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RESUMO
(Silva, C.A.) Estudos fundamentais e Aplicações Envolvendo Hormônios
Esteróides por meio de Eletroforese Capilar. 2007. 171p. Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Química Analítica. Instituto de Química,
Universidade de São Paulo, São Paulo.
No primeiro capitulo deste trabalho, é apresentada a classificação e a importância
dos esteróides sexuais para manutenção da vida humana. Na seqüência, o próximo
capítulo mostra aspectos gerais sobre eletroforese capilar, tais como modo de operação,
terminologia utilizada e considerações sobre o fluxo eletrosmótico e mobilidade
eletroforética.
O terceiro capítulo exibe um estudo da interação solvente/micela de SDS/soluto,
baseado na otimização da geometria da molécula, análise conformacional, com
descritores moleculares e modelos de regressão, baseados no coeficiente de partição.
Foram realizadas medidas experimentais dos tempos de retenção, de onze esteróides, a
partir da MEKC, em eletrólitos modificados por solvente, conforme suas propriedades de
seletividade. O efeito do solvente na modulação da retenção do soluto foi discutido em
termos da LSER, a qual indicou a concentração total de solvente no meio como o
principal fator de controle do tempo de retenção. A separação dos compostos
selecionados, na melhor condição, foi testada em um extrato de uma amostra de urina
obtida de um voluntário humano - sexo feminino - em fase de puberdade. A composição
do eletrólito (20 mmol L-1 SDS, 20% EtOH e 20 mmol L-1 tetraborato de sódio a pH 9,4)
proposta pode ser aplicada potencialmente para a determinação de estrógenos em
estudos clínicos (0.80% C.V. para tempo de migração e 2.5% C.V. para área do pico, n =
5).
Posteriormente, já no quarto capítulo, o uso do planejamento fatorial foi uma
forma rápida de otimizar a composição do eletrólito para separar uma mistura-teste com
onze esteróides. Uma triagem das variáveis indicou que as concentrações de ACN, SDS
e -CD mais influenciavam a resolução e o tempo de análise. O estudo dos efeitos
mostrou que a interação ACN/-CD e a ACN mais contribuía para resolução dos pares
críticos. O sistema micelar constituído por 20 mmol L-1 SDS, 10% ACN, 5 mmolL-1 -CD e
20 mmolL-1 TBS, pH 9.2, foi o meio no qual se obteve a melhor resposta em relação à
resolução dos pares críticos e tempo de análise Este método foi usado avaliar a presença
dos esteróides em extrato etanólico de excrementos de Pantera onca.
Em outra etapa um método MEEKC foi desenvolvido e validado para a
determinação de 17-estradiol em adesivo transdérmico usando uma microemulsão
contendo 0.5% (m/m) acetato de etila, 1.2% (m/m) butan-1-ol, 0.6% (m/m) SDS, 15%
(v/v) ACN e 82.7% (m/m) TBS 12 mmol L-1, pH 9.4. Foi obtida aceitável precisão (<1.2%
RSD), linearidade, sensibilidade (LOD=0.89 g/mL; LOQ=2.68 g/mL) e recuperação
(100.40.9 %).
Por fim, o ultimo capítulo traz o desenvolvimento e validação de um método via
MEKC para determinação etinilestradiol em comprimidos usando um eletrólito constituído
por 20 mmol L-1 SDS, 22,5 % (v/v) ACN e 10 mmol L-1 TBS, pH 9,2. Apresentando valores
de precisão (<1.0% RSD), linearidade, sensibilidade (LOD=0.84 g/mL; LOQ=2.55
g/mL) e recuperação (99.40.7 %) aceitáveis. E ainda, via MEEKC, para determinação
simultânea de etinilestradiol e levonorgestrel usando uma microemulsão contendo: 0.5%
(m/m) acetato de etila, 1.2% (m/m) butan-1-ol, 0.6% (m/m) de SDS, 15% (v/v) etanol e
82.7% (m/m) TBS 12 mmol L-1, pH 9.2. Injeção: pelo outlet 3s/0.5 psi. Com alta precisão
(<0.8% RSD), linearidade, sensibilidade (LOD=1.04 g/mL; LOQ=3.15 g/mL para
etinilestradiol e LOD=1.35 g/mL; LOQ=4.10 g/mL para o levonorgestrel) e recuperação
(98.60.8 % para etinilestradiol), os métodos mostraram-se sensíveis e precisos para
serem utilizados no controle de qualidade de formulações farmacêuticas.

Palavras-chave: Hormônios esteróides/ MEKC / MEEKC / LSER / Planejamento com
misturas.
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ABSTRACT
(Silva, C.A.) Fundamental Study and Applications involving Steroids Hormones
by Capillary Electrophoresis. 2007. 171p. PhD Thesis – Graduate Program in
Analitical Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.
In the first chapter of this work, the classification and importance of the sexual
steroids for maintenance of the life human is presented. The next chapter presents
general aspects on capillary electrophoresis, such as operation, terminology and
considerations on the electroosmotic flow and electroforetic mobility. The third chapter
shows a study of interaction solvent/ SDS micelle /solute, based on the optimization of
molecule geometry, conformational analysis, with molecular descriptors and
regression models, based in the partition coefficient. The retention times were
measured experimentally for eleven steroids, in MEKC electrolytes modified by
solvents. The solvent effect in modulating the retention of solute was explaned in
terms of LSER, which indicated the total organic solvent percentage in the electrolyte
as the main factor controlling retention. The separation of selected compounds, in the
best condition, was tested in urine extract sample from a human volunteer - feminine
sex - in puberty phase. The composition of the proposed electrolyte (20 mmol L-1
SDS, 20% (v/v) EtOH and 20 mmol L-1 sodium tetraborate, pH 9.4) can potentially be
applied for determination of estrogens in clinical studies (0.80% C.V. for migration
time and 2.5% C.V. for peak area, n = five consecutive injections).
Later, in fourth chapter, the use of factorial design was introduced to optimize
the composition of the electrolyte to separate a mixture-test with eleven steroids. The
selection of variable indicated that the concentrations of ACN, SDS and -CD
influenced the most resolution and analysis time. The study of the effect showed that
interaction ACN/-CD and ACN were important for resolution of the critical pairs. The
micelle system constituted of 20 mmol L-1 SDS, 10% (v/v) ACN, 5 mmolL-1 -CD and
20 mmolL-1 TBS, pH 9.2, was composition to achieve resolution of the critical pairs
and analysis time. This method was used to evaluate the presence of the steroids in
fecal ethanolic extract of Pantera onca.
In another work a MEEKC method was developed and validated for
determination of 17-estradiol in transdermical adhesive using a microemulsion
containing 0.5% (w/w) ethyl acetate, 1.2% (w/w) butan-1-ol, 0.6% (w/w) sodium
dodecyl sulfate, 15% (v/v) ACN and 82.7% (w/w) 12 mmol L-1 sodium tetraborate
aqueous buffer at pH 9.4. Acceptable precision (<1.2% RSD), linearity, sensitivity
(LOD=0.89 g/mL; LOQ=2.68 g/mL) and recovery (100.40.9 % at three
concentration levels) were obtained.
The last chaper, the development and validation of MEKC method for
determination of ethynylestradiol in a commercial tablet formulation using a micellar
medium containing, 25 mmol L-1 sodium dodecyl sulfate, 22,5% (v/v) ACN and 10
mmol L-1 sodium tetraborate aqueous buffer at pH 9.2 was presented. Acceptable
precision (<1.0% RSD), linearity, sensitivity (LOD=0.84 g/mL; LOQ=2.55 g/mL) and
recovery (99.81.8 % at three concentration levels) were obtained. A MEEKC method
for the simultaneous determination of ethynylestradiol and levonorgestrel using
microemulsion containing 0.5% (w/w) ethyl acetate, 1.2% (w/w) butan-1-ol, 0.6%
(w/w) sodium dodecyl sulfate, 15% (v/v) ethanol and 82.7% (w/w) 12 mmol L-1 sodium
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tetraborate aqueous buffer at pH 9.2 was developed. High precision (<0.8% RSD),
linearity, sensitivity (LOD=1.04 g/mL; LOQ=3.15 g/mL to ethynylestradiol and
LOD=1.35 g/mL; LOQ=4.10 g/mL to levonorgestrel) and recovery (98.60.8 % at
three concentration levels of ethynylestradiol) were obtained.
Keywords: Steroids hormones / MEKC / MEEKC / LSER / mixture designs

1
CAPÍTULO

1
Hormônios

1. Hormônios esteróides

O

s hormônios esteróides possuem uma estrutura formada por um anel
hidrofóbico tetracíclico de peridro-1,2-ciclopentanofenantreno em sua
estrutura (Figura 1.1). São classificados em seis grupos de acordo com

o número de átomos de carbono: C17 Gonanas; C18 Oestranas, como o estradiol e
estrona; C19 Androstanas, como a testosterona; C21 Pregnanas, como a
progesterona e o cortisol; C24 Cholanas, como os ácidos biliares; e C27 cholestanas,
como o colesterol. Os compostos mencionados são hormônios ou precursores
naturais com exceção das cholanas [1].
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Figura 1.1. Estrutura geral dos hormônios esteróides.
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Também são classificados freqüentemente por sua atividade biológica em
andrógenos, estrógenos, progestágenos, corticosteróides, mineralocorticóides,
vitamina D e ácidos biliares [2,3]. Os nomes sistemáticos dos esteróides foram
definidos pela IUPAC Comissão em Nomenclatura de Compostos Orgânicos e pela
IUPAC-IUB Comissão em Nomenclatura Bioquímica, publicado em 1969 e definida
em 1972 [4,5].
Os principais tecidos que sintetizam as cinco famílias clássicas de hormônios
esteróides

(estrógenos,

andrógenos,

progestágenos,

glucocorticóides

e

rnineralocorticóides) são o córtex adrenal, os ovários e os testículos; a Vitamina D e
seus metabólitos pela pele, fígado e rins; os ácidos biliares principalmente no fígado
[3]. O esteróide mais comum é o colesterol, um componente fundamental dos
tecidos, o principal constituinte de lipídeos esterificados, da bainha de mielina, e da
maior parte das membranas celulares, além de ser o precursor metabólico de quase
todos os hormônios esteróides (Figura 1.2) [1].
Os hormônios esteróides se destacam por serem responsáveis por transferir
informações e instruções entre as células, em animais e plantas. Também
chamados de "mensageiros químicos do corpo", os hormônios regulam o
crescimento, o desenvolvimento, controlam as funções de muitos tecidos, auxiliam
as funções reprodutivas e regulam o metabolismo.
De grande importância para manutenção da vida humana, o papel que os
hormônios

desempenham

no

organismo

serve

como

suporte

para

o

desenvolvimento de pesquisas e drogas sintéticas que visam a manutenção da
saúde mundial. Estudos, ao longo dos anos, mostram que estes compostos são
empregados na terapia de reposição hormonal, no tratamento do câncer,
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osteoporose, asma, dermatites, e, ainda, como contraceptivos, antiinflamatórios e
imunossupressores [6,7].
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Figura 1.2. Biossíntese e metabolismo de esteróides.

Estriol
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1.1. Andrógenos

Os andrógenos ou androgênios são importantes esteróides com 19 carbonos.
São produzidos nos testículos, nos ovários e placenta, e em ambos os sexos em
quantidade bem reduzida, pelo córtex adrenal [3].
Entre os esteróides mais simples, o androgênio mais importante é a
testosterona, com grupos metílicos no C-10 e C-13, uma dupla ligação entre C-4 e
C-5, um grupo cetônico no C-3, e um grupo hidroxílico no C-17 (Fig. 1.1). Eles
estimulam ou controlam o desenvolvimento e manutenção das características
masculinas, crescimento dos tecidos corporais, aparecimento de pêlos, oleosidade
da pele e influenciam na libido. Do ponto de vista metabólico, estimulam o
metabolismo protéico [7,8].

1.2. Estrógenos

Produzidos nos ovários, tanto pelo folículo em maturação quanto pelo corpolúteo e, no caso de prenhes, pela unidade feto-placentária. Os principais estrogênios
são o estradiol, a estrona e o estriol. O estradiol é o principal esteróide secretado
pelo ovário. Embora certa quantidade de estrona seja produzida pelo ovário, a maior
parte da estrona e o estriol são sintetizados no fígado, a partir do estradiol, ou nos
tecidos periféricos, a partir da androstenediona e outros androgênios [3,7].
Além de serem responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção do sistema
reprodutor feminino e das características sexuais secundárias (desenvolvimento das
mamas, as alterações morfológicas do corpo com o alargamento da bacia, a
distribuição dos pêlos na região púbica e região axilar, e depósito de gordura nos
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quadris e coxas), são responsáveis pela manutenção estrutural normal da pele e
dos vasos sanguíneos em mulheres. Ainda, diminuem a taxa de reabsorção óssea
ao antagonizarem o efeito do hormônio paratireoidiano sobre o osso [7].
Sua estrutura com 18 carbonos é singular no que se refere ao anel A,
benzênico (Fig.1.1). Para atividade máxima é indispensável a presença de um grupo
alcoólico no C-3 e no C-17. Uma hidroxila no C-16, como no estriol, reduz a
atividade. A hidroxila no C-3 é fenólica e sua característica de acido fraco torna os
estrogênios solúveis em base diluída, sendo responsáveis por algumas outras
reações características de indentificação [8].

1.3. Progestágenos

O representante principal deste grupo é a progesterona, sintetizada pelo
córtex adrenal, pelo corpo lúteo, pelos testículos e placenta. A produção adrenal e
testicular é quase que imediatamente mudada para outras vias metabólicas e uma
pequena quantidade é liberada no sangue. A progesterona produzida pelo corpo
lúteo e, durante a gravidez, pela placenta, atua em várias funções fisiológicas
independentes relacionadas à sua capacidade em converter o endométrio uterino
embebido em estrógeno a um endométrio secretório. Estas funções incluem a
preparação do endométrio uterino para implantação do óvulo fertilizado e
manutenção do endométrio durante a gravidez [7]. A progesterona está entre os
mais simples esteróides com C-21 biologicamente ativos, com grupos cetônicos em
C-3 e C-20 e uma dupla ligação entre C-4 e C-5 (Fig. 1.1) [8].
Por sua capacidade de proteger a ovulação, os esteróides de caráter
essencialmente progesterônico foram a base do desenvolvimento de agentes
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anticoncepcionais oralmente ativos. A combinação de estrogênio e progestina
resulta em atividade máxima na prevenção da maturação folicular e da ovulação.
Este fato é a base para a produção do anticoncepcional hormonal combinado oral,
que é um dos métodos contraceptivos mais empregados em todo mundo.

1.4. Mineralocorticóides e Glicocorticóides.

Basicamente derivam da progesterona com substituições adicionais oxi e
hidroxi em C-11, C-17, C-19 e C-21(Fig. 1.1). O mineralocorticóide mais importante,
a aldosterona (que possui uma substituição aldeídica no C-19, levando
potencialmente a um novo anel C-5 com o oxigênio do C-11), atua nos rins
aumentando a reabsorção de sódio e conseqüentemente de água, que acompanha
o gradiente osmótico que se forma. A reabsorção de sódio é feita pelos túbulos
renais graças à excreção de potássio e íon hidrogênio.
Os glicocorticóides são uma classe de hormônios esteróides caracterizada
pela habilidade de se ligar ao receptor do cortisol e desencadear efeitos similares. A
denominação glicocorticóide surgiu com a definição da atividade destes esteróides,
que mantêm os níveis normais de açúcar sangüíneo e glicogênio hepático. A
atividade destes hormônios parece depender totalmente do grupo 11-hidroxi ou 11oxi, sendo incrementada pela presença de uma 17-hidroxila na estrutura do cortisol
[8].
O cortisol é o glicocorticóide humano mais importante. Ele é essencial para a
vida e regula ou sustenta uma grande variedade de funções cardiovasculares,
metabólicas, imunológicas e homeostáticas [7].
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1.5. Transporte, Catabolismo e Excreção

A forma hormonal ativa da maioria dos esteróides é geralmente liberada da
glândula endócrina e transportada sistemicamente aos tecidos alvo. Um tecido alvo
é definido como aquele que possui receptores específicos permitindo o acúmulo do
esteróide para geração de uma resposta biológica apropriada ao esteróide
especifico em questão. Assim, um fator determinante da habilidade de um tecido
alvo para se ligar ao esteróide é a concentração do hormônio no sangue. Esta
concentração depende de três fatores: a velocidade de biossíntese, a velocidade de
catabolismo e a força de ligação do esteróide a sua proteína carreadora [3].
Embora se tenha razoável conhecimento da biossíntese dos hormônios
esteróides, seu destino nos tecidos periféricos, em particular o fígado, é
compreendido parcialmente. Três importantes vias metabólicas gerais foram
identificadas: (1) conjugação ou formação de derivados, (2) hidrogenação das
duplas ligações ou dos grupos cetônicos por redutases ou por desidrogenases, e (3)
oxidação, especialmente no C-17 (Fig. 1.1) [8].
Devido a sua baixa solubilidade em água, o transporte dos hormônios é feito
por uma família de proteínas carreadoras especificas para cada grupo de esteróide.
Como são compostos hidrofóbicos, vários mecanismos catabólicos não somente
inativam os esteróides (reduzindo a afinidade pelo receptor), como também tornam
a molécula mais hidrofílica. As reações catabólicas ocorrem principalmente no
fígado, e têm natureza oxidativa. Um aumento significativo na solubilidade em água
é efetuado pela conjugação do esteróide com a formação de glucuronídeo ou éster
de sulfato, particularmente com o grupo hidroxílico no C-3 ou C-17. Estes esteróides
conjugados são mais rapidamente excretados na urina [3,8]. Nas fezes, a maioria se
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apresenta não-conjugada, ou livre, devido à ação bacteriana da microflora intestinal
[9].
Algumas doenças - por exemplo, a síndrome andrenogenital (doença de
Cushing) e tumores dos testículos - caracterizam-se por um aumento de 17cetosteróides (esteróides C-19 com uma função cetona no carbono 17, oriundos do
metabolismo dos androgênios) na urina [8].

2.

Técnicas de identificação

e quantificação de hormônios

esteróides

A análise dos esteróides geralmente se dá por meio de dois tipos de
métodos: os imunoensaios, tais como radioimunoensaio (RIA) e imunoenzimático
“enzyme linked immunosorbent assay” – ELISA, rotineiramente usados para
detecção [10,11], e os físico-químicos, por cromatografia líquida de alta eficiência
(CLAE), cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (CL/EM),
cromatografia

gasosa

acoplada

à

espectrometria

de

massas

(CG/EM),

cromatografia em camada delgada de alta eficiência (CCDAE), usados para
determinações quantitativas e como métodos de referência [12-15].
A utilização clínica da medida dos principais esteróides hormonais iniciou-se
na década de 50 com o emprego de métodos colorimétricos para a análise de
metabólitos urinários dos principais produtos de secreção adrenais e gonadais. As
dosagens dos 17-hidroxicorticóides (17-OH), dos 17-cetoesteróides (17-KS), dos
fenolesteróides e dos pregnanodiois urinários foram os mais empregados e tiveram
ampla utilização por mais de duas décadas. A dosagem rotineira de esteróides
individuais em soro teve início com o trabalho pioneiro de Abraham que descreveu

9

em 1969 [16], baseado nos estudos de Erlanger e cols. [17], o primeiro
radioimunoensaio (RIA) de um esteróide hormonal, o estradiol. Esta descrição abriu
as portas para desenvolvimento acelerado na área.
Os imunoensaios baseiam-se na reação antígeno-anticorpo e posterior
revelação desta reação, de forma a quantificar e qualificar o ensaio. A revelação
pode ser por reação enzimática (ELISA) ou por emissão de radioatividade, no caso
de um isótopo marcado (RIA) [18]. Em ambos os casos, é necessário que se
produza o anticorpo contra a molécula que se deseja identificar ou detectar.
Apesar de ser o método mais sensível e usado rotineiramente nos
laboratórios, o imunoensaio somente permite a determinação de um esteróide a
cada análise, aumentando o custo e o tempo de análise. Existem ainda
desvantagens nesta metodologia, de gerar material radioativo, a possibilidade de
reações cruzadas mascarando os resultados, além da dificuldade de se obter
anticorpos de especificidade absoluta, devido à grande semelhança estrutural que
existe entre os hormônios [19-21].
Somente após oito anos da introdução da Cromatografia Gasosa (CG) por
James e Martin em 1952 [22], a primeira análise de esteróides apolares por GC foi
descrita por Vanden Heuvel et al. [23]. Usando a técnica de derivatização dos
grupos hidroxi e oxi das moléculas dos esteróides, os polares também poderiam ser
separados e determinados por CG. Para esta finalidade os grupos oxi eram
metoxilados seguido de sililanização dos grupos hidroxi [24].
Em 1964, Ryhage foi o primeiro pesquisador a usar o espectrômetro de
massas como detector para CG [25]. Isto pavimentou a maneira de se determinar
esteróides desconhecidos e confirmar a estrutura dos já conhecidos. Desde então o
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sistema de CG, com ou sem acoplamento de espectrômetro de massas (MS),
permitiu a análise de todos os esteróides possíveis [26,27].
Durante os últimos anos, há uma tendência para o uso de métodos
cromatográficos como: a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE),
cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (CL/EM), cromatografia
gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM), cromatografia em camada
delgada de alta eficiência (CCDAF) e a eletroforese capilar (CE), como importantes
ferramentas para a análise de esteróides em geral [12-15,19]. A técnica CG/EM é
uma das mais importantes nesta identificação, visto que combina o poder de
resolução do cromatógrafo a gás à alta seletividade do detector de massas,
possibilitando a identificação de esteróides em concentrações muito baixas (ngL -1
ou ngkg-1) [28].
Alguns esteróides e muitos de seus metabólitos não exibem bom
comportamento cromatográfico, principalmente devido a grupos hidroxilas ou
cetônicos em sua estrutura, sendo necessária, na análise por cromatografia a gás,
uma prévia derivação, para diminuir a instabilidade ao calor por eles apresentada
[29-32]. Pela derivatização, introduz-se na molécula do esteróide um grupo de alto
peso molecular, propiciando maior seletividade e especificidade à técnica
cromatográfica [33]. Contudo, o processo de derivatização é bem complexo, requer
ambiente livre de umidade, atmosfera de nitrogênio, condicionamento de vidrarias e
infra-estrutura adequada.
A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) acoplada a detectores de
ultra-violeta (UV), nas análises de resíduos de esteróides, tem sido usada como
método preparativo, ou seja, para purificação das amostras biológicas para posterior
aplicação de técnicas mais sensíveis de detecção e quantificação, como CG/EM,
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ELISA, RIA [34-36]. Outros tipos de detectores acoplados a CLAE, como o
espectrômetro de massas (EM) e o detector por arranjo de diodo (DAD), permitem a
detecção e identificação, com baixo limite de detecção, tendo a vantagem em
relação ao CG/EM por não haver necessidade de derivatização das amostras,
diminuindo custos e possíveis perdas que ocorrem nessa etapa. A maior
desvantagem da CLAE está no alto consumo de solvente, gerando grande volume
de resíduo orgânico, além do alto tempo de análise e complicado sistema de
operação.
Entre os métodos analíticos de separação e identificação de substâncias que
estão rapidamente crescendo e se desenvolvendo nas últimas três décadas
destaca-se a eletroforese capilar (CE). A ampla divulgação da CE decorre do fato de
ser uma técnica de fácil implementação, com inúmeras vantagens como a alta
eficiência nas separações, análises rápidas, simples instrumentação, reduzidos
custos de operação, oferece uma variedade de modos de separação que podem ser
efetuados em um mesmo capilar [37], possibilita a análise de compostos oriundos
de diversas matrizes [38] e, na maioria das vezes, não necessita de grandes
tratamentos de amostra. Nos últimos anos, a determinação de esteróides, em
preparações farmacêuticas [39,40] e em fluidos biológicos [41-43], representa uma
das áreas que mais vem crescendo em CE.
O próximo capítulo mostra os aspectos gerais sobre eletroforese capilar e
alguns trabalhos de determinação e quantificação de hormônios esteróides.
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CAPÍTULO

2

Eletroforese Capilar

1. Fundamentos da Eletroforese capilar (CE)

A

eletroforese é uma técnica de separação baseada na migração

diferenciada de partículas ou moléculas iônicas ou ionizáveis, em um
meio líquido condutor, geralmente aquoso, sob a influência de um

campo elétrico [1].
A instrumentação simplificada é um aspecto bastante importante da
eletroforese capilar, tornando a técnica de fácil implementação. Os componentes
instrumentais básicos

de

um

equipamento

de

eletroforese

capilar

são

esquematizados na Figura 2.1. O sistema consiste de uma fonte de alta tensão,
capilares (sílica fundida é o material mais empregado), eletrodos (geralmente
platina), e um detector apropriado. Uma fonte de alta tensão é usada para
estabelecer um campo elétrico ao longo do capilar. Esta fonte é conectada,
através de eletrodos de platina, a dois reservatórios contendo o eletrólito de
corrida. Os tubos capilares de sílica fundida são então preenchidos com a
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solução, e servem como canal de migração. As extremidades do capilar são
imersas nos reservatórios da solução para completar o contato elétrico. Por fim, o
capilar é mantido à temperatura constante para minimizar os efeitos térmicos.
Entre as possibilidades para termostatizar o sistema, está a circulação de um
líquido ou ar através do cartucho contendo o capilar.

Fonte de
alta tensão

Detector
Eletrodo
Reservatório do
eletrólito de corrida

Reservatório da amostra

Ambiente termostatizado

Figura 2.1. Instrumentação para eletroforese capilar.

O uso da eletroforese como técnica de separação foi introduzida por
Tiselius em 1937, que obteve a separação parcial de algumas proteínas
constituintes de soro sanguíneo em solução livre em tubos verticais em formato
de “U”. Em 1967, Hjérten descreveu o primeiro trabalho com o uso de campo
elétrico elevado empregando tubos de quartzo com dimensões de 300 m de
diâmetro interno e 36 cm de comprimento, com tensão de 2,5 a 3,0 kV. Em 1979,
Everaerts e colaboradores demonstraram o uso de tubos de teflon com diâmetros
internos de 200 m, para a separação de 16 ânions, constituindo a primeira
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publicação de eletroforese capilar. Na década de 80, Jorgenson e Lukacs
avançaram com a técnica usando capilares de sílica fundida de 75 m de
diâmetro interno.
Na eletroforese capilar, a separação é conduzida em tubos de dimensões
capilares, de 15 a 100 m de diâmetro interno, e 20 a 100 cm de comprimento,
usualmente preenchidos com solução tampão. O uso do capilar oferece muitas
vantagens sobre os outros meios utilizados para eletroforese (placas de gel,
papel, etc.). Devido a fatores geométricos (a relação entre a área superficial
interna e o volume é apreciavelmente grande), um capilar possibilita a dissipação
eficiente do calor gerado pela passagem da corrente elétrica (efeito Joule). Além
disso, a alta resistência elétrica do capilar permite o estabelecimento de campos
elétricos elevados (100 a 500 V/cm), resultando em separações de alta eficiência
(geralmente excede 105 pratos), resolução inigualável e tempos de análise
apreciavelmente curtos [1,6].
As separações conduzidas por CE são realizadas em capilares muito
estreitos (capilares com diâmetros diminutos), com mínimo consumo de amostra
(quantidade nL) e, muitas vezes, proporcionam uma resolução do analito superior
a muitas técnicas cromatográficas tradicionais como CLAE [7,8]
As amostras podem ser introduzidas no capilar por métodos eletrocinéticos
ou hidrodinâmicos. Na injeção eletrocinética, um gradiente de potencial é
estabelecido ao longo do comprimento do capilar por um período de tempo
conhecido, enquanto que na injeção hidrodinâmica utiliza-se um gradiente de
pressão. O gradiente de pressão pode ser estabelecido por diferentes
mecanismos: pressurização ou vácuo em um dos reservatórios de solução, ou por
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gravidade onde um dos reservatórios é elevado em relação ou outro e a amostra
é inserida no capilar por sifonagem.
Uma variedade de detectores é usada na eletroforese capilar, incluindo:
UV/Vis, fluorescência, condutividade, amperométrico, espectrometria de massas,
etc. O detector mais amplamente utilizado é o UV/Vis, destacando-se o com
arranjo de diodos (diode array detector- DAD), que tem a vantagem de detecção
simultânea em múltiplos comprimentos de ondas e a habilidade de fornecer dados
espectrais.

1.1. Fluxo eletrosmótico

O transporte eletrosmótico de espécies em solução é um importante
fenômeno que ocorre na eletroforese capilar. Este fenômeno tem origem na
parede interna do capilar de sílica fundida, devido à presença de grupos silanóis
(SiOH) que se ionizam a silanoato (SiO-) em pH acima de 3 [9].
Como mostrado na Figura 2.2, os grupos silanoato atraem os cátions do
eletrólito, formando uma primeira camada a fim de estabilizar as cargas negativas
da parede do capilar a qual, por atração eletrostática, permanece imobilizada,
sendo denominada camada fixa. Devido ao excesso de cargas negativas, uma
segunda camada de cátions (móvel) é formada, dando origem ao modelo
chamado de dupla camada elétrica. Pela ação do campo elétrico, os cátions
hidratados da camada móvel migram em direção ao eletrodo negativo arrastando
todo o volume da solução; este movimento da solução é o gerador do fluxo
eletrosmótico [10].
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Fluxo Eletrosmótico

Figura 2.2. Formação do fluxo eletrosmótico no interior de um capilar de sílica fundida
após aplicação de um campo elétrico.

O fluxo eletrosmótico é caracterizado por um perfil radial linear de
velocidade, não contribuindo, portanto, para o alargamento das bandas. Esta
peculiaridade distingue eletroforese capilar dos métodos cromatográficos em fase
líquida, que apresentam um perfil de velocidade parabólico, característico do fluxo
induzido por pressão. Além disso, o fluxo eletrosmótico, em geral de grande
magnitude, é responsável pela condução dos solutos, sem distinção de carga, em
direção ao detector, permitindo assim a análise simultânea de amostras contendo
solutos catiônicos, neutros e aniônicos [1,10].

A velocidade do fluxo eletrosmótico,

𝑣𝑜𝑠𝑚 =

𝜀𝜁𝐸
4𝜋𝜂

, é dado por:

(1)
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e depende da constante dielétrica do eletrólito (𝜀), do potencial zeta (𝜁 ), do
campo elétrico (𝐸 ) e da viscosidade do eletrólito (𝜂 ). A mobilidade eletrosmótica,

, do eletrólito é expressa por:

𝑜𝑠𝑚 =

𝜀𝜁
4𝜋𝜂

(2)

Observe que a mobilidade eletrosmótica somente dependente das
características do eletrólito, que são: constante dielétrica, viscosidade, pH, e
concentração (que influencia o potencial zeta), não dependendo do campo
elétrico aplicado.

1.2. Mobilidade eletroforética

Sob a influência de um campo elétrico, um eletrólito no interior do capilar
tem seus íons atraídos em direção aos eletrodos de sinais contrários aos de suas
cargas (q) pela ação de uma força eletrostática (𝐹𝑒 ) descrita por:

𝐹𝑒 = 𝑞 𝐸

(3)

À medida que o íon é acelerado de seu estado de equilíbrio até uma
velocidade (), surge uma força friccional (𝐹𝑓 ) que tende a retardá-lo. A força 𝐹𝑓
pode ser expressa pela Lei de Stoke:

𝐹𝑓 = 6𝜋𝜂𝑟𝜈

(4)
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onde: 𝜂 é viscosidade da solução, 𝑟 o raio iônico da espécie (considerada
esférica), 𝜈 a velocidade com a qual o íon se move em solução.
Ao atingir o equilíbrio entre as duas forças (quase instantaneamente), os
íons na solução movem-se com uma velocidade constante, dada por

𝜈𝑒𝑝 = 𝜇𝑒𝑝 𝐸

(5)

A constante de proporcionalidade 𝜇𝑒𝑝

é chamada de mobilidade

eletroforética e é análoga a mobilidade eletrosmótica (𝜇𝑜𝑠𝑚 ). Combinando-se as
equações 3, 4 e 5, obtém-se a relação

𝜇𝑒𝑝 =

𝑞
6𝜋𝜂𝑟

=

𝜈𝑒𝑝

𝐸

(6)

Note que a velocidade eletroforética é dependente da mobilidade e do
campo elétrico, enquanto que, a mobilidade eletroforética só dependente das
propriedades do soluto e do tampão, não dependendo do campo elétrico aplicado.
A velocidade do soluto é influenciada por ambos, mobilidade eletrosmótica
e fluxo eletrosmótico. A velocidade observada ou velocidade total, 𝜈𝑡𝑜𝑡 , é dada
por:

𝜈𝑡𝑜𝑡 = 𝜈𝑒𝑝 + 𝜈𝑜𝑠𝑚

(7)

Conseqüentemente, outro valor de grande importância em CE é a
mobilidade aparente ( 𝜇𝑎𝑝 ). A mobilidade aparente leva em consideração a
contribuição da mobilidade do fluxo eletrosmótico ( 𝜇𝑜𝑠𝑚 ) e a mobilidade
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eletroforética dos íons ( 𝜇𝑒𝑝 ). A mobilidade aparente de um íon é dada pela
expressão:

𝜇𝑎𝑝 = 𝜇𝑒𝑝 + 𝜇𝑜𝑠𝑚

Todos

estes

parâmetros

também

(8)

podem

ser

calculados

experimentalmente, pela equação geral (9).

𝑡𝑖 =

𝐿𝑑𝑒𝑡
𝜈 𝑡𝑜𝑡

=

𝐿𝑑𝑒𝑡
𝜈 𝑒𝑝 +𝜈 𝑜𝑠𝑚

=

𝐿𝑑𝑒𝑡 . 𝐿𝑡𝑜𝑡
(𝜇 𝑒𝑝 +𝜇 𝑜𝑠𝑚 ) 𝑉

(9)

onde, 𝐿𝑑𝑒𝑡 é o comprimento do capilar até a janela do detector, 𝑡𝑖 é o tempo de
migração, V a tensão aplicada e 𝐿𝑡𝑜𝑡 o comprimento total do capilar.

2. Classificação da eletroforese capilar

Vários são os modos de separação em CE, com mecanismos singulares e
seletividade característica, entre eles a focalização isoelétrica capilar (CIEF), a
isotacoforese capilar (CITP) e a eletroforese capilar de zona (CZE). Neste ultimo
enquadra-se a eletroforese capilar em solução livre (FSCE), a eletrocromatografia
capilar (CEC), a eletroforese capilar em gel (CGE), a cromatografia eletrocinética
micelar (MEKC), e a cromatografia eletrocinética em microemulsão (MEEKC)
[6,11-13].
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2.1. Focalização isoelétrica capilar (CIEF)

Na focalização isoelétrica capilar substâncias anfóteras são separadas com
base em seus pontos isoelétricos (pI), que corresponde ao valor de pH em que a
carga efetiva do composto é nula. Esta técnica consiste na migração da amostra
num gradiente de pH gerado através de uma mistura de anfólitos. O pH do anólito
(solução contida no reservatório do anodo) deve ser menor que o pl do anfólito
mais ácido. Desta forma, se o anfólito mais ácido difundir para o reservatório
contendo o anólito, este se torna positivamente carregado e retorna ao capilar
pela ação do campo elétrico. Pela mesma razão, o católito (solução contida no
reservatório do catodo) deve ter um pH superior ao pI do anfólito mais básico.
A CIEF é uma técnica de estado estacionário (steady-state) e o processo
cinético é um processo importante para determinar a velocidade na qual o estado
estacionário é alcançado em uma extensão limitada. Por exemplo, um
aminoácido, (NH3+ CH(R) COO-), terá uma carga positiva a um pH mais baixo e
uma carga negativa a um pH mais alto. Das duas posições, o aminoácido
carregado migrará para um lugar definitivo, onde ele se encontrará em seu estado
isoelétrico. Nesta posição, o aminoácido não terá carga do ponto de vista
macroscópico e sua migração terminará.
As zonas focalizadas são mobilizadas do capilar tanto pela aplicação de
pressão ou pela adição de um sal ao anólito ou ao católito para produzir uma
desigualdade de pH que causará a migração dos componentes. O EOF e outras
forcas convectivas devem ser suprimidos para ter uma focalização isoelétrica
efetiva [13].
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2.2. Isotacoforese capilar (CITP)

É uma técnica que foi amplamente utilizada antes dos anos 80, na qual o
capilar é preenchido com um eletrólito líder que tem uma mobilidade mais alta que
qualquer um dos componentes da amostra a ser analisada. A amostra é injetada.
O eletrólito terminador ocupa o recipiente oposto, e a mobilidade iônica desse
eletrólito é mais baixa do que qualquer um dos componentes da amostra. A
separação ocorrerá na região entre o eletrólito líder e o eletrólito terminador,
baseando nas mobilidades individuais dos analítos.
Durante a eletromigração, as substâncias da amostra analisada separamse devido as suas diferentes mobilidades efetivas, formando bandas individuais.
Depois de completada a separação, cada zona particular contém só uma
substância e a série de bandas migram com a mesma velocidade.
Por esta técnica podem ser analisados tanto solutos catiônicos como
aniônicos, desde que em misturas distintas, definindo assim a chamada
isotacoforese catiônica e a isotacoforese aniônica, respectivamente.
Em CITP é comum a eliminação do fluxo eletrosmótico, embora não
necessária. A análise é em geral realizada sob corrente constante. A limitação em
CITP é que se trata de uma técnica apropriada para separar espécies iônicas, não
sendo possível separar cátions e anions na mesma corrida [13-15]

2.3. Eletroforese capilar em solução livre (FSCE)

Conhecida também como eletroforese capilar de zona (CZE) é um dos
modos de separação eletroforética mais usados na prática. Na CZE, amostra é
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injetada no capilar o qual contém eletrólito. Sob a influência do campo elétrico os
componentes da amostra migram pelo capilar separando-se em zonas. A
separação se dá devido às diferenças na taxa de migração que dependem da
mobilidade eletroforética de cada componente da amostra. O fundamental para
CZE é a homogeneidade da solução tampão e um campo elétrico constante por
todo o comprimento do capilar. Esta técnica é aplicável a uma grande variedade
de solutos, incluindo íons inorgânicos, compostos orgânicos de baixa massa
molecular e biomoléculas. Uma limitação é a impossibilidade de separar
compostos neutros, a menos que existam diferenças significativas de massa
molecular [1,3,16].

2.4. Eletrocromatografia capilar (CEC)

A eletrocromatografia capilar é uma técnica uma técnica híbrida, que
combina a alta eficiência da CE com a alta seletividade da CLAE [5]. Em CEC, a
fase móvel é conduzida por um fluxo eletrosmótico (EOF) através do capilar,
usando fases móveis e estacionárias típicas de CLAE, que fornecem as
interações essenciais para as separações. Como conseqüência, a seletividade de
analitos neutros em CEC e CLAE é similar. Porém, para espécies carregadas,
combina as características eletroforéticas e os efeitos de partição [17,18]. Devido
ao perfil radial planar do fluxo eletrosmótico, a CEC oferece eficiências de
separação muito maiores que as obtidas em CLAE, a qual apresenta fluxo
laminar, mostrando ser uma técnica de separação ampla [19].
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2.5. Eletroforese capilar em gel (CGE)

Este tipo de CE tem sido utilizado na separação de compostos iônicos de
alta massa molecular. Os solutos migram através de uma estrutura polimérica,
sendo mais ou menos impedidos em seu percurso, de acordo com o seu
tamanho; este processo é conhecido como peneiramento. Macromoléculas como
oligonucleotídeos, fragmentos de DNA e proteínas de alta massa molecular,
podem ser separadas por este tipo de CE. A restrição seletiva na passagem de
moléculas de diferentes tamanhos pela matriz polimérica é a condição necessária
para que ocorra a separação [14].

2.6. Cromatografia eletrocinética micelar (MEKC)

Em 1984, Terabe e colaboradores, introduziram a MEKC. Neste tipo de CE
a solução tampão contém um tensoativo que atua de maneira similar a uma
coluna de fase reversa em CLAE. Agentes tensoativos iônicos são introduzidos no
capilar, em concentração acima da concentração micelar crítica, proporcionando
um sistema cromatográfico de duas fases. O eletrólito representa a fase primária,
a qual é transportada eletrosmoticamente sob ação do campo elétrico, enquanto
que as micelas representam a fase secundária, ou pseudo-estacionária, a qual é
transportada por uma combinação de eletroforese e eletrosmose.
Esta técnica é baseada no mecanismo de partição do soluto entre a fase
micelar e a fase aquosa (tampão). Essas fases se movimentam com diferentes
velocidades de acordo com o fenômeno de transporte eletroforético. Solutos
neutros são separados pelas diferentes distribuições entre as fases, enquanto
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que, os compostos com carga, na diferença da mobilidade eletroforética assim
como na diferença de distribuições entre as fases.
Os compostos mais hidrofóbicos permanecem mais tempo retidos na
micela carregada negativamente e, conseqüentemente eluem por último. Os
compostos mais hidrofílicos, não são solubilizados na micela, sendo separados de
acordo com a mobilidade eletroforética. O dodecilsulfato de sódio (SDS) e o
brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) são os tensoativos mais empregados na
cromatografia eletrocinética micelar (MEKC) [1,18].
Quando o SDS é utilizado, a ordem de eluição é a inversa da obtida na
FSCE devido à repulsão eletrostática entre o SDS e os ânions presentes na
amostra. Moléculas neutras podem ser separadas por MEKC em função da
hidrofobicidade. Os cátions são retidos mais fortemente no capilar devido a
atração eletrostática entre as micelas do SDS e a carga positiva do íon. Contudo,
compostos muito hidrofóbicos permanecerão o tempo total de corrida no interior
das micelas, sendo com elas eluídos. Quando se trata da separação de
compostos muito hidrofóbicos, é conveniente adicionar um solvente orgânico à
fase móvel. Tal adição permite diminuição do tempo que o composto permanece
na micela, determinando assim, aumento da seletividade [18].
A velocidade de migração dos compostos neutros depende do coeficiente
de distribuição e das velocidades da solução e da micela [20]. O analito que não
interage com as micelas migra com a velocidade da solução (velocidade
eletrosmótica), enquanto que, o totalmente incorporado na micela migra com a
velocidade da mesma. Solutos que são parcialmente solúveis na micela migram
com velocidades entre a velocidade eletrosmótica e a das micelas. As
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velocidades eletrosmótica e micelar determinam a janela de eluição, que
caracteriza cada sistema e tem uma forte influência na resolução.
O tempo que um soluto não retido atravessa a coluna capilar até o detector
é t0, enquanto o tempo que uma micela percorre o mesmo caminho é t MC,
definindo então um intervalo finito para os solutos retidos na solução. A janela de
eluição, definida pela razão tMC/t0, é uma importante característica da separação,
pois essa depende das condições experimentais.
O fator de retenção de um soluto (quantidade de soluto presente na fase
estacionária em relação à presente na fase móvel), k, é expresso como:

k 

t R  t0

t 0 1  t R / t MC



(10)

onde tR é o tempo de retenção do soluto, t0 tempo do soluto não-retido pela micela
e tMC tempo de migração da micela. Em MEKC, t0 e tMC são parâmetros
necessários para se determinar o fator de retenção e a janela de migração. Um
composto neutro hidrofílico que não interage com a micela elui com o fluxo
eletrosmótico (EOF) e pode ser usado como marcador eletrosmótico. No mesmo
sentido, compostos neutros muito hidrofóbicos são usados como marcadores da
micela, porque, ao serem totalmente incorporados, eluem no mesmo tempo das
micelas.
O correto cálculo do fator de retenção depende da seleção apropriada do
EOF e dos marcadores micelar, no entanto, a via de seleção destes marcadores
ainda não foi bem estabelecida. Por ser uma molécula neutra, polar, com baixo
peso molecular e solubilizar vários analitos, o metanol é geralmente o marcador
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de EOF mais utilizado [21]. Na separação com SDS, vários compostos são
usados como marcador de micela, sudan III, fenantreno, antraceno, octilbenzeno
e dodecanofenona [21-25].
Em MEKC se tem uma janela definida de migração (Figura 2.3b). A adição
de um solvente orgânico, assim como outros aditivos a eletrólitos com pH básico,
constituem uma estratégia para se melhorar a seletividade. Solventes orgânicos
normalmente influenciam no fluxo eletrosmótico [26], bem como as estruturas das
micelas [27,28]. Adicionalmente a interação soluto/micela pode ser modulada pela
presença de solventes [29], a qual depende da estrutura do soluto e das
propriedades do solvente.

EOF

Figura 2.3. (a) Representação esquemática do mecanismo de separação em
MEKC normal. (b) representação do eletroferograma obtido em MEKC normal.
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2.7. Cromatografia eletrocinética em microemulsão (MEEKC)

Segundo Altria, 1999, as microemulsões são soluções contendo gotas
nanométricas dispersadas em um líquido imiscível. As microemulsões mais
utilizadas como meio de separação são formadas por gotas de óleo dispersas
num tampão aquoso. Os componentes óleo e água são totalmente imiscíveis já
que existe alta tensão superficial entre eles [30]. Para reduzir a tensão superficial
entre as duas camadas líquidas as gotas de óleo são revestidas com um
tensoativo. A tensão superficial é novamente diminuída para próximo de zero,
pela adição de um álcool de cadeia curta (butanol), que estabiliza o sistema de
microemulsão [31]. Se o sistema de microemulsão é instável, então reverterá a
suas camadas individuais de óleo e água após um curto período de tempo. Se a
combinação de óleo, tensoativo e co-solvente é apropriada o sistema de
microemulsão é altamente estável e permanece intacto indefinidamente (Fig. 2.4)
[32].

Figura 2.4. Sistema de microemulsão óleo-água adaptado de [32].

A técnica que utiliza microemulsões como eletrólitos de separação para CE
foi desenvolvida por Watarai em 1991, e ficou conhecida como Cromatografia
Eletrocinética em Microemulsão (MEEKC). É uma técnica relativamente nova, que
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oferece a possibilidade de separação altamente eficiente dos solutos carregados
e neutros, baseando-se nas suas hidrofobicidade e mobilidade eletroforética
[12,34].
A MEEKC usa tampões de microemulsão constituídos por gotas de óleo
minúsculas imiscíveis suspendidas num tampão aquoso. Os solutos particionam
entre a gota de óleo e a fase aquosa do tampão. Os compostos não solúveis em
água favorecerão sua inclusão na gota de óleo do que no tampão aquoso. Solutos
hidrofóbicos residirão mais freqüentemente na gota de óleo do que os solutos
solúveis em água. A base da separação é similar à MEKC onde os monômeros de
tensoativos iônicos se agrupam para formar micelas.
As micelas são estruturas firmemente ligadas às quais são de difícil
penetração, as microemulsões têm uma estrutura frouxa facilitando a penetração
de solutos. Portanto, solutos não polares têm afinidade mais forte pela
microemulsão do que pelas micelas de SDS e, portanto, os fatores de capacidade
mais altos. Esta habilidade permite a MEEKC ser aplicada a uma maior gama de
solutos do que MEKC [30].
Os sistemas de microemulsão mais freqüentemente empregados em
eletroforese capilar são constituídos por heptano ou octano (óleos imiscíveis em
água), e um tensoativo, dodecil sulfato de sódio (SDS), suspendidos em tampão
aquoso de pH alto (geralmente tampão borato ou fosfato). Para melhorar a
estabilidade da microemulsão é adicionado um co-solvente, butano-1-ol. Há uma
tensão de superfície elevada entre o octano e a água e conseqüentemente um
nível elevado de SDS é requerida para reduzir suficientemente esta tensão para
permitir a formação da gota. Uma alta concentração de SDS no meio conduz a
correntes elevadas, o que não é desejável. Em trabalhos anteriores Mahuzier e
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colaboradores, 2001, utilizaram como óleo o tartarato di-n-butil e Li et al., 1998, o
acetato de etila, que possuem uma tensão de superfície mais baixa que do
octano. Conseqüentemente, usando estes óleos, as microemulsões eram
produzidas com uma concentração mais baixa de SDS (0.6% m/m) [35,36].
Sob estas circunstâncias, as gotas da emulsão estão carregadas
negativamente devido a seu revestimento com as moléculas do SDS aniônico.
Quando é aplicada uma tensão, o fluxo eletrosmótico (EOF) gerado em pH alto
(pH 7-10) flui na direção do detector (catodo), enquanto as gotas da emulsão
tendem a migrar na direção ao anodo. Contudo, o EOF é suficientemente forte
para arrastar as gotas na direção do catodo [32-33]
Solutos neutros solúveis em água residirão na fase aquosa e serão
arrastados rapidamente na direção do detector pelo EOF. Inversamente, solutos
insolúveis em água favorecerão a partição na gota de emulsão negativamente
carregada e serão fortemente retidos com um fator de capacidade alto. A partição
dos solutos neutros é devida à interação cromatográfica somente e, portanto, os
solutos hidrofóbicos têm tempos de migração maior que os analitos solúveis em
água. A Figura 2.5 apresenta o esquema do princípio de separação por MEEKC.
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Velocidade da microemulsão

+

SOLUTO

GOTA

Figura 2.5. Princípio de separação por cromatografia eletrocinética em microemulsão
adaptado de [37].

3. Análise de hormônios esteróides por eletroforese capilar

Com exceção de alguns compostos esteróides com grupos OH fenólicos
ionizáveis, a maioria dos esteróides, por serem compostos neutros, não é
analisada diretamente por CE em solução livre. Dentre os modos de separação
em CE, sem processos de derivatização para geração de carga, os mais
recomendados são: a eletrocromatografia capilar (CEC) e a cromatografia
eletrocinética (EKC) [38].
Diversos métodos em cromatografia eletrocinética micelar (MEKC), para a
análise esteróide, têm sido descritos na literatura. A determinação de estrogênios
em

urina

[39,40],

serum

[Katayama],

microssomas

incubadas

[41]

e

contraceptivos [42], corticosteróides em colírios e emulsão nasal [43], cremes de
uso dermatológico [44], comprimidos farmacêuticos [45,46], plasma [47] e urina
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[48], e os desruptores endócrinos em amostras ambientais [49,50] são alguns
exemplos.
Vários artigos têm sido publicados sugerindo a MEKC como real alternativa à
CLAE para análises de esteróides [44,45]. Lin e Wu demonstraram em um estudo
comparativo da determinação do dipropionato de betametasona, clotrimazole e
suas respectivas substâncias, assim como, as vantagens da técnica sobre a
CLAE [44].
Soluções simples com tampão/SDS [43,45] modificadas por solventes
orgânicos [39,42,44,50,51], por sais de bile [46,51-54] ou por diversas
ciclodextrinas [39,41,49,51,53-55] são geralmente os sistemas usados como
eletrólito. A detecção dos esteróides se dá, geralmente, por absorbância direta no
UV em baixos comprimentos de onda, em capilares sem revestimento regular
[39,43,46,48,53] ou nas celas Z [41], embora esquemas de derivatização sejam
relatados [38].
A adição de outras substâncias ao tampão de análise, como é o caso dos
solventes orgânicos (ex. metanol, etanol, THF e ACN) que influenciam o fluxo
eletrosmótico e a estrutura das micelas, além de alterarem a interação solutomicela [56], são estratégias para melhorar o desempenho da MEKC. Foi então,
por meio destes conhecimentos e pesquisas durante décadas, que se usam os
aditivos orgânicos para melhorar as separações em CE. Otimizações em CE
utilizando solventes orgânicos para separar esteróides tem sido buscada em
diferentes estratégias. A separação de quatro estrogênios em urina foi estudada
por Ji e colaboradores utilizando diferentes surfactantes em MEKC, no qual,
avaliaram a eficiência de diferentes surfactantes e ciclodextrinas, e o efeito da
adição de solventes (ACN e metanol) no tampão de separação [39].
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Kuo e Wu desenvolveram um método em MEKC usando sais de bile para
determinar simultaneamente seis corticosteróides em formulações farmacêuticas.
Vários parâmetros cromatográficos como a concentração do sal de bile,
concentração e pH do tampão borato, e a tensão aplicada foram observados [46].
O uso de estratégias partial-filling em MEKC-ESI-EM para a determinação de
anabólitos esteróides também tem sido demonstrada [52].
A cromatografia eletrocinética em microemulsão (MEEKC) foi invocada como
uma alternativa à MEKC na separação de solutos altamente hidrofóbicos [37].
Entre alguns estudos fundamentais com esteróides estão o trabalho de GabelJensen et al. [57] e Lucangioli et al. [58]. No primeiro, usando um modelo de
compostos neutros, incluído os esteróides, foi estabelecido o impacto relativo da
natureza do co-surfactante e do surfactante, assim como o solvente orgânico na
seletividade da MEEKC. O último usou a betametasona e derivados para
comparar a influência de 5 sistemas EKC (2 MEKC e 3 MEEKC) na retenção
(fator da retenção, k) e lipofilicidade (coeficiente de partição,Pow). Em outro
trabalho Deyl e colaboradores estabeleceram uma comparação entre as
modalidades de MEKC (SDS e glicodeoxicholato) e MEEKC para a separação de
dez esteróides [59]. O método MEEKC mostrou melhor desempenho e foi
aplicado na análise de 11-hidroxi-esteróide desidrogenase em tecido.
Pomponio et al. optimizou condições para a separação de seis corticosteróides
via MEEKC modificada com ciclodextrina [60]. Outra aplicação prática da MEEKC
foi desenvolvimento um método para a determinação de 17-estradiol em adesivo
transdérmico disponível comercialmente [61].
Os esteróides também estão sendo usados como compostos-modelo em outra
série de EKC, envolvimento de lipossomas [62-64], sistemas de micelas mistas
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[65-67], e ciclodextrinas carregadas [55], ainda, nos estudos fundamentais que
visam a determinação de constantes da associação [58] e nas estratégias de préconcentração mediadas por micelas [40,54,69,70].
Adicionalmente, a eletrocromatografia capilar (CEC) baseada em fases
estacionárias de sílica modificada [71-74] ou poliméricas [75], assim como em
colunas monolíticas [76,77] tem sido empregada para análise dos esteróides de
diversas classes. Por exemplo, Jiskra e colaboradores, em seu trabalho,
avaliaram a influência de vários parâmetros cromatográficos como a concentração
do tampão, a proporção dos aditivos orgânicos (acetonitrila, THF e água), a
tensão aplicada e a temperatura na otimização da separação via CEC de uma
mistura de esteróides [71].
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CAPÍTULO

3
Planejamento com mistura de solventes para a separação de
hormônios esteróides via cromatografia eletrocinética micelar
(MEKC).

1. Introdução

O

s esteróides em estudo (Figura 3.1) possuem uma estrutura
formada por quatro anéis. Estruturalmente podemos separar
em dois grupos: grupo I (compostos 1, 3, 7 e 10) possui em

comum um anel aromático A com um grupo OH fenólico, um grupo metila
na posição 13 e diferentes substituintes na posição 16 e 17 do anel D, o
grupo II (compostos 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 11) possui uma dupla ligação e um
grupo cetona no anel A, e dois grupos metila nas posições 10 e 13,
diferindo os substituintes nas posições 11 (anel C) e 17 (anel D). Para estes
tipos de compostos, com regiões neutras e hidrofóbicas, o modo adequado
de análise em eletroforese capilar seria a cromatografia eletrocinética
micelar (MEKC).
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Figura 3.1. Estrutura dos esteróides naturais e sintéticos em estudo.

A separação dos 11 esteróides naturais e sintéticos foi estudada utilizando
eletrólitos modificados por solvente orgânico de acordo com um planejamento de
misturas, usando os solventes clássicos da cromatografia líquida em fase reversa
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de acordo com o triângulo de seletividade do Snyder [1]. A escolha dos solventes
foi baseada em suas propriedades e seletividade: etanol, acetonitrila e
tetrahidrofurano.
A relação entre o comportamento eletroforético e as características
estruturais foram observados, e os efeitos dos modificadores orgânicos na
modulação da retenção e na alteração da seletividade foram discutidos nos
termos do sistema de Relação Linear de Energia de Solvatação (do inglês LSER).
O parâmetro da solvatação é baseado no modelo de cavitação da solução.
Primeiramente, uma cavidade de tamanho apropriado a acomodar o soluto é
formada no solvente. Na seqüência, as moléculas do solvente são reorganizadas
em uma posição de equilíbrio em torno do soluto. Por fim, o soluto é inserido na
cavidade e ocorrendo várias interações soluto-solvente. Para compostos neutros
essas interações são identificadas como: dispersão, indução, orientação e ligação
de hidrogênio. Na cromatografia eletrocinética, a transferência ocorre entre duas
fases condensadas, e a energia livre de transferência é equivalente à diferença na
formação da cavidade e as interações soluto-solvente na solução do eletrólito e
na fase pseudo-estacionária [2].
O modelo LSER proposto por Abraham e colaboradores [3] permite
predizer

propriedades

termodinâmicas

de

compostos

orgânicos

usando

descritores que quantificam interações moleculares características.

log 𝑆𝑃 = 𝑐 + 𝑒𝐸 + 𝑠𝑆 + 𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑣𝑉𝑥

(2)

Onde SP é a propriedade de solvatação, que no caso de dimensões
cromatográficas, ou corresponde aos dados de retenção ou à constante de
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partição [4,5]. Na Eq. (2), as propriedades de SP são expressas em termos de
cinco descritores de LSER: O excesso de refração molar do soluto (E) que é a
diferença entre a refração do composto e a refração de um n-alcano hipotético de
mesmo volume, podendo ser determinado simplesmente pelo conhecimento do
índice de refração (D) [6]. A acidez efetiva promovida pela ligação de hidrogênio
do soluto (A) e a basicidade efetiva promovida pela ligação de hidrogênio do
soluto (B), definidas como proposto por Abraham et al. em 1993 [3,7]. O descritor
S corresponde à dipolaridade / polarizabilidade do soluto [8]. O Vx é o volume
característico McGowan, que pode ser facilmente calculado pelas contribuições
das ligações e dos átomos constituintes da molécula [9].
Estes parâmetros representam a influencia do soluto em várias interações
da fase soluto/solvente. Conseqüentemente, os coeficientes c, e, s, a, b e v
obtidos por regressão linear múltipla versus valores conhecidos de log SP,
correspondem ao efeito sutil destas interações nas fases. Os coeficientes podem
ser considerados como constantes de sistema que caracterizam e contêm
informação química da fase em questão e podem ser interpretados como segue.
O coeficiente e mostra a tendência da fase interagir com solutos por meio de  e
n- par de elétrons. O coeficiente s representa a diferença na tendência da solução
do eletrólito e a fase pseudo-estacionária interagir com soluto através de
interações tipo dipólo. O coeficiente a denota a basicidade promovida por ligações
de hidrogênio da fase, porque solutos ácidos interagirão com fases básicas, e o b
é uma medida da acidez promovida por ligações de hidrogênio da fase. O
coeficiente v é uma medida da hidrofobicidade da fase e descreve as interações
de dispersão e forças de cavitação [10].
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2 Objetivos

O presente capítulo tem como objetivo:
a) A otimização da separação de onze esteróides naturais e sintéticos (Figura
3.1) por MEKC em função da propriedade e seletividade do solvente orgânico
utilizado como aditivo.
b) Estudo da interação soluto-micela.
c) Análise qualitativa de estrogênios presentes em uma amostra de urina
humana.

3 Parte experimental

3.1 Equipamento e condicionamento do capilar

Os experimentos foram conduzidos em um equipamento (HP 3DCE, Agilent
Technologies, Palo Alto, CA, USA), equipado com um detector de arranjo de
diodos, controle de temperatura mantido a 22 oC, e software para controle e
tratamento de dados fornecido pelo fabricante do equipamento (HP Chemstation).
Um capilar de sílica fundida (Polymicro Technologies) com comprimento total de
48,5 cm (comprimento até a janela de detecção 40 cm), sendo os diâmetros
externo e interno iguais a 375 m e 75 m respectivamente, foi utilizado para as
análises. As amostras e os padrões foram injetados hidrodinamicamente a 50
mbar por 3s e monitoradas a 200 e 247 nm. O sistema eletroforético foi operado
sob polaridade positiva e tensão constante a +22 kV. O pH do tampão medido
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com um pH-metro Digimed DM (São Paulo, Brasil). Um banho ultrasônico modelo
T-7 Thomton (São Paulo, Brasil) foi usado para sonicar o eletrólito.
Capilares novos foram condicionados com solução NaOH 1 molL-1 (980
mbar durante 30 min; 1 mbar = 0,1 kPa), seguido por água deionizada (20 min) e
eletrólito de corrida (20 min). No início de cada dia o capilar era condicionado com
NaOH 1molL-1 por 20 minutos, seguido por 15 minutos de água deionizada e 10
minutos de eletrólito de corrida. Entre cada corrida o capilar era recondicionado
passando-se o próprio eletrólito de corrida por 2 minutos. No final de cada dia o
capilar era lavado com NaOH 1molL-1 por 5 minutos e água deionizada por mais 5
minutos.

3.2 Reagentes e soluções

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico, sendo a água
purificada por deionização (Milli-Q system, Millipore, Bedford, MA, USA) e os
solventes de grau HPLC. Os padrões de esteróides (estriol, 17-estradiol,
hidrocortisona,

17-metiltestosterona,

etinilestradiol,

11-hidroxiprogesterona,

progesterona,

testosterona,

17-hidroxiprogesterona

estrona,
e

21-

hidroxiprogesterona-21-acetato) foram obtidos da Merck (Darmstadt, Alemanha).
Soluções

estoque

foram

preparadas

1000 gm L-1 e armazenadas

em

metanol

na

concentração

de

em temperatura abaixo de 0 oC até o uso. Os

padrões de trabalho eram preparados diariamente por diluição de 50 L das
soluções estoque em 450 L de solução SDS 5 mmol L-1 / tetaborato de sódio 5
mmol L-1.

56
3.3 Preparo da amostra

Uma amostra de urina de um voluntário (sexo feminino) na puberdade foi
coletada e estocada em freezer para análise. O procedimento de extração da
amostra foi adaptado da literatura [11]: 3 mL de amostra foram transferidos para
tubos de centrifuga. NaCl (0,35 g) foi adicionado e o pH ajustado para 9.0 com
Na2HPO4 (0,5 g) e 4 mL de diclorometano foram adicionados. O tubo foi agitado
em um vortex por 1min e centrifugado por 3 min a 3700 g. A fase orgânica
removida e seca com Na2SO4 anidro, e então evaporada sob atmosfera de N 2.
Em seguida, foi reconstituída em 50 L de metanol e, por fim, diluída em 450 L
de solução SDS 5 mmol L-1 / tetaborato de sódio 5 mmol L-1 para a injeção.

3.4 Condições analíticas

As separações estudadas foram conduzidas em eletrólitos contendo 20
mmol L-1 de tampão tetraborato de sódio (pH 9,4) e 20 mmol L-1 de SDS, sendo
adicionado uma quantidade de solvente orgânico (v/v) de acordo com um
planejamento de misturas simplex centróide ampliado (Figura 3.2).
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THF/EtOH/H2O

Figura 3.2. Planejamento de misturas simplex centróide ampliado

Dentro das concentrações pré-fixadas de solvente orgânico, foram
efetuadas corridas com solventes puros (etanol, acetonitrila e tetrahidrofurano),
com misturas binárias, ternárias, e ternárias com preponderância de um dos
solventes. O eletrólito otimizado é composto por 20 mmol L-1 de SDS, 20 mmol L-1
de tampão tetraborato e 20 % (v/v) etanol.

3.5 Cálculos Teóricos

Os programas Spartan v5.1 (Wavefunction, Inc., Irvine, CA, U.S.A.), Amsol
v7.1 (escrita por G.D. Hawkins, D.J. Giesen, G.C. Lynch, C.C. Chambers, I. Rossi,
J.W. Storer, J. Li, J.D. Thompson e P. Winget, University of Minnesota,
Minneapolis, MN, U.S.A.), GEPOL93 v8 (escrita por J. L. Pascual-Ahuir, E. Silla e
I. Tunon, University of Valencia, Burjassot, Valencia, Spain) e R (http://www.r-
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project.org/) foram usados na otimização da geometria da molécula, análise
conformacional e na compilação dos descritores moleculares.

4 Resultados e discussão

Neste trabalho, a separação de onze esteróides foi abordada através de
planejamento com misturas de solventes como modificador do eletrólito (soluções
SDS/ tretraborato de sódio, pH 9,4). Os solventes do clássico triângulo de
seletividade do Snyder [1] foram eleitos como modificadores (EtOH, ACN e THF).
O etanol é um solvente prótico que participa em ligações de hidrogênio como
aceptor ou doador de prótons, exibindo altos valores de acidez por pontes de
hidrogênio (A) e basicidade por ligações de hidrogênio (B) [7], alta dipolaridade /
polarizabilidade (S), assim como, uma constante dielétrica moderadamente alta
() [12]. Acetonitrila e tetrahidrofurano são ambos solventes polares apróticos com
valores altos de B, e valores de A iguais ou próximos de zero, diferindo
enormemente no valor da constante dielétrica. Algumas propriedades dos
solventes utilizados, relevantes para este trabalho, são apresentadas na Tabela
3.1.
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Tabela 3.1. Propriedades dos solventes utilizados neste trabalho
Solvente

(A)

(B)

(S)

()

H2O

0,82

0,35

1,09

78,0

EtOH

0,37

0,48

0,54

24,30

ACN

0,07

0,319

0,73

35,95

THF

0,00

0,481

0,56

7,58

(A): média da acidez promovida por pontes de hidrogênio; (B): média da basicidade promovida por
pontes de hidrogênio; (S): dipolaridade / polarizabilidade; : constante dielétrica

Eletrólitos compostos por 20 mmolL-1 de SDS e 20 mmolL-1 de tetraborate
de sódio (pH 9.4) com quantidades variadas de solventes foram testados (20%
EtOH, 20% ACN ou 2.0% THF). Misturas binárias contendo combinações de 10%
de cada solvente no eletrólito (exceto para THF 1,0%), ternárias a 6.6% de cada
solvente (THF a 0.67%) e ainda combinações de três solventes a 13% ou 3,3%
(com THF a 1,3% ou 0,34%) também foram preparadas. A Figura 3.3 apresenta
os eletroferogramas obtidos para cada composição de eletrólito estudada.

60
6
6

(I)
3,8

2 1

6
2

5,3 10

7
4

8

9

5

4

11
9

7

1

10

11

2 1
4

(a)

5,3
8

7

10

9
(b)

11

(a)

(a)

2

4

8

6

10

min

(b)

(b)

2

6

4

8

10

3,8,5

C

6

B

E
8

10

2

2

1

4

6

7

3,5

4

6

8

10

20

10

5

8
7

9 11

10

3

1

9

11

(a)
(b)

(a)

2

4

2

1

(b)

15
min

9,11

4,7

(a)

10

D

F

6

5

A

12

min

(b)

5

10

20

30

min

min

4

8

12

16

min

Figure 3.3 (A-F). Otimização da composição do eletrólito. Todos os eletrólitos continham 20 mmol/L de SDS em 20 mmol/L de tetraborato de
sódio em pH 9.4 e um volume específico em porcentagem do solvente orgânico. (I) Misturas unitária e binária: (A) 20% ACN; (B) 20% EtOH;
(C) 2.0% THF; (D) 10% EtOH/10% ACN; (E) 10% EtOH/1.0% THF e (F) 1.0% THF/10% ACN, v/v. Condições eletroforéticas: injeção, 50
mbar/3 s; tensão aplicada, +22 kV; detecção direta (traço a) 247 nm e (traço b) 200 nm. Indentificação dos picos conforme Fig. 3.1. Mistura dos
esteroides a 10 mg/L cada, preparados em 10% v/v metanol, 5 mmol L-1 SDS e 5 mmol L-1 tetraborato de sódio.
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Figure 3.3 (G-J). Otimização da composição do eletrólito. Todos os eletrólitos continham 20 mmol/L SDS em 20 mmol/L tetraborato de sódio
em pH 9.4 e um volume específico em porcentagem do solvente orgânico. (II) Misturas ternárias: (G) 6.7 EtOH/0.66% THF/6.7% ACN, (H),
13.3% ACN/3.3% EtOH/0.34% THF; (I) 13.3% EtOH/3.3% ACN/0.34%THF, (J) 1.3% THF/3.3% EtOH/3.3% ACN, v/v. Condições
eletroforéticas: injeção, 50 mbar/3 s; tensão aplicada, +22 kV; detecção direta (traço a) 247 nm e (traço b) 200 nm. Indentificação dos picos
conforme Fig. 3.1. Mistura dos esteróides a 10 mg/L cada, preparados em 10% v/v metanol, 5 mmol L-1 SDS e 5 mmol L-1 tetraborato de sódio.
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4.1 Comportamento eletroforético

Curiosamente, a ordem de eluição dos compostos, para as duas séries de
esteróides, obtida em dois comprimentos de onda distintos (grupo II em 247 nm,
Fig. 3.3, traço a; grupo I em 200 nm, traço b), foi em geral a mesma, apesar da
composição do eletrólito e das poucas co-eluições. Para a série dos estrógenos (a
ordem de eluição: compostos 1, 7, 3 e 10), o estriol (1) com 3 grupos OH é o
composto mais hidrofílico da série e interage menos com a micela de SDS,
eluindo primeiro. Estrona (7) e 17- estradiol (3) possuem um grupo carbonila e
um grupo OH, respectivamente na posição 17 do anel D; a carbonila é mais
básica e mais propensa à interação com o solvente orgânico-aquoso via ligação
de H, assim a estrona elui primeiro que 17- estradiol. E, finalmente, etinilestradiol
(10) com um volumoso grupo etinil na posição 17 do anel D é o mais hidrofóbico
deste grupo e, portanto mais retido pela micela de SDS, eluindo por último.
Para a série de esteróide do grupo II (ordem de eluição: compostos 2, 4, 6,
8, 5, 9 e 11), a hidrocortisona (corticosteróide, 2) é o mais hidrofílico com 2
grupamentos OH e os progestágenos 21-hidroxiprogesterona-21-acetato (9) e
progesterona (11) sem grupos OH nos anéis são os mais hidrofóbicos do grupo;
21-hidroxiprogesterona-21-acetato é comparativamente menos retido que a
progesterona devido à presença do grupo éster (pares de elétron disponíveis para
interação com o solvente). Com retenção intermediária há os compostos 4, 6, 8 e
5 com um único grupo OH; o 11-hidroxiprogesterona (4) é menos retido que o
17-hidroxiprogesterona (8) porque seu grupo OH está localizado em uma
posição mais vulnerável para interação com o solvente (posição 11 no anel C); o
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grupo de metila na posição 17, faz o andrógeno 17-metiltestosterona (5) mais
hidrofóbico que o andrógeno testosterona (6), eluindo depois.
Embora a ordem de eluição não tenha sido alterada com a composição do
eletrólito dentro de cada série, a seletividade mudou drasticamente de acordo
com a natureza do solvente usado para modificar o meio. A separação em linha
de base para todos esteróides em ambas as séries só foi completa no eletrólito
modificado com 20% EtOH (Fig. 3.3B), que apresentou uma janela de migração
maior.
Os estrógenos da série I (Fig. 3.3, traço b) foram separados em qualquer
condição, embora, nos eletrólitos modificados com EtOH apresentassem melhor
separação (mais uniformemente espaçados no eletroferograma), enquanto que,
no eletrólito modificado por THF (Fig. 3.3C), os picos dos compostos 3, 7 e 10
estavam agrupados. Os esteróides da série II (Fig. 3.3, traço a) eram separados
em quaisquer eletrólitos modificados com ACN ou EtOH. Nos modificados com
THF, um número maior de co-eluições ocorreram com a série II, assim como
entre as séries. Outra particularidade dos eletrólitos com THF foi que ao contrario
das outras condições, o estriol (1) era sempre precedido da hidrocortisona (2) e a
resolução do par 21-hidroxiprogesterona-21-acetato (9) e progesterona (11)
nunca pôde ser alcançada.

4.2 Efeito do solvente

Na tentativa de entender como solventes orgânicos modulam a separação
dos esteróides sob investigação, seus fatores de retenção (como log k) foram
plotados vesus as propriedades dos meios (seis eletrólitos binários, um ponto
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triplo e um eletrólito aquoso). Os resultados são mostrados na Figura 3.4. Fatores
de retenção foram calculados usando a equação de MEKC normal, na qual
metanol e antraceno foram usados como marcador do fluxo eletrosmótico e
migração da micela, respectivamente.
A média da acidez efetiva por ligações de hidrogênio (A), a média da
basicidade efetiva por ligações de hidrogênio (B) e o parâmetro de dipolaridade /
polarizabilidade (S) para os solventes puros e para as misturas água-ACN, águaEtOH e água-THF foram obtidos da literatura [13,14] e ponderados pela
proporção do volume de solvente no meio. Esta aproximação se mantém linear
dentro da baixa faixa de porcentagem de solvente orgânico usado neste trabalho.
Na Fig. 3.4, as barras horizontais indicam eletrólitos com o mesmo total em
porcentagem

de

volume

de

solvente

orgânico

(só

representado

para

progesterona). Conseqüentemente, o patamar mais baixo indica o valor log k para
todos os eletrólitos modificados com 20% de solvente, por exemplo, 20% EtOH,
10% EtOH/10% ACN e 20% ACN, e assim por diante.
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Figura 3.4. Variação dos fatores de retenção dos esteróides sob investigação medidos
experimentalmente e as propriedades do meio (A) média efetiva da acidez por ligações de
hidrogênio, (B) média efetiva da basicidade por ligações de hidrogênio (C) parâmetro de
dipolaridade/polarizabilidade. Barras indicam eletrólitos com a mesma porcentagem em volume de
solvente orgânico: de baixo para cima, 20%, 14%, 11% e 0 - 2% (para progesterona somente).
Legenda: estriol (∆), hidrocortisona (▲), estradiol (●), 11-hidroxiprogesterona (♦), 17metiltestosterona (◊), testosterona (■), estrona (□), 17-hidroxiprogesterona (○), 21hidroxiprogesterona-21-acetato (+), etinilestradiol (-) e progesterona (x).
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Interessante notar que, em todos os gráficos da Fig. 3.4, o log k não foi
afetado significativamente pelo tipo solvente, mas foi o conteúdo total de solvente
orgânico em cada patamar que ditou a retenção. Esta tendência nos levou a
investigar o conteúdo total de solvente orgânico como descritor da retenção do
soluto. O efeito mais óbvio da quantidade de solvente orgânico na fase aquosa é
romper a estrutura da água, diminuir sua energia de coesão e promover um
aumento da solubilidade do soluto e dos monômeros do surfactante no meio. No
mesmo sentido, espera-se que os solventes orgânicos alterem o tamanho da
micela, por uma diminuição das mesmas devido à solubilização dos monômeros
no sistema (efeito da acetonitrila nas micelas de SDS [15]) ou pelo aumento do
tamanho inicial devido à incorporação de co-surfactante seguido por encolhimento
causado pela solubilização dos monômeros no meio (efeito da baixa e alta
quantidade de etanol nas micelas de SDS, respectivamente [16]).
Na Figura 3.5, os log k para o primeiro e ultimo compostos eluídos, de cada
séries de esteróides, foram plotados versus o conteúdo total de solvente orgânico
nos eletrólitos em estudo. Como observado, a relação é bastante linear, indicando
que qualquer que tenha sido a mudança estrutural ocorrida na micela causada
pelos solventes orgânicos selecionados (variação na cmc, grau de dissociação,
número de agregação e tamanho), a interação esteróide-micela não foi afetada
em uma extensão notável. Efeitos compensadores como: o aumento de
solubilidade simultânea nas fases micelar e aquosa, diminuição da mobilidade
aparente micelar, dentre outros, também podem ser invocados como uma
hipótese secundária para descrever a retenção dependente da quantidade de
solvente orgânico.
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Figura 3.5. Variação da medida experimental dos fatores de retenção do primeiro e
ultimo composto eluído para cada série de esteróides sob investigação e a percentagem
de volume total de solvente orgânico no eletrólito. Legenda: estriol (), etinilestradiol (),
hidrocortisona () e progesterona ().

O modelo de “Relação Linear de Energia de Solvatação” (LSER) tem sido
usado para caracterizar os sistemas micelares nas separações eletrocinéticas
[2,17]. Tal modelo, se provido para os parâmetros do sistema de eletrólitos,
poderia ajudar, elucidando os efeitos dos solventes nas separações sob estudo
neste trabalho. Porém, os modelos LSER para os sistemas de eletrólito
dependem do conhecimento dos descritores da fase aquosa e micelar; o ultimo é
difícil estimar, uma vez que, o local exato de solubilização dos esteróides nas
micelas de SDS é desconhecido e até mesmo se é definido, estimativas das
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propriedades

de

compartimento

micelar

são

freqüentemente

incertas

e

dependentes da técnica ou método escolhido.
Se a interação esteróide-micela realmente não for afetada pelo solvente
orgânico, como os resultados na Fig. 3.5 sugerem, as propriedades da fase
micelar não precisam ser descritas, e um modelo LSER somente com os
parâmetros do eletrólito pode ser empregado. Calculando os parâmetros A, B, S
[13,14], a constante dielétrica () [12,18], índice de refração (D) [19,20] e o
parâmetro de solubilidade Hildebrand () [21] para os sistemas de eletrólitos
unitários, binários, o ponto triplo e o eletrólito aquoso, e usando os dados de
retenção experimentais dos sete esteróides da série II, um sistema LSER
aproximado foi conduzido.
Os quatro estrógenos de série I foram excluídos dos cálculos porque eles
estão parcialmente dissociados no pH do eletrólito e os dados de pKa não estão
disponíveis para considerar sua migração fracionária como ânions. Uma
regressão linear ordinária por mínimos quadrados do log k e todas as
combinações possíveis de dois parâmetros foram executadas exaustivamente. O
procedimento leave-one-out (LOO) foi usado para validar as regressões e
selecionar os parâmetros significativos. A Tabela 3.2 compila os resultados do
LSER para os sistemas de eletrólito sob investigação.
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Tabela 3.2. Efeito do solvente na separação dos esteróides baseado na regressão linear múltipla do fator de retenção, log k,
versus o sistema de descritores.

Intercepto

Coeficiente A*
(Fp)

Coeficiente %V*
(Fp)

Adj.
R2

RMS

F

MSEP

Q2

0,41 ± 0,09

0,6 ± 0,1 (36)

-0,69 ± 0,08 (79)

0,989

0,046

315

0,004

0,98

1,0 ± 0,1

0,8 ± 0,1 (30)

-0,9 ± 0,1 (68)

0,987

0,062

269

0,007

0,97

17α-metiltestosterona

1,35 ± 0,09

0,6 ± 0,1 (35)

-0,82 ± 0,08 (103)

0,991

0,048

368

0,004

0,98

Testosterona

1,17 ± 0,08

0,7 ± 0,1 (43)

-0,78 ± 0,07 (111)

0,992

0,044

417

0,003

0,98

17α-hidroxiprogesterona

1,4 ± 0,1

0,6 ± 0,1 (23)

-0,95 ± 0,09 (116)

0,990

0,053

347

0,004

0,98

21α-hidroxiprogesterona21-acetato

3,2 ± 0,6

0,4 ± 0,7 (0,4)

-2,3 ± 0,5 (22)

0,922

0,293

43

0,130

0,85

Progesterona

3,4 ± 0,5

0,3 ± 0,5 (0,2)

-2,2 ± 0,4 (30)

0,937

0,241

53

0,085

0,88

Esteróides

Hidrocortisona
11α-hidroxiprogesterona

*Parâmetros normalizados
A, media da acidez por ligação de hidrogênio do tampão; %V, porcentagem total de solvente orgânico; Fp, F parcial (Fisher); Adj. R2,
coeficiente ajustado da determinação; RMS, média da raiz quadrada dos resíduos; MSEP, média do quadrado dos erros previstos na
validação leave-one-out (n=8); Q2, coeficiente de determinação da validação leave-one-out.
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O procedimento LSER selecionou a acidez promovida pela ligação de
hidrogênio e a porcentagem total de solvente orgânico como os parâmetros
fundamentais para os sistemas de eletrólitos. O parâmetro A reflete a habilidade
do eletrólito estabilizar a carbonila e o oxigênio da hidroxila da molécula (Fig. 3.1)
por ligação de hidrogênio, embora sua importância seja pequena comparada à
porcentagem de volume. A porcentagem de volume indica que há uma diferença
de energia de cavitação entre o tamanho e o local de solubilização na micela.
Para progesterona (11) e 21-hidroxiprogesterona-21-acetato (9), sem
grupos hidroxila, a qualidade global da regressão é ruim e o parâmetro A pode ser
descartado (Tabela 3.2). Para todos os outros esteróides, o significado estatístico
da regressão indica que os parâmetros do solvente só podem explicar a retenção,
confirmando a hipótese de que os efeitos dos solventes se dão na estrutura da
micela e não influenciam a interação de soluto-micela. Também é possível supor
que a solubilização das moléculas dos esteróides ocorre na interface da micela,
cujas propriedades - principalmente a densidade superficial de carga - se mantêm
constantes apesar da variação de tamanho. Esta hipótese falha ao explicar o
eletrólito modificado com 10% EtOH/1% THF, que aparece isolado no gráfico
residual do LSER (não mostrado). Neste sistema, a densidade superficial da
micela poderia ser alterada devido a intercalação com EtOH. Para eletrólitos
modificados por 10% EtOH/10% ACN, 20% ACN ou até mesmo 20% EtOH, este
comportamento não foi observado.
No presente estudo, o único sistema de descritores que explica a interação
soluto-micela é o relacionado às forças coesivas do meio. Na realidade, o
parâmetro A apresenta uma colinearidade razoável com o volume de solvente
orgânico total, indicando que uma maior acidez média por ligação de hidrogênio,

71
ou quanto mais coesivo é o meio, a dissolução dos esteróides se torna mais
difícil. Assim, qualquer tentativa de explorar mais adiante os efeitos dos solventes
na interação esteróide-micela deverá vir de um LSER baseado nos parâmetros do
soluto.

4.3. Interações intermoleculares (solvente/micela/soluto)

A análise conformacional (molecular mechanics force field, MMFF94) e a
otimização da geometria (Austin model 1, AM1, método semi-empírico, verificado
por freqüências imaginárias, [22]) de todos os esteróides sob consideração neste
trabalho foi executada. As propriedades molecular (momento de dipolo,
polarizabilidade, energias dos orbitais moleculares, volumes molecular, densidade
local dos estados, LDOS, o HOMO - orbital molecular ocupado de maior energia e o HOMO-1 para o anel A, Fig. 3.1), cargas atômicas parciais (Mulliken, baseado
potencial eletrostático e modelo 1, CM1 [23]), áreas ( área de superfície acessível
do solvente, SASA, o raio 1.4 Å e CPK modelo de preenchimento de espaço) e o
log Pow (métodos Ghose-Crippen e Villar) foram usados para gerar descritores
populacionalmente pesados.
Regressões ordinary least squares, OLSR, least trimmed squares, LTSR,
componente principal, PCR, e partial least squares, PLSR, do logarítmo dos
fatores

de

retenção

experimentais

(dez

condições

de

eletrólitos)

com

aproximadamente 200 descritores para cada esteróide pertencente à série II (um
descritor de cada vez e todas as combinações possíveis de dois e três
descritores) foram executados exaustivamente. Os quatro esteróides da série I
foram excluídos dos cálculos devido sua dissociação parcial no pH do eletrólito.
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Procedimentos leave-one-out (LOO) foram usados validar as regressões e
selecionar os descritores apropriados.
Como esperado, as interações intermoleculares envolvidas na retenção do
soluto não podem ser descritas por uma única propriedade. No entanto, quando
um único descritor foi selecionado, a máxima carga parcial atômica do hidrogênio
(em geral o hidrogênio hidroxílico ou na sua ausência, o hidrogênio vinílico na
posição 4, Fig. 3.1) descreveu as interações soluto-micela e soluto-solvente. Dois
ou mais descritores são muito mais informativos no fenômeno de retenção, mas a
redundância pode ganhar importância em função da colinearidade, neste caso, os
métodos de PCR ou de PLSR devem ser considerados.
Outro fato a se ressaltar é que com dois ou mais descritores, sua seleção
cai invariavelmente em duas categorias. A primeira delas em descritores
baseados na hidrofobicidade; a segunda nas combinações da carga parcial e da
área acessível pelo solvente (que esclarecem o tamanho da molécula e
interações eletrostáticas) (Fig. 3.6). Tais descritores são complementares e até
invocam interações contrárias, isto é, um explica a retenção do soluto na micela
(log Pow), enquanto o outro (produto carga-área), a solubilização do soluto no
meio. Os mesmos grupos de descritores são referidos na literatura para explicar
interações envolvendo esteróides [24,25].
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hidrocortisona

17-metiltestosterona

testosterona

17-hidroxiprogesterona

progesterona

21-hidroxiprogesterona-21-acetato

11-hidroxiprogesterona

Figura 3.6. Superfície de acesso ao solvente na estrutura do esteróide.

A Tabela 3.3 compila os resultados de uma regressão linear múltipla
usando dois desses descritores (log Pow e o produto máximo da área CPK e carga
parcial

atômica

do

hidrogênio,

CM1),

os

quais

podem

ser

usados
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convenientemente para explorar efeitos do solvente na separação dos esteróides.
É importante enfatizar que esses tipos de descritores não são responsáveis por
descrever inteiramente as interações que regem a retenção do soluto, mas de fato
são descritores discriminatórios, isto é, aqueles capazes de destacar as sutis
diferenças

estruturais

dos

esteróides

e,

assim,

explicar

a

separação.

Particularmente, o produto carga-área representa razoavelmente bem o envelope
hidrofóbico da estrutura 3D do esteróide (Fig. 3.6).
Como se observa na Tabela 3.3, os sistemas de eletrólito foram
organizados com base no valor F parcial do coeficiente log P ow e o aumento
significado estatístico. Aproximadamente quatro sistemas de eletrólito podem ser
agrupados: sistema 1, formado pela ausência ou baixa concentração de solvente
(2% THF); sistema 2, composto por 10% e 20% ACN (sem EtOH); sistema 3, por
pequenas quantidades de etanol (7% e 10% EtOH, na presença de pequenas
quantidades de ACN e THF) e, finalmente, o sistema 4, composto por 20% EtOH.
O produto carga-área apresenta baixos valores de F parcial para o sistema 1 e 4,
e valores intermediários para os sistemas 2 e 3. Além disso, o intercepto diminui
abruptamente com a composição do eletrólito. Os coeficientes log Pow são
positivos e aumentam ligeiramente com a composição do eletrólito, ao passo que,
os coeficientes do produto carga-área são negativos e diminuem mais
rapidamente em valor absoluto.
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Tabela 3.3. Efeito do solvente na separação dos esteróides baseada na regressão linear múltipla do fator de retenção, log k,
versus descritores x1 e x2.

SISTEMA DE
ELETRÓLITOS

1.

sem solvente orgânico

INTERCEPTO

COEFICIENTE
x1 (Fp)

COEFICIENTE
x2 (Fp)

x1 =
log Pow

x2 =
Max (CPK x CM1)

Adj. R2

RMS

F

MSEP

Q2

2% THF

3,6 ± 0,9
3,5 ± 0,7

0,26 ± 0,16 (2)
0,26 ± 0,13 (4)

-1,03 ± 0,16 (40)
-1,14 ± 0.13 (73)

0,945
0,968

0,24
0,20

51
91

0,17
0,098

0,735
0,881

10% ACN/1% THF
20% ACN

1,1 ± 0,3
0,3 ± 0,2

0,34 ± 0,06 (30)
0,29 ± 0,04 (60)

-0,53 ± 0,06 (67)
-0,41 ± 0,04 (110)

0,979
0,988

0,095
0,057

141
251

0,016
0,012

0,960
0,960

3. 7% EtOH/7% ACN/0.7% THF
10% EtOH/1% THF
10% ETOH/10% ACN

0,5 ± 0,2
0,6 ± 0,2
0,06 ± 0,15

0,35 ± 0,03 (117)
0,36 ± 0,03 (135)
0,33 ± 0,03 (142)

-0,37 ± 0,03 (127)
-0,36 ± 0,03 (127)
-0,30 ± 0,03 (113)

0,992
0,993
0,992

0,049
0,047
0,042

368
395
385

0,004
0,004
0,008

0,986
0,987
0,965

4.

0,01 ± 0,16

0,36 ± 0,03 (150)

-0,26 ± 0,03 (74)

0,991

0,044

331

0,012

0,952

x1 =
LDOS HOMO-1

x2 =
Max QMH

-2,29 ± 0,38 (36)
-2,79 ± 0,35 (64)

-36,0 ± 1,2 (925)
-39,0 ± 1,1 (1290)

0,994
0,995

0,080
0,074

466
648

0,022
0,009

0,975
0,991

2.

1.

20% EtOH

sem solvente orgânico
2% THF

13,1 ± 0,8
14,3 ± 0,7

Max (CPK x CM1), máximo produto da área CPK e CM1 carga parcial do hidrogênio atômico modelo 1; P ow, coeficiente de partição octanol-água (método
Ghose-Crippen gerado pelo Spartan); LDOS HOMO-1, densidade local de estados para o orbital molecular ocupado de maior energia -1, anel A (Fig. 3.1);
2
Max QMH, máxima carga do hidrogênio Mulliken; Fp, F parcial (Fisher); Adj. R , coeficiente ajustado de determinação; RMS, média da raiz quadrada dos
2
resíduos; MSEP, média do quadrado dos erros previstos na validação leave-one-out; Q , coeficiente de determinação da validação leave-one-out.
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A classificação dos sistemas de eletrólito, na Tabela 3.3, indica a presença
de quatro estruturas micelares distintas, que dão a modulação diferencial de
forças intermoleculares durante a retenção dos esteróides. Em sistemas nãoperturbados, tais como o meio aquoso ou com baixa concentração de solvente
(sistema 1), espera-se que ocorreram micelas de SDS com concentração micelar
crítica de 8.6 mmol L-1 ou menor, dependendo da força iônica, e com um número
de agregação (N) em torno de 88 [15].
É bem estabelecido na literatura que determinados solventes orgânicos,
tais como THF, ACN e metanol interferem na dissolução do monômero, afetando
o tamanho da micela, sem participar da formação estrutural da micela por
intercalação [15]. Conseqüentemente, na presença de ACN, mas na ausência de
EtOH (sistema 2), mantendo a mesma densidade da carga, espera-se uma
diminuição no tamanho das micelas comparado ao sistema 1, simplesmente pela
perda de monômeros para o meio.
Os alcoóis de cadeias maiores, tais como propanol e butanol, são
conhecidos por participarem como co-surfactantes, alterando o tamanho e a
densidade da carga superficial da micela [15]. O etanol de algum modo se
assemelha a este comportamento. De fato, como discutido por Suzuki [16], em
valores intermediários de EtOH (0 - 10%), como nos 3 sistemas de eletrólitos, a
micela incha consideravelmente pela intercalação do EtOH com os monômeros
do surfactante (N=102) e a densidade de carga da superfície diminui; a acidez da
ligação de hidrogênio da micela aumenta, assim como, a polarizabilidade da
superfície. O aumento na porcentagem de EtOH para 20%, tal como no eletrólito
do sistema 4, favorece ainda mais a habilidade da micela em estabelecer ligações
de hidrogênio, mas seu tamanho é reduzido (N=30). As mudanças na forma e a
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densidade de carga da micela são bem representadas pelo F parcial do produto
carga-área.
É extensamente aceito que a retenção de compostos hidrofóbicos mostra
uma forte dependência do log Pow [15]. Curiosamente, para os esteróides sob
investigação neste trabalho, estas correlações somente foram conseguidas
quando o etanol e/ou a acetonitrila estavam presentes no eletrólito. Isto pode ser
explicado não somente por dadas mudanças na estrutura da micela, como
descrito acima, mas também pelo fato que na presença de ACN, mas
especialmente em EtOH, os eletrólitos se tornam mais hidrofóbicos, oferecendo
agora um ambiente competitivo com a fase micelar.
A contribuição relativa do log Pow e do produto carga-área para retenção do
soluto é prontamente visualizada pela relevância estatística de seus coeficientes
correspondentes (termos de F parcial, Tabela 3.3). O produto carga-área é
gradativamente mais importante para os sistemas 1 e 2, mas torna-se comparável
ao log Pow no sistema 3. Para o sistema 4, o log Pow é muito mais relevante que o
produto carga-área, concordando com o fato que as micelas são menores e o
meio muito mais favorável à solubilização dos esteróides.
Na ausência de solventes orgânicos ou em 2% THF, o meio é bastante
hidrofílico e os compostos são empurrados para micela; assim, o log P ow quase
não discrimina a retenção do soluto, sendo impróprio como descritor, além disso,
os dados da regressão estatística para o sistema 1 (valores de F parcial, R 2 e Q2)
são comparativamente piores. De fato, os descritores log Pow e produto cargaárea não foram indicados para o sistema 1 durante os procedimentos de seleção
das variáveis, mas foram usados na regressão dos dados como meios de
comparar os resultados de todos os sistemas de eletrólitos.
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Os procedimentos de seleção das variáveis para o sistema 1 indicaram
outro campo de descritores (Tabela 3.3, linhas inferiores) com maior significado
estatístico. Embora o componente baseado na carga ainda persista e seja
completamente relevante, um novo descritor associado ao anel A (Fig. 3.1),
densidade local de estado, aparece agora como discriminatório da retenção do
soluto. É interessante notar que descritores baseados em LDOS e HOMO têm
sido associados à atividade biológica para uma série de hormônios esteróides
[24,25]. Além disso, o anel A foi identificado como o sítio de interação preliminar
entre os esteróides e suas proteínas receptoras do citoplasma e/ou do núcleo
[26].
Entretanto, para que este tipo de hormônio tenha atividade biológica é
necessário que ele entre na célula do alvo, cruzando a membrana celular antes
de se ligar ao receptor. Considerando a semelhança natural das interações
esteróide-micela e esteróide-membrana em sistemas aquosos, e que as forças
eletrostáticas pertinentes que governam estas interações estão relacionadas à
posição dos átomos no mesmo local na molécula (anel A), é razoável dizer que,
em alguma extensão, a interação esteróide-micela mimetiza interações mais
complexas, esteróide-membrana ou esteróide-receptor, e seja indicativa da
atividade biológica.
Esta última afirmação não parece assim tão audaciosa, tendo em vista as
novas descobertas no campo da dinâmica molecular onde; as micelas não mais
são

consideradas

modelos

esféricos,

mas

compartimentos de hidrofobicidade diferencial [27,28].

entidades

com

distintos
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4.4 Aplicação

Os níveis de estrogênios na urina têm sido usados para monitorar o
processo de gravidez normal e como diagnóstico de doenças reprodutivas [29].
Para demonstrar a aplicabilidade de um método analítico baseado na otimização
da composição do eletrólito (20 mmol L-1 SDS, 20% EtOH e 20 mmol L-1
tetraborate de sódio a pH 9,4), um extrato de uma amostra de urina obtida de um
voluntário humano - sexo feminino - em fase de puberdade foi analisado (Figura
3.8). O eletroferograma da Fig. 3.7 indica que o eletrólito proposto pode ser
aplicado potencialmente para a determinação de estrógenos em estudos clínicos.
Injeções repetitivas da mistura padrão nos forneceu valores menores que 0,80%
C.V. para tempo de migração e 2,5% C.V. para área do pico (n = 5). A precisão
inter-dia resultou em valores melhores que 0,90% C.V. para tempo de migração e
3,0% C.V. para área de pico (dois dias, três injeções).
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Figura 3.7. Eletroferogramas do extrato da urina de um voluntário (feminino) na
puberdade (A) e extrato dopado com os estrógenos (B). Condições eletroforéticas:
injeção, 50 mbar por 3 s; voltagem aplicada, +22 kV; detecção direta a 200 nm. Mistura
de esteróides na concentração de 10 mg/L cada, preparados em 10% v/v metanol, 5
mmol L -1 SDS e 5 mmol L-1 tetraborato de sódio. Identificação de picos como na Fig. 3.1.

5 Conclusão

Este trabalho demonstrou que a interação esteróide-micela de SDS nos
eletrólitos modificados por EtOH, ACN e THF são insensíveis ao tipo solvente e
suas propriedades (pequena contribuição da acidez promovida por ligações de
hidrogênio em média ao sistema), no entanto, depende fortemente da
porcentagem total de solvente orgânico no meio. Além disso, fica evidenciado que
o local de solubilização do esteróide provavelmente seja a superfície da micela
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cujas propriedades parecem não ter sido alteradas pela presença do aditivo
orgânico, com exceção de 10% EtOH/1% THF.
O LSER baseado nos parâmetros do soluto através de regressão linear
múltipla indicou que dois descritores (log Pow e o produto máximo da área CPK e
carga parcial atômica do hidrogênio, CM1), podem ser usados convenientemente
para explorar efeitos do solvente na separação dos esteróides. Contudo, na
ausência de solventes orgânicos ou em 2% THF, outros descritores associados
ao anel A (LDOS e HOMO) foram escolhidos como discriminatório da retenção do
soluto. Considerando que há semelhança natural das interações esteróide-micela
e esteróide-membrana em sistemas aquosos, é razoável dizer que, em alguma
extensão, a interação esteróide-micela mimetiza interações mais complexas,
esteróide-membrana ou esteróide-receptor.
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CAPÍTULO

4

Uso do planejamento fatorial para otimização da separação de
esteróides via MEKC.

1. Introdução

A

maioria dos procedimentos de laboratório, durante ou após seu

desenvolvimento, passa por um processo de otimização. Tais
processos consistem em melhorar algum tipo de resposta estudando

diferentes variáveis que, dentro do sistema, exercem influência sobre dada
resposta [1]. As variáveis podem ser: o rendimento de uma reação química, a
sensibilidade, a precisão e, ou a seletividade de uma determinação, custo
operacional de uma análise, etc. Estas respostas são denominadas de variáveis
dependentes, pois seus valores podem variar de acordo com os níveis assumidos
por outras variáveis chamadas de variáveis independentes. Valores limitados das
variáveis independentes formam a região experimental [2]. Nesta região temos a
liberdade de variar os níveis das componentes do sistema com o objetivo de
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melhorar o quanto possível a(s) sua(s) resposta(s).
Um dos problemas mais comuns que um experimentador pode enfrentar é
a determinação da influência de uma ou mais variáveis sobre outra variável de
interesse. A primeira coisa a fazer, no planejamento de um experimento, é
determinar quais são os fatores e as respostas de interesse para o sistema que
se deseja estudar. Os fatores, isto é, as variáveis controladas pelo
experimentador, tanto podem ser qualitativas (como o tipo de solvente) como
quantitativas (como a concentração deste). Dependendo do problema, pode haver
mais de uma resposta de interesse [3].
O planejamento dos experimentos, ou seja, a especificação detalhada das
operações experimentais que devem ser realizadas dependerá do objetivo
particular que se queira atingir. Cada objetivo irá requerer um planejamento
diferente, para que possa ser alcançado de forma eficaz. Planejamentos fatoriais,
por exemplo, são de grande utilidade em investigações preliminares, quando se
deseja saber se determinados fatores têm ou não influência sobre a resposta, e
não se preocupa ainda com uma descrição muito rigorosa dessa influência. São
planejamentos muito simples de executar e podem ser ampliados para formar um
planejamento mais sofisticado que é necessário quando se quer conhecer melhor
a relação funcional existente entre a resposta e os fatores [4].
Para executar um planejamento fatorial precisa-se em primeiro lugar
especificar os níveis em que cada fator será estudado, isto é, os valores dos
fatores que serão empregados nos experimentos. Havendo 2 níveis num fator e 3
em outro, será necessário 2 x 3 = 6 ensaios diferentes, e o planejamento é
chamado de fatorial 2x3. Para se estudar o efeito de qualquer fator sobre a
resposta é preciso fazê-lo variar e observar o resultado dessa variação. Isso
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obviamente implica na realização de ensaios em pelo menos dois níveis desse
fator. Um planejamento fatorial em que todas as variáveis são estudadas em dois
níveis é, portanto o mais simples de todos eles. Havendo k fatores, o
planejamento de dois níveis irá requerer a realização de 2 x 2 x .. x 2 = 2 k ensaios
diferentes, sendo chamado de planejamento fatorial 2k [4].
Este tipo de planejamento tem grande aplicação na ciência, na engenharia
e, particularmente, na indústria, os quais têm o objetivo de otimizar os parâmetros
de determinados processos ou até mesmo as propriedades de uma mistura
mudando a sua formulação. Por exemplo, há trabalhos em que os planejamentos
são aplicados para otimizar misturas de solventes em cromatografia. Harvey et al.
(1991) otimizaram uma mistura de metanol, acetonitrila e tetraidrofurano como
fase móvel para analisar ácido benzóico e derivados.
Em

eletroforese

capilar,

para

analisar

herbicidas,

Alfazema

e

pesquisadores (2000) testaram o efeito da concentração de três ciclodextrinas e
do metanol em seu método de separação. Também usando a variável
concentração (ACN, dimetil--ciclodextrina e dodecilbenzenosulfonato de sódio),
De Oliveira et al. (2001) estudou a separação de ácidos graxos em óleos e
margarina. Dahlén e Von Eckardstein

(2006) desenvolveram um método via

eletroforese capilar de zona (CZE) para analisar treze anfetaminas. Um fatorial foi
usado para prever quais variáveis (concentração do eletrólito, pH, temperatura,
etc.)

mais

influenciavam

a

separação.

Em

2003,

Jurado-González

e

colaboradores estudaram a influência de variáveis químicas e instrumentais
(concentração

do

complexante,

pH,

introdução

da

amostra,

tensão

e

comprimento do capilar), em um novo método via CE para determinação de
metais em água.
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Neste trabalho, estudou-se a separação dos esteróides sexuais via MEKC
modificado com solvente orgânico (acetonitrila) e complexante auxiliar (ciclodextina).
Em parceria com o Laboratório de Dosagens Hormonais (LDH) do
Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade de São Paulo, uma das aplicações para o método
proposto foi a investigação de esteróides em excrementos do felino brasileiro
Panthera onca (Onça pintada).

2. Objetivos

Desenvolver um técnica via MEKC, com eletrólito modificado por ACN e CD, para a separação de hormônios esteróides e seus metabólitos e aplicar o

método em excrementos de Panthera onca (Onça pintada).

3. Parte Experimental

3.1. Reagentes

Todos os padrões dos esteróides, tensoativos e os eletrólitos foram
preparados com reagentes de grau analítico (Aldrich, Merck , entre outros). Os
solventes de grau adequado para cromatografia líquida. A água purificada por
um sistema Millipore. Quando necessário, os solventes, eletrólitos e amostras
eram filtrados com sistema da Millipore.
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3.2. Amostras

As amostras de Panthera onca (Onça pintada) foram cedidas pelo
Laboratório de Dosagens Hormonais (LDH-VRA) do Departamento de
Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo.

3.2.1. Processamento das amostras

3.2.1.1 Liofilização:

Os excrementos foram liofilizados conforme a técnica descrita por Wasser
(1991). A liofilização garante a ausência de ação bacteriana e permite a
padronização do peso do material a ser utilizado. As amostras são liofilizadas por
aproximadamente 12h com o auxílio do aparelho evaporador giratório tipo Speed
vac (Speed vac - Sc 110, Savant).

3.2.1.2. Extração líquido-líquido:

Uma alíquota de 0,25 g de excrementos liofilizados é fervida em 5 mL de
etanol 90 % (90 % etanol: água destilada) por 25 minutos. Durante este tempo o
etanol evaporado é gradativamente reposto para que nenhuma amostra
resseque, desta forma ao final desta etapa o volume inicial é mantido. Após
centrifugação por 15 minutos a 500 g, o sobrenadante é recuperado e o pellet
resultante é ressuspendido em 5 mL de etanol (90%), homogeneizado em um
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vortex (PHOENIX, MOD AT 56) e recentrifugado. Os dois sobrenadantes são
combinados e secos completamente sob ar comprimido, e então redissolvidos em
1 mL de metanol. Estes extratos são homogeneizados por 1 minuto no multivortex (VX25000 - VWR-Scientific Products) e levados para o banho ultrassônico (Ultra Sonic Cleaner, USC - 1450 - Unique), por 15 minutos [11,12].

3.3. Condições Instrumentais

Os experimentos foram conduzidos em um equipamento (HP 3DCE, Agilent
Technologies, Palo Alto, CA, USA), equipado com um detector de arranjo de
diodos, controle de temperatura mantido a 22 oC, e software para controle e
tratamento de dados fornecido pelo fabricante do equipamento (HP Chemstation).
As amostras e os padrões foram injetados hidrodinamicamente a 50 mbar por 3s
e monitoradas a 200 e 247 nm. O sistema eletroforético foi operado sob
polaridade positiva e tensão constante a +22 kV.
Capilares revestidos com sílica fundida (Polymicro Technologies,
Phoenix, AZ, EUA) com um diâmetro interno de 75 m e um comprimento total
de 48.5 cm (40 cm de comprimento efetivo) foram usados. Os capilares novos
foram condicionados com uma solução 1 mol L-1 de NaOH (30 minutos),
seguida por água deionizada (20 minutos) e pelo eletrólito (20 minutos). No
começo do dia, o capilar era condicionado com a solução 1mol L -1 de NaOH
por 15 minutos, seguido de água deionizada por 10 minutos e então pelo
eletrólito por 10 minutos. Entre as corridas, o capilar era lavado com o eletrólito
por 2 minutos. No fim do dia, lavados com solução 1 mol L-1 de NaOH e água
por 5 minutos cada.
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3.4. Soluções

Preparou-se soluções estoque de cada um dos esteróides (estriol, 17estradiol,

hidrocortisona,

17-metiltestosterona,

progesterona,

testosterona,

estrona, etinilestradiol, 11-hidroxiprogesterona, 17-hidroxiprogesterona e 21hidroxiprogesterona-21-acetato) na concentração de 1000 gmL-1 em metanol e,
a partir destas, a mistura-teste com os onze padrões na concentração de
50 gmL-1. Utilizou-se de um fatorial 23, ou seja, de dois níveis (+, -) e três
variáveis, - concentrações de acetonitrila (ACN), SDS e -CD - para otimizar a
separação dos esteróides (Tabela 4.1).

Tabela 4.1. Parâmetros experimentais investigados.
Fatores

(-)

(+)

0

A

-CD (mmolL-1)

5

10

7,5

B

SDS (mmolL-1)

20

30

25

C

ACN (% v/v)

10

15

12,5

Todos os experimentos foram realizados em duplicata, entretanto, de
modo a facilitar a realização dos trabalhos, as análises não foram feitas de
forma aleatória. Os ensaios estão dispostos na Tabela 4.2.
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Tabela 4.2. Ensaios experimentais em todos os níveis de cada fator com ponto
cental.
Ensaio

Fatores

Variáveis (conc.)

A

B

C

-CD

SDS

ACN

1

-

-

-

5

20

10

2

+

-

-

10

20

10

3

-

+

-

5

30

10

4

+

+

-

10

30

10

5

-

-

+

5

20

15

6

+

-

+

10

20

15

7

-

+

+

5

30

15

8

+

+

+

10

30

15

9

0

0

0

7,5

25

12,5

4. Resultados e Discussão

4.1. Desenvolvimento do método

Como a maioria dos analitos são neutros, a separação da mistura-teste
constituída pelos esteróides - estriol, 17-estradiol, hidrocortisona, 17metiltestosterona, progesterona, testosterona, estrona, etinilestradiol, 11hidroxiprogesterona,

17-hidroxiprogesterona

e

21-hidroxiprogesterona-21-

acetato - se deu via MEKC. Neste caso, o que rege a separação é a partição
diferencial dos analitos entre a fase aquosa e a micelar. À medida que interagem
e a forma como interagem com as micelas é que vai definir seu tempo de
migração, uma vez que, associados a moléculas carregadas, apresentam
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mobilidade eletroforética e estão sujeitos à ação do campo elétrico.
Durante os experimentos observou-se que

somente a interação

analito/SDS não era suficiente para que ocorresse a separação (Figura 4.1),
neste caso, a resolução na MEKC poderia ser melhorada pela adição de outras
substâncias no tampão de análise, como é o caso dos solventes orgânicos (ex.
metanol, etanol ou acetonitrila) [13] e/ou complexantes auxiliares (ciclodextrinas)
[14].

2

4

min

6

8

Figura 4.1. Separação da mistura-teste de esteróides utilizando sistema de micelar
constituído por 20 mmolL-1 SDS, e 20 mmolL-1 tetraborato de sódio, pH 9,2 um capilar de
sílica fundida de 48,5 cm x 75 m d.i. (40 cm até o detector), os analitos foram injetados
hidrodinamicamente, com pressão de 50 mbar/3s. A tensão aplicada foi de 22 kV,
temperatura 22 C e detecção em 200 nm e 247 nm .

Ciclodextrinas

(CDs)

são

substâncias

neutras

formadas

por

oligossacarídeos naturais, compostas de várias unidades de glicopiranose (Figura
4.2). Apresentam em sua cavidade interna características hidrofóbicas, enquanto
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que a sua parte externa características hidrofílicas, devido aos grupos hidroxila
ali presentes [15].
Estes complexantes auxiliares contribuem para melhorar a separação,
devido à interação do grupo hidrofóbico do analito com o interior da cavidade
hidrofóbica da CD, formando complexos de inclusão e, também, pelas
interações externas com os grupos hidroxila que estão dispostos na estrutura
das CDs, interações do tipo dipolo-dipolo [16]. As ciclodextrinas possuem
diferentes graus de afinidade pelo analito, desta forma, o analito terá seu tempo
de migração alterado podendo assim, ser diferenciado de seu par crítico.

n

n = 1,  - ciclodextrina
n = 2,  - ciclodextrina
n = 3,  - ciclodextrina

Figura 4.2. Estrutura química e modelo esquemático das ciclodextrinas: -CD, -CD e
-CD.

96
A molécula do analito incluída pela CD migra na mesma velocidade que o
fluxo eletrosmótico porque, eletroforeticamente, as CDs comportam-se como a
fase aquosa do eletrólito. Conseqüentemente, a adição de CD reduz o coeficiente
de distribuição aparente e permite a separação de analitos altamente
hidrofóbicos, senão poderiam ser quase totalmente incorporados à micela na sua
ausência. A Figura 4.3 esquematiza uma separação eletroforética no modo MEKC
com a presença de complexantes auxiliares em pH alto.

- + - + - + - + - + - +- + - + vi

vosm

veM

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-+-+-+-+-+-+-+-++

Figura 4.3. Esquema para uma separação eletroforética no modo MEKC na
presença de complexantes auxiliares.

A escolha das componentes do fatorial se deu após uma triagem de quais
variáveis poderiam influenciar a resolução dos analitos. Através de “corridas
exploratórias”, observou-se qual tipo de ciclodextrina proporcionava o menor
número de pares críticos e qual solvente melhor auxiliava nesta separação. A
Figura 4.4 mostra que a combinação dos fatores - ACN e -CD como
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modificadores para a MEKC - nos forneceu os melhores resultados para
separação dos esteróides. A triagem indicou ainda que as concentrações do
aditivo orgânico (acetonitrila), do SDS e do complexante auxiliar (-ciclodextrina)
influenciavam a separação e o tempo de análise.

 - CD

2

4

6

8

10

12

14

min

 - CD

 - CD

2

4

6

8
min

10

12

14

2

4

6

8
min

10

12

14

Figura 4.4. Separação dos esteróides utilizando sistemas micelares constituídos por 20
mmolL-1 SDS, 10 % ACN, 2,5 mmolL-1 de  ou  ou -clodextrina e 20 mmolL-1 tetraborato
de sódio, pH 9,2. Um capilar de sílica fundida de 48,5 cm x 75 m d.i. (40 cm até o
detector). Injeção: 50 mbar/3s. Tensão aplicada: + 22 kV, temperatura 22 C e detecção
em 200 nm e 247nm.

O tempo de retenção para o último pico e as resoluções entre pares críticos
foram as respostas investigadas neste estudo. Estes parâmetros foram escolhidos
a fim de se obter um tempo menor de análise com a completa resolução dos
pares críticos em linha de base.
Os ensaios do planejamento fatorial 23 na Figura 4.5 mostram, de forma
qualitativa, como cada fator ou a combinação deles está influenciando as
respostas do sistema.
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Figura 4.5. Eletroferogramas de cada ensaio do planejamento fatorial 23 para os fatores nos diferentes níveis.
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Os experimentos mostram que a variação na concentração dos fatores
influenciou a separação e o tempo de retenção dos esteróides da mistura-teste.
Fixando as concentrações da ACN e da -CD no nível (-) e variando a concentração
do SDS para o nível (+) aumentava-se o tempo de análise, isso porque, uma maior
quantidade de micelas no meio proporcionou mais sítios de interação para o soluto.
Ainda, mostrou que esta variação não afetava a resolução dos componentes da
mistura, mas diminuía a interação soluto-CD (resultados em acordo com trabalho
realizado por Shakalisava e Regan, 2006).
Quando se varia a concentração de solvente orgânico adicionado ao eletrólito
de separação, diminui a resolução dos componentes mais hidrofílicos e melhora a
dos mais hidrofóbicos. Isso ocorre por conseqüência das características da ACN
que é um solvente polar aprótico e pelo aumento de sua concentração diminui a
constante dielétrica do meio [18].
A adição da acetonitrila ocasiona formação de novas pontes de hidrogênio
entre moléculas de acetonitrila e água, onde as moléculas de acetonitrila ficam
“engaioladas” pelas moléculas de água. Isto causa um rearranjo das moléculas de
água diminuindo o efeito hidrofóbico. A acetonitrila tem a facilidade de solvatar os
monômeros do tensoativo fazendo com que uma quantidade maior de tensoativo
seja necessária para formar uma micela, aumentando, portanto o número de
agregação e a concentração micelar crítica (cmc). As micelas de SDS formadas em
misturas acetonitrila-água são menores, mais dissociadas e apresentam maior
fluidez [19].
Outro importante parâmetro avaliado foi o efeito da concentração da -CD no
sistema de separação. Baseado nos resultados obtidos, o aumento da concentração
CD no sistema influenciou de forma significativa a retenção dos componentes com
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interação intermediária. A presença de um novo sítio, que compete com a micela
pela interação com o soluto, contribuiu para retardar a migração dos analitos
piorando suas resoluções.
Os efeitos dos fatores combinados foram variados: aumento no tempo de
retenção, melhora na resolução de alguns pares e piora em outros, mudanças de
pares críticos, etc. A mudança de par critico sugere a possibilidade de um eletrólito
com composição intermediária resolver, em linha de base, os analitos da misturateste.
A Tabela 4.3 apresenta as respostas obtidas para resolução entre bandas
adjacentes e o tempo de corrida.

Tabela 4.3. Matriz planejamento com dados experimentais.
Fatores

()

()

A:

-CD (mmolL-1)

05

10

B:

SDS (mmolL-1)

20

30

C:

ACN (% v/v)

10

15

Ensaio
(y)

A

B

C

np**

Rs*

t* (min)

1

-1

-1

-1

11

1,20

10,28

2

1

-1

-1

10

0,00

11,42

3

-1

1

-1

11

1,02

11,99

4

1

1

-1

10

0,32

12,16

5

-1

-1

1

08

0,00

10,52

6

1

-1

1

11

0,98

11,44

7

-1

1

1

08

0,00

13,34

8

1

1

1

10

0,00

14,38

9

0

0

0

09

0,00

12,51

*média de duas repetições

**

numero de picos observados
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4.2. Cálculo dos efeitos principais e de interações

Os efeitos são definidos como "a mudança ocorrida na resposta quando se
move do nível baixo (-) para o nível alto (+)" e podem ser classificados em duas
categorias: efeitos principais e efeitos de interação [20].

4.2.1. O cálculo dos efeitos principais

O efeito principal é calculado como a média dos efeitos individuais e permite
definir qual o efeito médio da variável examinada sobre as condições das demais
variáveis, usando a tabela de coeficientes [sinais (+) e (-) na Tabela 3].
Matematicamente o efeito principal pode ser representado por:

𝑬𝒇𝒆𝒊𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 = 𝟐

𝒚+ −
𝒏

𝒚−

Onde: y corresponde à média dos efeitos individuais da medida, (+) e (-)
corresponde ao nível alto e nível baixo e 𝒏 corresponde ao número total de
experimentos do planejamento.

4.2.2 .Efeitos secundários de interação (ou de 2 ordem):

Os efeitos secundários permitem definir os efeitos da combinação de duas
variáveis examinadas sobre as condições das demais variáveis, podemos escrever
de modo análogo, que o efeito de interação entre estas duas variáveis, será dado
por:
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𝑬𝒇𝒆𝒊𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅á𝒓𝒊𝒐 = 𝟐

𝒚++ −

𝒚−− −
𝒏

𝒚−+ −

𝒚+−

Isto significa que o efeito de interação é fornecido pela média da diferença
entre as médias de uma variável em relação ao nível alto (+) e nível baixo (-) da
outra.

4.2.3. Efeito terciário (ou de 3 ordem)

Neste caso, a interação terciária -CD x SDS x ACN, (ABC), pode ser
definida como sendo:
𝑨𝑩𝑪 = 2

𝑦 +−− + 𝑦 −+− + 𝑦 −−+𝑦 +++ − 𝑦 −−− + 𝑦 ++− + 𝑦 −++𝑦 +−+
𝑛

O primeiro somatório entre parêntesis corresponde à soma dos valores
médios cujos produtos dos sinais indicativos dos níveis individuais resultam em um
valor positivo para (ABC) e o segundo somatório dos termos entre parêntesis
correspondem aos valores cujos produtos dos sinais indicativos dos níveis
individuais são negativos para (ABC).
O cálculo dos efeitos principais aponta para a ACN como fator de importante
influência na separação proposta. Quando se aumenta a concentração de ACN no
eletrólito de separação ocorre uma maior sobreposição de picos, independente da
variação individual da concentração de -CD e SDS, no entanto, observamos que
as interações -CD/SDS, -CD/ACN, SDS/ACN e -CD/SDS/ACN também
influenciavam a resolução dos pares críticos.

Para saber quais variáveis e/ou

interações estavam influenciando significativamente a resposta, em nível  de
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probabilidade, o teste t de STUDENT, foi utilizado para testar cada parâmetro
(Tabela 4.4).

Tabela 4.4. Efeitos principais e de interação entre os fatores e teste de significância
t para resolução dos pares críticos.
Efeito

tcalc

A (-CD)

-0,23  0,17

-1,35

B (SDS)

-0,21  0,17

-1,24

C(ACN)

-0,39  0,17

- 2,29*

ABa

-0,12  0,17

-0,71

ACa

0,72  0,17

4,24*

BCa

-0,28  0,17

-1,65

-0,37  0,17

-2,18*

t15, 0,025

Efeitos principais:

Interações de dois fatores:
2,13

Interação dos três fatores:
ABCa
*significativo a um nível  0,025.

O teste t mostrou no intervalo de confiança  0.025, que individualmente a
ACN mais contribuiu para influenciar a resposta. O aumento de sua concentração
no eletrólito de separação promovia uma maior sobreposição de picos. A interação
dos fatores -CD e ACN mais contribuíam para resolução dos pares críticos, isto é,
uma maior presença deles no meio favorecia a separação. O cálculo dos efeitos
ainda mostrou que no nível mais alto dos três fatores a contribuição para resolução
era negativa, ou seja, ao passar do nível (-) para o (+) ocorria uma perda na
resolução. Neste caso, um eletrólito constituído por -CD, SDS e ACN em seus
níveis (-), baixa concentração, forneceu a melhor resposta para resolução dos picos.

104
O tempo de retenção do ultimo pico também foi escolhido como resposta por
possibilitar um controle do tempo de análise, objetivando o alcance do menor tempo,
porém com bandas bem resolvidas. Na tabela 4.5 estão representados os efeitos
das variáveis e o teste de significância t.

Tabela 4.5. Efeitos principais e de interação entre os fatores e teste de significância
t para o tempo de retenção do analito mais retido.
Efeito

tcalc

A (-CD)

0,80  0,32

2,51*

B (SDS)

2,09 0,32

6,54*

C(ACN)

0,94  0,32

2,95*

ABa

-0,17  0,32

-0,54

ACa

0,14  0,32

0,46

BCa

0,87  0,32

2,71*

0,31  0,035

0,98

t15, 0,025

Efeitos principais:

Interações de dois fatores:
2,13

Interação dos três fatores:
ABCa
*significativo a um nível  0,025.

Na interpretação dos dados, devemos levar em consideração que quanto
maior a quantidade de SDS adicionado ao eletrólito de corrida, maior será o tempo
da análise, portanto este efeito positivo na realidade deve ser visto como negativo,
pois a intenção aqui é diminuir o tempo da corrida. O teste t mostrou que no
intervalo de confiança  0,025, os três componentes do eletrólito contribuíam
individualmente para o aumento do tempo de análise, assim como, a interação entre
estas componentes. Como pôde ser visto nos resultados, ao se utilizar os níveis (+)
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do SDS e da ACN, ocorria um aumento significativo no tempo de análise, isso
confirma uma maior interação dos compostos mais hidrofóbicos pelos sítios da
micela e da ciclodextrina.
Após a realização dos ensaios observou-se que a separação dos esteróides
utilizando sistema micelar constituído por 20 mmolL-1 SDS, 10% ACN, 5 mmolL-1 ciclodextrina e 20 mmolL-1 tetraborato de sódio, pH 9.2, foi o meio no qual se obteve
a melhor resposta em relação resolução dos pares críticos e tempo de análise
(Figura 4.6).
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Figura 4.6. Separação dos esteróides utilizando sistema de micelar constituído por 20
mmolL-1 SDS, 10% (v/v) ACN, 5 mmolL-1 -Ciclodextrina e 20 mmolL-1 tetraborato de sódio,
pH 9,2. Capilar de sílica fundida de 48,5 cm x 75 m d.i. (40 cm até o detector), os analitos
foram injetados hidrodinamicamente, com pressão de 50 mbar/3s. A tensão aplicada foi de
+22 kV, temperatura 22 C e detecção em 200 nm e 247 nm. 1) estriol, 2) hidrocortisona, 3)
estrona, 4) 11-hidroxiprogesterona, 5) 17-metiltestosterona, 6) testosterona, 7) estrona,
8) 17-hidroxiprogesterona, 9) 21-hidroxiprogesterona-21-acetato, 10) etinilestradiol, 11)
progesterona.
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4.3. Análise

Uma aplicação para o método desenvolvido foi a determinação dos
esteróides sexuais e seus metabólitos em excrementos de felinos. A Figura 4.7
mostra o eletroferograma de um extrato etanólico do excremento de Panthera onca
(Onça pintada). Através de adições padrão e do tempo de retenção os resultados
sugerem a presença dos esteróides estriol, estradiol e hidrocortisona.

0.005
AU

1

3
2

2

4

6

8

10

12

14

min
Figura 4.7. Separação dos esteróides do extrato etanólico de excrementos de Panthera
onca (Onça pintada), utilizando sistema micelar constituído por 20 mmolL-1 SDS, 10 % (v/v)
ACN, 5 mmolL-1 -Ciclodextrina e 20 mmolL-1 tetraborato de sódio, pH 9,2 um capilar de
sílica fundida de 48,5 cm x 75 m d.i. (40 cm até o detector), os analitos foram injetados
hidrodinamicamente, com pressão de 50 mbar/3s. A tensão aplicada de +22 kV,
temperatura 22 C e detecção em 200 nm e 247nm. 1) estriol, 2) hidrocortisona e 3) 17estradiol.
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5. Conclusão
O planejamento fatorial possibilitou a otimização das condições experimentais
em relação à composição do eletrólito (variáveis de concentração), além de fornecer
informações a respeito da interação entre as variáveis. O método também mostrou
como cada variável atuou nas respostas escolhidas (resolução e tempo de
retenção).
Os experimentos mostraram realmente que a resolução na MEKC melhora
pela adição de solventes orgânicos e ciclodextrinas no tampão de análise. O
planejamento nos forneceu uma rápida otimização das condições experimentais,
com poucos ensaios, resultando na separação de onze esteróides em menos de
11 min.
O método MEKC desenvolvido forneceu resultados bem interessantes para
determinação dos esteróides sexuais e seus metabólitos em excrementos de
Panthera onca (Onça pintada) podendo ser uma técnica alternativa e bastante
promissora para análise de esteróides em amostras biológicas.
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CAPÍTULO

5

Desenvolvimento e validação de metodologia determinação de 17estradiol em adesivo transdérmico via MEEKC.

1. Introdução

s estrogênios são importantes no desenvolvimento e manutenção do

O

sistema reprodutor feminino e das características sexuais secundárias
(desenvolvimento das mamas, as alterações morfológicas do corpo com

o alargamento da bacia, a distribuição dos pêlos na região púbica e região axilar, e
depósito de gordura nos quadris e coxas).
Rotulado como hormônio "feminino", o 17-estradiol, (17)-estra-1,3,5(10)triene-3,17-diol (Fig. 5.1), representa o principal estrogênio em humanos. O estradiol
não só tem um impacto crítico na função reprodutiva e sexual, mas também afeta
outros órgãos, inclusive a estrutura dos ossos [1,2]. Há ampla evidência que o
estradiol tem um efeito profundo nos ossos. Indivíduos com deficiência de estradiol
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(ou outros estrogênios) são afetados por uma diminuição da densidade mineral
óssea – osteopenia – e por conseqüência podem desenvolver ossos ocos, finos e de
extrema sensibilidade, mais sujeitos a fraturas: osteoporose [3]. Também,
experiências com mulheres que passaram pela menopausa mostraram uma perda
acelerada de massa óssea devido a uma relativa deficiência de estrógenos.
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Figura 5.1. Estrutura dos esteróides naturais e sintéticos em estudo
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Apesar do primeiro relatório científico no uso de preparação comercial de
estrogênio datar de 1935, seu uso foi difundido pelas décadas de 1950 e 1960 e,
desde então, excitou inumeráveis debates quanto para sua segurança e eficácia [4].
Os estrogênios vêm sendo usados como drogas terapêuticas para tratar
doenças relacionadas à deficiência hormonal feminina [5] e no tratamento de
diversas disfunções do sistema reprodutor feminino. Estudos mostram que altos
níveis destes hormônios nos fluidos de corpo humano tanto podem ser indicativos de
tumores benignos como também malignos (ex., câncer de mama) [6].
Além disso, tem havido grande interesse em torno da potencial relação entre o
17-estradiol em vários tecidos e líquidos do corpo e o diagnóstico do estado de
determinadas doenças. O nível de estradiol no líquido amniótico aumenta
significativamente em mulheres com parto prematuro [7] e diminui em mulheres que
fazem uso do álcool durante a gravidez [8]. A sua concentração também aumenta no
citosol da placenta em pacientes com hipertensão induzida na gravidez [9], e em
diminuições no plasma dos pacientes com câncer de mama [10]. A determinação do
estradiol pode também diferenciar o diagnóstico de tumores císticos funcionais (um
nível mais elevado no tecido) ou não funcionais (um nível mais baixo no tecido) no
ovário [11]. Também têm sido encontradas concentrações mais elevadas do estradiol
em tecidos de tumor cerebrais em pacientes com astrocitoma maligno [10].
O estradiol é o principal e biologicamente mais potente estrogênio ovariano.
Geralmente é usado por via intramuscular, nas formas de ésteres em óleo ou
suspensão

aquosa.

É

comercializado

nas

formas

livre,

de

benzoato,

hexaidrobenzoato e valerato. Também usado em diversas associações para várias
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indicações: tratamento dos distúrbios do ciclo menstrual e do climatério (período em
que os ovários começam a deixar de produzir quantidades adequadas de
hormônios), profilaxia e terapia de aborto por causa hormonal, tratamento de
hemorragias funcionais e dos distúrbios da menopausa [12].
As doses de estradiol geralmente usadas em sistemas transdérmicos, na
terapia de reposição, inicia-se em 0,05 mg aplicado à pele duas vezes por semana.
Via intramuscular, as doses passam para 5 mg ao mês [12].
A cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE) tem sido a técnica mais
usada para a análise de esteróides e do estradiol [13-17].

Embora CLAE seja

considerada uma tecnologia estabelecida no âmbito farmacêutico como método
sensível e específico, tem a desvantagem de ter um complicado sistema de
operação e manutenção, requer uma maior quantidade de amostra e volume de
solventes, alto custo de materiais consumíveis e a geração de quantidades
significativas de solventes orgânicos perigosos, resultando em altas despesas com
disposição.
A Eletroforese capilar (CE) é um das técnicas de separação analítica mais
atraente desenvolvida nos últimos 20 anos. Considerando sua alta eficiência na
separação de substâncias orgânicas e inorgânicas, houve um aumento significativo
no uso de CE para a separação de formulações farmacêuticas e biomoléculas nas
ultimas décadas [18-22]. Com o crescente número de análises de moléculas neutras
por CE, foram desenvolvidos eletrólitos e capilares modificados. Isto tem mostrado
ser efetivo na manipulação da seletividade em CE. Muitas substâncias, inclusive
aminoácidos, fenóis e formulações farmacêuticas, são analisados por esta técnica
[23-26].

115
Em quase todas as operações com CE, simples soluções aquosas ou
soluções micelares são usadas como eletrólito de corrida. Além destes eletrólitos
usuais, as microemulsões vêm sendo usadas com grande sucesso na separação
diferentes solutos, incluindo esteróides [27-29], herbicidas [30], compostos
aromáticos [31], ácidos graxos [32], vitaminas lipossolúveis [33,34], drogas insolúveis
em água [35], etc. Na maioria destes trabalhos a MEEKC demonstrou uma alta
eficiencia nas separações e resoluções melhores que os métodos padrões em
MEKC. Porém, apesar destas aparentes vantagens, a aplicação de MEEKC é
extremamente limitada quando comparada à MEKC, que é rotineiramente aplicada
em muitos laboratórios industriais.
Em levantamentos recentes na literatura foram encontrados poucos relatos da
determinação de esteróides via MEEKC. Os estrógenos, especificamente, são
atualmente parte de preparações de anticonceptivos e usados na reposição
hormonal, neste sentido, há necessidade desenvolver metodologias específicas para
o controle de qualidade destas formulações. Conseqüentemente, o alvo deste
trabalho foi desenvolver um método via MEEKC rápido, simples, específico, exato e
preciso para a determinação de estradiol em formulações farmacêuticas disponíveis.

2. Objetivos
 Desenvolvimento

de

metodologia

para

separação

de

esteróides

via

Cromatografia Eletrocinética em Microemulsão (MEEKC).
 Desenvolvimento e validação de metodologia para determinação de estradiol
em adesivo transdérmico via MEEKC.
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3. Procedimentos
3.1 Condições instrumentais

Os experimentos foram realizados em um HP3D CE, sistema de eletroforese
capilar da Agilent Technologies, equipado com um detector de rede de diodo (DAD)
ajustado em 200 e 247 nm e um dispositivo de controle de temperatura ajustado em
20°C. Um software de aquisição e tratamento de dados (ChemStations) foi usado
para integração dos picos e análises dos dados. As amostras foram introduzidas no
capilar, através de injeção hidrodinâmica, aplicando 50 mBar por 3 s (1 mBar = 100
Pa). O instrumento operado sob polaridade positiva (extremidade da injeção do
capilar). Uma tensão constante de +27 kV foi usada em todos os experimentos. O pH
do eletrólito medido com um pH-metro da Digimed DM 21 (São Paulo, SP, Brasil).
Um banho ultra-sônico modelo T-7 Thornton (São Paulo, Brasil) usado para retirar os
gases do eletrólito..
Capilares revestidos com sílica fundida (Polymicro Technologies, Phoenix, AZ,
EUA) com um diâmetro interno de 75 m e um comprimento total de 48.5 cm (40 cm
de comprimento efetivo) foram usados. O capilar era mantido a 20°C por ventilação.
Os capilares novos foram condicionados com uma solução 1 mol L-1 de NaOH (30
minutos), seguida por água deionizada (20 minutos) e pela microemulsão (20
minutos). No começo do dia, o capilar era condicionado com a solução 1mol L-1 de
NaOH por 15 minutos, seguido de água deionizada por 10 minutos e então pela
microemulsão por 10 minutos. Entre as corridas, o capilar era lavado com o eletrólito
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por 2 minutos. No fim do dia, lavados com solução 1 mol L-1 de NaOH e água por 5
minutos cada.

3.2 Soluções

Todos os solventes eram de grau HPLC e foram empregados conforme
fornecedor. A acetonitrila e o metanol foram obtidos junto a Merck (Darmstadt,
Germany). O dodecilsulfato de sódio (SDS) foi obtido da Riedel-riedel-de Haën
(Seelze, Germany), o acetato de etila, Carlo Erba (São Paulo, SP), butan-1-ol da
Mallinckrodt Baker (Xalostoc, Edo De México, México), o tetraborato de sódio e o
hidróxido do sódio da Merck (Darmstadt, Germany). A água purificada usando um
sistema Milli-Q (Millipore, Bedford, USA).

3.3 Padrões e amostras

Os padrôes dos esteróides 17-estradiol, estrona, hidrocortisona, estriol,
metiltestosterone,

testosterone,

etinilestradiol,

medroxiprogesterone,

estronametileter (Figura 5.1), obtidos da Merck (Darmstadt, Germany). As amostras
comercias avaliadas de adesivos transdérmicos continham 5.0 mg de 17-estradiol
(Estragest TTS®, adesivo transdérmico adquirido da Novartis).
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3.3.1 Preparo das soluções padrões

Soluções padrões estoque de 17-estradiol, estrona, hidrocortisona, 17metiltestosterona,

etinilestradiol,

estriol,

testosterona,

medroxiprogesterona

e

estronametileter todas a 1.000 g/mL, foram preparadas em metanol e transferidas
para frascos de vidro. As soluções foram sonicadas por 15 min para completa
dissolução e mantidas sob refrigeração. As soluções padrões de trabalho eram
preparadas diariamente pela diluição apropriada das soluções estoque.

3.3.2 Mistura-teste de padrões

Alíquotas apropriadas das soluções padrões estoque foram transferidas para
tubo volumétrico de 1 mL e o volume completado com metanol. Uma mistura-teste
contendo nove compostos com concentração final de 100 g/mL para cada esteróide
foi usada na separação via MEEKC. Desta mistura-teste uma alíquota de 50 L foi
diluída com uma solução 450 L de SDS 5 mmol/L / tetraborato de sódio 5 mmol/L e
injetada no CE.
Mistura teste: 17-estradiol, estrona, estriol, hidrocortisona, etinilestradiol, 17metiltestosterona, testosterona, medroxiprogesterona e estronametileter
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3.4 Padronização

3.4.1 Preparo da microemulsão

A microemulsão foi preparada com base na relação w/w exceto para o aditivo
orgânico (v/v). A microemulsão usada na separação dos esteróides foi obtida
pesando 0.5 g acetato de elila, 1.2 g butan-1-ol, 0.6 g dodecil sulfato de sódio, 15 mL
solvente orgânico (2-propanol, etanol, acetonitrila e THF) e 82.7 g de tetraborato de
sódio (12 mmol/L), pH 9.4 em um balão volumétrico de 100 mL.

A mistura foi

sonicada por 30 min até completa dissolução (transparente opticamente) obtendo-se
assim uma microemulsão estável.

3.4.2 Curva de calibração

Alíquotas de 40.0, 45.0, 50.0, 55.0 e 60.0 L, da solução padrão estoque de
17-estradiol (1.000,0 g/mL) foram transferidas separadamente para um frasco
volumétrico de 1 mL e então diluídas ao volume com o padrão interno (50.0 g/mL).
Obtendo-se concentrações na faixa de 40.0 to 60.0 g/mL de 17-estradiol, e 50.0
g/mL de estrona. Cada solução foi injetada em triplicata. A razão das áreas dos
picos (estradiol/estrona) foi disposta em gráfico versus a concentração de estradiol.
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3.4.3 Preparo da amostra

O adesivo transdérmico comercial contendo 5 mg de 17-estradiol foi
colocado em um frasco fechado com 5 mL de metanol. Após 30 min no banho de
ultra-som, foi transferido para um balão volumétrico de 10 mL e completou-se o
volume com solução de padrão interno (1000 µg/mL), obtendo-se uma solução com
500 µg/mL 17-estradiol e 500 µg/mL estrona. Uma alíquota de 50 L da solução
17-estradiol/estrona (500 µg/mL) foi transferida para um vial e diluída com uma
solução 450 L 5 mmol/L SDS/5 mmol/L tetraborato de sódio e injetada no CE. Uma
solução padrão de 17-estradiol foi preparada na mesma concentração da amostra
seguindo o mesmo procedimento descrito anteriormente.

3.4.4 Recuperação

Para determinar a recuperação do método, ensaios de recuperação
foram realizados segundo as normas ICH [36]. As amostras comerciais foram
fortificadas com três diferentes níveis de concentração de estradiol e uma
concentração fixa de estrona. As amostras foram processadas como descrito no
procedimento de preparação e analisada pelo método proposto, conforme descrito
na Tabela 5.1. A porcentagem de recuperação foi determinada por intermédio da
comparação das respostas de amostras comerciais fortificadas com concentração
baixa, média e alta, em triplicata, com aquelas obtidas para as soluções padrão, as
quais representam 100% de recuperação.
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Tabela 5.1. Procedimento para teste de recuperação (solução padrão de estradiol
adicionada à solução da amostra comercial).

PADRÃO DE
ESTRADIOL (g/mL)

AMOSTRA COMERCIAL*
(g/mL)

1000,0**

CONCENTRAÇÃO
FINAL*** (g/mL)

500,0**

Estradiol

20

40

40.0

50.0

25

50

50.0

50.0

30

60

60.0

50.0

Estrona

Alíquotas (L)**

* procedimento usado em amostras comerciais de adesivos transdérmicos
** contendo padrão interno, estrona, a 500.0 g/mL
*** em balão volumétrico de 1 mL

4. Resultados e discussão
4.1 Desenvolvimento do método
4.1.1 Sistema MEEKC

Em MEEKC, uma das microemulsão mais usada contém 0.81% (w/w) octano,
3.31% (w/w) SDS, 6.61% (w/w) butan-1-ol e 89.27% (w/w) de tampão fosfato ou
tetraborato. Esta microemulsão não permite separações rápidas por causa da
concentração elevada do SDS. Os elevados níveis de SDS restringem a tensão que
pode ser aplicada (13 -15 kV) devido às altas correntes geradas.
Alguns trabalhos de aplicação da MEECK mostraram um tempo de corrida de
60 min para separar solutos hidrofóbicos tais como esteróides, derivados de ácidos
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graxos e vitaminas lipossolúveis [27,32,33]. O acetato etila e o tartarato di-n-butil têm
uma tensão de superfície baixa e requerem uma concentração mais baixa de SDS
que o octano para formar microemulsões estáveis. Tendo em vista, um baixo tempo
de análise com melhor resolução na separação são exigências para o uso de um
método analítico em uma análise farmacêutica rotineira, o acetato etila foi eleito para
formar a microemulsão. Em trabalho anterior do grupo, experimento com
microemulsão aquosa contendo 0.5% (w/w) acetato de etila, 15% (v/v) 2-propanol,
1.2% (w/w) butan-1-ol, 0.6% (w/w) SDS and 82.7% (w/w) 10 mmol.L -1 tetraborato de
sódio pH 9.2, foi usada para separar vitaminas lipossolúveis e solúveis em água [18].
Neste trabalho, testaram-se alguns aditivos orgânicos (2-propanol, etanol,
acetonitrila e THF) para dar maior seletividade à microemulsão na separação da
mistura-teste. A partir destes experimentos, um sistema de microemulsão formado
por 0.5% (w/w) acetato de etila, 1.2% (w/w) butan-1-ol, 0.6% (w/w) de SDS, 15%
(v/v) etanol e 82.7% (w/w) tetraborato 12 mmol.L-1, pH 9.4 proporcionou a separação
em linha de base de todos esteróides em 10 min (Figura 5.2).
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Figura 5.2. Sistema de separação. Eletrólito: 0.5% (w/w) acetato de etila, 1.2% (w/w)
butan-1-ol, 0.6% (w/w) de SDS, 15% (v/v) etanol e 82.7% (w/w) tetraborato 12 mmol.L -1, pH
9.4.Tensão: + 27 kV, temperatura 20 C, injeção: 3s/50mbar e detecção em 200 nm e 247
nm. Identificação dos picos 1) Hidrocortisona, 2) Estriol, 3) Estrona, 4) 17-estradiol, 5)
Metiltestosterona, 6) Testosterona, 7) Etinilestradiol, 8) Medroxiprogesterona, 9)
Estronametileter.

Uma aplicação direta do método desenvolvido foi a determinação de 17estradiol em adesivos transdérmicos. Neste, o sistema de microemulsão utilizado foi
constituído por: 0.5% (w/w) acetato de etila, 1.2% (w/w) butan-1-ol, 0.6% (w/w) de
SDS, 15% (v/v) acetonitrila e 82.7% (w/w) tetraborato 12 mmol.L-1, pH 9.4. A troca do
aditivo orgânico etanol por acetonitrila se deu pelo fato de proporcionar um menor
tempo de análise, uma vez que, neste solvente os estrogênios (estriol, estrona, 17-
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estradiol, etinilestradiol e estronametileter) estavam completamente resolvidos em
linha de base (Figura 5.3).
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Figura 5.3. Sistema de separação. Eletrólito: 0.5% (w/w) acetato de etila, 1.2% (w/w)
butan-1-ol, 0.6% (w/w) de SDS, 15% (v/v) acetonitrila e 82.7% (w/w) tetraborato 12 mmol.L 1
, pH 9.4.Tensão: + 27 kV, temperatura 20 C, injeção: 3s/50mbar e detecção em 200 nm.
Identificação dos picos 1) Hidrocortisona, 2) Estriol, 3) Estrona, 4) Metiltestosterona, 5)
17-estradiol, 6) Testosterona, 7) Etinilestradiol, 8) Medroxiprogesterona, 9)
Estronametileter.

O padrão interno (estrona) foi usado para aumentar a precisão. Os padrões
internos são freqüentemente usados para minimizar flutuações no volume de injeção,
erros de diluição e erros durante o tratamento da amostra. Um padrão interno pode
aumentar substancialmente a precisão na determinação da área do pico,
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especialmente se o erro na injeção é o fator dominante [37]. A Figura 5.4 ilustra a
separação simultânea de estradiol e estrona. Os tempos de retenção para os
padrões de estrona e estradiol (PI) foram aproximadamente 4,7 e 5,3 min,
respectivamente.

4.1.2 Tensão analítica

Mesmo que os esteróides não possuam nenhuma mobilidade eletroforética no
campo elétrico, o EOF é proporcional à força do campo. Usar a maior tensão
possível resulta em um menor tempo de análise. Entretanto, o fator limitante aqui é
aquecimento Joule. Cinco tensões (18, 20, 22, 25 e 30 kV) foram estudadas. Dentro
da lei de Ohm, a tensão que nos forneceu o melhor resultado em termos de tempo
de migração e corrente gerada (menor que 75 µA) foi em 27 kV.

4.2 Validação do método

Antes que um método possa ser rotineiramente utilizado, ele precisa ser
validado. A presente metodologia foi validada determinando suas características de
desempenho com respeito à seletividade, precisão na injeção, linearidade, limite de
detecção (LOD), limite de quantificação (LOQ), segundo as normas USP 25 [38] que
são voltados a para as análises de fármacos e afins, as quais, foram utilizadas para a
validação da metodologia de determinação de estradiol proposta.
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4.2.1 Seletividade

A seletividade de um método é a capacidade de avaliar, de forma inequívoca,
as substâncias de interesse na presença de componentes que podem interferir com
a sua determinação em uma amostra complexa. A seletividade avalia o grau de
interferência de espécies como outro ingrediente ativo, excipientes, impurezas e
produtos de degradação, bem como outros compostos de propriedades similares que
possam estar, porventura, presentes.
O presente método apresentou uma boa seletividade para os esteróides
considerados (Figura 5.3). Na Figura 5.4, observando-se o eletroferograma dos
padrões (a) e da amostra (b), não houve interferência significativa dos excipientes da
amostra na resolução do estradiol.
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Figura 5.4. eletroferogramas: A) Padrões: estrona (50.0 µgmL-1) e 17-estradiol
(55.0 µgmL-1). B) Amostra comercial de adesivo transdérmicode estradiol (50.0 µgmL-1).
Eletrólito: 0.5% (w/w) acetato de etila, 1.2% (w/w) butan-1-ol, 0.6% (w/w) de SDS, 15% (v/v)
acetonitrila e 82.7% (w/w) tetraborato 12 mmol.L-1, pH 9.4.Tensão: 27 kV, temperatura 20 C,
injeção: 3s/50mbar e detecção em 200 nm.
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4.2.2. Linearidade

A linearidade de um procedimento analítico é definida como sendo a
capacidade de gerar resultados diretamente proporcionais à concentração do analito
de interesse. A calibração é um dos mais importantes estágios na análise química.
Sem um bom procedimento de calibração, precisão e exatidão não podem ser
obtidas.
Para a maioria das técnicas analíticas cromatográficas, assim como para a
CE, uma relação de primeira ordem (linear) é observada entre a resposta do detector
(y, área ou altura dos picos) e a concentração (x) do analito nas amostras, podendo
ser descrita pela equação de regressão linear: y = a + bx, onde o parâmetro b é a
inclinação da reta e o parâmetro a é a intersecção do gráfico de calibração.
Idealmente (b) deve ser reprodutível de ensaio para ensaio e (a) não deve ser
significativamente diferente de zero. A regressão linear deve também apresentar um
alto coeficiente de correlação (r > 0,99).
A curva analítica constituiu-se de 5 pontos e cada solução ( 40; 45; 50; 55 e 60
µgmL-1), foi injetada em triplicata. Como mostra os parâmetros estatísticos da Figura
5.5, o método apresentou uma boa linearidade (R > 0,999) entre a razão pico área
(estradiol/padrão interno) e estradiol na faixa de concentração estudada.
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Figura 5.5. Curva de calibração. Faixa de concentração de 40,0 a 60,0 µgmL-1 baseada na
área relativa dos picos de estradiol e estrona (50,0 µgmL-1). Eletrólito: 0.5% (w/w) acetato de
etila, 1.2% (w/w) butan-1-ol, 0.6% (w/w) de SDS, 15% (v/v) acetonitrila e 82.7% (w/w)
tetraborato 12 mmol.L-1, pH 9.4.Tensão: 27 kV, temperatura 20 C, injeção: 3s/50mbar e
detecção em 200 nm.

4.2.3. Limite de detecção e quantificação

O limite de detecção revela a concentração mínima da substância de interesse
presente na amostra que pode ser detectada com certo limite de confiabilidade
através de certo procedimento experimental. O limite de quantificação indica a
concentração mínima da substância de interesse presente na amostra que pode ser
quantificada com precisão e exatidão aceitáveis por um procedimento experimental.
Os critérios usados na determinação tanto LOD quanto LOQ são baseados no
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coeficiente de inclinação da reta, slope (S), da curva analítica e no desvio padrão das
respostas (S.D.), de acordo com as formulas [39]:

LOD 

3 ,3 S . D .

LOQ 

10 S . D .

S

S

O desvio padrão das respostas foi determinado pelo erro padrão estimado na
regressão linear. Conforme os parâmetros estatísticos organizados na Tabela 5.2, os
limites de detecção e quantificação para o estradiol foram 0,89 e 2,68 µgmL-1
respectivamente.

Tabela 5.2. Método de validação relativo à linearidade e limites de detecção e
quantificação.

PARÂMETRO

DADOS ESTATÍSTICOS

Faixa de concentração* (g/mL)

40,0 – 60,0

Intercepto

0,3480

Slope

0,0136

Coeficiente de correlação, r

0,9996

Erro padrão estimado

0,0037

Limite de detecção (g/mL)

0,89

Limite de quantificação (g/mL)

2,68

* cinco pontos, três injeções para cada nível de concentração.
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4.2.4. Precisão

A precisão representa a dispersão de resultados entre ensaios independentes,
repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, sob
condições definidas.
A repetibilidade do método proposto, em relação ao tempo de migração e área
dos picos, foi determinada quanto ao desvio padrão relativo (RSD) de dez injeções
consecutivas de uma solução padrão contendo 50 µgmL-1 de estradiol e 50 µgmL-1
do padrão interno foram feitas. O RSD foi inferior a 0,93 % para o tempo de migração
e 1,1% para a área relativa dos picos.
Para avaliar a precisão, foram empregadas soluções padrão de estradiol e
padrão interno. A precisão intra-ensaios foi determinada em três níveis de
concentração (40.0, 50.0 e 60.0 g/mL), com três repetições cada, por meio do
desvio padrão relativo (%RSD) para o PAR (razão área do pico). Os dados
apresentados na Tabela 5.3 indicaram uma boa precisão entre os resultados. O
critério para se ter uma boa precisão exige um %RSD menor que 2.0% [40].

Tabela 5.3. Método de validação relativo à precisão intra-ensaio.
CONCENTRAÇÃO
AMOSTRA (µg mL-1)*

DESVIO PADRÃO RELATIVO (%RSD)
para o PAR

40

1,1

50

0,84

60

1,2

%RSD**

1,1

* Três determinações para cada concentração.
PAR: razão área do pico (estradiol/padrão interno).
** média do %RSD (nove determinações).
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4.2.5. Exatidão

A exatidão foi calculada em relação à porcentagem de recuperação de uma
quantidade conhecida de padrão adicionada à amostra [38]. A Tabela 5.4 mostra a
exatidão do método com as recuperações para o estradiol variando de 99.60 a
100.4% para faixa de concentração da amostra comercial. A recuperação média
deve ser 100 ± 2 % em cada concentração na faixa de 80 - 120% da concentração
alvo ( 50 g/mL) [40].

Tabela 5.4. Método de validação relativo à exatidão: teste de recuperação.

AMOSTRA
COMERCIAL

PADRÃO
ADICIONADO
(g/mL)

PADRÃO
ENCONTRADO
(g/mL)

RECUPERAÇÃO
(%)*

1

80,0

81,2

101,5

1

100,0

99,6

99,6

1

120,0

120,3

100,2

* cada valor representa a media de três determinações
1: amostra comercial (adesivo transdérmico).

4.3. Análise

O método desenvolvido foi aplicado para quantificar estradiol em adesivos
transdérmicos comerciais em diferentes lotes. Os resultados estão apresentados na
Tabela 5.5. A análise mostrou que o método é satisfatório, uma vez que, a amostra
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estava dentro dos limites de tolerância aceitáveis (90 – 115% valor do rótulo) e o
desvio padrão relativo (% RSD) do fator de resposta foi menor que 0,5%.

Tabela 5.5. Resultados da determinação de estradiol (adesivos transdérmicos).

RESULTADOS

Quantidade declarada ( mg )
Quantidade encontrada* ( mg )
Pureza (%)

AMOSTRAS (ADESIVOS)
ESTRADIOL
5,00
4,90 ± 0,14
98,04

* média de três medidas

5. Conclusões

O sistema de microemulsão formado por 0.5% (w/w) acetato de etila, 1.2%
(w/w) butan-1-ol, 0.6% (w/w) de SDS, 15% (v/v) etanol e 82.7% (w/w) tetraborato 12
mmol.L-1, pH 9.4 nos proporcionou a separação em linha de base de todos
esteróides da mistura–teste em menos de 10 min, provando ser um método analítico
rápido, simples e com boa sensibilidade, sendo perfeitamente adequado para análise
rotina.
O método via MEEKC, para derterminação de 17-estradiol em formulações
farmacêuticas, foi validado de acordo com suas características de desempenho no
que diz respeito a seletividade, precisão na injeção, linearidade, exatidão, limite de
detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ). O 17-estradiol foi determinado com
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alta eficiência pelo método proposto. Com base nas características de desempenho,
o método proposto pode ser utilizado em análises de rotina de medicamentos em
laboratórios de controle de qualidade.
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CAPÍTULO

6
Desenvolvimento

de

metodologia

para

determinação

de

etinilestradiol e levonorgestrel em comprimidos via EKC.

1. Introdução

O etinilestradiol (ETE) é um hormônio sexual feminino semisintético usado
como contraceptivo em um nível de dosagem muito baixo (30 -100µg/tablete) em
combinação com o Levonorgestrel (LEV), progestina sintética oral em um nível de 15 vezes a dosagem do estrogênio ETE (Figura 6.1). A estrutura do LEV tem um
grupo D4-3-Keto característico no anel A com propriedades cromóforas diferentes do
ETE [1]. O ETE é um derivado do estradiol e está presente na maioria das
formulações modernas de anticoncepcionais combinados orais. O estradiol usado na
forma oral é prontamente absorvido e inativado pelo fígado. A substituição no C17 do
anel D pelo grupo etinil o tornou muito mais resistente à degradação e pavimentou a
maneira de desenvolver contraceptivos orais [2].
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Figura 6.1. Estrutura dos esteróides em estudo.

Os contraceptivos combinados são empregados em todo mundo, sendo
utilizado há mais de três décadas, têm sofrido uma extraordinária evolução em
termos de quantidade e qualidade dos esteróides utilizados.
Muitas das informações hoje existentes, quanto aos contraceptivos orais,
advêm dos primeiros anticoncepcionais utilizados nos primórdios dos anos 60,
onde a dose e a qualidade dos esteróides eram muito diferentes dos atuais. É o
medicamento mais estudado no arsenal terapêutico médico. Nos últimos anos,
novos hormônios e reduções significativas na quantidade dos esteróides deram
uma feição nova às pílulas anticoncepcionais. Desta forma, muito do que se atribui
a estes produtos – doenças tromboembólicas - não se enquadra para os
preparados mais modernos, que são considerados altamente seguros [3-5].
São diversos estudos [6-13] na determinação de agentes contraceptivos
incluindo o uso do radioimunoensaio [6], espectrofotometria [7,8], CLAE [10-12],
CL/EM [13] e CG/EM [14,15], no entanto, poucas referências foram encontradas para
ETE e LEV em eletroforese capilar [1]. Desde que a eletroforese capilar oferece

142
vantagens importantes, tais como a instalação rápida da instrumentação, a
versatilidade, o custo baixo, e provou ser um método valioso no controle de
qualidade de formulações [16,17], seu desempenho na determinação de ETE e LEV
foi avaliado.

2. Objetivos

Desenvolvimento e validação de metodologias para determinação de
etinilestradiol (ETE) e levonorgestrel (LEV) via Cromatografia Eletrocinética Micelar
(MEKC) e Microemulsão (MEEKC).

3. Procedimentos
3.1. Condições instrumentais

3.1.1. MEKC
Os experimentos foram realizados em um HP3D CE, sistema de eletroforese
capilar da Agilent Technologies, equipado com um detector de rede de diodo (DAD)
ajustado em 200 e 247 nm e um dispositivo de controle de temperatura ajustado em
20°C. Um software de aquisição e tratamento de dados (ChemStations) foi usado
para integração dos picos e análises dos dados. As amostras foram introduzidas no
capilar, através de injeção hidrodinâmica, aplicando 50 mBar por 3s (1 mBar = 100
Pa). O instrumento operado sob polaridade positiva (extremidade da injeção do
capilar). Uma tensão constante de +25 kV foi usada em todos os experimentos. O pH
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do eletrólito medido com um pH-metro da Digimed DM 21 (São Paulo, SP, Brasil).
Um banho ultra-sônico modelo T-7 Thornton (São Paulo, Brasil) usado para retirar os
gases do eletrólito..
Capilares de sílica fundida (Polymicro Technologies, Phoenix, AZ, EUA) com
um diâmetro interno de 75 m e um comprimento total de 48.5 cm (40 cm de
comprimento efetivo) foram usados. O capilar era mantido a 20°C por ventilação. Os
capilares novos foram condicionados com uma solução 1 mol L-1 de NaOH (30
minutos), seguida por água deionizada (20 minutos) e pela microemulsão (20
minutos). No começo do dia, o capilar era condicionado com a solução 1 mol L-1 de
NaOH por 15 minutos, seguido de água deionizada por 10 minutos e então pelo
eletrólito por 10 minutos. Entre as corridas, o capilar era lavado com o eletrólito por 2
minutos. No fim do dia, lavados com solução 1 mol L-1 de NaOH e água por 5
minutos cada.

3.1.2. MEEKC

Os experimentos foram realizados em um Beckman PACE/MDQ, sistema de
eletroforese capilar da Beckman Instruments (Fullerton, CA, USA), equipado com um
detector de rede de diodo (DAD) ajustado em 200 e 247 nm e um dispositivo de
controle de temperatura ajustado em 25°C por circulação de líquido refrigerante. Um
software de aquisição e tratamento de dados (32 KaratTM software v 8.0) foi usado
para integração dos picos e análises dos dados. No desenvolvimento do método, os
padrões foram introduzidos no capilar (pelo inlet), através de injeção hidrodinâmica,
aplicando 0,5 psi por 3s (1 psi = 6894,76 Pa). O instrumento operado sob polaridade

144
positiva (lado da injeção do capilar) com uma tensão constante de + 18 kV em todos
os experimentos. As amostras foram introduzidas no capilar (pelo outlet), através de
injeção hidrodinâmica, aplicando 0,5 psi por 3 s. O instrumento operado sob
polaridade negativa (lado da injeção do capilar) e tensão constante de - 18 kV em
todos os experimentos.
Capilares revestidos com sílica fundida (Polymicro Technologies, Phoenix, AZ,
EUA) com um diâmetro interno de 75 m e um comprimento total de 40.2 cm (30 cm
de comprimento efetivo) foram usados. O condicionamento conforme anterior.

3.2. Soluções

Todos os solventes eram de grau cromatográfico e foram empregados
conforme fornecedor. A acetonitrila e o metanol foram obtidos junto a Merck
(Darmstadt, Germany). O dodecilsulfato de sódio (SDS) obtido da Riedel-de Haën
(Seelze, Germany), o acetato de etila, Carlo Erba (São Paulo, SP), butan-1-ol da
Mallinckrodt Baker (Xalostoc, Edo De México, México), o tetraborato de sódio e o
hidróxido do sódio da Merck (Darmstadt, Germany). A água purificada usando um
sistema Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, USA).

3.3. Padrões e amostras

Os

padrôes

hidrocortisona,

dos

estriol,

hidroxiprogesterona,

esteróides

etinilestradiol,

estradiol,

metiltestosterona,

17-hidroxiprogesterona,

levonorgestrel,
testosterona,

estronametileter,

estrona,
1121-

145
hidroxiprogesterona-21-acetato, medroxiprogesterona acetato, obtidos da Merck
(Darmstadt, Germany). Amostras comercias avaliadas de comprimidos que
continham um combinado de 30.0 g de etinilestradiol e 150 g de levonorgestrel.

3.3.1. Preparo das soluções padrões

Soluções padrões estoque de etinilestradiol, estrona, hidrocortisona, 17metiltestosterona, etinilestradiol, estriol, testosterona, medroxiprogesterona acetato
11-hidroxiprogesterona,

17-hidroxiprogesterona,

estronametileter

e

21-

hidroxiprogesterona-21-acetato todas a 1000,0 g mL-1, foram preparadas em
metanol e transferidas para frascos de vidro. As soluções foram sonicadas por 15
min para dissolução completa e mantidas sob refrigeração. As soluções padrões de
trabalho eram preparadas diariamente pela diluição apropriada das soluções
estoque.

3.3.2. Mistura-teste de padrões

Alíquotas apropriadas das soluções padrões estoque foram transferidas para
frasco volumétrico de 1 mL e o volume completado com metanol. Duas misturasteste, uma com nove e a outra com onze compostos, de concentração final de 100
g mL-1 para cada esteróide foram usadas nas separações. A mistura 1 foi analisada
via MEKC e a 2 via MEEKC. Destas misturas-teste uma alíquota de 50 L foi diluída
com 450 L de uma solução 5 mmol L-1 de SDS/5 mmol L-1 de tetraborato de sódio e
injetada no CE.
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Mistura teste 1: 17-estradiol, estrona, estriol, hidrocortisona, etinilestradiol,
17-metiltestosterona, testosterona, medroxiprogesterona e estronametileter.
Mistura teste 2: estriol, 17-estradiol, hidrocortisona, 17-metiltestosterona,
progesterona, testosterona, estrona, etinilestradiol, 11-hidroxiprogesterona, 17hidroxiprogesterona e 21-hidroxiprogesterona-21-acetato

3.4. Padronização

3.4.1. Solução micelar

O eletrólito usado nas análises via MEKC, era composto por 20 mmol L-1 SDS,
22,5 % acetonitrila e 10 mmol L-1 de tetraborato de sódio, pH 9,2.

3.4.2. Preparo da microemulsão

A microemulsão usada na separação dos esteróides foi preparada pesando
0.5 g acetato de elila, 1.2 g butan-1-ol, 0.6 g dodecil sulfato de sódio, 15 mL de
etanol e 82.7 g de tetraborato de sódio (12 mmol L-1), pH 9.2 em um balão
volumétrico de 100 mL. A mistura foi sonicada por 30 min até completa dissolução
(transparente opticamente) obtendo-se uma microemulsão estável.
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3.4.3. Curva de calibração

Alíquotas de 24.0, 27.0, 30.0, 33.0 e 36.0 L, da solução padrão estoque de
etinilestradiol (1.000,0 g mL-1) e da solução de levonorgentrel (1.000,0 g mL-1)
foram transferidas separadamente para um frasco volumétrico de 1 mL e então
diluídas ao volume com o padrão interno (30.0 g mL-1). Obtendo-se concentrações
na faixa de 24.0 a 36.0 g mL-1 de etinilestradiol e levonorgestrel, com 30.0 g mL-1
de estrona. Cada solução foi injetada em triplicata. As razões das áreas dos picos
(ETE/estrona e LEV/estona) foram dispostas em gráfico versus as concentrações de
etinilestradiol e levonorgestrel.

3.4.4. Preparo da amostra

Uma quantidade de amostra comercial contendo 0,15 mg de etinilestradiol e
0,75 mg de levonorgestrel foram transferidas para um balão volumétrico de 5 mL,
adicionou-se 1,5 mL da solução de padrão interno (1000 µg mL-1), obtendo-se uma
solução com 300 g mL-1 etinilestradiol, 1500 g mL-1 levonorgestrel e 300 g mL-1
estrona.
Uma segunda solução foi preparada com 0,03 mg de etinilestradiol e 0,15 mg
de levonorgestrel transferidos para um balão volumétrico de 5 mL, adicionou-se
1,5 mL da solução de padrão interno (1000 g mL-1), obtendo-se uma solução com
60 g mL-1 etinilestradiol, 300 g mL-1 levonorgestrel e 300 g mL-1 estrona. As
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soluções foram deixadas no banho de ultra-som por 10 min, centrifugadas a 6000
rpm por 5 min, e filtradas para posteriormente serem analisadas.
Uma alíquota de 50 L das soluções foram transferidas para vials separados,
diluídas com 450 L de uma solução 5 mmol L-1 SDS/5 mmol L-1 de tetraborato de
sódio e injetada no CE. Uma solução padrão de etinilestradiol/levonorgestrel foi
preparada na mesma concentração da amostra seguindo o mesmo procedimento
descrito anteriormente.

3.4.5. Recuperação

Os ensaios de recuperação foram realizados de acordo com as normas do
ICH [18]. As amostras comerciais foram fortificadas com três diferentes níveis de
concentração de ETE e LEV mais uma concentração fixa de estrona. As amostras
foram processadas como descrito no procedimento de preparação e analisada pelo
método proposto, conforme descrito na Tabela 6.1. A porcentagem de recuperação
foi determinada por intermédio da comparação das respostas de amostras
comerciais fortificadas com concentração baixa, média e alta, em triplicata, com
aquelas obtidas para as soluções padrão, as quais representam 100% de
recuperação.
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Tabela 6.1. Procedimento para teste de recuperação (soluções padrão de ETE e
LEV adicionadas à solução da amostra comercial).
PADRÃO DE ETE
(g mL-1)

PADRÃO DE
LEV (g mL-1)

AMOSTRA
COMERCIAL*
(g mL-1)

CONCENTRAÇÃO FINAL***
(g mL-1)

500,0**

500,0**

500,0**

ETE

LEV

Estrona

Alíquotas (L)**
24

24

24

24.0

24.0

30.0

30

30

30

30.0

30.0

30.0

36

36

36

36.0

36.0

30.0

* procedimento usado em amostras comerciais de comprimidos
-1
** contendo padrão interno, estrona, a 500.0 g mL
*** em balão volumétrico de 1 mL

4. Resultados e discussão
4.1. Desenvolvimento dos métodos
4.1.1. Sistema MEKC

Vários sistemas micelares modificados pela adição de diversos solventes
orgânicos – etanol, 2-propanol, acetonitrila, THF - foram testados (não mostrado).
Após observar qual modificador orgânico fornecia o melhor perfil de separação e
fazer alguns ajustes de concentração, chegou-se na melhor condição de separação
(Figura 6.2). O eletrólito era constituído por 20 mmol L
acetonitrila e 10 mmol L-1 de tetraborato de sódio, pH 9,2.

-1

SDS, 22,5 % (v/v) de
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Figura 6.2. Sistema de separação. Eletrólito: 20 mmol L-1 SDS, 22,5% ACN, tetraborato
10 mmol L-1 , pH 9,2. Tensão: 25 kV, temperatura 22 C, injeção: 3s/50mbar e detecção em
200 nm. Identificação dos picos 1) Hidrocortisona, 2) Estriol, 3) Estrona, 4) Etinilestradiol,
5) Metiltestosterona, 6) Testosterona, 7) Progesterona, 8) estronametileter, 9)
Medroxiprogesterona.

A Figura 6.2 mostra todos esteróides resolvidos em linha de base, indicando
uma boa seletividade. O tempo de análise, para os nove hormônios em estudo, foi
menor que 8 min, que torna o método adequado para utilização em laboratórios de
rotina.
Uma aplicação para o método desenvolvido foi a determinação do
etinilestradiol, um contraceptivo usado em nível de dosagem muito baixo (30100 µg/comprimido). Tendo em vista a baixa concentração do princípio ativo, torna
muito importante o controle da concentração desta substância na formulação de
medicamentos através de métodos sensíveis e exatos.
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A Figura 6.3 ilustra a separação simultânea dos padrões de etinilestradiol e
estrona. Os tempos de retenção para estrona (PI) e etinilestradiol foram
aproximadamente 4,7 min e 5,5 min, respectivamente.

mAU

PI

mAU

PI

40

ETE

40

(A)

30
20

20

10

10

0

(B)

30

0
4

5

min

4

5

min

Figura 6.3. Eletroferogramas de: A) Branco contendo padrão interno estrona (30.0 µg mL-1).
B) Padrões: estrona (30.0 µg mL-1), e etinilestradiol (30.0 µg mL-1). Eletrólito: 20 mmol L-1
SDS, 22,5 % acetonitrila e 10 mmol L-1 de tetraborato de sódio, pH 9,2 . Tensão: 25 kV,
temperatura 22 C, injeção: 3s/50mbar e detecção em 200 nm.

4.1.2. Validação do método via MEKC

O método via MEKC para determinação do ETE foi validado segundo suas
características de desempenho a respeito da seletividade, precisão na injeção,
linearidade, limite de detecção (LOD), limite de quantificação (LOQ), segundo as
normas USP 25 [19].
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4.1.2.1. Seletividade

O teste de seletividade do método avaliou o grau de interferência de espécies
como outro ingrediente ativo, excipientes, impurezas e produtos de degradação, bem
como outros compostos de propriedades similares que possam estar, porventura,
presentes na amostra.
Como se observa na Figura 6.4, o ETE está resolvido e não sofre interferência
de nenhum outro componente da amostra. Assim, ele pode ser determinado de
forma inequívoca em uma amostra complexa.
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Figura 6.4. Eletroferogramas de duas amostras comerciais C e D respectivamente,
combinados orais (ETE + LEV): etinilestradiol (30.0 µg mL-1). Eletrólito: 20 mmol L-1 SDS,
22,5 % acetonitrila e 10 mmolL-1 de tetraborato de sódio, pH 9,2. Tensão: +25 kV,
temperatura 22 C, injeção: 3s/50mbar e detecção em 200 nm.
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4.1.2.2. Linearidade

Para que o método fosse considerado linear, ele teria que ser capaz de gerar
resultados diretamente proporcionais à concentração do analito de interesse e a
regressão linear apresentar um alto coeficiente de correlação (r > 0,99).
A curva analítica constitui-se de 5 pontos e cada solução ( 24; 27; 30; 33 e
36 µg mL-1) foi injetada em triplicata. Como mostra os parâmetros estatísticos da
Figura 6.5, o método apresentou uma boa linearidade (R>0,998) na faixa de
concentração estudada.

1,2

razão das áreas (etinilestradiol/estrona)

Y=A+B*X
A = -0,04392

1,1

B = 0,03224
R = 0,99892
1,0

SD = 0,00822

0,9

0,8

0,7

24

26

28

30

32

34

36

-1

concentração [gmL ]

Figura 6.5. Curva de calibração. Faixa de concentração de 24,0 a 36,0 µg mL-1 baseada na
área relativa dos picos de etinilestradiol e estrona (30,0 µgmL-1). Eletrólito: 20 mmol L-1 SDS,
22,5 % acetonitrila e 10 mmol L-1 de tetraborato de sódio, pH 9,2. Tensão: +25 kV,
temperatura 22 C, injeção: 3s/50mbar e detecção em 200 nm.
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4.1.2.3. Precisão

Para demonstrar a repetibilidade instrumental, dez injeções consecutivas da
mistura padrão contendo 30 µg mL-1 de etinilestradiol e 30 µg mL-1 do padrão interno
foram feitas. Os valores de desvio padrão relativo (% RSD) foram inferiores a 0,46%
para a área relativa dos picos (PAR) e 0,23% para tempo de migração.
Para avaliar a precisão, foram empregadas soluções padrão de estradiol e
padrão interno. A precisão intra-ensaios foi determinada em três níveis de
concentração (24.0, 30.0 e 36.0 µg mL-1), com três repetições cada, por meio do
desvio padrão relativo para o PAR. Os dados apresentados na Tabela 6.2 indicaram
uma boa precisão entre os resultados. O critério para se ter uma boa precisão exige
um % RSD menor que 2.0% [20].

Tabela 6.2. Método de validação relativo à precisão intra-ensaio do sistema MEKC.

CONCENTRAÇÃO
AMOSTRA (µg mL-1)*

DESVIO PADRÃO RELATIVO (% RSD)
para o PAR

24

0,71

30

0,41

36

0,92

% RSD**

0,68

* Três determinações para cada concentração.
PAR: razão área do pico (etinilestradiol/padrão interno).
** média do %RSD (nove determinações).
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4.1.2.4. Limite de detecção e quantificação

A determinação do LOD e LOQ foi baseada no coeficiente de inclinação da
reta, slope (S), da curva analítica e no desvio padrão das respostas (S.D.), de acordo
com as formulas [21]:

LOD 

3 ,3 S . D .
S

LOQ 

10 S . D .
S

O desvio padrão relativo da resposta foi determinado do erro padrão estimado
na regressão linear. Conforme os parâmetros estatísticos organizados na Tabela 6.3,
os limites de detecção e quantificação foram 0,84 e 2,6 µg mL-1 respectivamente.

Tabela 6.3. Método de validação relativo à linearidade e limites de detecção e
quantificação.
PARÂMETRO

DADOS ESTATÍSTICOS

Faixa de concentração* (g mL-1)

24,0 – 36,0

Intercepto

-0,0439

Slope

0,0322

Coeficiente de correlação, r

0,9989

Erro padrão estimado

0,0082

Limite de detecção (g mL-1)

0,84

Limite de quantificação (g mL-1)

2,6

* cinco pontos, três injeções para cada nível de concentração.
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4.1.2.5. Exatidão

A exatidão foi calculada em relação à porcentagem de recuperação de uma
quantidade conhecida de padrão adicionada à amostra [19]. A Tabela 6.4 mostra a
exatidão do método com as recuperações para o estradiol variando de 98,7 a
100,1% para faixa de concentração da amostra comercial. A recuperação média
deve ser 100 ± 2 % em cada concentração na faixa de 80 - 120% da concentração
alvo [20].

Tabela 6.4. Método de validação relativo à exatidão: teste de recuperação.
AMOSTRA
COMERCIAL

PADRÃO
ADICIONADO
(g mL-1)

PADRÃO
ENCONTRADO
(g mL-1)

RECUPERAÇÃO

1

80,0

79,0

98,7

1

100,0

99,8

99,8

1

120,0

120,1

100,1

(%)*

* cada valor representa a media de três determinações
1: amostra comercial (comprimidos).

4.1.2.6. Análise

O método desenvolvido foi aplicado para quantificar etinilestradiol em
diferentes lotes de produto comercial. Os resultados estão apresentados na Tabela
6.5. A análise mostrou que o método é satisfatório, uma vez que, a amostra estava
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dentro dos limites de tolerância aceitáveis (90 – 115% valor do rótulo) e o desvio
padrão relativo (% RSD) foi menor que 0,5%.

Tabela 6.5. Resultados obtidos na determinação de etinilestradiol (tabletes).
RESULTADOS

AMOSTRAS (TABLETES)
ETINILESTRADIOL

Quantidade declarada (µg tablete-1)

30,00

Quantidade encontrada* (µg tablete-1)
Amostra A

29,99 ± 0,03

Amostra B

29,87 ± 0,31

* 3 medidas

4.1.3. Sistema MEEKC

No sistema MEEKC testaram-se alguns aditivos orgânicos (2-propanol, etanol,
acetonitrila e THF) para dar maior seletividade à microemulsão na separação da
mistura-teste. A partir destes experimentos, um sistema de microemulsão formado
por 0.5% (m/m) acetato de etila, 1.2% (m/m) butan-1-ol, 0.6% (m/m) de SDS, 15%
(v/v) etanol e 82.7% (m/m) tetraborato 12 mmol.L-1, pH 9.2 proporcionou a separação
de todos esteróides em menos de 12 min (Figura 6.6).

158
6

7
10
2
5

1
4

2

4

6

8

8
3

10

9 11

12

min

Figura 6.6. Sistema de separação. Eletrólito: 0.5% (m/m) acetato de etila, 1.2% (m/m) butan1-ol, 0.6% (m/m) de SDS, 15% (v/v) etanol e 82.7% (m/m) tetraborato 12 mmol L-1, pH 9.2.
Tensão: + 18 kV, temperatura 25 C, injeção: 3s/0.5 psi e detecção em 200 nm e 247 nm.
Identificação dos picos 1) estriol, 2) hidrocortisona, 3) estrona, 4) 11-hidroxiprogesterona, 5)
17-metiltestosterona, 6) testosterona, 7) estrona, 8) 17-hidroxiprogesterona, 9) 21hidroxiprogesterona-21-acetato, 10) etinilestradiol, 11) progesterona.

A aplicação direta da microemulsão desenvolvida foi para determinação de
etinilestradiol e do levonorgestrel em comprimidos. Neste caso, para obter um menor
tempo de análise, a amostra foi injetada pelo outlet e o potencial do equipamento
invertido (-18 kV). Assim o capilar passou a ter 10.2 cm de comprimento efetivo
(Figura 6.7).
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Figura 6.7. Sistema de separação. Eletrólito: 0.5% (m/m) acetato de etila, 1.2% (m/m)
butan-1-ol, 0.6% (m/m) de SDS, 15% (v/v) etanol e 82.7% (m/m) tetraborato 12 mmol L-1,
pH 9.2.Tensão: - 18 kV, temperatura 25 C, injeção: 3s/0.5 psi e detecção em 200 nm e
247 nm. Identificação dos picos PI) estrona, ETE) etinilestradiol, LEV) levonorgestrel.

Os tempos de retenção para os padrões de levonorgestrel e etinilestradiol
foram aproximadamente 2,2 min e 2,4 min, respectivamente.
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4.1.4. Validação do método MEEKC

4.1.4.1. Seletividade

Como se observa na Figura 6.8, o ETE e o LEV estão resolvidos e não sofrem
interferência de nenhum outro componente da amostra. Assim, eles podem ser
determinados de forma inequívoca em uma amostra complexa.
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PI
PI
ETE

0

1
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0

1

2
3
min

4

Figura 6.8. Eletroferogramas: A) Padrões: estrona (30,0 µg mL-1), etinilestradiol (30,0 µg mL1
) e levonorgestrel (30,0 µg mL-1). B) Amostra comercial de comprimido (ETE 30,0 µg mL-1;
LEV 150,0 µg mL-1). Eletrólito: 0.5% (w/w) acetato de etila, 1.2% (w/w) butan-1-ol, 0.6% (w/w)
de SDS, 15% (v/v) etanol e 82.7% (w/w) tetraborato 12 mmol.L-1, pH 9.4.Tensão: 27 kV,
temperatura 20 C, injeção: 3s/50mbar, detecção em 200 nm e 247 nm.
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4.1.4.2.Linearidade

A curva analítica constituiu-se de 5 pontos e cada solução ( 24; 27; 30; 33 e
36 µg mL-1), foi injetada em triplicata. Como mostra os parâmetros estatísticos das
Figura 6.9 e 6.10, o método apresentou uma boa linearidade (R > 0,99) entre a razão
de áreas (ETE/PI e LEV/PI) e o estradiol na faixa de concentração estudada.

1,0

Y=A+B*X
0,9

A = -1,00267

0,05473

B = 0,05398

0,00181

R = 0,99832

A ETE /A PI

0,8

SD =0,01714

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3
24

26

28

30

32

34

36

[g/mL]

Figura 6.9. Curva de calibração. Faixa de concentração de 24,0 a 36,0 µg mL-1 baseada na
área relativa dos picos de etinilestradiol e estrona (30,0 µg mL-1). Eletrólito: 0.5% (w/w)
acetato de etila, 1.2% (w/w) butan-1-ol, 0.6% (w/w) de SDS, 15% (v/v) etanol e 82.7% (w/w)
tetraborato 12 mmol.L-1, pH 9.2. Tensão: -18 kV, temperatura 25 C, injeção: 3s/0.5 psi e
detecção em 200 nm.
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2,2

Y=A+B*X
A = -2,27595 0,1608

2,0

B = 0,12268 0,00531
R = 0,9972

1,8

SD = 0,05035

A LEV /A PI

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
24

26

28

30

32

34
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Figura 6.10. Curva de calibração. Faixa de concentração de 24,0 a 36,0 µg mL-1 baseada na
área relativa dos picos de levonorgestrel e estrona (30,0 µg mL-1). Eletrólito: 0.5% (w/w)
acetato de etila, 1.2% (w/w) butan-1-ol, 0.6% (w/w) de SDS, 15% (v/v) etanol e 82.7% (w/w)
tetraborato 12 mmol.L-1, pH 9.4.Tensão: -18 kV, temperatura 25 C, injeção: 3s/0.5 psi e
detecção em 200 e 247 nm.

4.1.4.3. Limite de detecção e quantificação

Conforme os parâmetros estatísticos organizados na Tabela 6.6, os limites de
detecção e quantificação para o etinilestradiol foram 1,04 µg mL-1 e 3,15 µg mL-1
respectivamente e para levonorgestrel 1,35 µg mL-1 e 4,10 µg mL-1.
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Tabela 6.6. Método de validação relativo à linearidade e limites de detecção e
quantificação.

PARÂMETRO

DADOS ESTATÍSTICOS
ETE

LEV

Faixa de concentração* (µg mL-1)

24,0 – 36,0

24,0 – 36,0

Intercepto

-1,0027

-2,2759

Slope

0,0540

0,1227

Coeficiente de correlação, r

0,9983

0,9972

Erro padrão estimado

0,0171

0,0504

Limite de detecção (µg mL-1)

1,04

1,35

Limite de quantificação (µg mL-1)

3,15

4,10

* cinco pontos, três injeções para cada nível de concentração.

4.1.4.4. Precisão

A repetibilidade do método proposto, em relação ao tempo de migração e área
dos picos, foi determinada quanto ao desvio padrão relativo (%RSD) de dez injeções
consecutivas de uma solução padrão contendo 30,0 µg mL-1 de etinilestradiol,
30,0 µg mL-1 de levonorgestrel e 30,0 µg mL-1 do padrão interno foram feitas. O RSD
foi inferior a 0,52 % para o tempo de migração e 1,4% para a área relativa dos picos.
Para avaliar a precisão, foram empregadas soluções padrão de etinilestradiol,
levonorgestrel e padrão interno. A precisão intra-ensaios foi determinada em três
níveis de concentração (24,0, 30,0 e 36,0 µg mL-1), com três repetições cada, por
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meio da %RSD para o PAR. Os dados apresentados na Tabela 6.7 indicaram uma
boa precisão entre os resultados.

Tabela 6.7. Método de validação relativo à precisão intra-ensaio.

CONCENTRAÇÃO
AMOSTRA (µg mL-1)*

DESVIO PADRÃO RELATIVO (RSD) do
PAR

24

0,89

30

0,61

36

0,79

%RSD**

0,76

* Três determinações para cada concentração.
PAR: razão área do pico (etinilestradiol/padrão interno).
** média do %RSD (nove determinações).

4.1.4.5 .Exatidão

A Tabela 6.8 mostra a exatidão do método com as recuperações para o
estradiol variando de 97,8 a 99,4 % para faixa de concentração da amostra
comercial. A recuperação média deve ser 100 ± 2 % em cada concentração na faixa
de 80 - 120% da concentração alvo.
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Tabela 6.8. Método de validação relativo à exatidão: teste de recuperação.
AMOSTRA
COMERCIAL

PADRÃO
ADICIONADO
(g mL-1)

PADRÃO
ENCONTRADO
(gmL-1)

RECUPERAÇÃO
(%)*

1

80,0

79,3

99,1

1

100,0

99,4

99,4

1

120,0

118,6

98,8

* cada valor representa a media de três determinações
1: amostra comercial (comprimidos).

4.1.4.6. Análise

O método desenvolvido foi aplicado para quantificar estradiol em adesivos
transdérmicos comerciais em diferentes lotes. Os resultados estão apresentados na
Tabela 6.9. A análise mostrou que o método é satisfatório, uma vez que, a amostra
estava dentro dos limites de tolerância aceitáveis (90 – 115% valor do rótulo) e o
desvio padrão relativo (% RSD) do fator de resposta foi menor que 0,5%.

Tabela 6.9. Resultados da determinação de estradiol (adesivos transdérmicos).
AMOSTRAS (COMPRIMIDOS)
RESULTADOS
Quantidade declarada ( g )
Quantidade encontrada* ( g )
* média de três medidas

ETE

LEV

30,0

150,0

29,30 ± 0,25

153,2 ± 0,19
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5. Conclusões

Os métodos demonstraram uma excelente capacidade para resolver os picos,
um baixo tempo de análise e com todos os componentes da misturas-teste
separados em linha de base.
A

injeção

da

amostra

pelo

outlet,

no

sistema

MEEKC,

diminuiu

consideravelmente o tempo de corrida sem prejudicar a separação. Quando a
injeção ocorreu pelo inlet o tempo de retenção para o etinilestradiol foi de
aproximadamente 11 min equanto que pelo outlet 2,5 min.
Métodos em MEKC e MEEKC, para derterminação de etinilestradiol e
levonorgestrel em formulações farmacêuticas, foram validados de acordo com suas
características de desempenho no que diz respeito a seletividade, precisão na
injeção, linearidade, exatidão, limite de detecção (LOD) e limite de quantificação
(LOQ),
O etinilestradiol e o Levonorgestrel foram determinados com alta eficiência
pelos métodos propostos. Com base nas características de desempenho, os
métodos propostos podem ser utilizados em análises de rotina de medicamentos em
laboratórios de controle de qualidade.
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