizados na construção das curvas de calibração. A reprodutibilidade

foi determinada a partir da precisão intra e interdias. Para a determinação da

recuperação relativa da extração, padrões de diclofenaco e de seus produtos de

biotransformação hidroxilados em urina foram extraídos e analisados por CLAE

contra injeção direta da mistura de diclofenaco e de seus produtos de

biotransformação hidroxilados com os respectivos padrões internos. Finalmente, a

estabilidade dos extratos orgânicos foi avaliada reinjetando-se em CLAE extratos

submetidos a diferentes condições de armazenamento (temperatura ambiente e

congelador a -20°C).
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4. Resultados

o dicIofenaco e seu padrão interno (ácido

2-(p-cicIo-hexen-I'-fenil)propiônico) apresentaram boa separação entre si e também

dos componentes da urina. Os tempos de retenção foram de 3,3 e 6,5 minutos

respectivamente para o diclofenaco e o padrão interno, correspondendo a volumes

de retenção de 3,0 e 5,9 ml (Figura 3).
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Figura 3: Perfil cromatográfico do diclofenaco e seu padrão interno (ácido
2-(p-ciclo-hexen-I'-il-fenil)propiônico). A: branco de urina + padrão interno;
B: padrão (branco de urina + 6,0 ~g diclofenaco/rnl)+ padrão interno; C:
urina de voluntário após administração peroral de diclofenaco de
sódio + padrão interno. I: diclofenaco;2: padrão interno.

Também os quatro produtos de biotransformação hidroxilados do

diclofenaco e seu padrão interno (fenacetina) apresentaram boa separação entre si e

dos componentes da urina. Os tempos de retenção foram de 10, 12, 34, 40 e 44

minutos respectivamente para o padrão interno, o 4',5-0H-D, o 3'-OH-D, o
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o limite de quantificação do método foi de 0,1 J-lg/rnltanto para o

diclofenaco inalterado quanto para todos os produtos de biotransformação

hidroxilados. Obteve-se uma relação linear entre as concentrações de 0,4 e 10,0

J-lg/mlpara o diclofenaco e para os produtos de biotransformação hidroxilados

(Figura 5). O coeficiente de variação foi de 1,3 a 2,2 % para amostras analisada no

mesmo dia e de 3,3 a 5,7% para amostras analisadas em dias diferentes. A

recuperação relativa da extração foi de 70 % em média para todos os compostos

investigados (Tabela 1).

y = 0,99. - 0,06

y:0,73. +0,12

y=O,41.

Y=0,37. -o ,14

y=O,27..-0,17

o

CONCENTRAÇÃO

10,0

URINÁRIA (!J9 I ml)

Figura 5: Curvas de calibração do diclofenaco e seus produtos de biotransformação
hidroxilados em urina. 8: 4',5-0H-D; .: 3'-OH-D; 8: 4'-OH-D; O: 5-0H-D;
D:diclofenaco. r2= 0,99.
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Os extratos orgânicos não reconstituídos com fase móvel mantém-se

estáveis por quatro dias quando conservados em congelador a -20oC; os extratos

reconstituídos mantém-se estáveis por dois dias quando conservados a -200C e por

24 horas quando conservados à temperatura ambiente. Em vista disso, foi possível

a automatização das análises por cromatografia líquida de alta eficiência, além da

realização de dois perfis, conforme proposto neste trabalho.

Tabela 1: Limites de confiança do método de determinação de diclofenaco e seus produtos
de biotransformação hidroxilados em urina.
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Parâmetro Unidade Valor

4'.5-08-D 3'-08-D 4'-08-D 5-08-D D

limite de
g/ml 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1

quantificação

linearidade g/ml 0,4-10,0 0,4-10,0 0,4-10,0 0,4-10,0 0,4-10,0

recuperação da % 57 :t 1 68 :t 4 63 :t 3 63 :t 4 92:t8
extração

reprodutibilidade
(1,0-10,0 g/ml)

intradia % 1,7 2,2 2,0 1,3 1,4

interdias % 3,3 3,9 4,9 4,6 5,7



5. Discussão

Nos últimos oito anos reportaram-se apenas dois métodos para

determinação de diclofenaco e seus produtos de biotransformação hidroxilados em

urina através de cromatografia líquida de alta eficiência utilizando detector

espectrofotométrico com luz ultravioleta no comprimento de onda de 282 nm [4,5]

após hidrólise química básica das amostras seguida de extração em meio ácido com

éter di-isopropílico [4] ou éter metil-t-butílico [5]. A hidrólise é necessária pois o

diclofenaco e seus produtos de biotransformação hidroxilados são excretados na

urina sob forma de conjugados, mas só podem ser quantificados na forma livre, ou

não-conjugada.

No presente trabalho propõe-se a hidrólise enzimática da urina utilizando

uma mistura comercial de J3-glicuronidasee aril-sulfatase (Limpet Acetone Powder,

tipo I; 10 mglensaio) na quebra dos conjugados. A hidrólise enzimática, além de

específica, ocorre em condições mais brandas que a hidrólise química básica,

fornecendo um hidrolisado que deve conter apenas o diclofenaco inalterado e seus

produtos de biotransformação na forma não-conjugada, permanecendo portanto

livre de produtos indesejáveisque possam se formar em função da hidrólise química

da urina.

Os dois métodos para determinação simultânea de diclofenaco e seus

produtos de biotransformação hidroxiladosem urina referidos acima propõem, para

purificação das amostras, duas extrações em meio ácido intercaladas por uma

extração em meio básico utilizando-se, como solvente orgânico, o éter
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di-isopropílico [4] ou o éter metil-t-butílico [5]. Zecca e colaboradores propõem,

para a análise simultânea de diclofenaco e seus produtos de biotransformação em

plasma ou fluido cerebrospinhal, a extração em coluna tipo C18 [14]. No presente

método realizou-se extração simples em meio ácido do diclofenaco e seus produtos

de biotransformação hidroxilados (3'-OH-D, 4'-OH-D, 5-0H-D e 4',5-0H-D), após

a hidrólise enzimática das amostras de urina, utilizando-se uma mistura de solventes

contendo diclorometano e álcool isopropílico (9: 1, v/v). A extração simples

proposta no método aqui descrito, precedida de hidrólise enzimática nas amostras

de urina, garantiu uma melhor recuperação que a extração tripla proposta por

Landsorp e colaboradores além de fornecer extratos mais puros que aqueles

obtidos após hidrólise química alcalina. Como conseqüência, o método aqui

apresentado mostrou ser mais sensível que aquele descrito por Landsorp e

colaboradores [5] tanto na determinação de diclofenaco inalterado quanto na

determinação de seus produtos de biotransformação hidroxilados.

De forma geral a separação cromatográfica foi obtida utilizando-se colüna

de fase reversa tipo C18 [4,5] ou C8 [14]. Godbillon e colaboradores, utilizando

colunaNucleosil@C18,250 x 4,7 mm,contendopartículasde 10 Jlme fase móvel

constituída por mistura de metanol, acetonitrila e tampão fosfato de pH 7,0 na

proprção de 30:17:53 (v/v) não consegUiram separar o produto de

biotransformação 4',5-0H-D dos componentes endógenos extraídos da urina;

também não obtiveram separação entre 3'-OH-D e 4'-OH-D, que foram eluídos no

mesmo tempo de retenção, tomando impossível a quantificação destes dois

compostos no material biológico em questão [4]. Landsorp e colaboradores

conseguiram uma melhoria da seletividade em relação ao método anterior
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utilizando coluna Chrompack@ HypersiI5-0DS, 250 x 4,6 mm, contendo

partículas de 5 Jlm , acoplada a uma pré-coluna e fase móvel constituída por

mistura de acetonitrila, metanol, tetra-hidrofurano e água na proporção de

15:10:3:72 (v/v). Este sistema permitiu uma separação razoável dos produtos de

biotransformação hidroxilados do diclofenaco com eluição do 4',5-0H-D aos 5

minutos, seguida pela eluição do 3'-OH-D, 4'-OH-D e 5-0H-D aos 10, 11 e 15

minutos respectivamente. Observa-se que o 4',5-0H-D foi eluído muito próximo

aos componentes endógenos presentes no extrato de urina hidrolisada e que a

separação entre 3'-OH-D e 4'-OH-D foi incompleta. Após a eluição dos produtos

de biotransformação hidroxilados foram necessários cerca de 30 minutos adicionais

para a eluição do diclofenaco inalterado [5]. Zecca e colaboradores, analisando

amostras de plasma e fluido cerebrospinhal, e utilizando coluna Cs, 80 x 4,6 mm,

contendo partículas de 3 Jlm e fase móvel constituída por acetonitrila e tampão

acetato pH 3,0 na proporção 35:65 (v/v) conseguiram separação entre todos os

produtos de biotransformação do diclofenaco, embora, também neste caso, a

eluição do 4',5-0H-D tenha sido precoce e a separação entre 3'-OH-D,

3'-OH-4'-MeO-D e 4'-OH-D tenha sido incompleta. Após a eluição dos produtos

de biotransformação foram necessários cerca de 15 minutos adicionais para a

eluição do diclofenaco inalterado [14].

No presente trabalho, propõe-se a análise do diclofenaco e produtos de

biotransformação hidroxilados em dois perfis combinados, ou seja, em dois

sistemas cromatográficos independentes, mas consecutivos. No primeiro deles

efetuou-se a separação dos produtos de biotransformação hidroxilados utilizando

coluna ODS Shimadzu@, 150 x 6,0 mm, contendo partículas de 5 Jlm e fase móvel
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constituída por mistura de tampão acetato 0,01 M, pH 5,0, metanol e acetonitrila

na proporção de 50:40:5 (v/v). O pH da fase móvel foi ajustado com ácido acético

glacial (pH = 5,40). Este sistema mostrou-se altamente seletivo para os produtos de

biotransformação hidroxilados do dic1ofenacoe seu padrão interno (fenacetina) que

foram eluídos na seguinte ordem e com os seguintes tempos de retenção,

respectivamente: padrão interno, 10 minutos; 4',5-0H-D, 12 minutos; 3'-OH-D, 34

minutos; 4'-OH-D, 40 minutos e 5:.0H-D, 44 minutos. Foram necessários cerca de

45 minutos para a eluição de todos os produtos de biotransformação hidroxilados

utilizando fluxo de 1,0 ml/min. É importante ressaltar que o pH final da fase

mostrou-se critico para garantir a seletividade do sistema, devendo ser testado

diariamente para garantir a reprodutibilidade dos tempos de retenção dos produtos

de biotransformação. No sistema acima descrito, o dic1ofenaco inalterado exigiria

cerca de 300 minutos para ser eluído, equivalendo a um volume de retenção de 300

ml. Portanto, o prejuízo em função do tempo de análise, desgaste do sistema

cromatográfico e utilização de volumes altos de fase móvel, bem como problemas

na detecção do pico deste componente pela sua alta interação com a fase

estacionária justificam a realização de um segundo perfil de separação para

determinação do dic1ofenaco inalterado na urina.. Assim sendo, propõe-se um

segundo sistemacromatográficoutilizandocolunaNovapak@CIS, 150 x 3,9 mm,

contendo partículas de 4 Jlm e fase móvel constituída de tampão acetato 0,75 M,

pH 5,0 e acetonitrila na proporção de 55:45 (v/v) e fluxo de 0,9 mlImin. Este

sistema é o mesmo utilizado para a determinação de dic1ofenacoem plasma descrita

no Capítulo I [8]. Neste sistema o diclofenaco foi eluído em 3,3 minutos e o seu

padrão interno (ácido 2-(p-cic10-hexen-l'-fenil)propiônico),em 6,5 minutos.
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Desta forma foi possível automatizar a análise cromatográfica de

diclofenaco e seus produtos de biotransformaçãohidroxilados. Os extratos secos de

urina hidrolisada reconstituídos com fase móvel foram submetidos primeiramente

ao sistema cromatográfico para análise simultânea dos produtos de

biotransformação hidroxilados do diclofenaco, numa corrida de 45 minutos por

amostra. Em seguida, os mesmos extratos foram submetidos ao segundo sistema

para determinação do diclofenaco inalterado. Cerca de 15 horas são necessárias

para a análise dos extratos de urina (replicata, n = 2) provenientes de amostras de

voluntários coletadas nos periodos de 0-4,4-8, 8-12, 12-24, 24-36 e 36-48 horas e

dos extratos de urina provenientes dos padrões (replicata, n = 3) utilizando estes

dois sistemas cromatográficos num mesmo equipamento.

O método de determinação de diclofenaco e seus produtos de

biotransformação hidroxilados na urina mostrou-se sensível, linear na faixa de

estudo, com boa recuperação na extração e precisão das medidas para todos os

componentes investigados. O procedimento analítico mostrou-se também altamente

seletivo comparativamente àqueles já reportados, possibilitando estudos de

excreção renal e metabolismo do diclofenaco bem como de interação

farmacocinética.
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Abstract

Diclofenac is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAlD) advocated for use
in painful and inflammatory rheumatic diseases and certain non-rheumatic conditions.
Diclofenac is extensively metabolized mainly by oxidative pathways followed by
glucuronide conjugation. A small percentage ofthe original drug is glucuronidated directly.
Many methods have been described for the determination of diclofenac and its metabolites
in biological fluids, including gas-chromatography with electron-capture detection and
high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV or electrochemical detection.
However, none ofthe HPLC methods was sufficiently specific for use in kinetic disposition
studies. We describe a sensitive and specific procedure for the determination of diclofenac
and its hydroxy metabolites in urine, involvingsingle extraction after enzymic hydrolysis of
the glucuronic conjugates and HPLC with UV detection. The enzymic hydrolysis was
performed by adding 500 J..llof urine to test tubes containing 10 mg of a mixture of
j3-glucuronidase and aril-sulphatase and 500 J..llof acetate buffer 0,75 M, pH 5,0. This
mixture was incubated at 37°C for one hour. Then, 800 J..llofthe mixture were transferred
to test tubes containing 3,3 J..lg internal standard for diclofenac
(2-(p-ciclohexen-l '-il-phenyl)propionic acid) and I J..lginternal standard for metabolites
(phenacetine). Dichlormethane and isopropyl alcohol (9:1, v/v) (2 rnl) was added and the
mixture was agitated with a vortex mixer and centrifuged at 3000 rpm for 30 minutes. The
aqueous phase was discarded and the organic phase filtered throUgha 0,4 J..lffiFHLP 01300
Millipore@filter and evaporated in a stream of nitrogen at 37°C. The residue was dissolved
in 500-2000 J..llmobile phase and injected in the liquid chromatograph. Analytical
separation was performed in two independent consecutives isocratic systems on
reverse-phase column. ln the first HPLC profile an ODS-Shimadzu column, 150 x 6,0 mm,
5 J..lffiand a mobile phase constituted of acetate buffer 0,01 M, pH 5,0, methanol and
acetonitrile (50:40:5, v/v) at a flow rate of 1,0 rnlIminwere used for the elution of internal
standard (phenacetine) at 10 minutes, 4',5-dihydroxydiclofenac at 12 minutes,
3'-hydroxydiclofenac at 34 minutes, 4'-hydroxydiclofenac at 40 minutes and
5-hydroxydiclofenacat 44 minutes.ln the secondonea Novapak@C18 column, 150x 3,9
mm, 4 J..lffiand a mobile phase constituted ofacetate buffer 0,75 M, pH 5,0 and acetonitrile
(55:45, v/v) at a flow rate of 0,9 mllmin were used for the elution of diclofenac at 3,3
minutes and internal standard (2-(p-cyclohexen-I'-phenyl)propionic acid) at 6,5 minutes.
Confidence limits for diclofenac an its hydroxy metabolites were: 0,4-10,0 J..LgIrnl,linearity;
0.1 J..lglml,sensitivity, 75 %, mean extraction recovery, and intra and interassay precision
ranging from 1,3 to 2,2 % and 3,3 to 5,7 %, respectively. This method proved to be
sufficiently sensitive, precise, accurate and specific for urinary excretin studies involving
diclofenac and its hydroxy metabolites.
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Estudo de interação entre
a ranitidina e o diclofenaco em

voluntários sadios após administração
peroral de Voltaren@ 50

Capítulo IV

112
-



Índice

Resumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . '" . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 115

1. Introdução p. 116

2. Objetivo. ... """""""""""""""""""""" ... """"'" p. 121

3. Material e métodos p. 122

3.1. Protocolo de estudo """"'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' p. 122

3.1.1. Casuística p. 122

3. 1.2. Administração dos fármacos p. 123

3.1.3. Coleta e armazenamento de amostras p. 124

3.2. Procedimento analítico """ , p. 125

3.2.1. Análise das amostras de plasma p. 125

3.2.2. Análise das amostras de urina p. 127

3.3. Cálculos e análise estatística p. 129

3.3.1. Cálculos ""'''' " p. 129

3.3.2. Análise estatística p. 133

4. Resultadose discussão p. 134

113



5. Conclusão ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""""""'''''' .p. 159

6. Referências bibliográficas. "'"'''''''''''''''''''' p. 159

Abstract , p. 165

Apêndice. ........................... . .. ... .. .... .... ... .... ... p. 166

114



Resumo

Avaliou-se a existência ou não de interação farmacocinética entre a
ranitidina e o diclofenaco em voluntários sadios após administração de dose peroral
de Voltaren@ 50. Selecionaram-se 15 e avaliaram-se oito voluntários adultos, de
ambos os sexos, sadios, em estudo constituído por duas fases. Dos oito voluntários,
um foi excluído do estudo. Na Fase I o diclofenaco foi administrado isoladamente
aos voluntários em jejum pela manhã. Na Fase 11,os voluntários foram submetidos
a um tratamento de sete dias com ranitidina, depois do qual receberam nova dose
de diclofenaco. A administração de ranitidina continuou por mais três dias. Foram
colhidas amostras de sangue e urina no intervalo de 0-72 horas após a
administração de diclofenaco nas duas fases do estudo. Determinou-se a
concentração plasmática e urinária de diclofenaco e a concentração urinária de seus
produtos de biotransformação hidroxilados por técnica de cromatografia líquida de
alta eficiência, em dois perfis independentes e consecutivos para diclofenaco e
produtos de biotransformação, precedida por extração com solvente orgânico em
meio ácido e, no caso das amostras de urina, precedida também por hidrólise
enzimática. Os valores de "clearance" de formação (Clr) dos produtos de
biotransformação hidroxilados foram, em X:t EPM (mediana): 15,9:t 2,9 (15,2)
mVmin para o 4',5-hidroxidiclofenaco, 3,3:t 0,9 (2,6) mVmin para o
3'-hidroxidiclofenaco, 22,1:t 5,9 (23,5) mUmin para o 4'-hidroxidiclofenaco e
8,74:t 1,43 (7,4) mVmin para o 5-hidroxidiclofenaco quando se administrou
diclofenaco isoladamente. Não houve alteração significativa destes valores pela
associação com a ranitidina. Da mesma forma, o "cl"earance renal (Clr) do
diclofenaco, de 7,1 :t 2,8 (5,1) mVminapós administração de diclofenaco isolado,
não sofreu alteração significativa pela associação com a ranitidina. A associação
com a ranitidina provocou um aumento significativode cerca de 43 % na meia-vida
de eliminação do diclofenaco em plasma, que passou de 1,01 :t 0,13 h (X :t EPM)
na Fase I (fármaco isolado) para 1,44:t 0,34 h na Fase II (fármaco associado), além
de causar redução da excreção urinária do produto de biotransformação
4'-hidroxidiclofenaco, que teve sua fração eliminada total (FeIT) reduzida de
5,85:t 1,12 (5,06) % (X:t EPM (med» na Fase I para 4,39:t 0,75 (3,73) % na
Fase 11. Com base nestes resultados sugere-se que a ranitidina reduza a
biotransformação do diclofenaco pela diminuição da excreção renal de seu principal
produto de biotransformação hidroxilado (4'-hidroxidiclofenaco) com conseqüente
aumento da meia-vida de eliminação plasmática do diclofenaco. Apesar da
interação farmacocinética aqui registrada, a associação diclofenaco-ranitidina é
vantajosa para pacientes com história de úlcera péptica, suscetíveis a ulceração
recorrente.

115



1. Introdução

o diclofenacoé um antiinflamatórionão-esteroidalcapaz de supnmlr

inflamação aguda e crônica, dor e hipertermia em modelos animais [16,29]. Seus

efeitos farmacológicos estão relacionados à inibição da enzima cicloxigenase com

conseqüente inibição da síntese de prostaglandinas [29].

o diclofenaco é indicaqo no tratamento de pacientes portadores de

doenças reumáticasacompanhadasde dor e inflamaçãoe também em algumas

condições não-reumáticas [27,29].

Este fármaco é eliminado do organismo fundamentalmente através de

biotransformação, sofrendo principalmente reações de oxidação em várias posições

.dos anéis aromáticos que originam quatro produtos de biotransformação

hidroxilados: 3'-hidroxidiclofenaco (3'-OH-D), 4'-hidroxidiclofenaco (4'-OH-D),

5-hidroxidiclofenaco (5-0H-D) e 4',5-di-hidroxidiclofenaco (4',5-0H-D)

[17,26,28]. Em 1988, Faigle e colaboradores identificaram um quinto produto de

biotransformação do diclofenaco, o 3'-hidroxi-4'-metoxidiclofenaco

(3'-OH-4'-MeO-D). A formação deste produto envolve reações de oxidação e

metilação e é provável que os produtos de biotransformação 3'-OH-D e 4'-OH-D

atuem como intermediários destas reações [5] (Figura 1).
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Figura 1: Diclofenaco e seus produtos de biotransfonnação.
I: diclofenaco;II: 4'.OH-D;III:5-OH-D;IV:3'-OH-D;
V:4', 5-OH-D; IV: 3'.OH-4'-MeO-D.
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Os produtos de biotransformação hidroxilados (4'-OH-D, 3'-OH-D,

5-0H-D e 4',5-0H-D) apresentam uma cinética em plasma semelhante à do

dic1ofenaco,atingindo concentração plasmática máxima cerca de 40 minutos após

administração de solução peroral de dic1ofenaco de sódio. A meia-vida de

decaimento plasmáticodos produtos de biotransformação hidroxilados varia entre I

e 3 horas, sendo, portanto, semelhante à do dic1ofenaco.Decorridas 36 horas da

administração já não é possível detectar o dic1ofenaco ou seus produtos de

biotransformação hidroxilados no plasma. O produto de biotransformação

metoxilado (3'-OH-4'-MeO-D), por sua vez, alcança concentração plasmática

máxima 12 horas após a administração e permanece no plasma por mais de 96

horas, apresentando meia-vidade eliminação de cerca de 80 horas [2].

Tanto o diclofenaco quanto seus produtos de biotransformação sofrem

conjugação originando no homem glicuronatos e sulfatos que são excretados na

bile e na urina [17,26,28,29]. No cão e no rato o diclofenaco sofre circulação

entero-hepática [17]. Schneider e colaboradores, em estudo realizado em pacientes

portadores de doença hepática ou câncer de pâncreas, determinaram que cerca de

5 % da dose administrada por via oral foi excretada por via biliar na forma de

diclofenaco inalterado e produtos de biotransformação, mas este valor pode chegar

a 10% em indivíduoscom função hepática normal [23].

Entre os produtos de biotransformação hidroxilados, o de maior excreção

urinária é o 4'.OH-D, seguido pelos produtos 4',5-0H-D, 5-0H-D e 3'-OH-D, em

ordem decrescente de excreção urinária [2,17].
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o produto de biotransformação 4'-OH.D apresenta atividade

antiedematosa em ratos, sendo seis vezes mais potente neste caso que o ácido

acetilsalicilico,mas 30 vezes menos ativo que o diclofenaco inalterado. Também é

ativo na redução do inchaço de artrite induzida em ratos, sendo, neste caso, 40

vezes menos eficiente que o diclofenaco. Apresenta atividade antipirética cerca de

30 vezes menor que a do diclofenaco. A atividade antiinflamatória deste produto de

biotransformação deve-se à sua capacidade de inibir a sintese de prostaglandinas in

vitro. Os outros produtos de biotransformação hidroxilados do diclofenaco não

apresentam atividade antiinflamatória e só são capazes de inibir a síntese de

prostaglandinas in vitro em altas doses. Nenhum dos produtos de biotransformação

hidroxilados apresentou toxicidade superior à do diclofenaco: a DL50 do 4'.OH-D

é da mesma ordem que a do diclofenaco inalterado, enquanto que a toxicidade dos

outros produtos é significativamentemenor. Além disso, nenhum destes produtos

de biotransformação apresenta efeito deletério na mucosa gastrointestinal de ratos,

ao contrário do fármaco inalterado [16]. O produto 3'.OH.4'.MeO.D é cerca de

300 vezes menos ativo que o diclofenaco inalterado na inibição da sintese de

prostaglandinas ill vitro e cerca de 50 vezes menos potente como analgésico [29].

Como a grande maioria dos fármacos antiinflamatórios não-esteroidais, o

diclofenaco pode provocar, como efeito colateral, lesões no trato gastrointetinal

[29]. Para evitar essas reações adversas alguns autores sugerem a administração de

ranitidina, um antagonista de receptores H2 de histamina a pacientes que estejam

em tratamento crônico com antiinflamatórios não-esteroidais [4].

A ranitidinaé um antagonista de receptor H2 de histamina que, juntamente

com a famotidina, vêm substituindo a cimetidina no tratamento de pacientes com
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lesões gástricas, por se mostrar mais potente e por produzir menos efeitos

colaterais.

Os fármacos que sofrem reações de biotransformação oxidativas no

retículo endoplasmático hepático, entre os quais inclui-se o diclofenaco, ligam-se

ao citocromo P-450 formando um complexo que sofre oxidação pela ação de

monoxigenases de função mista. A cimetidina também se liga ao citocromo P-450,

produzindo um complexo citocromo-substrato estável. A formação deste complexo

impede o acesso de outros fármacos ao sistema enzimático do citocromo P-450,

inibindo as monoxigenases de função mista e reduzindo, desta forma, a

biotransformação de outros fármacos. [24,25]. A ranitidina não forma um

complexo tão estável quanto a cimetidina e, portanto, não inibe a biotransformação

de outros fármacos na mesma extensão [24]. Alguns autores chegam a considerar a

ranitidina e a famotidina livres de interação [19,32], mas, como a cimetidina, a

ranitidina também é capaz de inibira monoxigenase [9,10,13].

Estudos comprovam que a cimetidina e a ranitidina provocam redução do

fluxo sanguíneo hepático, e foi sugerido que este fato seria responsável pela

redução da depuração hepática de alguns fármacos [I]. Novas evidências, no

entanto, indicam que os antagonistas de receptores H2 de histamina não têm efeito

significativo sobre o fluxo sanguíneo hepático [3,15,30] e este efeito seria pouco

importante na interação.

A cimetÍdinaé capaz de inibir o metabolismo da nifedipina [24] o mesmo

ocorrendo, em menor escala, com a ranitidina [13]. Também a nitrendipina sofTeu

inibição por parte da cimetidina [12] e da ranitidina [9,22]. A famotidina, um novo
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antagonista de receptores H2 de histamina, não mostrou interferência no

metabolismo da nifedipina(I I].

Outros fármacos que têm sua cinética alterada por inibição de sua

biotransformação quando associados à cimetidina ou à ranitidina são o midazolam

[6], a warfarina e o metoprolol. As alterações provocadas pela ranitidina são

sempre em menor escala que as provocadas pela cimetidina. Assim, quando é

necessário associar um fármaco altamente biotransformado no sistema microssomal

hepático a um antagonista de receptor H2 de histamina opta-se pela ranitidina [24].

Em vista disso, a ranitidina é largamente prescrita em associação a antiinflamatórios

não-esteroidais, como o diclofenaco. Que tipo de interação pode ser esperada, de

forma a tornar essa associação vantajosa? Devido à ausência de trabalhos sobre tal

assunto é imperativa a realização desse estudo, para dar suporte farmacológico ao

Clínico, visando terapia eficaze de baixo risco.

2. Objetivo

O objetivo deste trabalho é avaliar a existência ou não de interação entre

diclofenaco, um fármaco altamente biotransformado, e a ranitidina, um antagonista

de receptores H2 de histamina,altamente prescrito em associação.
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3. Material e métodos

3.1. Protocolo de estudo

3.1.1. Casuística

Foram selecionados inicialmente 15voluntários sadios, de ambos os sexos,

para inclusão no estudo. Apenas oito, dos quais um fumante e sete não fumantes,

consumidores moderados ou não-consumidores de álcool, com idade variando de

20 a 44 anos (28:1: 8 anos, X:1: DP), peso de 47 a 97 kg (64:1: 15 kg, X:1: DP) e

altura de 150 a 193 em (171 :1:14 cm, X:1: DP) concluíram o protocolo de estudo.

A identificação e dados pessoais de cada voluntário são indicados no Quadro a.l,

Apêndice. Todos os voluntários foram informados em detalhes sobre o estudo e

forneceram o seu consentimento de participação por escrito (Consentimento de

Participação Pós-informação, Apêndice). Nenhum deles tomou qualquer

medicação que pudesse interferir no estudo nas três semanas que o precederam.

Um dos voluntários (Voluntário 8) foi retirado do estudo por ter contraído infecção

durante o mesmo, necessitando da administração de antibióticos e antivirais.
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3.1.2. Administração dos fármacos

o estudo foi divididoem duas fases, conforme o esquema:

Fase I Fase 11

Ia semana 2a semana

1° dia
diclofenaco de sódio

50rng
dose única

1° ao HP dia
cloridrato de ranitidina

300 rngldia

7° dia
diclofenacode sódio

50rng
doseúnica

o diclofenaco foi administrado na forma de comprimidos de revestimento

entérico contendo 50 mg de diclofenaco de sódio por comprimido (Voltaren@ 50),

enquanto que a ranitidina foi administrada diariamente na dose de 300 mg, duas

vezes ao dia.

Na Fase I do estudo o diclofenaco foi administrado pela manhã aos

voluntários em jejum em dose única peroral de um comprimido. Os voluntários

receberam desjejum uma hora após a administração e, depois disso, seguiram uma

dieta normal.

Uma semana após a realização da Fase 1iniciou-se a Fase 11.Nesta fase os

voluntários foram submetidos a um tratamento de dez dias com ranitidina durante o

qual receberam 300 mg de cloridrato de ranitidina por dia, divididos em duas doses
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de 150 mg cada, sendo uma dose administrada de manhã e a outra, á noite. No

sétimo dia do tratamento procedeu-se á administração do diclofenaco conforme

descrito anteriormente para a Fase I. A administração de ranitidina continuou por

mais três dias, correspondentes ao tempo necessário para as coletas de urina.

3.1.3. Coleta e armazenamento de amostras

Plasma

Foram coletadas amostras de sangue 0,5, 1, 1,5,2,3,4, 6 e 8 horas após a

administração do diclofenaco, tanto na Fase I quanto na Fase 11do estudo. Esta

coleta foi feita com seringas plásticas descartáveis mantendo-se a veia dos

voluntários com Butterfly@ Abbott heparinizado. O plasma foi separado por

centrifugação e mantido em congelador a -20°C até a execução da análise.

Urina

A urina dos voluntários foi coletada nos intervalos de 0-4, 4-8, 8-12,

12-24, 24-36, 36-48, 48-60 e 60-72 horas após a administração do diclofenaco.

Esta coleta foi realizada em frascos âmbar contendo o antioxidante metabissulfito

de sódio (4 mg/rnL urina). No periodo de coleta os frascos foram mantidos em

refrigerador. Mediram-se o pH e o volume total de urina em cada intervalo de
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coleta. Alíquotas de 20 ml em duplicata foram mantidas em congelador a -20°C até

a execução da análise.

3.2. Procedimento analítico

3.2.1. Análise das amostras de plasma

As amostras de plasma foram analisadas em duplicata paralelamente a

padrões em três diferentes concentrações em triplicata. A concentração plasmática

de diclofenaco nas amostras foi determinada através de cromatografia líquida de

alta eficiência em fase reversa precedida de extração, conforme descrito no

Capítulo I e resumido no Esquema analítico 1 [21].
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agitação, 60 s

centrifugação, 20 min

evaporaçào

CLAE: coluna: Novapak C;8 ' 150 x 3.9 mm. 4 jlm
fase móvel: tampào acetato 0,75 M. pH 5,0 : acelonitrila

(55:45, v/v)
fluxo: 0.9 mUmin

delecção: ultravioleta, À = 282 nrn

Esquema analítico 1: Micrométodo para detenninação de diclofenaco em plasma através
de cromatografia líquidade alta eficiência (CLAE).
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3.2.2. Análise das amostras de urina

As amostras de urina foram analisadas em duplicata paralelamente a

padrões em três diferentes concentrações em triplicata. A concentração urinária de

diclofenaco e seus metabólitos hidroxilados nas amostras foi determinada através

de cromatografia líquida de alta eficiência precedida de hidrólise enzimática e

extração com solvente orgânico em meio ácido conforme descrito no Capítulo lU e

resumido no Esquema analítico 2.
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amostras padrões

incubação, 31>C, 1 h

agitação, 90 s

centrifugação, 30 min

* sol vente =diclorometano:á1coo1 isopropilico 9:1 (v/v)

CLAE:

diclofenaco: coluna Novapak c;s. 150 x 3,9 mm, 4 J.1I11
fase móvel: tampão acetato 0,75M : acetonitrila (55:45)
fluxo: 0,9 mlImin

detecção: ultravioleta, Â.=282 run

produtos de

biotransfonnação: coluna ODS Shimadzu, 150 x 6 mm; 5 J.1I11
fase móvel: tampão acetato 0,01 M : metanol :acetoni-

trila (50:40:5)
fluxo: 1,0 mlImin
detecção: ultravioleta, Â.=282 run

Esquema analítico 2: Procedimento de extração para detenninação de dic1ofenaco e seus
produtos de biotransformação hidroxilados em urina.
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3.3. Cálculos e análise estatística

3.3.1. Cálculos

Plasma

A farmacocinética do diclofenaco em plasma após administração de dose

única peroral de diclofenaco de sódio associado ou não à ranitidina foi avaliada em

voluntários sadios com base nas curvas "concentração plasmáticavs tempo" (C x t)

e "transformação logaritmica da concentração plasmática vs tempo" (logC x t).

Aplicou-se um modelo bicompartimental aberto de administração extravascular,

caracterizado por três fases: absorção, distribuição e eliminação [18].

Foram calculados os seguintes parâmetros farmacocinéticos:

. Cmax: concentração plasmática máxima que o fármaco atinge após a

administração perora!. É obtida a partir da curva" concentração plasmática (nglrnL)

vs tempo (h)".

. tmax:tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco

atinja o valor de Cmax. Também é obtido a partir da curva "concentração

plasmática (nglrnL) vs tempo (h)"

. t(1/2)13:meia-vida de eliminação do diclofenaco, que corresponde ao

tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco se reduza em
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50 %. É obtida graficamente a panir da curva "concentração plasmática (nglrnL) vs

tempo (h)"

. 13:constante de velocidade de eliminação. calculada através da equação.

0,693

fi= t(1/2)p
(h-I)

. AUCT: área sob a curva "concentração plasmática (nglrnL) vs tempo

(h)", calculada da seguinte forma:

AUCT =AUCO-8 + AUCs-«> (ngoh/ml)

onde:

AUCO-S:área sob a curva "concentração plasmática (nglrnL) x tempo (h)"

no intervalo de O a 8 horas, calculada pelo método dos trapezóides através da

equação:

AUCO-s =LAUCinterv810

e:

AUCinterv810= (t2 - ti )(CI +Cz)
2

(ngoh/rnl)

tI: instante inicialdo intervalo em que se quer determinar AVC;

tf instante final do intervalo em que se quer determinar AVC;

CI: concentração plasmáticade diclofenaco em t I e;
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C2: concentração plasmáticade diclofenaco em t2.

e:

AUCS-oo:área sob a curva "concentração plasmática (nglrnL) x tempo (h)"

no intervalo de 8 h a 00, calculada por extrapolação até infinito através da equação:

Cs

AVCs_1X>=li (ng'h/ml)

onde:

C8: concentração plasmáticade diclofenaco em t = 8 h.

.CIT: taxa de depuração plasmática total ("clearance" total) do

diclofenaco, calculada pela equação:

D

CIT = AVCT
(mI/min)

onde:

D: dose de diclofenaco administrada.

.Vd: volume aparente de distribuição do fánnaco, obtido através da

equação:

Vd = CIT
fi

(I)
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Urina

A excreção urinária do diclofenaco e de seus metabólito hidroxilados em

voluntários sadios após administração de dose única de diclofenaco associado ou

não à ranitidina foi avaliadaatravés dos seguintes parâmetros [7,18]:

. AeAt: quantidade de fármaco ou metabólito excretada na unna num

determinado intervalo de tempo. É obtida pela equação:

AeÓt =CÓt X VÓt (mg)

onde:

CM: concentração urinária de diclofenaco ou produto de

biotransformação no intervalo de tempo dt e;

Vt.( volume de urina no intervalo de tempo dt.

. FeIT: fração da dose eliminada na urina sob forma de diclofenaco ou

produto de biotransformação durante todo o periodo de duração do estudo. E

calculado pela equação:

FelT =L FelÓt (%)

e:

Felt.t: fração da dose administrada eliminada na urina sob forma de

diclofenaco ou produto de biotransformação, calculada pela equação:
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Ae
Fel = --M. x 100

6t D
(%)

.Clr: taxa de depuração renal ("clearance" renal) do diclofenaco, obtida

por meio da equação:

Clr = FelTd x CIT (mllmin)

onde:

FelTd: fração da dose eliminadana urina sob forma de diclofenaco durante

todo o período de duração do estudo.

. CI( taxa de formação ("clearance" de formação) de cada produto de

biotransformação do diclofenaco, calculada pela equação:

Clr = FelTm x ClT (mllmin)

onde:

FelTm: fração da dose eliminada na urina sob forma de cada produto de

biotransformação do diclofenaco durante todo o período de duração do estudo.

3.3.2. Análise estatística

Sugeriu-se, com base estatística, que a interpretação dos resultados fosse

efetuada utilizando-se teste estatístico não-paramétrico, uma vez que se trata de
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estudo altamente controlado, investigando-se, no entanto, população reduzida.

Desta forma os resultados foram submetidos ao teste de Wilcoxon ("Rank Sum

Test"). Efetuou-se também um teste estatistico paramétrico (teste "t"de Student)

para efeito de comparação [20].

4. Resultados e discussão

Os principais parâmetros farmacocinéticos do dicIofenaco em voluntários

sadios, determinados com base nas curvas de decaimento plasmático do diclofenaco

em função do tempo após administração de dicIofenaco isolado e associado á

ranitidina, estão descritos na Tabela 1.
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Tabela 1: DisposIção cinétlca do diclofenacoem voluntários sadios após dose única peroral
de diclofenaco de sódio.

valores em X i EPM (mediana)

*: teste "t", paramétrico
**: teste de WiIcoxon. não-paramétrico
tNS: diferença não-significativa
~S:diferença significativa

As curvas médias de decaimento plasmático do dicIofenaco em função do

tempo após administração isolada e associado à ranitidina estão ilustradas na

Figura 2, enquanto que as curvas das medianas podem ser vistas na Figura 3.
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diclofenaco
Parâmetro diclofenaco + I) significância

ranitidina

t(l/2)p (h) 1.01 iO.13 1.44 i 0.34 0,26* NSt
(0,95) (0,95) 0.05** S

f3(h-I) 0,7683 i 0.1102 0,5933 i 0,0859 0,23 NS
(0,7295) (0,7295) 0,09 NS

CIT (mUmin) 447 i 80 408 i 52 0,69 NS
(374) (367) 0,35 NS

Vd (I) 37.9 i 7,2 46.7 i 6,7 0.39 NS
(30.7) (48.8) 0.45 NS

AUCT (ng'h/ml) 1986 i 252 2022 i 209 0.91 NS
(2075) (2113) 0.93 NS



FASE I

FASE 11

fJ-g 1m I

2000

CURVA DAS MEDIAS
Voluntarios 1 a 7

Figura 2: Curvas médias de decaimento plasmático do diclofenaco após administração de
Voltaren@ 50 isolado (Fase I) ou associado à ranitidina (Fase 11)a voluntários
sadios (n = 7).
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CURVA DAS MEDIANAS
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Figura 3: Curvas medianas de decaimento plasmático do diclofenaco após administração
de Voltaren'~ 50 isolado (Fase I) ou associado à ranitidina (Fase 11) a
voluntários sadios (n =7).
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Observou-se uma diferença significativa, com p = 0,05, entre os valores de

meia-vida de eliminaçào do diclofenaco nas duas fases do estudo. Após

administraçào de diclofenaco isolado (Fase I), obteve-se meia-vida de, expressa em

X:t EPM (mediana), 1,01 :t 0,13 (0,95) h. Quando o diclofenaco foi associado à

ranitidina (Fase 11),a meia-vidaaumentou para 1,44 :t 0,34 (0,95) h (Tabela 1). Os

demais parâmetros fannacocinéticos, como constante de eliminação (~), depuração

plasmática total (CIT), volume aparente de distribuição (Vd) e área sob a curva

"concentração plasmática vs tempo" (AUCT) não mostraram diferença entre as

duas fases do estudo (Tabela 1).

Os valores de meia-vida de eliminação (t(l/2)~) e área sob a curva

"concentração plasmática vs tempo" (AUCT) obtidos para o diclofenaco na Fase I

deste estudo são semelhantes aos descritos anterionnente na literatura para

voluntários sadios [2,31].

A Figura 4 ilustra as curvas média de excreção urinária do diclofenaco

inalterado e de seus produtos de biotransfonnação hidroxilados nas Fases I e 11

deste estudo. As medianas dos valores de fração da dose administrada eliminada na

urina sob fonna de fármaco inalterado ou biotransfonnado em cada periodo de

coleta (0-4, 4-8, 8-12, 12-24, 24-36, 36-48, 48-60 e 60-72) nas Fases I e II do

estudo estão ilustradas nas Figuras 5, 6, 7, 8 e 9 respectivamente para o

4',5-di-hidroxidiclofenaco, o 3'-hidroxidiclofenaco, o 4'-hidroxidiclofenaco, o

5-hidroxidiclofenaco e o diclofenaco inalterado.
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FRACAO ELIMINADA - MEDIAS

Figura 4: Curvas médias de excreção urinária de diclofenaco e de seus produtos de
biotransformação hidroxilados após administração de dose única de diclofenaco
de sódio isolado ou associado à ranitidina (o = 7).
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FRAÇAO ELIMINADA vs INTERVALO
4'5 -DIIDROXIDICLOFENACO

%3

1

2 MEDIANAS

~ FASE I

~ FASE U

o
0-4 4-8 8-12 12-24 24-36 36-48 48-72

HORAS

Figura 5: Fração da dose administrada eliminada na urina sob fonna de
4',5-di-hidroxidiclofenaco após administraçào de dose única de diclofenaco de
sódio isolado ou associado à ranitidina -medianas(n = 7).

140
-



FRAÇÃO ELIMINADA vs INTERVALO

% . 3-HIDROXIDICLOFENACO
1.00

0.90
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0.00
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MEDIANAS
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Figura 6: Fração da dose administrada eliminada na urina sob forma de
3'-hidroxidiclofenaco após administração de dose única de diclofenaco de sódio

isolado ou associado à ranitidina - medianas (n = 7).
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FRAÇÃO ELIMINADA vs INTERVALO
4-HIDROXIDICLOFENACO

%
4

3

2

o
0-4 4-8 8-12 12-24 24-36 36-48 48-72

HORAS

MEDIANAS

~ FASE I

~ FASE U

Figura 7: Fração da dose administrada eliminada na urina sob fonna de
4'-hidroxidiclofenacoapós administração de dose única de diclofenaco de sódio
isolado ou associado â ranitidina - medianas (n = 7).
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FRACÃO ELIMINADA vs INTERVALO
5 -HIDROXIDICLOFENACO

%
2
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MEDIANAS
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~ FASE U

o
0-4 4-8 8-12 12-24 24-36 36-48 48- 72
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Figura 8: Fração da dose administrada eliminada na urina sob forma de
5-hidroxidiclofenacoapós administração de dose única de diclofenaco de sódio
isolado ou associado à ranitidina -medianas(n = 7).
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FRAÇÃO ELIMINADA vs INTERVALO
DICLOFENACO

%
2

MEDIANAS

1
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o
0-4 4-8 8-12 12-2424-3636-4848-72
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Figura 9: Fração da dose administrada eliminada na urina sob fonna de diclofenaco
inalterado após administração de dose única de diclofenaco de sódio isolado ou
associado à ranitidina -medianas(n = 7).
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Observou-se decaimento exponencial para os principais produtos de

biotransformação hidroxilados do diclofenaco, o 4',5-0H-D (Figuras 4 e 5), o

4'-OH-D (Figuras 4 e 7) e o 5-0H-D (Figuras 4 e 8). O mesmo não ocorreu para

o 3'-OH-D (Figuras 4 e 6), o que é explicado pelo fato deste produto ser, entre os

produtos de biotransformação hidroxilados, o de menor importância na depuração

hepática do diclofenaco e, portanto, de menor excreção urinária (2,17]. Assim

sendo, no presente trabalho, não se observou decaimento exponencial deste

produto em função do tempo.

A excreção renal de diclofenaco inalterado e de seus produtos de

biotransformação expressa sob forma de fração eliminadano periodo de 0-72 horas

é descrita nas Tabela 2 e 3A e B. A tração da dose administrada eliminadana urina

sob forma inalterada e biotransformada no periodo de 0-72 horas foi da ordem de

20 % nas duas fases do estudo.
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Tabela 2: Excreção renal de diclofenaco inalterado e seus produtos de biotransformação
hidroxilados em voluntários sadios após dose única peroral de diclofenaco de
sódio expressa por meio da fração da dose administrada excretada na urina
durante o periodo do estudo (FelT)'

valores em X.:t EPM (mediana)

*: teste "t", paramétrico
**: teste de Wilcoxon, não-paramétrico
tNS: diferença não-significativa
tS: diferença significativa
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Produto FelT (%) P significância

diclofenaco
diclofenaco +

ranitidina

4',5-0H-D 3.81 :t 0.69 3,6l:t: 0.67 0.84* NSt
(3,55) (2,99) 0.67** NS

3'-OH-D 0.83 :t 0,27 0,72 :t 0,20 0.76 NS
(0,69) (0,87) 0,67 NS

4'-OH-D 5,85 :t 1.12 4.39 :t 0,75 0.30 NS
(5,06) (3,73) 0,05 S

5-0H-D 2.21 :tO,41 1,99 :t 0,38 0.70 NS
( 1.92) (1,96) 0.27 NS

diclofenaco 1.69 :!:0.65 1.47 :!:0,47 0.78 NS

(1,13) (1,00) 0.45 NS



Tabela 3: Excreção renal de dlclofenaco inaIterado e seus produtos de biotransfonnação
hidroxilados em voluntários sadios após dose única peroral de diclofenaco de
sódio expressa por meio da fração da dose administrada excretada na urina
durante o periodo do estudo (FeIT)'
A: Faixa de variação (X -DP -X + DP).

B: Valores mínimos e máximos.

A excreção renal mostrou-se significativamente reduzida pela associação

com a ranitidina apenas para o produto de biotransformação 4'-OH-D, com

p s 0,05, com diminuição da fração eliminada total (FeIT) de 5,85:!: 1,12 (5,06)

para 4,39:!: 0,75 (3,73) % (valores em X:!: EPM (med» (Tabela 2). A faixa de
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Produto FelT (%)

diclofenaco
diclofenaco +

ranitidina

4',5-08-D 1,99- 5,63 1.83 - 5,39

3'-08-D 0.11 - 1.55 0,20 - 1,24

4'-08-D 2,88 - 8,82 2A2 - 6,36

5-08-D LI3 - 3,29 0.98 - 3,98

diclofenaco 0,00 - 3.42 0.21 - 2,71

Produto FelT (%)

diclofenaco
diclofenaco +

ranitidina

4' ,5-08-D 1,96 -6,79 0,90-6,33

3'-08-D 0,00 - 2,11 0,00 - 1,25

4'-08-D 2,85 - 11,83 1,99 - 7,83

5-08-D 0,83 - 3.77 0,27 - 3,22

diclofenaco 0,13 - 5.30 0,00 - 3,76



variação da fração eliminada total (FeIT) deste produto foi reduzida de 2,88 -8,82

quando o diclofenaco foi administrado isoladamente para 2,42 -6,36 quando o

diclofenaco foi associado à ranitidina (Tabela 3A) e os valores mínimos e máximos

foram reduzidos respectivamente de 2,85 e 11,83 % quando o diclofenaco foi

administrado isoladamente para 1,99 e 7,83 % quando o diclofenaco foi associado

à ranitidina (Tabela 3B).

Os outros produtos de biotransformação hidroxilados não apresentaram

redução significativa de sua excreção renal pela associação com a ranitidina

(Tabelas 2, 3A e B). Acredita-se que a diminuição da excreção renal de produtos

de biotransformação do diclofenaco só seja detectável a nivel do produto 4'-OH-D

por ser este o produto de biotransformação hidroxilado de maior excreção urinária

e de maior contribuição na depuração hepática do diclofenaco [2,17].

Apesar da ausência de estudos na literatura reportando tal interação, os

resuultados obtidos no presente trabalho referentes à excreção urinária (FeIT) estão

de acordo com investigações anteriores, em que a eliminação de diclofenaco sob

forma de produtos hidroxilados é descrita na seguinte ordem, do produto mais

excretado para o menos excretado: 4'-OH-D, 4',5-0H-D, 5-0H-D e 3'-OH-D

[2,17]. Devido à sua lenta eliminação, o produto 3'-OH-4'-MeO-D é detectado em

pequenas quantidades na urina em estudos de excreção urinária realizados em

periodos de até 96 horas. Isto não significa, no entanto, que este seja um produto

de biotransformação menos importante que os outros, já que ele apresenta valores

de área sob a curva "concentração plasmática vs tempo" superiores aos de todos os

produtQSde biotransformação hidroxilados [2].
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Não foi observada alteração significativa na excreção renal de diclofenaco

inalterado pela associação com a ranitidina (Tabelas 2, 3A e B). A depuração renal

do diclofenaco é de pequena importância, uma vez que porcentagens inferiores a

5 % da dose administrada [2,17] são eliminadas na urina sob forma inalterada. Os

resultados do presente trabalho estão de acordo com os anteriormente reportados

para o homem evidenciando eliminação na faixa ao redor de 3,4 e 2,7 % da dose

administrada sob forma de produto inaiterado na urina após administração isolada

ou associada, respectivamente (Tabela 3A). Entretanto, devido a variações

individuais da biotransformação hepática valores mínimos de 0,13 % e máximos de

5,30 % foram obtidos na presente investigação (Tabela 3A e B). A Figura 9

ilustra a fração eliminada de diclofenaco inalterado em função do tempo.

Observa-se, na Fase I (diclofenaco isolado), um decaimento mais acentuado da

fração eliminada que o observado na Fase II (diclofenaco associado à ranitidina).

Quando a ranitidina foi associada ao diclofenaco (Fase li) observou-se um

prolongamento da meia-vida de eliminação do diclofenaco em plasma (Tabela 1,

Figuras 2 e 3) comprovada pelos resultados obtidos a partir da excreção urinária

deste produto expressa em fração eliminada no intervalo 0-4 e 4-8 horas (Figura

9). A diminuição na biotransformação, evidenciada pela diminuição na excreção

renal de 4'-OH-D, é responsável pelo prolongamento da meia-vidade eliminação do

diclofenaco quando associado à ranitidina.

A literatura reporta diversos valores para o parâmetro FelT (fração da

dose administrada eliminada na urina) dos produtos de biotransformação do

diclofenaco, valores estes que não coincidem com os obtidos neste trabalho.

Acredita-se que isto tenha ocorrido provavelmente devido à falta de sensibilidade e
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seletividade da metodologia empregada para as dosagens nos estudos anteriores

[8,14].

Um perfil da excreção urinária de diclofenaco inalterado e seus produtos

de biotransformação hidroxilados após administração do produto isolado (Fase I)

ou associado à ranitidina (Fase II) é ilustrado nas Figuras 10 e 11 respectivamente

em médias e medianas. Da mesma forma, a depuração renal e hepática do

diclofenaco após administração peroral do produto farmacêutico estão ilustradas

nas Figuras 12 e 13 respectivamente em médias e medianas. Nenhum estudo

anterior reportou dados relativos aos parâmentros Clr ("clearance" de formação)

dos produtos 4'-OH-D, 4',S-OH-D, S-OH-D e 3'-OH-D, quer após administração

isolada do diclofenaco, quer após associação com outros fármacos e, mais

especificamente, com a ranitidina. Assim sendo, os valores para este parâmetro

obtidos na presente investigação foram apenas comparados entre si ("Fase I vs Fase

lI").
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Figura 10: Excreção urinária de diclofenaco e seus produtos de biotransfonnação após
administração peroral de dose única de diclofenaco isolado (Fase I) ou
associado' a ranitidina (Fase 11)-médias.
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Figura 11: Excreção urinária de diclofenaco e seus produtos de biotransfonnação após
administração peroral de dose única de diclofenaco isolado (Fase I) ou
associado' a ranitidina (Fase lI) - medianas.
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Figura 12: Depuração renal e hepática de diclofenaco e seus produtos de biotransformação
após administração peroral de dose única de diclofenaco isolado (Fase I) ou
associado á ranitidina (Fase lI) - médias.
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Figura 13: Depuração renal e hepática de diclofenaco e seus produtos de biotransfonnação
após administração peroral de dose única de diclofenaco isolado (Fase I) ou
associado á ranitidina (Fase 11)-medianas.
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A depuração renal do diclofenaco é de pequena importância uma vez que

porcentagens da dose inferiores a 5 % são excretadas na urina sob forma inalterada.

Não houve alteração significativade depuração renal pela associação com ranitidina

(Tabela 4), entretanto observa-se larga variação individual uma vez que foram

obtidos valores mínimos de 0,4 e máximos de 23,3 mVminreferentes ao "clearance"

renal (CIr) do diclofenaco após administração de diclofenaco isolado e valores

minimos de 0,0 e máximos de 14,6 mVrninapós associação com ranitidina (Tabela

5B). Não se demonstrou qualquer acúmulo digno de nota para o diclofenaco, uma

vez que sua depuração renal se manteve inalterada pela coadministração.
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Tabela 4: Depuração renal do diclofenaco inalterado (Clr) e dos seus produtos de
biotransformação hidroxilados (Clr) em voluntários sadios após dose única
peroral de diclofenacode sódio.

valores em X :t EPM (mediana)

*: teste "t", paramétrico
**: teste de Wilcoxon, não-paramétrico
tNS: diferença não-significativa
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Produto Clearance (mVmin) p significância

diclofenaco
diclofenaco +

ranitidina

4',5-0H-D 15.9 :t 2.9 14,9:t2,7 0.79* NSt

(Clf) (15.2) (15,3) 0.55**

3'-OH-D 3.3 :t 0,9 2,7 :t 0,7 0.64 NS

(Clf) (2,6) (3,3) 0.40

4'-OH-D 22,1 :t5,9 18,1 :!:3,2 0,56 NS

(Clf) (23.5) (17.6) 0.27

5-0H-D 8.7:t1.4 8,4:!: 2,4 0.91 NS

(Clf) (7.4) (6,1) 0.40

diclofenaco 7.1 :t2,8 5.4 :!:1,9 0.64 NS

(Clr) (5.1) (3,5) 0.45



Tabela 5: Depuração renal do dic1ofenaco inalterado (Clr) e dos seus produtos' de
biotransformaçào hidroxilados (Clr) em voluntários sadios após dose única
peroral de dic1ofenacode sódio
A: Faixa de variação (X -DP, X + DP).

B: Valores mínimos e máximos

Apesar da excreção urinária do principal produto de biotransformação

hidroxilado do dic1ofenaco (4'-OH-D) apresentar redução significativa pela

associação com a ranitidina(Tabela 2) e do seu "clearance" de formação (Clr) estar
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Produto Clearance (ml/min)

diclofenaco
diclofenaco +

ranitidina

4',5-0H-D (Clf) 8,2-23,6 7,8- 22,0

3'-OH-D (Clf) 0,9-5,7 0,8 - 4,6

4'-OH-D (Clf) 6,5 - 37,7 10,0-26,6

5-0H-D (Clf) 5.0- 12.4 2.1 - 14,7

diclofenaco (CL) 0- 14.5 0.4 -10.4

Produto Clearance (ml/min)

diclofenaco
diclofenaco +

ranitidina

4',5-0H-0 (Clf) 5.4 - 29.8 2A - 23,2

3'-OH-0 (Clf) 0-6.7 0-4.4

4'-OH-D (Clf) 2,6 - 52,0 5,3- 30,5

5-0H-0 (Clf) 5.1- 16,6 1.3- 20,3

diclofenaco (CL) 0.4- 23,3 0-14,6



reduzido em cerca de 25 % na Fase 11(dicIofenaco associado à ranitidina) em

relação à Fase I (diclofenaco isolado) (Tabela 4) não se observou diferença

significativa nos valores de "clearance" de formação deste produto pela associação

com a ranitidina, provavelmente devido à grande variação individual na população

investigada (Tabela 5A e B), evidenciando valores mínimos de 2,6 e máximos de

52,0 rnlIminna Fase I do estudo e de 5,3 e 30,5 mllminna Fase II do estudo..

Os outros dois importantes produtos de biotransformação hidroxilados do

diclofenaco, 4',5-0H-D e 5-0H-D, também não mostraram redução significativa do

seu "clearance" de formação (Clr) pela associação com a ranitidina (Tabela 4),

quer em vista da menor contribuição na biotransformação do dicIofenaco que o

produto referido anteriormente (4'-OH-D), quer devido à larga variação individual

deste parâmetro na população investigada (Tabela 5A e B).

Finalmente, o produto hidroxilado de menor contribuição na

biotransformação do dicIofenaco, 3'-OH-D, da mesma forma que os anteriores, não

mostrou redução do seu "cIearance"de formação (Clr) pela ranitidina.

o perfil de excreção urinária mostrou serem os parâmetros fração

eliminada no intervalo de coleta (FeILlt)e fração eliminada total (FeIT) na urina,

parâmetros mais sensíveis que o "cIearance" (Clr) para o estudo de interação

proposto inicialmente.

Uma vez que a ranitidina mostrou-se inibidor pouco potente do

metabolismo do dicIofenaco sugere-se, com base nos resultados da presente

investigação, que a ranitidina afete a via principal de hidroxilação do diclofenaco,

reduzindo a excreção do maior produto de biotransformação, o 4'-OH-D. Apesar
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disso, a associação mostra-se segura e vantajosa para pacientes em tratamento

crõnico com este antiinflamatório e que possuam história de úlcera péptica [4].

Apesar da interação farmacocinéticaregistrada no presente trabalho não se espera

qualquer efeito adverso de relevância clínica pela associação de diclofenaco e

ranitidina.

5. Conclusão

Com base nos resultados obtidos sugere-se que a ranitidina reduza a

biotransformação do diclofenaco afetando o principal caminho metabólico

envolvendo a hidroxilação de anel na posição 4' (4'-hidroxidiclofenaco, 4'-OH-D)

com conseqüente prolongamento da meia-vida de desaparecimento plasmático do

diclofenaco e redução da fração da dose administrada eliminada na urina sob forma

de 4'-OH-D. Entretanto, apesar desta interação farmacocinética, não se espera

qualquer conseqüência de relevânciaclínica decorrente desta associação.
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Abstract.

The pharmacokinetic interaction between diclofenac and ranitidine was

evaluated in 8 healthy volunteers after peroral single administration of

Voltaren@ 50 in a two-phase study protocol. On phase I, diclofenac was

administered alone, while on Phase 11the volunteers were submitted to a chronic

treatment with ranitidine for seven days; then a dose of diclofenac was administered

and ranitidine continued for three days afterwards. Blood and urine samples were
collected at time intervals 0-72 hours after diclofenac administration. Diclofenac

and its hydroxylated metabolites in biological fluids were determined by two

independent profiles using HPLC technique after a single extraction with organic

solvent. in acidic medium. Enzymic hydrolysis was necessary for the cleavage of

conjugates in urine. Diclofenac elimination half-lifewas increased by 43 % ranging

from 1,01:t0,13 h to 1,44:t0,34 h (X:tSEM) when ranitidine was

coadministered. Significantdecrease on FelT of 4'-OH-D ranging from 5,85 :t 1,12

(5,06) % to 4,89:t 0,75 (3,73) % (X:t SEM (med» was obtained by ranitidine

association. Clf of metabolites expressed as X:t SEM (med) were, in ml/min:

15,9 :t 2,9 (15,2) for 4',5-0H-D, 3,3 :t 0,9 (2,6) for 3'-OH-D, 22,1 :t 5,9 (23,5) for

4'-OH-D and 8,7:t 1,4 (7,4) for 5-0H-D after peroral single dose of diclofenac

alone. These data showed no significant difference when ranitidine was

administered. Diclofenac renal clearance (Clr), expressed as X:t SEM (med), was

7,1 :t 2,8 (5,1) ml/minafter diclofenacand 5,4 :t 1,9 (3,5) ml/min, ranitidine. Based

on these data, ranitidine decreases the biotransformation of diclofenac by inhibition

of hydroxylation affecting urinary excretion of its main hydroxy metabolite,

4'-hydroxydiclofenac. In spite of this pharmacokinetic interaction, without clinica!

relevance, patients with a history of peptic ulcer and more susceptible to recurrent

ulceration. could benefit from the association diclofenac-ranitidine.
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Quadro a.1: Características dos voluntários.

.peso ideal = (altura (cm) -100) x 0,9

**DPI = desvio porcentual do peso ideal

DPI = l(peso real- peso ideal) / peso ideal] x 100

t F =fumante

;N =não-fumante

Voluntário sexo idade altura peso real peso ideal* DPI**

(anos) (em) (kg) (kg) (%)

1 (HD) Ft F 25 168 68 61 11

2 (VP) NF: F 2.1 165 58 59 -2

3 (55) NF F 3 172 65 65 O

.I (LM) NF M 33 193 97 84 15

5 (EP) NF M 21 183 73 75 -2

6 (5P) NF M 20 178 64 70 -9

7 (AL) NF F 23 150 47 45

8 (CE) NF F 33 156 54 49 10



Termo de Consentimento Pós-informação

Nome do voluntário / Idade /

Registro e / ou documento de identificação /

Título do projeto: Estudo de interação entre a ranitidina e o diclofenaco em voluntários sadios

após administração peroral de Voltaren~ 50.

Declaroque em - / - / - concordei voluntariamente em participar. como
\'oluntário.do projetode pesquisaacimareferido.Fui devidamenteinformadoem detalhesque:

1. O estudo implica em que eu me submeta a procedimentos. exames complementares e
tratamentos devidamente planejados. cujos eventuais riscos me foram explicados:

2. Os procedimentos não incluem, necessariamente. os já reconhecidos como aplicáveis
e podem visar à avaliação de tratamentos novos ou a compará-Ios com os tradicionais;

3. Não sou obrigado a continuar participando do projeto e posso. a qualquer momento.
sair do mesmo:

~. Meu consentimento aplica-se, igualmente. a panicipar da pesquisa como componente
do grupo controle. podendo receber substâncias inócuas ou inativas, com a finalidade de
dimensionar o "efeito placebo":

5. A pesquisa não será feita se houver. relacionados à mesma. grandes riscos para mim.
Da mesma fonna. caso algum risco proibitivo venha a se revelar no decurso do estudo, o
pesquisador se compromete a me alenar sobre o fato e a suspender de imediato minha
participação como voluntário.

Observações complementares:

assinatura do voluntário

SãoPaulo._de de_.
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Figura a.1: Curvas de decaimento plasmático do diclofenaco após administração
perora! de Voltaren-R>50 isolado (Fase I) ou associado à ranitidina
(Fase 11)-Voluntário I. \
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Figura a.3: Curvas de decaimento plasmático do dic1ofenaco após administração
peroral de Voltaren@50 isolado (Fase I) ou associado à ranitidina
(Fase lI) -Voluntário 3.
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Figura a.4: Curvas de decaimento plasmático do diclofenaco após administração
perora! de Voltaren:&J50 isolado (Fase I) ou associado à ranitidina
(Fase 11)-Voluntãrio 4.
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Figura a.5: Curvas de decaimen~ plasmático do diclofenaco após administração
perora! de Voltaren.&>50 isolado (Fase I) ou associado à ranitidina
(Fase 11) -Voluntário 5.
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Figura a.6: Curvas de decaimento plasmático do diclofenaco após administração
perora! de Voltaren~ 50 isolado (Fase I) ou associado à ranitidina
(Fase lI) -Voluntário 6.
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