UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA

Programa de Pós Graduação em Química

SEPARAÇÃO DE FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS POR
ELETROFORESE CAPILAR
Versão corrigida da Dissertação conforme Resolução CoPGr 5890
O original se encontra disponível na Secretaria de PósPós-Graduação do IQIQ-USP

Karina Trevisan Rodrigues
Dissertação de Mestrado

Profa. Dra. Marina Franco Maggi Tavares
São Paulo
Data do depósito do trabalho na SPG
08/08/2012

KARINA TREVISAN RODRIGUES

SEPARAÇÃO DE FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS POR
ELETROFORESE CAPILAR

Dissertação apresentada ao Instituto de
Química da Universidade de São Paulo
para obtenção de Título de Mestre em
Química

Orientadora: Profa. Dra. Marina Franco Maggi Tavares

São Paulo
2012

Karina Trevisan Rodrigues

Separação de fármacos antimaláricos por eletroforese capilar
Dissertação apresentada ao Instituto de
Química da Universidade de São Paulo
para a obtenção de Título de Mestre em
Ciências (Química).

Aprovada em:

/

/

Banca Examinadora:
Examinadora:
Prof(a). Dr(a). ________________________________________
Instituição:

_____________________________________________

Assinatura:

_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). ________________________________________
Instituição:

_____________________________________________

Assinatura:

_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). ________________________________________
Instituição:

_____________________________________________

Assinatura:

_____________________________________________

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais que me propiciaram uma vida digna onde eu
pudesse crescer, acreditando que tudo é possível, desde que sejamos honestos,
íntegros de caráter e tendo a convicção de que desistir nunca seja uma ação
contínua em nossas vidas; que sonhar e concretizar os sonhos só dependerá de
nossa vontade.

AGRADECIMENTOS

À Deus por me dar força para seguir em frente superando todas as dificuldades
e nunca desistir.
Aos meus pais Claudemir Rodrigues e Nurimar Aparecida Trevisan Rodrigues,
por tudo que fizeram por mim, pelo apoio, ensinamentos, motivação, valores, enfim,
tudo que sou devo a vocês.
Aos meus avós Laércio Trevisan e Judite Leme Trevisan, por todo apoio e
dedicação ao longo desses anos.
À minha orientadora Marina Franco Maggi Tavares, pela orientação, amizade e
confiança.
Aos meus irmãos Rodrigo Trevisan Rodrigues e Nicoly Trevisan Rodrigues, pelo
amor, amizade, por terem paciência comigo nos momentos mais difíceis e por sempre
estarmos juntos.
À minha família, em especial ao meu Tio Carlo e Tia Rita, por toda paciência,
pelo suporte e por sempre estarem dispostos a me ajudar.
Ao meu noivo Bruno Antonio, pois apesar das dificuldades encontradas nesses
anos de convivência, sempre me apoiou, teve paciência e me ouviu nos momentos
difíceis.
Aos amigos de laboratório: Aline Klassen e Daniel, pela amizade, suporte,
paciência e ajuda, não só neste trabalho como durante todos esses anos, desde a
iniciação científica.
Aos colegas de laboratório: Aline Vitor, Claudinei, Daniel Polesel, Edgar, Gisele,
Grazielle, Laís, Lucas, Luiz Antonio (pela iniciação), Maryane, Simone, Talita, Tatiana,
Viviane, pela amizade e por terem contribuído direta ou indiretamente neste trabalho.
Aos amigos do Instituto de Química da USP. Aos amigos da UNIFIEO, onde
tudo começou.
Ao Prof. Dr. Claudimir Lucio do Lago, pela atenção durante a licença sabática
da Profa. Marina.
Ao Prof. Dr. Farah por toda ajuda, apoio, paciência e risadas, muito obrigada.
Aos professores do Instituto de Química da USP por auxiliarem na minha
formação.

Aos funcionários do Instituto de Química da USP, especialmente da secretaria
de pós-graduação por toda ajuda.
Ao CNPQ, CAPES e Instituto de Química da USP pelo apoio financeiro.
À Fapesp pela bolsa de mestrado concedida e por todo apoio financeiro.
Enfim, a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para a realização
deste trabalho.

“Paciência e perseverança tem o efeito mágico de fazer as dificuldades
desaparecerem e os obstáculos sumirem.”
John Quincy Adams

RESUMO
Rodrigues, K. T. Separação de fármacos antimaláricos por eletroforese capilar. 2012.
124p. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto
de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.
A malária é a doença que mais mortes causa no mundo. O uso de fármacos
antimaláricos representa a solução mais eficaz para o combate e controle da doença e
o interesse pelo desenvolvimento de novos fármacos é grande devido a problemas de
resistência. Existe uma grande variedade de fármacos antimaláricos, sendo que muitos
deles são quirais, vendidos e administrados como mistura racêmica. Nas últimas
décadas, houve um aumento no interesse quanto aos aspectos farmacodinâmicos e
farmacocinéticos de fármacos quirais, devido ao conhecimento de que um dos
isômeros pode ser mais ativo ou mais tóxico que o outro. Sendo assim, tem-se a
necessidade do desenvolvimento de métodos analíticos enantiosseletivos, e a
eletroforese capilar tem emergido como uma técnica de separação quiral com alto
poder de resolução. Além disso, a inexistência de métodos oficiais para fármacos
antimaláricos e os poucos estudos que relatam aplicações na análise de formulações
farmacêuticas, demandam o desenvolvimento e validação de novos métodos para tal
finalidade.
Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de dois métodos
analíticos, não quiral e quiral, para a determinação de fármacos antimaláricos em
formulações farmacêuticas por eletroforese capilar. O método não quiral utilizou
eletroforese capilar de zona, sendo otimizado para a separação de 7 fármacos
antimaláricos (cloroquina, hidroxicloroquina, primaquina, quinidina, quinina,
quinacrina e mefloquina) com um eletrólito composto por 45 mmol L-1 de tampão
citrato, pH 4,50, e apresentou um tempo de análise de 10 minutos, permitindo a
separação dos diastereoisômeros quinina e quinidina sem a adição de aditivos. O
método quiral utilizou eletroforese capilar de zona modificada por ciclodextrina e foi
otimizado
para
separação
enantiosseletiva
de
cloroquina,
mefloquina,
hidroxicloroquina, primaquina, quinina e quinidina com um eletrólito composto por
50 mmol L-1 de tampão citrato, e 2% de S-β-CD, pH 2,7. A separação dos fármacos
antimaláricos e seus enantiômeros foi alcançada com tempo de análise de 12 minutos.
Os métodos desenvolvidos foram validados de acordo com os protocolos oficiais,
apresentando características adequadas e foram aplicados na determinação de
cloroquina, hidroxicloroquina e mefloquina em formulações farmacêuticas.
Como figuras de mérito para o método não quiral, tem-se: linearidade (R2 >
0,99), LD (7,43 – 24,4 µmol L-1), LQ (22,5 – 73,8 µmol L-1), precisão intermediária
(0,76 – 1,7% RSD), recuperação (97,8 – 102,2%). Para o método quiral, tem-se:
linearidade (R2 > 0,99), LD (7,43 – 9,58 µmol L-1), LQ (22,8 – 29,0 µmol L-1), precisão
intermediária (0,50 – 1,8% RSD), recuperação (97,7 – 102,5%). Um ensaio de
robustez para ambos os métodos foi realizado para comparar os resultados obtidos
aplicando-se pequenas variações de tensão e temperatura. Observou-se que não existe
uma diferença significativa entre os resultados, a um nível de confiança de P = 95 %.
PalavrasPalavras-chave: malária,, antimaláricos, eletroforese capilar de zona, separação quiral,
ciclodextrina

ABSTRACT
Rodrigues, K. T. Separation of Antimalarial Drugs by Capillary Electrophoresis. 2012.
141p. Masters Thesis - Graduate Program in Chemistry ou Biochemistry. Instituto de
Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Malaria is a disease that causes a large number of deaths worldwide. The use of
antimalarial drugs is the most effective solution to combat and control the disease and
interest in the development of new antimalarial drugs is still of great importance due
to resistance issues. There is a wide variety of antimalarial drugs, many of which are
chiral, sold and administered as racemic mixtures. In recent decades there has been an
increased interest regarding the pharmacodynamic and pharmacokinetic aspects of
chiral drugs, due to the knowledge that one of the isomers can be more active or
more toxic than the other. Thus, there is a need for the development of
enantioselective analytical methods, and capillary electrophoresis has emerged as a
chiral technique separation with high resolving power. Moreover, the lack of official
methods for antimalarial drugs and the few studies reporting applications in the
analysis of pharmaceutical formulations, demands the development and validation of
new methods for this purpose.
This work aims at the development of two analytical methods, non-chiral and
chiral, for the determination of antimalarial drugs in pharmaceutical formulations by
capillary electrophoresis. The non-chiral method used capillary zone electrophoresis,
being optimized for the separation of 7 antimalarial drugs (chloroquine,
hydroxychloroquine, primaquine, quinidine, quinine, quinacrine and mefloquine) with
an electrolyte consisting of 45 mmol L-1 of citrate buffer, pH 4.50, and had an analysis
time of 10 minutes, allowing separation of isolated diasteroisomers quinine and
quinidine without any additives. The chiral method used capillary zone electrophoresis
modified by cyclodextrin and was optimized for enantioselective separation of
chloroquine, mefloquine, hydroxychloroquine, primaquine, quinine and quinidine
with an electrolyte consisting of 50 mmol L-1 citrate buffer and 2% S-β-CD, pH 2.7.
The separation of the antimalarial drugs and their enantiomers was achieved in less
than 12 minutes. The proposed methods were validated following official protocols,
with adequate results and were used for determination of chloroquine,
hydroxychloroquine, and mefloquine in pharmaceutical formulations.
Figures of merit for the non-chiral method include: linearity (R2> 0.99), LD
(7.43 to 24.4 µmol L-1), LQ (22.5 to 73.8 µmol L-1), intermediary precision (0.76 to
1.7% RSD), and recovery (from 97.8 to 102.2%). For the chiral method, we have:
linearity (R2> 0.99), LD (7.43 to 9.58 µmol L-1), LQ (22.8 to 29.0 µmol L-1),
intermediary precision (0.50 to 1.8% RSD), and recovery (from 97.7 to 102.5%). For
both methods a robustness test was performed to compare the results obtained by
applying slight variations in voltage and temperature. It was observed that there is no
significant difference between the results, a confidence level P = 95%.
Keywords: malaria,
cyclodextrin, CZE
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1.1.

Malária

As doenças parasitárias afetam uma grande parte da população mundial,
causando muitas mortes e exercendo uma grande influência na qualidade de vida e no
desenvolvimento de diversos países [1].
A Malária é uma doença que, apesar de antiga, representa ainda hoje um
grande problema de saúde pública no mundo, sendo uma das principais doenças
parasitárias tropicais, que afeta cerca de 500 milhões de pessoas e causa um milhão de
óbitos todos os anos. A doença ocorre principalmente em zonas tropicais e
subtropicais, como partes das Américas, Ásia e África [2].

1.1.1. A Malária no Mundo

A malária é uma doença infecciosa causada por um protozoário do gênero

Plasmodium. É a doença parasitária que maior dano já causou a milhões de pessoas
nas regiões tropicais e subtropicais do globo. Os impactos sociais, econômicos e
políticos dessa doença sobre a humanidade foram e continuam a ser severos [3].
Apesar do grande progresso da Organização Mundial de Saúde (OMS) em combater a
malária, a doença é ainda a mais preocupante no mundo, e está entre os maiores
[1] FRANÇA, T. C. C.; DOS SANTOS, M. G.; FIGUEROA-VILLAR, J. D. Malária: Aspectos históricos e
quimioterapia. Quím. Nova, v. 31, p. 1271-1278, 2008.
[2] RODRIGUES, E. C.; NETO, D. L. Controle da malária em um município amazônico. Rev. LatinoAme. Enferm, v. 19, 9 telas, 2011.
[3] GUERIN, P. J. et al. Malaria: current status of control, diagnosis, treatment, and a proposed agenda
for research and development. THE LANCET Infec. Diseases, v. 2, p.564-573, 2002.
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desafios da saúde e do desenvolvimento social e cultural em países pobres. No ano de
2006, foram diagnosticados 246 milhões de casos de malária no mundo e, entre esses
casos, cerca de três milhões de pacientes em alto risco, causando aproximadamente
um milhão de mortes, onde a maioria dos infectados eram crianças com até cinco
anos de idade. Até 2008, um total de 109 países era endêmico da malária. Sabe-se
hoje que a malária causa, por ano, muito mais mortes, em valores absolutos, do que a
síndrome da imunodeficiência adquirida [1,4]. Segunda a OMS, registra-se anualmente
cerca de 300 milhões de novos casos de malária aguda em todo mundo, dos quais
aproximadamente 3 milhões culminam em morte [5].
Hoje em dia na América Latina, África, e em grandes áreas da Ásia Meridional
e Oceania é onde se encontra a maior ameaça de malária, ou seja, aproximadamente
40% da população mundial corre o risco de desenvolver a doença, como
esquematizado na Figura 1.1 [4].
A malária começou a chamar maior atenção entre os demais países do mundo
após a globalização crescente das atividades humanas no final do século passado e
início deste, principalmente após relatos de que o protozoário estava se tornando
resistente a muitos tipos de medicamentos usados no tratamento da doença, como
também pelo aumento do número de casos em países de primeiro mundo [6].

[4] The World Malaria Report 2008, WHO Publications, Geneva, 2008. Disponível em:
<http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563697_eng.pdf>. Acesso em 16 de maio de
2009.
[5] VALE, N.; MOREIRA, R.; GOMES, P. Quimioterapia da Malária: um século de desenvolvimento de
antimaláricos. Bol. da Socied. Portug. de Quím., n.99, 57-69, 2005. Disponível em: <
http://www.spq.pt/boletim/docs/boletimSPQ_099_057_09.pdf> Acesso em: 21 de junho de 2009.
[6] The World Health Report 1997. WHO Publications, Geneva, 1997. Disponível em:
<http://www.who.int/whr/1997/en/whr97_en.pdf>. Acesso em 15 de maio de 2009
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Figura 1.1
1.1. Áreas de riscos da malária. Figura retirada da referência [7].

No Brasil, principalmente na região da Amazônia, registram-se cerca de 500
mil casos por ano, sendo que a letalidade da doença é muito baixa e não alcança
0,1% do número total de enfermos. No entanto, as infecções causadas pelo P.vivax
são as que mais prevalecem, é preocupante o incremento do percentual de casos de
malária por P. Falciparum, o que favorece a ocorrência da doença nas suas formas
mais graves e aumenta os óbitos [8,9].

[7] The World Health Organization Report (WHO). Malaria and travellers – Malaria endemic countries.
Disponível em: <http://malaria.who.int/images/malariaandtravellers/malaria2006-WHO-Hires.pdf>.
Acesso em: 20 de outubro de 2009.
[8] NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 9ed, São Paulo: Atheneu, 1995.
[9] CUNICO, W. et al. Fármacos antimalariais - história e perspectivas. Rev. Brasil. de Farmácia. v. 89,
p.49-55, 2008. Disponível em:
<http://www.abf.org.br/pdf/2008/RBF_R1_2008/pag_49a55_farmacos_antimalariais.pdf>. Acesso em:
15 maio. 2009.
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1.1.2. Ciclo da vida do parasita da malária

A malária é uma doença parasitária que é transmitida pela fêmea do mosquito

Anopheles ao hospedeiro humano. Existem quatro espécies desses parasitas, são eles:
Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae e P. ovale, sendo que, a espécie mais
importante em termos de mortalidade e virulência é a P. Falciparum [5].
O Plasmodium tem um ciclo de vida bastante complexo e começa com a
picada da fêmea do mosquito (Figura 1.2). Enquanto ela se alimenta, esporozoitos
saem de suas glândulas salivares, entram na corrente sanguínea e rapidamente
invadem as células do fígado (hepatócitos). O processo é muito rápido; em
aproximadamente 30 minutos após a infecção, já não se encontram mais esporozoitos
na corrente sanguínea [1]. Após atingirem o fígado, ocorre a produção de milhares de
merozoitos. Os merozoitos deixam as células hepáticas e vão infectar os eritrócitos da
corrente sanguínea, dando início a uma nova reprodução assexuada, em ciclos de 48
horas [5]. Uma vez dentro da célula, eles começam a crescer evoluindo para a forma
tropozoita, que cresce e se divide produzindo novos merozoitos. Estes se dividem
novamente no interior dos eritrócitos e, eventualmente, se rompem liberando mais
merozoitos na corrente sanguínea. É nesta fase que ocorre a produção de citocinas e o
aparecimento dos sintomas da malária [9].
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Figura 1.2
1.2. Ciclo de vida do parasita da malária [1].

As manifestações clínicas da malária, como, febre e calafrios, são associadas
com a ruptura sincronizada dos eritrócitos infectados. A maioria dos merozoitos
liberados na eclosão dos esquizontes, que são células multinucleadas formadas com a
divisão nuclear subsequente, invadem outros eritrócitos dando origem a outros
esquizontes. Todavia, alguns se diferenciam em formas sexuadas masculinas e
femininas,

conhecidos

como

microgametócitos

e

macrogametócitos.

Estes

permanecem na corrente sanguínea até serem ingeridos por uma fêmea do mosquito
Anopheles em uma eventual picada. Dentro do estômago delgado do mosquito, os
gametócitos sofrem rápida divisão celular, produzindo 8 microgametas

flagelados
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cada um, os quais irão fertilizar os macrogametas formando assim os ookinetos. Esses
por sua vez atravessam a parede do intestino e formam cistos em sua parede exterior,
chamados de oocistos. Alguns dias depois, os oocistos sofrem a esporogenia e se
rompem liberando centenas de esporozoitos que, eventualmente, migrarão para as
glândulas salivares do mosquito prontos para serem injetados em outro hospedeiro
vertebrado [1].
A complexidade do ciclo de vida do parasita explica as grandes dificuldades
que vêm sendo encontradas, ao longo dos anos, para o estabelecimento de uma
terapia antimalárica segura e eficaz. O desenvolvimento de um antimalárico ideal
pressupõe a existência de uma atividade antiparasitária ótima, com um mínimo de
efeito colateral ao hospedeiro [5].

1.2.

Fármacos antimaláricos

Atualmente, o uso de antimaláricos representa a solução mais eficaz para o
controle da malária. Tem-se registro de que substâncias antimaláricas têm sido usadas
desde muitos anos atrás, antes da chegada dos europeus ao continente americano, os
índios peruanos já usavam a casca da quina como tratamento para a malária. Em
1677, a casca da quina (Cinchona) foi incluída na Farmacopéia de Londres, sendo o
primeiro registro oficial na Europa sobre a quimioterapia da malária [10,11]. Alguns

[10] CRAVO, P; DO ROSÁRIO, V. E. Aspectos de genética molecular da resistência aos fármacos
antimaláricos.
Bolet. de Biotecnolog., v. 73, p. 02-08, 2002. Disponível em
<http://deqb.ist.utl.pt/bbio/73/pdf/artigo%20malaria.pdf>. Acesso em 21 de junho 2009.
[11] RANG, H. P; DALE, M. M., Farmacologia. 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.
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anos depois, conseguiu-se extrair e isolar da casca da quina o alcalóide quinina
(QNN). Já no século XX, iniciou-se o desenvolvimento de substâncias sintéticas com
fins terapêuticos para tratamento da malária, entre eles azul de metileno, pamaquina e
mepacrina, mais conhecida como quinacrina (QNC) [5].
Os maiores avanços na pesquisa e desenvolvimento de novas substâncias teve
início na época da segunda guerra mundial, quando a cloroquina foi sintetizada, e a
partir dela no decorrer dos anos surgiu a amodiaquina, ambas da classe 4amidoquinolina antimalárica. A cloroquina foi uma das substâncias antimaláricas mais
utilizadas para o controle e tratamento da malária em muitas regiões endêmicas. Era o
principal fármaco antimalárico utilizado até o surgimento de resistência do parasita. E
assim, ao longo dos anos muitos fármacos foram sintetizados para o tratamento da
malária, entre eles, os principais são: primaquina (PMQ), pirimetamina, piperaquina,
halofantrina (HLF), mefloquina (MFQ), amodiaquina, lumenfantrina, pironaridina,
artemisina, tafenoquina, elubaquina, (algumas estruturas estão apresentadas na Figura
1.3) [5,9].
Dentre os fármacos antimaláricos, muitos são fármacos quirais e são
administrados na forma racêmica. Estes incluem cloroquina, hidroxicloroquina (HCQ),
primaquina e mefloquina, halofantrina e a quinacrina (também apresentados na Figura
1.4.). Cada substância possui um anel aromático e uma cadeia lateral alifática ou
cíclica, contendo um carbono quiral e um grupo amina. Os derivados da cinchona,
quinina e quinidina (QND) (Figura 1.3.) são estereoisômeros que possuem dois centros
quirais. Diferente dos demais fármacos antimaláricos, suas estruturas não são imagem
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especular uma da outra, mas sim existem como um par de diastereoisômeros,
possuindo diferentes propriedades físico-químicas [12].

[12] BROCKS, R. D.; MEHVAR, R. Stereoselectivity in the Pharmacodynamics and Pharmacokinetics of
the Chiral Antimalarial Drug. Clin. Pharmacok., v. 42, p. 1359-1382, 2003.
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A QNN e a QND, dois dos quatro alcaloides extraídos da casca da quina (os
outros são cinchonidina e cinchonina), são normalmente utilizados individualmente
no tratamento da malária. Contudo, os efeitos adversos, quando usados em
concentrações elevadas, e o aumento da resistência do parasita aos alcalóides da
quina, têm tornado necessário seu uso em associação a outro fármaco. A QNN
continua sendo usada no mundo todo, apesar da resistência do parasita P. Falciparum
[13].
A CRQ, que havia sido sintetizada anteriormente pelos alemães na década de
1930, tornou-se o fármaco de primeira escolha para o tratamento da malária, devido
ao seu baixo custo, ser bem tolerada, ser segura para o tratamento de mulheres
grávidas, além de ser altamente eficaz na cura da doença [9]. Já na década de 60
surgiram os primeiros casos de resistência ao fármaco na América do Sul, África e Ásia
e seu uso ficou comprometido em algumas regiões do mundo. No entanto, sua
eficácia melhorou através da combinação com outros antimaláricos [5]. A CRQ é
efetivo apenas contra as formas intraeritrocítricas do ciclo de vida do parasita. É
comercializada como mistura racêmica e, embora não haja nenhuma diferença
significativa dos enantiômeros individuais no tratamento da malária in vitro, têm sido
relatadas diferenças de atividade em estudos in vivo [14]. A CQ é também utilizada
como forma de tratamento para outras doenças, como artrite reumática e lúpus

[13] MCCALLEY, D. V. Analysis of the Cinchona alkaloids by high-performance liquid chromatography
and other separation techniques. J. Chromatogr. A, v. 967, p. 1-19, 2002.
[14] WONGWAN, S.; SCRIBA, G. K. E. Development and validation of a capillary electrophoresis assay
for the determination of the stereoisomeric purity of chloroquine enantiomers. Electrophoresis, v. 32, p.
2669-2672, 2011.
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[15,16]. A HCQ é um fármaco quiral que foi primeiramente utilizado para o
tratamento e profilaxia da malária, e que posteriormente passou a ser utilizado
também para o tratamento de artrite reumática, lúpus eritematoso sistêmico,
estomatite ulcerativa crônica [12,17,18]. A HCQ surgiu como uma alternativa ao
tratamento da malária causada por cepas P. Falciparum resistentes à cloroquina, no
entanto, esse medicamento apresenta menor eficácia em relação à CRQ [1]. Já a PQ,
que foi introduzida em 1952, é um fármaco de grande importância no tratamento da
malária, e é a substância mais representativa dos antimaláricos da classe 8aminoquinolinas. Possui um grande espectro de atividade antimalárica, sendo o único
antimalárico capaz de bloquear a transmissão

da doença entre o hospedeiro e o

mosquito, tornando-se um dos agentes mais importantes para o controle de surtos
proveniente do Plasmodium vivax, sendo eficaz contra todas as formas exoeritrocíticas
do parasita, incluindo os gametócitos. No entanto, em altas dosagens os efeitos
tóxicos são comumente observados. A PQ é usada clinicamente como uma mistura
racêmica, uma vez que alguns estudos preliminares em animais mostraram que ambos
enantiômeros possuem atividades terapêuticas parecidas, porém a toxicidade relativa
de cada um varia significativamente [5, 19, 20].

[15] SHINJO, S. K.; et al. Chloroquine-induced bull’s eye maculopathy in rheumatoid arthritis: related
to disease duration?. Clin. Rheumatology, v. 26, p. 1248-1253, 2007.
[16] SATO, E. I.; et al. Lúpus Eritematoso Sistêmico: Tratamento do Acometimento Cutâneo/Articular.
Rev. Brasil. de Reumatologia, v. 44, p. 454-457, 2004.
[17] WOLFE, F.; MARMOR, M. F. Rates and Predictors of Hydroxychloroquine Retinal Toxicity in
Patients With Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Care & Research, v. 62,
p. 775-784, 2010.
[18] M. N. ISLAM, et al. Chronic ulcerative stomatitis: Diagnostic and management challenges —four
new cases and review of literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, v. 104, p. 194203, 2007.
[19] ELBASHIR, A.A.; SAAD, B.; ALI, A.S.M.; SALEH, M.I. Development of a capillary electrophoresis
method for enantioselective estimation of primaquine in pharmaceutical formulations. J. AOAC
Internacional, v. 91, p. 536-541, 2008.
[20] ELBASHIR, A.A.; SAAD, B.; ALI, A.S.M.; SALEH, M.I.; ABOULD-ENEIN, H.Y. Capillary
eletrophoretic separation and computacional modeling of inclusing complexes of β-cyclodextrin and 18crown-6 ether with primaquine and quinocide. Biomedical Chromatogr., v. 23, p. 295-301, 2009.
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A HLF foi desenvolvida nos anos 60 pelo Walter Reed Army Institute of
Research e posteriormente aprovado pela FDA para uso no tratamento da malária. É
um fármaco quiral, administrado na forma racêmica, efetivo contra cepas de P.

Falciparum que são resistentes aos antimaláricos clássicos. Estudos in vitro confirmaram
que a concentração do enantiômero (+) no plasma humano é mais alta do que do
enantiômero (-) [5]. Na mesma época, outro fármaco foi aprovado pela Food and
Drug Administration (FDA) para ser usado no tratamento e profilaxia da malária,
denominado Mefloquina (MFQ). Este antimalárico apresenta alta eficiência contra
cepas resistentes ao P. Falciparum. No entanto, já existem alguns relatos de resistência
do parasita a esse fármaco [9].

É um fármaco quiral administrado como mistura

racêmica. Os relatos sobre a atividade antimalárica dos enantiômeros da MFQ é um
pouco conflitante, visto que em alguns estudos não se observa diferença significativa
da atividade dos enantiômeros contra P. Falciparum in vitro. No entanto outro estudo
aponta que o enantiômero (+)-(RS) da MFQ é 1,6 – 1,8 vezes mais ativo que o
enantiômero (-)-(SR) contra P. Falciparum resistentes à cloroquina. Foi relatado que a
farmacocinética

dos

enantiômeros

da

MFQ

em

humanos

apresentou

alta

estereosseletividade [21].
Considerando que a maioria dos fármacos antimaláricos são quirais e,
consequentemente,

podem

apresentar

diferenças

de

farmacocinética,

farmacodinâmica, toxicidade e atividade entre seus enantiômeros, torna-se assim
necessária a avaliação individual de cada enantiômero. Para tanto, métodos analíticos
de separação quiral são de extrema importância para auxiliar na realização desses
estudos.
[21] SOURI, E.; FARSAM, H.; JAMALI. F. Stereospecific determination of mefloquine in biological
fluids by high-performance liquid chromatography. J. Chromatogr. B, v. 700, p. 215-222, 1997.
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1.3.

Importância do estudo de fármacos quirais
quirais

Nas últimas cinco décadas, houve um aumento de interesse nos aspectos
estereosseletivos quanto à disposição e os efeitos do uso de fármacos quirais, devido a
um conhecimento geral de que muitos dos fármacos quirais vendidos apresentam
estereosseletividade em sua farmacocinética e farmacodinâmica.
A quiralidade é fator muito importante em muitos processos biológicos.
Frequentemente, um dos enantiômeros do fármaco pode ser mais eficaz e menos
tóxico do que o outro [22,23].
As diferentes interações com componentes biológicos também podem resultar
em

diferentes

efeitos

farmacológicos,

o

que

se

denomina

propriedades

farmacodinâmicas. O uso de misturas racêmicas pode contribuir para a toxicidade ou
efeitos adversos do fármaco, particularmente quando estes estão associados com
isômeros farmacologicamente ativos ou inativos [24,25].
Alguns estudos in vitro foram feitos com fármacos antimaláricos quirais
relacionando a quiralidade dos fármacos e toxicidade. Em 1977 Schmidt et al fizeram

[22] BROCKS, D. R; JAMALI, F. Stereochemical Aspects of Pharmacotherapy. Pharmacoterapy, v. 15, p.
551-564, 1995.
[23] JAMALI, F; MEHVAR. R; PASSUTO, F.M. Enantioselective aspects of drug action and disposition:
Therapeutic pitfalls. J. Pharmaceut. Sci., v. 78, p. 695-715, 1989.
[24] CALDWELL, J. Stereochemical determinants of the nature and consequences of drug metabolism. J.
Chromatogr. A, v. 694, p. 39-48, 1995.
[25] CALDWELL, J. Importance of stereospecific bionalytical monitoring in drug development. J.
Chromatogr. A, v. 719, p. 03-13, 1996.
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um estudo para verificar se a R-primaquina ou S-primaquina tinham algum efeito
separadamente e em comparação com o racemato. O estudo mostrou que a
capacidade de cura e a toxicidade eram qualitativamente as mesmas no racemato e
nos enantiômeros, mas a S-primaquina apresentou toxicidade cinco vezes maior que a
R-primaquina [26].
Ensaios in vitro com quinina e quinidina tem mostrado que estes fármacos
apresentam diferenças em suas atividades antimalariais e resultados variáveis quanto a
potência de cura. Em casos isolados de contaminação por P. Falciparum no nordeste
da Libéria mostrou-se que a quinidina tem níveis inibitórios muito mais baixos que a
quinina [27]. Em 2001, Menezes et al fizeram um estudo no Brasil, comparando
quinina e quinidina contra P. Falciparum brasileiro, obtendo resultados semelhantes ao
estudo realizado na Libéria [28].
Mas ainda hoje, mesmo com problemas causados pela administração dos
racematos, a maioria dos fármacos quirais obtidos por síntese ainda são
comercializados na forma de mistura racêmica. Isso se deve principalmente ao alto
custo e a dificuldade prática para se produzir fármacos enantiomericamente puros
[29].
Adicionalmente, as autoridades governamentais que regularizam a produção e
distribuição de medicamentos, como o FDA nos Estados Unidos, enfatizam a
[26] SCHMIDT, L. H.; ALEXANDER, S.; ALLEN, L.; RASCO, J. Comparison of the Curative Antimalarial
Activities and Toxicities of Primaquine and Its D and L Isomers. Antimicrob. Agents and Chemother., v.
12, p. 51-60, 1977.
[27] BJORKMAN, A.; WILLCOX, M.; MARBIAH, N.; PAYNE, D. Susceptibility of Plasmodium
falciparum to different doses of quinine in vivo and to quinine and quinidine in vitro in relation to
chloroquine in Liberia. Bulletin of the WHO, v. 69, p. 459-465, 1991.
[28] MENEZES, C. M. S ; KIRCHGATTER, K; DI SANTI, S. M; PAULA, G. A; FERREIRA, E. I. In vitro
evaluation of quinidine sensitivity in brazilian Plasmodium falciparum isolates: comparative analysis to
quinine and chloroquine. Rev. do Instit. de Medic. Trop. de São Paulo, v. 43, p. 221-226, 2001.
[29] BONATO, P. S; JABOR, V. A. P; GAITANI, C. M. Análise enantiosseletiva de fármacos:
contribuições da cromatografia líquida de alta eficiência e eletroforese capilar. Quím. Nova, v. 28, p.
683-691, 2005.
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necessidade de se ter informações sobre as propriedades físico-químicas, cinéticas e
dinâmicas estereosseletivas de fármacos quirais e recomendam a produção de novos
fármacos na forma de enantiômeros puros. Por outro lado, fármacos já
comercializados como racematos estão sendo exaustivamente estudados no sentido de
avaliar suas propriedades cinéticas e dinâmicas estereosseletivas, e verificar se existem
vantagens na produção como enantiômero puro.
Considerando que a maioria dos fármacos antimaláricos são quirais e,
consequentemente,

podem

apresentar

diferenças

de

farmacocinética,

farmacodinâmica, toxicidade e atividade entre seus enantiômeros, torna-se assim
necessária a avaliação individual de cada enantiômero. Para tanto, métodos analíticos
de separação quiral são de extrema importância para auxiliar na realização desses
estudos. O desenvolvimento de métodos de separação quiral tem atraído grande
interesse nos últimos anos, desde que se tornou evidente que a atividade biológica e
farmacológica era restrita a apenas um dos enantiômeros [30].

1.4.

Métodos de separação
separação de fármacos antimaláricos

Existem vários métodos analíticos de separação que reportam resultados de
separações de fármacos antimaláricos, sendo que, alguns também reportam a
separação dos seus enantiômeros.

[30] GUBITZ, G; SCHMID, M. G. Chiral separation principles in capillary electrophoresis. Journal of
Chromatogr. A, v. 792, p. 179-225, 1997.
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Dentre as técnicas analíticas de separação, a cromatografia líquida de alta
eficiência (HPLC, do inglês High Performance Liquid Chromatography) é de longe a
técnica mais utilizada e mais estudada para análise de fármacos e medicamentos. São
vários os métodos reportados na literatura para a análise não quiral de fármacos
antimaláricos [31,32,33,34,35,36]. É a técnica preferida para a análise de fármacos
antimaláricos e na maioria dos casos, mostra-se superior a cromatografia gasosa (GC,
do inglês gas chromatography). No entanto, a GC apresenta alguma vantagens na
análise de antimaláricos, quando um composto não-polar, volátil e passível de
determinação seletiva por GC pode ser convenientemente formado. Os métodos para
antimaláricos por GC são poucos, ainda assim, é uma técnica bastante utilizada para
essa finalidade [37,38]. Além disso, métodos colorimétricos, imunoanalíticos,
cromatografia de camada delgada vêm sendo aplicados para análise de antimaláricos
[33].

[31] GBOTOSHO G. O.; HAPPI C. T.; LAWAL, O.; SIJUADE, A.; SOWUNMI A.; ODUOLA A. A high
performance liquid chromatographic assay of mefloquine in saliva after a single oral dose in healthy
adult Africans. Malaria J., v. 11, p.1-8, 2012
[32] KOLADE Y. T.; BABALOLA, C. P.; SCRIBA, G, K. Analysis of the antimalarial drug halofantrine and
its major metabolite N-desbutylhalofantrine in human plasma by high performance liquid
chromatography. J. Pharmaceut. and Biomed. Anal, v.41, p.315-319, 2006.
[33] PATEL, K. N.; PATEL, J. K. A Review - Qualitative and Quantitative Analysis of Antimalarial Drugs
and their Metabolites in Body Fluids. J. Current Pharmaceut. Research, n.2, p.5-14, 2010.
[34] EDSTEIN M. D.; PRASITTHIPAYONG, A.; SABCHAREON, A.; CHONGSUPHAJAISIDDHI, T.;
WEBSTER, H. K. Simultaneous measurement of quinine and quinidine in human plasma, whole blood,
and erythrocytes by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection. Ther Drug
Monit. v.12, p.493-500, 1990.
[35] DUA, V. K.; KAR, P. K.; SARIN, R. SHARMA, V. P. High-performance liquid chromatographic
determination of primaquine and carboxyprimaquine concentrations in plasma and blood cells in
Plasmodium vivax malaria cases following chronic dosage with primaquine. Journal of
Chromatography B: Biomed Applic, v.675, n.1, p.93-98, 1996.
[36] MAGALHÃES, I. R. S.; BONATO, P. S. Enantioselective Analysis of Antimalarial Drugs and their
Metabolites. Current Pharmac. Analysis, v. 6, 15-29, 2010.
[37] CHENG, K. N.; ELSOM, L. F.; HAWKINS, D. R. Identification of metabolites of halofantrine, a new
candidate anti-malarial drug, by gas chromatography-mass spectrometry. J. of Chromatogr. B: Biomed
Applic, v.581, p.203-211, 1992.
[38] BERGQVIST, Y.; CHURCHILL, F. C.; MOUNT, D. L. Determination of mefloquine by electroncapture gas chromatography after phosgene derivatization in biological samples and in capillary blood
collected on filter paper. J. Chromatogr. v.428, p.281-290, 1988.
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Já na separação quiral o HPLC e a GC utilizando colunas quirais têm sido
usadas para essa separação tanto para análise de antimaláricos quirais em
medicamentos, como em amostras de interesse biológico [21,34,39,40,41,42,43,44].
Esta associação, no entanto, envolve o uso de colunas quirais de custo muito elevado.
Além disso, diferentes colunas quirais precisariam ser testadas para separações quirais
eficazes, o que representa mais gastos.

1.4.1

Separação de antimaláricos por eletroforese capilar

A eletroforese capilar (CE, do inglês capillary electrophoresis) emergiu como
uma ferramenta interessante para executar a separação de compostos quirais e vem
sendo explorada cada vez mais para diversas aplicações.

[39 ] QIU, Y.; KITAMURA, S.; GUILLORY, J. K. A High-Performance Liquid Chromatographic Method
for the Quantitative Enantioselective Analysis of Mefloquine Stereoisomers. Pharmaceut. Research, v.9,
p.1640-1643, 1992.
[40] GIMENEZ, F.; DUMARTIN, C.; WAINER, I. W.; FARINOTTI, R. Improved column-switching liquid
chromatographic method for the determination of the enantiomers of mefloquine. J. Chromatogr.,
v.619, p.161-166, 1993.
[41] WALLÉN L.; ERICSSON O.; WIKSTRÖM I.; HELLGREN U. High-performance liquid
chromatographic method for the enantioselective analysis of mefloquine in plasma and urine. J.
Chromatogr. B: Biomed Applic, v.655, p.153-157, 1994.
[42] STALCUP, A.M.; GAHM, K.H.; BALDUEZA, M. Chiral Separation of Chloroquine Using Heparin as
a Chiral Selector in High-Performance Liquid Chromatography. Anal. Chem., v. 68, p. 2248-2250,
1996.
[43] CARDOSO, C. D.; BONATO, P. S. Enantioselective metabolism of hydroxychloroquine employing
rats and mice hepatic microsomes. Brazilian J. Pharmaceut. Sci., v. 45,p.659-667, 2009.
[44] BROCKS, D. R.; DENNIS, M. J.; SCHAEFER, W. H. A liquid chromatographic assay for the
stereospecific quantitative analysis of halofantrine in human plasma. J. Pharmaceut. and Biomed.
Analysis, v.13, p.911-918, 1995.
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Vários trabalhos reportam o uso de diferentes tipos de seletores quirais e
diferentes modos de CE para separação de fármacos antimaláricos quirais, como os
que estão compilados na Tabela 1.1.

Tabela 1.1. Trabalhos da literatura empregando eletroforese capilar para separação
enantiomérica de fármacos antimaláricos.

Antimalárico

Matriz

Modo
de CE

Seletor Quiral

CRQ e HCRQ
HCRQ

padrão

CZE

HP-β-CD; DM- βCD

CRQ e HCRQ
HCRQ

padrão

CZE

SBE- β-CD

CRQ, HCRQ
e PMQ

padrão

CZE

S- β-CD

CRQ e MFQ

padrão

CZE

β-CD; HDA-β-CD;
Ac-β-CD

CRQ

formulação
farmacêutica*

CZE

S- β-CD

Eletrólito
50 mmol L-1
ácido fosfórico
(pH 2,5)
50 mmol L-1
tampão fosfato
(pH 3,0)
10 mmol L-1
tampão fosfato
(pH 3,8)
100 mmol L-1
tampão
trietanolaminafosfato pH (3,1)
10 mmol L-1
tampão fosfato
(pH 3,84)

Ref.
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46

47

48

49

[45] PHINNEY, K. W.; JACKSON, J. W.; SANDER, L. C. Chiral recognition of functionalized
cyclodextrins in capillary electrophoresis. Electrophoresis, v. 23, p. 1308-1313, 2002.
[46] DONG, Y.; HUANG, A.; SUN. A. Chiral separation of chloroquine and pemoline by capillary zone
electrophoresis with sulfobutyl ether β-cyclodextrin as buffer additive. Chromatogr, v. 48, p. 310-313,
1998.
[47] GAHM, K.H.; STALCUP, A.M. Application of Sulfated Cyclodextrins to Chiral Separations by
Capillary Zone Electrophoresis. Anal. Chem., n. 68, p. 1360-1368, 1996
[48] CHANKVETADZE, B., et al, Comparative enantioseparations with native β-cyclodextrin, randomly
acetylated β-cyclodextrin and heptakis-(2,3-di-O-acetyl)-β-cyclodextrin in capillary electrophoresis.
Electrophoresis, v. 24, p. 1083-1091, 2003.
[49] JIN, L.J.; LI, S.F.Y., Comparison of chiral recognition capabilities of cyclodextrins for the separation
of basic drugs in capillary zone electrophoresis. J. Chromatogr. B, v. 708, p. 257-266, 1998.
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CRQ

CRQ

padrão

padrão

CZE

CZE

S- β-CD

40 mmol L-1
tampão fosfato
(pH 2,5)

50

Heparina

10 mmol L-1
tampão fosfato
(pH 6,0)
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CRQ,
RQ, HCQ
HCQ,
CQ,
PMQ,
MQ, QNC
QNC,
NC,
MFQ e HLF
HLF

padrão

CZE

Heparina

CRQ

padrão

CZE

S-β-CD

CRQ e PMQ

padrão

CZE

Soro Humano

PMQ

padrão

CZE

SBE-β-CD e DMβ-CD

PMQ

padrão

CZE

CM-dextran; CMamilose

PMQ

mitocôndria
de fígado de
rato

CZE

maltodextrina

PMQ

formulação
farmacêutica

CZE

HP-γ-CD

10 mmol L-1
tampão fosfato
(pH 4,5 – 5,0)
10 mmol L-1
tampão fosfato
pH (3,2)
50 mmol L-1
tampão fosfato
(pH 6,8)
25 mmol L-1
tampão trisfosfato (pH 3,0)
50 mmol L-1
tampão fosfato
(pH 2,5)
20 mmol L-1
tampão fosfato
(pH 3,0)
50 mmol L-1
tampão trisfosfato (pH 3,0)
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42

53

54

55

56

57

[50] YANG, G. S., et al. Enantioseparation of Some Clinically Used Drugs by Capillary Electrophoresis
Using Sulfated β-Cyclodextrin as a Chiral Selector. Chromatogr., v. 62, p. 441-445, 2005.
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Electrophoresis. Anal. Chem., v. 66, p. 3054-3059, 1994.
[53] TAGA, A.; DU, Y.; SUZUKI, S.; HONDA, S. Capillary electrophoretic separation of drug
enantiomers in human serum. J. Pharmaceut. and Biomed. Analysis, v. 30, p.1587-1593, 2003.
[54] ZHONG, W.; YEUNG, E. S. Combinatorial enantiomeric separation of diverse compounds using
capillary array electrophoresis. Electrophoresis, v. 23, p. 2996-3005, 2002.
[55] NISHI, H.; KUWAHARA, Y. Enantiomer separation by capillary electrophoresis utilizing
carboxymethyl derivatives of polysaccharides as chiral selectors. J. Pharmaceut. and Biomed. Analysis, v.
27, p. 577-585, 2002.
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PMQ

padrão

CZE

PMQ

padrão

CZE

PMQ

padrão

CZE

PMQ

padrão

CZE

CRQ,
CRQ, HCRQ
e PMQ

padrão

CZE

CRQ,
CRQ, HCRQ
e PMQ

padrão

NACE

CRQ e PMQ

padrão

CZE

PMQ

padrão

CZE

PMQ

formulação
farmacêutica

CZE

10 mmol L-1
Sulfato de dextran tampão fosfato
(pH 6,0)
25 mmol L-1
tampão fosfato;
DM-β-CD
2 mol/L de ureia
(pH 2,5)
25 mmol L-1
tampão fosfato;
TM- β-CD
2 mol/L de ureia
(pH 2,7)
25 mmol L-1
tampão fosfatoγ-CD
borato
(pH 2,7)
20 mmol L-1
Polipectato de
ácido fosfórico
sódio
(pH 2,0)
100 mmol L-1
ácido cítrico e
M-β-CD
100 mmol L-1 Tris
(pH 2,5-2,9)
20 mmol L-1
Ácido Colomínico tampão fosfato
(pH 4,0)
25 mmol L-1
Demartan Sulfato ácido cítrico-Tris
(pH 4,5)
50 mmol L-1
HP-γ-CD
tampão trisFosfato (pH 2,5)
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61

62

63

19

[58] PHINNEY, W.K.; SANDER, L.C. Enantioselective separations in capillary electrophoresis with
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PMQ

padrão

CZE

PMQ

padrão

MEKCCD

PMQ

padrão

CZE

HCRQ e
metabólitos

urina humana
e fígado de
rato

CZE

20 mmol L-1 trisÉter Coroa
ácido fosfórico
(pH 2.06)
Mono-3-O40 mmol L-1 TBS
PhenylCarbamoyl- e 30 mmol/L SDS
β-CD
(pH 9,0)
25 mmol L-1
tampão fosfato;
γ-CD
2 mol/L de uréia
(pH 3,0)
HP-β-CD e
S-β-CD

EritroEritro-MFQ e
análogos

padrão

CZE

HS-β-CD e S-β-CD

MFQ

padrão

CZE

β-CD

EritroEritro- e TreoTreoMFQ

formulação
farmacêutica

CZE

DM-β-CD

QNN e QND

urina

CZE

HDM-β-CD

100 mmol L-1 trisfosfato (pH 9,0)
100 mmol L-1
trietanolaminafosfato (pH 3,0)
100 mmol L-1
tampão Fosfato
(pH 2,5)
100 mmol L-1
tampão fosfato
(pH 2,5)
10 mmol L-1

64

65

66

43
67
68
69

70

71
72
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CRQ, QNC,
PMQ e MFQ

padrão

CZE

vários tipos de CD

CRQ

Amostra
sintetizada
em
laboratório

CZE

SBE-β-CD

acetato de
amônio (pH 5,0)
50 mmol L-1
tampão fosfato
(pH 3,0 e 2,5)
100 mmol L-1
tampão fosfato
(pH 2,5)

73

74

*análise qualitativa
β-CD, β-ciclodextrina; M-β-CD, metil-β-ciclodextrina; DM-β-CD, 2,6-di-O-metil-β-ciclodextrina; TM-βCD, 2,4,6-tri-O-metil-β-ciclodextrina; HDA-β-CD, heptakis(2,3-di-O-acetil)-β-ciclodextrina; Ac-β-CD,
acetilada-β-ciclodextrina; HDM-β-CD, heptakis-(2,6-di-O-metil)-β-ciclodextrina; HE-β-CD, hidroxiletil-βciclodextrina, HP-β-CD, hidroxilpropil-β-ciclodextrina; HS-β-CD, heptakis-6-sulfato- β-ciclodextrina; S-βCD, sulfatada-β-ciclodextrina; SBE-β-CD, sulfobutil-éter-β-cyclodextrin; γ-CD, γ-ciclodextrina; HP-γ-CD,
hidroxipropil-γ-ciclodextrina; α-CD, α-ciclodextrina; Dextran-JP, dextran da farmacopéia japonesa; CMdextran, carboximetil dextran; CM-amilose, carboximetil amilose; SDS, dodecil sulfato de sódio; TBS,
tetraborato de sódio; CZE, Eletroforese capilar de zona; MEKC, Cromatografia eletrocinética micelar;
MEKC-CD, Eletrocinética Micelar com Ciclodextrinas; NACE, Eletroforese Capilar não aquosa; AEKC,
Cromatografia eletrocinética de afinidade.

Considerando a inexistência de métodos oficiais para a análise de fármacos
antimaláricos por eletroforese capilar e apesar da diversidade de métodos
apresentados na Tabela 1.1, são poucos aqueles desenvolvidos com aplicação em
análise de formulações farmacêuticas, como também em análise de matrizes
biológicas. Por isso vê-se a necessidade do desenvolvimento e validação de um
método quiral, como também um não quiral, para aplicação em formulações
farmacêuticas de antimaláricos.
As metodologias desenvolvidas podem ser utilizadas para a vistoria de lotes,
pré-qualificação de fornecedores de matéria-prima.

[73] NÉMETH, K. Enantiomeric separation of antimalarial drugs by capillary electrophoresis using
neutral and negatively charged cyclodextrins. J. Pharmaceut. and Biomed. Anal., v.54, p.475-481, 2011.
[74] WONGWAN, S.; SCRIBA, G. K. E. Development and validation of a capillary electrophoresis assay
for the determination of the stereoisomeric purity of chloroquine enantiomers. Electrophoresis, v.2,
p.2669-2672, 2011.

CAPÍTULO 2
OBJETIVOS
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Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e validação de métodos
analíticos quiral e não quiral utilizando a eletroforese capilar, passíveis de aplicação na
análise de fármacos antimaláricos em formulações farmacêuticas.

CAPÍTULO 3
SEPARAÇÃO SIMULTÂNEA DE
FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS
POR CZE E APLICAÇÃO NA
ANÁLISE DE FORMULAÇÕES
FARMACÊUTICAS
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3.1 Introdução

A eletroforese capilar de zona (CZE, do inglês capillary zone electrophoresis) é
um dos modos de separação mais utilizados em eletroforese capilar. É a técnica de
separação efetuada em capilares e baseada apenas na diferença entre as mobilidades
de espécies carregadas (analitos), em eletrólitos que podem ser aquosos ou orgânicos.
Estes podem conter aditivos, como ciclodextrinas, complexantes ou ligantes, que
interagem com os analitos e alteram suas mobilidades eletroforéticas. É aplicado
normalmente à separação de ânions e cátions, em uma análise considerada simples [1].
Em CZE, o capilar é preenchido com um eletrólito, geralmente com
características tamponantes. A amostra é injetada no capilar, que contém o eletrólito.
Sob a influência do campo elétrico, os componentes da amostra migram pelo capilar
separando-se em zonas. A separação se dá como resultado de duas estratégias:
maximizar as diferenças entre as mobilidades efetivas dos solutos e minimizar as causas
do alargamento de banda. A velocidade de cada analito dependerá da mobilidade
eletroforética deste e da magnitude do fluxo eletrosmótico. É um modo aplicável a
uma grande variedade de solutos [2,3].
As altas resoluções de separação, os curtos tempos de análise, a pequena
quantidade de solvente e amostra requeridas fizeram a CZE um modo de separação

[1] SILVA, J. A. F. D.; COLTRO, W. K. T.; CARRILHO, E.; TAVARES, M. F. M. Terminologia para as
técnicas analíticas de eletromigração em capilares. Quím. Nova, v.30, p.740-744, 2007.
[2] TAVARES, M. F. M. Eletroforese Capilar: Conceitos Básicos. Quím. Nova, v.19, p.173-181, 1996.
[3] BAKER, D. R. Capillary Electrophoresis, New York: John Wiley & Sons, INC, 1995.
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muito atrativo para análise de fármacos e vêm sendo muito utilizada para essa
finalidade [4].
No desenvolvimento de um método por CE há alguns parâmetros que devem
ser otimizados. Podem-se expressar os parâmetros em dois grupos; parâmetros
analíticos, como a definição do eletrólito, pH, força iônica e os parâmetros
instrumentais como tempo de injeção, tensão aplicada e comprimento de onda.
Outro parâmetro importante é a definição de um padrão interno (PI) adequado.
Em um método utilizando CZE, a informação estrutural é de grande
importância para escolha do pH. O caráter básico dos fármacos antimaláricos, Figura
3.1, fazem as moléculas serem apropriadas para análise por CZE. Devido ao fato dos
antimaláricos possuírem grupos amina (Figura 3.1.), um eletrólito de caráter ácido
seria o ideal para se obter um tempo de migração apropriado.
Trabalhando-se em um pH abaixo dos pKas dos fármacos antimaláricos (Tabela
3.1), é possível determiná-los na forma catiônica; assim a velocidade eletroforética do
analito estará em direção ao cátodo, assim como o fluxo eletrosmótico, e a separação
ocorre devido as diferenças nas mobilidades de cada analito.

[4] ALTRIA, K. D.; SMITH, N. W. Pharmaceutical analysis by capillary zone electrophoresis and micellar
electrokinetic capillary chromatography. J. Chromatogr. A, v.538, p.506-509, 1991.
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Tabela 3.1.
3.1. Constantes de dissociação ácido-base dos fármacos antimaláricos em estudo

Antimalárico

pKa1

pKa2

Referência

Cloroquina

6,33

10,47

[5]

Hidroxicloroquina

8,30

9,70

[6]

Quinacrina

7,74

10,08

[7]

Quinina

4,20

8,51

[7]

Quinidina

4,20

8,60

[8]

Primaquina

3,20

10,4

[9]

Mefloquina

8,60

_____

[10]

Halofantrina

9,44

_____

SCIFINDER SCHOLAR, 2007*

*Calculado usando Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 (1994-2011 ACD/Labs)

[5] RENDAL C.; KUSK K. O.; TRAPTHE S. Effect of ph on the uptake and toxicity of the bivalent weak
base chloroquine tested on salix viminalis and daphnia magna. Environmental Toxicology and
Chemistry, v.30, n.2, p.354-359, 2010
[6] WARHURST D. C.; STEELE J. C.; ADAGU, I. S.; CRAIG, J. C.; CULLANDER, C. Hydroxychloroquine
is much less active than chloroquine against chloroquine-resistant Plasmodium falciparum, in agreement
with its physicochemical properties. Journal of Antimicrobial Chemot., v.52, n.2, p.188-193, 2003
[7] SHALAEVA M.; KENSETH, J.; LOMBARDO, F.; BASTIN A. Measurement of dissociation constants
(pKa values) of organic compounds by multiplexed capillary electrophoresis using aqueous and
cosolvent buffers. Journal of Pharmaceutical Sciences, v.97, n.7, p.2581–2606, 2008.
[8] SUREWICZ, W. K.; JOZWIAK Z. Effect of quinidine on membrane properties: Depression of the
lipid phase transition temperature and changes in the permeability of the lipid bilayer. Biochemical
Pharmacology, v.32, n.9, p.1467-1471, 1983.
[9] BONATO, P. S.; BORTOCAN, R.; GAITANI C. M; PAIAS, F. O.; IHA M. H.; LIMA R. P.
Enantiomeric Resolution of Drugs and Metabolites in Polysaccharide- and Protein-Based Chiral
Stationary Phases. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 13, n. 2, p. 190-199, 2002
[10] FOLEY, M.; TILLEY, L. Quinoline Antimalarials: Mechanisms of Action and Resistance and Prospects
for New Agents. Pharmacology & Therapeutics, v. 79, n. 1, p. 55-87, 1998.
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3.2

Parte Experimental

3.2.1
.2.1 Instrumentação

Os experimentos foram conduzidos em um equipamento de eletroforese capilar
da Agilent Technologies, modelo HP 3D CE, Palo Alto, CA, EUA, equipado com um
detector arranjo de diodos, operado a um comprimento de onda fixo de 214 nm,
com fonte de alta tensão (0 - 30 kV) e sistema de refrigeração a ar. O capilar foi
mantido a 25 °C. O software para aquisição de dados foi fornecido pelo fabricante
(HP ChemStation, rev A.06.01). Foi usado um capilar de sílica fundida 50 µm de
diâmetro interno (Polymicro Technologies, Phoenix, AZ, EUA) com dimensões de 50
cm de comprimento total (41.5 cm comprimento efetivo, até o detector). As soluções
padrão

foram

mantidas

no

sistema

de

autoamostragem

e

injetadas

hidrodinamicamente no lado catódico por pressão de 50 mbar por 5s.
Novos capilares foram condicionados por lavagem com 1 mol L-1 NaOH por 30
min, posteriormente com H2O desionizada por 30 min e então com o eletrólito em
estudo. No início de cada dia de trabalho, o capilar foi condicionado com 0,1 mol L-1
HCl por 3 min, então com água desionizada por 3 min e finalizando com o eletrólito
de corrida por 5 min. Entre as injeções, o capilar foi lavado com 0,1 mol L-1 HCl por 1
min, e posteriormente com o eletrólito de análise por 1 min.
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3.2.2 Materiais

Toda vidraria e frascos do equipamento (vials) foram limpos primeiramente
por imersão dos mesmos em um banho de álcool comercial submetido ao ultrasom
por 10 min, seguida de banho, por 2 h sob aquecimento (c.a. 80 ⁰C), com extran MA
02 neutro (Merck, Alemanha), um detergente livre de metais alcalinos e de uso
necessário, por sua neutralidade.

3.2.3
.2.3 Reagentes

Todos os reagentes usados no desenvolvimento do método eram de classe
analítica, sendo assim não houve a necessidade de purificação.

O metanol (grau

HPLC) foi adquirido da Tedia (Fairfield, OH, USA). O ácido fosfórico (H3PO4)
concentrado utilizado para ajustar o pH dos tampões foi adquirido da Merck
(Alemanha). Os eletrólitos utilizados nos estudos foram preparados diariamente, a
partir da dissolução dos reagentes, são eles: fosfato de sódio monobásico diidratado,
fosfato de sódio dibásico diidratado, citrato de sódio e acetato de sódio, ácido acético
foram adquirido da Merck (Alemanha). O ácido cítrico (C6H8O7) foi adquirido da
Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA). A água foi desionizada e purificada em um
sistema de purificação de água (Milli-Q® marca Millipore, modelo DirectquantumTMEX (Bedford, MA, USA) e utilizada para o preparo de todas as soluções.
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As soluções estoque de cada reagente usado no preparo do eletrólito foram
preparadas na concentração de 100 mmol L-1 cada e diluídas diariamente. O tampão
citrato, utilizado no método, foi preparado a partir da diluição das soluções estoque
100 mmol L-1 de citrato de sódio e ácido cítrico para obtenção da concentração de 25
mmol L-1 de citrato de sódio e 20 mmol L-1 de ácido cítrico, obtendo-se uma
concentração de 45 mmol L-1.

3.2.4
.2.4 Padrões

Os padrões do racemato difosfato de cloroquina (CRQ), sulfato de
hidroxicloroquina (HCRQ), dicloridrato de quinacrina (QNC), cloridrato de
halofantrina (HLF), cloridrato de mefloquina (MFQ), difosfato de primaquina (PMQ)
e dos diastereoisômeros quinidina (QND) e quinidina (QNN) foram adquiridos da
Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA). As soluções estoques de CRQ, HCRQ, PMQ e
QNC foram preparadas em água desionizada na concentração de aproximadamente
2,0 mmol L-1 e as soluções estoques de QNN, QND, MFQ e HLF, foram preparadas
em metanol na mesma concentração das demais. Todas as soluções foram mantidas
sob refrigeração (-6 °C). As soluções de trabalho foram preparadas diariamente por
diluição das soluções estoque.
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3.2.5 Amostra

As amostras comerciais dos medicamentos de cloroquina e hidroxicloroquina
foram obtidas no comércio local. A amostra da matéria-prima de artesunato de
mefloquina

foi

cedida

pela

Farmanguinhos/Fiocruz.

Trinta

comprimidos

da

formulação de CRQ e trinta comprimidos da formulação de HCRQ foram pesados e
triturados, separadamente. Uma quantidade correspondente a 58,0 mg do
comprimido triturado contendo CRQ foi pesada, e uma quantidade correspondente a
68,2 mg do comprimido triturado de HCQ foi pesada e transferidas separadamente
para balões volumétricos de 50,0 mL; adicionou-se 20% (v/v) de MeOH a cada
balão, para dissolução e completou-se o volume com água deionizada. As soluções
foram sonicadas por 20 min para extração do principio ativo do comprimido e, então
foram filtrada usando um filtro 0,45 µm (Millipore). Para a amostra da matéria-prima
de artesunato de mefloquina pesou-se 92 mg em balão volumétrico de 50 mL e diluiuse em MeOH. As soluções resultantes foram diluídas para as concentrações de trabalho
com adição do padrão interno, em um balões volumétricos de 10,0 mL, onde os
volumes foram completados com água desionizada. As concentrações finais serão
detalhadas ao longo da validação.
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3.3 Desenvolvimento do
do Método

Como já sabido, um tampão ideal para detecção direta no UV-vis é aquele que
apresenta baixo valor de absorbância no comprimento de onda de trabalho. Também,
como a variação do fluxo eletrosmótico está diretamente relacionada a alterações de pH,
é importante que o tampão apresente uma elevada capacidade tamponantes, a qual é
eficiente na região do pKa do tampão. Um sistema que atende os requisitos mencionados
é o tampão fosfato, que apresenta um tamponamento eficiente em pHs próximos a 2,5,
7,0 e 12.
A concentração do tampão está diretamente ligada à separação dos analitos. As
concentrações usualmente empregadas em eletroforese capilar variam de 5 a 200
mmol/L; entretanto, concentrações elevadas podem promover geração de calor
excessivo (pelo efeito Joule), e baixas concentrações promovem a adsorção dos analitos
na parede do capilar, comprometendo a separação em ambos os casos. Além disso, o
uso de eletrólitos com co- e contra-íons adequados, deve ser levado em consideração,
para minimizar a assimetria do pico e efeitos de dispersão [11].
Inicialmente o tampão fosfato 30,2 mmol L-1 em pH 2,50 mostrou-se ideal para
a análise e a separação simultânea dos antimaláricos, com exceção dos diastereoisômeros
QNN/QND, pode ser obtida em um tempo adequado e com boa resolução (Figura 3.2).

[11] COSTA, A. C. O.; COSTA, J. L.; TONIN, F. G.; TAVARES, M. F. M.; MICKE, G. A. Development of
a fast capillary electrophoresis method for determination of creatinine in urine samples. J. Chromatogr.
A, v.1171, p.140-143, 2007.
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Figura 3.2.
3.2. Eletroferograma de soluções padrão de fármacos antimaláricos. Soluções padrão, 0,08
-1
mmol L cada. Eletrólito: 30,2mmol L-1 de tampão H3PO4/H2PO4-, pH 2,50 Tensão: +20 kV, λ=214nm,
T=25 °C, capilar: 50 µm x 50 cm (41,5cm efetivo)

No entanto, dos compostos em estudos, há um deles que não apresentou
migração nessa condição de eletrólito, a halofantrina (Figura 3.2). Uma possível
explicação para o problema é devido ao fato da halofantrina possuir um grupo
hidroxila próximo ao grupo amina. Pode ocorrer uma interação por ligação de
hidrogênio entre o nitrogênio da amina e o hidrogênio da hidroxila; dessa forma, a
molécula não deve sofrer a protonação esperada (Tabela 3.1), permanecendo neutra
na maior parte do tempo e por isso ela deve migrar lentamente e próxima ao fluxo
eletrosmótico. Além disso, a ponte de hidrogênio deve aumentar significativamente a
hidrofobicidade da molécula de halofantrina; na Figura 3.3, pode-se observar que o
grupo amino (azul) está pouco disponível. Na literatura não há trabalhos com a HLF
em CZE e apenas um em MEKC foi encontrado [12]. Assim, não foi possível
determinar a HLF no método proposto nesse capítulo utilizando CZE.

[12] CAMILLERI, P.; OKAFO, G. N. Halofantrine incorporates in sodium dodecyl sulfate (SDS) micelles:
application in fluorescence and capillary electrophoresis studies. Journal of the Chemical Society,
Chemical Communications, v.7, p.530-532, 1992.
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Figura 3.3.
3.3. Representação da estrutura solvatada da Halofantrina

Até esse momento tinha-se um método desenvolvido usando como eletrólito
30,2 mmol L-1 tampão fosfato, prosseguiu-se então com a otimização desse método
para posterior validação, contudo, não foi mais possível à reprodução da separação,
Figura 3.2. Como pode ser observado na Figura 3.4., com novas preparações de
eletrólito e troca da coluna capilar, ocorreu a comigração da PMQ com o par
QND/QNN e, parcialmente com a CRQ.
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Figura 3.4
3.4. Eletroferograma dos antimaláricos. Eletrólito: 30,2 mmol L-1 de tampão
H3PO4/H2PO4-, pH 2,50 Tensão: +20 kV, λ=214nm, T=25 °C, capilar: 75µm x 50 cm (41,5cm
efetivo). Legenda: 1)PMQ, 2)QND, 3)QNN, 4)CRQ. 5)HCRQ, 6)QNC e 6)MFQ

Diversos estudos foram realizados com a finalidade de entender e explicar, o
motivo da falta de reprodutibilidade da separação. Foram avaliados parâmetros
como, concentração e pH do tampão e temperatura do capilar, pois sabe-se que são
fatores que interferem diretamente na separação. Porém, não foi possível mais
reproduzir a separação inicialmente obtida.
Assim, verificou-se que a falta de reprodutibilidade entre as corridas, não
ocorreu devido a possível medição equivocada do pH, ou variação da concentração e
temperatura, pois nenhuma alteração significativa ocorreu na separação devido as
variações realizadas. Uma possível explicação seria que, há presença de fluxo
eletrosmótico, mesmo nas condições de pH utilizada, pois pode-se observar que o
último pico, referente a MFQ, apresenta menor tempo de migração (8 minutos), se
comparado com o primeiro eletroferograma apresentado (Figura 3.2), no qual a MFQ
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apresentou tempo de migração de 9 minutos. E como já é sabido, o fluxo
eletrosmótico influencia na mobilidade dos analitos, e consequentemente nos tempos
de migração.
Entretanto, a falta de reprodutibilidade da separação pode ser devido ao
tampão fosfato, Tran e colaboradores citam, que quando se trabalha com tampão
fosfato, é necessário que o capilar seja condicionado por 4 horas com o eletrólito,
antes de ser utilizado [13]. Se possível, o capilar deve ser condicionado “overnight” ou
ainda ser mantido preenchido com o eletrólito [14]. Um trabalho recente de
doutorado no grupo aborda bem a falta de reprodutibilidade com esse tampão e
aponta para a presença de fluxo eletrosmótico, mesmo em pH 2,50 [15].
Um condicionamento de 4 horas torna o método inviável para análises de
rotina, visto que para esta finalidade, um tempo curto de análise é requerido. Com
isso, a solução seria estudar outras espécies para compor o eletrólito de análise, ou
estudar a possibilidade de trabalhar com fosfato em pHs mais altos. Com isso, um
novo eletrólito foi otimizado.

[13] TRAN, A. D. et al. Separation of carbohydrate-mediated microheterogeneity of recombinant
human erythropoietin by free solution capillary electrophoresis: Effects of pH, buffer type and organic
additives. Journal of Chromatography A, v.542, p.459-471, 1991.
[14]LANDERS, J. P. Handbook of Capillary Electrophoresis, New York: CRC Press, 1997.
[15] KLASSEN, A. Desenvolvimento de métodos para determinação de aminas aromáticas em amostras
têxteis por eletroforese capilar, Tese de Doutorado, Instituto de Química da Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2012.
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3.3.1 Otimização da composição do eletrólito de análise

Para escolha do novo eletrólito, foi simulada uma curva de mobilidade efetiva
vs pH (Figura 3.5) tendo como base as mobilidades iônicas de cada fármaco
antimalárico medidas em pH 2,50, e os pKas dos compostos (Tabela 3.1). A
mobilidade das espécies duplamente protonadas, foi determinada experimentalmente
baseando-se nos tempos de migração e condições eletroforéticas utilizadas na
obtenção do eletroferograma da Figura 3.2. Considerou-se que a mobilidade da
espécie com apenas um grupo amino protonado seria a metade da mobilidade da
espécie duplamente protonada. Essa curva foi construída para auxiliar na escolha de
uma faixa de pH mais adequada, na qual os analitos apresentem uma diferença mais
significativa de mobilidade entre si. Para o cálculo das mobilidades foi considerado o
grau de ionização de cada espécie no determinado pH e mobilidades, usando a
seguinte equação.
⇌

,

⇌

,

[3.1]

[3.2]
[3.2]

[3.3]
[3.3]

sendo que α é a fração molar da espécie em consideração. A base neutra BH, possui
mobilidade zero. Assim, apenas μ

!

eμ

precisam ser calculadas de acordo com:
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Figura 3.5.
3.5. Curvas de mobilidade efetiva dos fármacos antimaláricos em função do pH

Analisando a curva de mobilidade efetiva versus pH, Figura 3.5, verifica-se
que uma faixa de pH que pode ser estudada para a separação seria entre pH 4,0 e
5,5, nessa faixa observa-se que diferença entre as mobilidades é maior que em pH
2,50, por exemplo.
Verificando os tampões mais comumente utilizados em eletroforese capilar
para separação de compostos básicos e procurando encontrar que possuem
capacidade tamponante nas regiões de pH indicadas na Figura 3.5, decidiu por
estudar a separação empregando como eletrólito, tampão acetato em pH 5 e tampão
citrato em pH 2,5 a 5.
Estudou-se então o tampão acetato 30 mmol L-1 em pH 5, contudo, esse
eletrólito não proporcionou um bom resultado, a separação não foi conseguida e
houve a comigração da QNC com HCRQ, além da QNN e QND.
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Avaliou-se posteriormente o tampão citrato, inicialmente em pH 5, qual
mostrou maior resolução de separação, além disso, o citrato possui 3 valores de pKa
(3,13; 4,76 e 6,4), possibilitando assim, o estudo em uma ampla faixa de pH, sem que
comprometa a sua capacidade tamponante. Com o uso do tampão citrato como
eletrólito e a possibilidade de trabalhar em vários valores de pH, foi possível, além de
separar simultaneamente os antimaláricos em linha base, conseguiu-se separar os
diastereoisômeros QNN e QND, separação em geral obtida em CZE apenas adição de
seletores quirais. Na literatura nenhum método reporta a separação desses
enantiômeros apenas com a variação do pH. Nessas condições, uma separação
adequada pode ser observada, inclusive a separação parcial do par QNN/QND pode
ser obtido (Figura 3.6).
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Figura 3.6
3.6. Eletroferograma da separação dos padrões de fármacos antimaláricos. Eletrólito: 45mmol/L
de tampão Citrato, pH 5, Tensão: +20 kV, λ=214 nm, T=25 ºC, capilar: 50 µm x 50 cm (41,5 cm
efetivo). Legenda: 1) CRQ, 2)HCRQ, 3)QNC, 4)PMQ, 5)QND, 6)QNN e 7)MFQ.

Em pH > 5, é possível separar os antimaláricos, porém o par QNN/QND volta
a comigrar. Sendo assim, o tampão citrato foi escolhido para compor o eletrólito de
separação dos antimaláricos e parâmetros, como concentração e pH, foram
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otimizados para obtenção da separação mais eficiente, com melhor resolução e
simetria dos picos, pois observa-se a presença de cauda nos picos.
Observando a curva de mobilidade, Figura 3.5, pode-se constatar a mudança
na ordem de migração dos antimaláricos, se comparado com ao eletroferograma
obtido com tampão fosfato em pH 2,5 (Figura 3.2). Isso pode ser explicado devido
ao fato de que em pH 5 apenas a alguns do fármacos antimaláricos estarão
duplamente protonadas, devido ao valores de pKa desses compostos, Tabela 3.1.
Como já é conhecido, os analitos que possuem maior número de carga, tendem a ter
maior mobilidade. Sendo assim, esses analitos irão apresentar mobilidade maior e
consequentemente possuir menor tempo de migração. A QNN, QND e PMQ em pH
5 apresentam menor mobilidade, consequentemente, maior tempo de migração.
Enquanto que a QNC, HCRQ e CRQ apresentam maior mobilidade e com isso, menor
tempo de migração.

3.3.2 Otimização do pH e concentração do eletrólito de análise

A composição do tampão de análise e sua força iônica influenciam a
magnitude do fluxo eletrosmótico, bem como, o tempo de migração dos compostos,
pois sabe-se que a concentração do tampão influencia na mobilidade do fluxo
eletrosmótico.

Além disso, a dispersão induzida por eletromigração pode ser

reduzida, aumentando a força iônica do tampão, mas isso pode provocar um
aumento significativo na corrente gerada. Então a influência da força iônica do
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tampão de análise na separação dos antimaláricos foi avaliada através de alguns
experimentos, assim como o efeito do pH e da concentração do tampão. Como já
discutido, o sistema tampão escolhido para separação foi o citrato.
Uma avaliação da concentração do tampão foi realizada, variando a mesma
em 15 unidades, de 45 a 75 mmol L-1. Para a concentração de 45 mmol L-1 (Figura
3.7), a separação apresentou boa resolução e bom tempo de migração, porém, como
já citado, o aumento da força iônica pode contribuir para melhora da separação. NO
entanto, trabalhando-se em concentrações mais elevadas, como por exemplo, a 60 e
75 mmol L-1, a corrente gerada pelo sistema aumentou significativamente, apesar da
boa separação apresentada (Figura 3.7). Sendo assim, uma resolução adequada, valor
de corrente aceitável e tempo de migração adequado foi obtida empregando-se 45
mmol L-1 de tampão citrato, situação inicialmente testada. Essa foi a concentração
selecionada para dar continuidade aos estudos.
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Figura 3.7.
3.7. Estudo da concentração do eletrólito. Soluções padrão na concentração de 0,08 mmol L-1.
Condições: tampão citrato pH 4,50, Tensão: +20 kV, λ=214 nm, T=25 °C, capilar: 50 µm x 50 cm
(41,5 cm efetivo).
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Por sua vez, o papel do pH do eletrólito de separação é um dos parâmetros
mais importantes a ser otimizado que, como mencionado anteriormente, influencia
tanto a mobilidade do EOF quanto as mobilidades efetivas dos fármacos.
Particularmente nessa separação, o estudo do pH foi fundamental para a separação
dos diastereoisômeros QNN/QND. Sabe-se que a separação de isômeros é um grande
desafio analítico, pois ambos possuem propriedades físico-químicas muito semelhantes.
No caso do par QNN/QND, pode-se observar que a diferença entre os pKa de cada
analito, é praticamente insignificante, porém, essa pequena diferença foi suficiente
para fornecer a separação dos isômeros, apenas variando o pH do eletrólito de
separação. Assim, foi possível obter uma boa resolução de separação entre os
isômeros, sem a necessidade do uso de um seletor quiral ou qualquer aditivo, além da
separação simultânea de todos os antimaláricos. O pH foi avaliado empregando
soluções tampão citrato 45 mmol L-1. Os valores estudados foram 4,25, 4,5, 4,75, e
5,0. Considerando que as pequenas diferenças de pH influenciam totalmente a
separação, deve-se tomar muito cuidado com o preparo do eletrólito, sendo assim, a
maneira mais eficaz de reproduzir o pH é preparar os tampões misturando
concentrações definidas de ácido cítrico e citrato de sódio. Observou-se uma melhor
separação utilizando-se pH 4,5, Figura 3.8. Menores resoluções entre os isômeros e
também entre os antimaláricos foram observadas nos demais pHs (Figura 3.8).
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3.8.
.8. Estudo do pH do eletrólito. Soluções padrão na concentração de 0,08 mmol L-1. Condições:
Eletrólito: 45 mmol L-1 de tampão citrato, +20 kV, λ=214 nm, T=25 °C, capilar: 50 µm x 50 cm (41,5
cm efetivo).

Dessa forma, uma solução tampão citrato em pH 4,5 foi selecionada para
experimentos posteriores.
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3.3.3

Otimização dos parâmetros instrumentais

3.3.3.1

Temperatura e tensão aplicada

A velocidade eletroforética está relacionada com a mobilidade dos íons na
solução e varia com a magnitude da tensão aplicada (v = µE, onde E é o campo
elétrico em V⁄cm). Por sua vez, a temperatura do capilar está relacionada com a
viscosidade do tampão, a qual influencia diretamente a mobilidade dos compostos e
também a constante de dissociação ácido-base [16]. Sendo assim, um aumento tanto
na tensão aplicada no capilar quanto na temperatura de análise normalmente leva a
uma redução dos tempos de migração, o qual pode interferir desfavoravelmente na
resolução de compostos.
A temperatura de operação e a tensão aplicada ao sistema foram otimizadas
juntamente com a escolha da concentração ótima do tampão de análise, buscando-se
obter uma máxima resolução no menor tempo de análise e com níveis de corrente
aceitáveis.
Variou-se a temperatura entre 18 e 27 °C, verificando-se que nessa faixa não
houve grande influência sobre a separação. Em todas as temperaturas estudadas, a
separação foi semelhante, sendo assim, uma temperatura de 25 °C foi estabelecida
para compor o método.

[16]ALTRIA, K. D. Capillary Electrophoresis guidebook: principles, operation, and application, Humana
Press, Towoka, 1996.
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Para o estudo da tensão variou-se entre 15 e 30 kV. Em tensões maiores que
22 kV, o aumento da corrente foi significativo, podendo causar um aumento
significativo do calor gerado no interior do capilar por efeito Joule, o que leva a
perda de resolução. Tensões menores que 20 kV apresentaram boas separações e
níveis de corrente aceitáveis, porém houve um aumento apreciável do tempo de
migração. Assim, a tensão que apresentou melhor separação, com níveis de corrente
adequados e bom tempo de análise foi 22 kV, sendo esta tensão escolhida como
ótima para o método desenvolvido.

3.3.3.2
3.3.3.2

Condicionamento do Capilar

Para minimizar a ionização da superfície interna do capilar buscando uma
melhor repetibilidade do método, além de procurar reduzir a possibilidade de
adsorção do analito positivamente carregado na parede do capilar optou-se por
avaliar o condicionamento do capilar. Como o intuito é reduzir a ionização do
capilar, uma estratégia que se julgou adequada foi condicionar o capilar com 0,1
mmol L-1 de HCL ao invés do comumente usado NaOH. A melhora na repetibilidade
da separação foi observada, além disso, a diminuição de cauda nos picos ficou
evidente. Sendo assim, um condicionamento inicial com 0,1 mmol L-1 por 2 minutos,
seguido de água ultra pura por 4 minutos, finalizando com eletrólito de separação por
6 minutos. Entre corridas manteve-se o condicionamento com HCl por 1 minuto,
seguido de eletrólito por 1 minuto.
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3.3.4

Escolha do Padrão Interno (PI)

Para minimização de erros provenientes da injeção de amostra e variação de
EOF durante o experimento, optou-se pelo uso de um padrão interno. Encontrar um
padrão interno (PI) adequado é também um importante parâmetro a ser otimizado.
O PI deve possuir características semelhantes a do analito (tempo de migração
próximo, mas distintos, absortividade, etc). Dentre os compostos disponíveis e
testados, o padrão interno mais conveniente para ser utilizado foi o imidazol, Figura
3.9, por se tratar de um composto básico e ser possível utilizar no método proposto;
este apresentou menor tempo de migração que os antimaláricos, não interferindo
assim no tempo total da análise.

H
N

N
Figura 3.9.
3.9 Estrutura do imidazol, composto escolhido como padrão interno

6.5.6

Condições eletroforéticas otimizadas

As condições ótimas para a resolução dos antimaláricos, dos diastereoisômeros
QNN e QND e do padrão interno foram obtidas usando como eletrólito, uma
solução tampão de citrato 45 mmol L-1 (25 mmol L-1 de citrato de sódio e 20 mmol L-1
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de ácido cítrico), pH 4,5. A tensão aplicada foi mantida constante em 22 kV, o capilar
foi mantido a 25 °C e o comprimento de onda utilizado foi de 214 nm. O capilar de
sílica fundida teve como dimensões 50 cm de comprimento total (41,5 cm até
detector) e 50 µm de diâmetro interno. As amostras foram introduzidas no capilar
hidrodinamicamente pela aplicação de 50 mbar de pressão positiva por 5 segundos.
Sob estas condições, adequada resolução (picos simétricos e bem resolvidos) foi
observada para separação dos antimaláricos em aproximadamente 10 minutos, com
níveis aceitáveis de corrente. A Figura 3.10 mostra a separação de uma mistura de
soluções padrão dos fármacos antimaláricos.
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3.10
.10. Eletroferograma dos padrões antimaláricos nas condições otimizadas. Eletrólito: 45 mmol/L
de tampão citrato, pH 4,5, tensão: +20 kV, λ=214nm, T=25 °C, capilar: 50 µm x 50 cm (41,5 cm
efetivo).
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3.4

Validação

da

metodologia

para

determinação

de

antimaláricos

em

formulações farmacêuticas.

É internacionalmente conhecido que a validação de um método é necessária
em laboratórios analíticos. A validação de um método analítico tem como finalidade
demonstrar, através da obtenção de resultados analíticos com um nível aceitável de
incerteza, que o método desenvolvido é adequado para a finalidade que propõe
[17,18].
Existem diversos órgãos nacionais e internacionais que disponibilizam
protocolos para a validação de métodos analíticos. No Brasil as agências que fornecem
esses protocolos, são a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e o
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). E
existem os protocolos de órgãos internacionais, nos quais muitos laboratórios se
baseiam para a validação de seus métodos, como a ICH (Internacional Conference on
Harmonization), IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), USP
(United States Pharmacopeia), AOAC (Association os Official Analytical Chemists), EPA
(Environmental Protection Agency), entre outros [18,1918].

Os parâmetros de

validação mais utilizados em métodos de separações são:

[17] International Conference On Harmonisation Of Technical Requirements For Registration Of
Pharmaceuticals For Human Use. Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology Q2(R1).
ICH Harmonised Tripartite Guideline, Versão 4, 2005.
[18] TAVERNIERS, I.; DE LOOSE, M.; VAN BOCKSTAELE, E. Trends in quality in the analytical
laboratory. II. Analytical method validation and quality assurance. Trends in Analytical Chemistry, v.
23, n. 8, p. 535-552, 2004.
[19] RIBANI, M.; BOTTOLI, C.B.G.; COLLINS, C.H.; JARDIM, I.C.S.F.; MELO, L.F.C. Validação em
Métodos Cromatográficos e Eletroforéticos. Química Nova, v. 27, n. 5, 2004
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Linearidade;
Limite de detecção;
Limite de quantificação;
Seletividade e especificidade;
Exatidão;
Precisão;
Robustez

As características que serão avaliadas na validação de um método dependem
do propósito para o qual, aqueles dados obtidos serão aplicados. Sendo que,
dependendo do método escolhido, não há necessidade de avaliar todos os
parâmetros citados acima, contudo, uma validação bem definida e criteriosa oferece
maior confiabilidade no método desenvolvido [19].
Neste trabalho método desenvolvido foi validado de acordo com os
requerimentos da Farmacopéia dos Estados Unidos (USP) e ANVISA [20,21].

3.4.1 Linearidade , Limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ)

Linearidade é a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os
resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na
amostra, dentro de um intervalo especifico [21].
[20] United States Pharmacopeia, 31th ed. General Chapter 1225, 2008, p. 683
[21]ANVISA, Resolução 899: Guia para validação de métodos analíticos e bioanalíticos. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2003/re/899_03re.htm>. Acesso: em 30 de outubro de 2009.
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A ANVISA recomenda que sejam determinadas, no mínimo, 3 repetições de 5
concentrações diferentes. Estas concentrações devem estar de acordo com as
encontradas na amostra e são dependentes da aplicação pretendida do método. Os
resultados devem ser tratados por métodos estatísticos apropriados para determinação
do coeficiente de determinação (R2). O critério mínimo aceitável deve ser: R2 > 0,99
[21].
Para estabelecer as linearidades do método, preparou-se uma curva analítica
com 7 pontos de concentração, partindo do limite de quantificação do método,
através da diluição das soluções padrão estoque de CRQ, HCRQ, QNN, QND, QNC,
PMQ e MFQ. A solução padrão estoque de imidazol (PI) foi diluída e acrescentada em
todos os pontos da curva, Os padrões foram transferidos separadamente para balões
volumétricos de 10 mL. Os volumes foram completados com uma solução 50%
MeOH (v/v). A faixa de linearidade para cada padrão encontra-se descrita na Tabela
3.2. A concentração de PI obtida pela diluição e usada em todos os pontos da curva
foi de 0,73 mmol L-1. As soluções foram injetadas em triplicata e a razão média entre
as áreas (antimalárico/PI) foram plotadas para as concentrações correspondentes de
cada antimalárico, Figura 3.11. A linearidade foi avaliada por regressão linear pelo
método dos mínimos quadrados. Como mostra os dados estatísticos na Tabela 3.3, o
método exibiu uma excelente linearidade (R2 > 0,99).
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Tabela 3.2.
3.2. Faixa de linearidade dos antimaláricos para construção da curva analítica

Antimalárico

Faixa de Linearidade (µmol L-1)

Cloroquina

29,0-271

Hidroxicloroquina

34,0-323

Quinacrina

74,0-296

Primaquina

44,0-308

Quinidina

77,0-216

Quinina

77,0-216

Mefloquina

36,0-337

69

CRQ

4,00

4,50

3,50

4,00

3,00

3,50

2,50

área/PI

área/PI

HCRQ

5,00

2,00
1,50

3,00
2,50
2,00
1,50

1,00

1,00

0,50

0,50

0,00

0,00
0

30

60

90

120

150

180

210

240

0

270

50

100

QNC

3,00

150

200

250

300

350

concentração (µmol L -1)

concentração (µmol L-1)

PMQ
5,00
4,50

2,50

4,00
3,50

1,50

área/PI

área/PI

2,00

1,00
0,50

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

0,00
0

50

100

150

200

250

300

0,00

350

0

co ncentração (µmol L-1)

100

150

200

250

300

350

co ncentração (µmol L- 1)

QND

5,00

50

QNN

6,00

4,50
5,00

4,00
3,50

4,00

área /PI

2,50
2,00
1,50
1,00

3,00
2,00
1,00

0,50
0,00

0,00
0

50

100

150

co ncentração (µmol

200

250

0

50

L-1)

100

MFQ

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0

150

concentração (µmol L -1)

12,00

área/PI

área/PI

3,00

100

200

300

400

concentração (µmol L -1)

Figura 3.11
3.11. Curvas analíticas dos fármacos antimaláricos

200

250
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Tabela 3.3.
3.3. Validação do método considerando a linearidade.

Antimalárico*

Coeficiente de
determinação (R2)

CRQ

0,9967

HCRQ

0,9982

QNC

0,9961

PMQ
PMQ

0,9972

QND

0,9986

QNN

0,9974

MFQ

0,9963

Erro
Intercepto

Inclinação (S)

F

padrão
(s)

0,0988 ±
0,0564
0,0473 ±
0,0553
0,1994 ±
0,0450
0,3093 ±
0,0668
0,2438 ±
0,542
-0,0097 ±
0,085
-0,439 ±
0,179

0,0127 ± 0,00033

1504

0,0716

0,0141 ± 0,00027

2732

0,0703

0,0084 ± 0,00024 1275

0,0477

0,0143 ± 0,00034

1767

0,0789

0,0194 ± 0,00036 2866

0,0437

0,0223 ± 0,00057 1558

0,0682

0,0308 ± 0,00084 1353

0,2273

*faixa linear na tabela 3.2.

Os limites de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) são parâmetros de
validação que estão relacionados, no entanto, tem definições distintas e não devem
ser confundidos. Limite de detecção é a menor quantidade do analito presente na
amostra, que sob as condições do método estabelecido, pode ser detectado, porém
não necessariamente quantificado. Já o limite de quantificação é a menor quantidade
do analito em uma amostra, que pode ser determinada com precisão e exatidão
aceitáveis sob as condições estabelecidas no método [21,22].

[22] SHRIVASTAVA, A.; GUPTA, V.B. Methods for the validation of limit detection and limit
quantification of the analytical methods. Chronicles of Young Scientists, v. 2, n. 1, p. 21-25, 2011.
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O LD e LQ podem ser estimados através da relação sinal-ruído (S/N), definição
visual, pelo desvio padrão, através da curva de calibração em baixa concentração do
analito [22]. Neste trabalho, o LD e LQ foram determinados usando parâmetros da
curva analítica. Os limites de detecção foram 7,43 µmol L-1 a 24,4 µmol L-1 e os limites
de quantificação 22,5 µmol L-1 a 73,8 µmol L-1, respectivamente (Tabela 3.4.). O
critério usado para a determinação do limite de detecção (LD) e do limite de
quantificação (LQ) foi baseado no erro padrão da curva analítica (s) e inclinação da
curva (S) (Tabela 3.3), de acordo com LD = 3,3 s/S and LQ = 10 s/S.

Tabela 3.4
3.4. Limite de detecção e quantificação do método proposto

LD

LQ

(µmol L-1)

(µmol L-1)

CRQ

18,6

56,4

HCRQ

16,5

49,9

MFQ

24,4

73,8

PMQ

18,2

55,2

QNC

18,7

56,8

QNN

9,66

29,3

QND

7,43

22,5

Antimalárico

3.4.2 Precisão do método

A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma série
de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra. A precisão pode ser
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avaliada em três níveis: repetibilidade (intra-ensaios), precisão intermediária (intercorridas) e reprodutibilidade (inter-laboratorios) [19,21].

3.4.2.1

Precisão intermediária

A precisão do método foi avaliada através da precisão intermediária e foi
determinada pela análise de amostras preparadas em três níveis de concentração, com
3 repetições em cada nível, totalizando 9 determinações, com amostras injetadas em 3
dias diferentes. Prepararam-se soluções da amostra de CRQ, HCRQ e MFQ nas
concentrações descritas na Tabela 3.5, e em cada nível foi adicionado o PI na
concentração de 0,73 mmol L-1. As amostras foram analisadas em triplicata em três
dias consecutivos para estabelecer a precisão do método com base no desvio padrão
relativo (RSD, do inglês relative standard deviation) da média entre razões de áreas
(Tabela 3.6). Um valor médio de 0,89% RSD foi obtido para CRQ, um valor médio
de 0,76% RSD foi obtido para a HCRQ e um valor médio de 0,87% RSD foi obtido
para a MFQ, indicando um bom acordo entre resultados da análise individuais. O
critério para determinar a precisão do método é que o RSD deve ser menor que 2 %
[23,24].

[23] ALTRIA, K. D; RUDD, D. R. An overview of method validation and system suitability aspects in
capillary electrophoresis. Chromatographia, v.41, n.5-6, p.325-331, 1995.
[24] ALTRIA, K. D; KELLY, M. A; CLARK, B. J. Current applications in the analysis of pharmaceuticals by
capillary electrophoresis I. Trends in Analytical Chemistry, v.17, n.4 p.204, 1998.
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Tabela 3.5
3.5. Concentrações usadas para estabelecer Precisão Intermediária do método

Nível 1

Nível 2

Nível 3

(µmol L-1)

(µmol L-1)

(µmol L-1)

CRQ

155

194

233

HCRQ

184

230

276

MFQ

193

241

289

Antimalárico

Tabela 3.6.
3.6. Validação do método baseado na precisão intermediáriaa

Nível 1b

Nível 2b

Nível 3b

RSDa (%)

RSDa (%)

RSDa (%)

CRQ

0,81

0,87

1,0

0,89

HCRQ

0,70

0,39

1,2

0,76

MFQ

0,72

1,2

0,68

0,87

Antimalárico

RSDc (%)

Desvio padrão relativo da razão de áreas (antimalárico⁄PI)
Três determinações para cada concentração
c
desvio padrão médio relativo
a

b

3.4.2.2 Precisão Instrumental

Devido ao fato de no mercado local não se encontrar amostras de todos os
antimaláricos estudados não é possível fazer a validação de todos os parâmetros
usando amostras reais. Sendo assim, a precisão do método para os demais
antimaláricos foi determinada através da precisão instrumental. Para determinar a
precisão, preparou-se uma solução dos padrões nas concentrações descritas na tabela
3.7. As amostras foram injetadas 10 vezes consecutivas e a razão dos valores da área
do pico pelo PI foi determinada. A precisão foi expressa com base no RSD da média
das razões de concentração, Tabela 3.7. Os valores de RSD obtidos foram entre 1,0 a

74

1,7%, indicando um bom acordo entre injeções consecutivas e boa precisão
instrumental. O critério para determinar a precisão do método é que o RSD deve ser
menor que 2 % [23,24].

Tabela 3.7.
3.7. Validação do método com relação à precisão instrumental

Antimalárico

a

Concentração
(µmol L )
-1

RSDa (%)

CRQ

194

1,6

HCRQ

230

1,7

QNC

211,5

1,7

PMQ

220

1,0

QND

154

1,2

QNN

154

1,3

MFQ

241

1,6

Média da relação da área máxima (antimalárico/PI)

3.4.3 Exatidão

A exatidão é a concordância dos dados obtidos pelo método em relação ao
valor aceito como verdadeiro ou de referência. A exatidão pode ser avaliada por uso
de materiais de referência, comparações interlaboratoriais ou através de ensaios de
recuperação [19, 21].
Para determinação da exatidão do método, experimentos de recuperação
foram feitos de acordo com o procedimento de adição de padrão. A exatidão foi
calculada como a porcentagem recuperada de uma quantidade conhecida do padrão
adicionada na amostra. A exatidão do método foi avaliada em triplicata utilizando
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três níveis de concentrações da amostra e do padrão para cada antimalárico, Tabela
3.8. A solução padrão de CRQ, HCRQ e MFQ foi adicionada na solução da amostra
comercial e analisada pelo método proposto. A Tabela 3.8 mostra que a recuperação
foi de 97,8 até 102,2% para os três níveis de concentração estudados, para cada
fármaco antimalárico. O critério para determinar a exatidão do método é que os
níveis de recuperação devem ficar entre 80 e 120% [20,21].

Tabela 3.8.
3.8. Avaliação da exatidão do método (teste de recuperação).

Antimalárico

Concentração do padrão
adicionada à amostra
(µmol L-1)

CRQ

HCRQ

MFQ

*média de três determinações

77,5

Concentração
do padrão
obtida (µmol L-1)
78,9

97,0

96,4

99,4 ± 0,83

116

119

102 ± 0,67

92,0

94,4

100 ± 0,48

115

114

98,7 ± 0,70

138

135

98,0 ± 1,3

96,5

94,5

97,9 ± 1,1

120

117

97,8 ± 0,51

144

142

98,3 ± 0,48

Recuperação*
(%)
102 ± 0,83
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3.4.4 Robustez

A robustez do método proposto foi avaliada através da comparação a
precisão dos resultados das razões das áreas frente a pequenas variações na tensão
aplicada (20 e 24 kV) e na temperatura (22 e 28 °C. Testes de significância foram
realizados para comparar os resultados (Tabela 3.9). De acordo com os resultados
obtidos, observa-se que não existe uma diferença significativa entre os resultados
obtidos, aplicando-se pequenas variações de tensão e temperatura, a um nível de
confiança de P = 95 %.

Tabela 3.9.
3.9. Validação do método com relação à robustez

Antimalárico

Tensão (kV)
20

Temperatura (ºC)
24

22

28

Valor de F
CRQ

0,49

0,55

0,85

0,57

HCRQ

2,9

0,68

1,9

0,047

MFQ

0,045

0,79

0,93

1,0

PMQ

0,13

0,38

0,66

0,92

QNC

1,3

0,63

0,094

0,56

QND

2,2

0,32

1,2

0,12

QNN

0,92

1,0

0,21

0,71

Valor tabelado de F, P = 95 %, F2,2 = 19,00 [25]

[25] BARROS NETO, B. D; SCARMINIO, I. S.;BRUNS, R. E. Como fazer experimentos: pesquisa e
desenvolvimento na ciência e na indústria. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2007.
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3.5

Aplicação do método em amostra comercial

Para demonstrar a aplicabilidade da metodologia proposta, nas condições
otimizadas, amostras de comprimidos de formulação farmacêutica de CRQ, de HCRQ
e matéria-prima de MFQ foram analisadas contra a solução padrão de referência de
cada um. As soluções do padrão foram preparadas a 194 µmol L-1 de CRQ, 230 µmol
L-1 de HCRQ e 241 µmol L-1 de MFQ. Os resultados obtidos estão apresentados na
Figura 3.12 e na Tabela 3.10 demonstrando que o método proposto é adequado para
determinação de fármacos antimaláricos em comprimidos.

Tabela 3.10.
3.10. Resultado do ensaio de quantificação com amostras comerciais de CRQ, HCRQ e matériaprima de MFQ

Amostras
Amostrasa

Resultados

a

CRQ

HCRQ

Concentração declarada (mg)

150

450

100

Concentração encontrada (mg)

149 ± 1

431 ± 3

101 ± 1

R.S.D (%)

0,95

0,63

0,54

Pureza (%)

99,3

96,1

101

Média de três determinações

MFQ
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MFQ

PI

PI

A.

2

C RQ

B.

4

6

8

10

1

min

PI

2

3

4

5

6

7

min

HC RQ

C.

1

2

3

4

5

6

7

min

Figura 3.1
3.12. Eletroferograma da análise das amostras farmacêuticas comerciais contendo antimaláricos,
nas condições otimizadas. Eletrólito: 45 mmol/L de tampão citrato, pH 4,5, +20 kV, λ=214nm, T=25
°C, capilar: 50 µm x 50 cm (41,5 cm efetivo). A) amostra da matéria-prima de artesunato de MFQ B)
amostra farmacêutica de CRQ e C) amostra farmacêutica de HCRQ
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3.6

Conclusão

Um método simples e adequado foi desenvolvido por CZE para a
determinação para separação de 7 fármacos antimaláricos em formulações
farmacêuticas, com um tempo de analise inferior a 11 minutos. No entanto, foi
observado que o estudo do pH do eletrólito de separação é fundamental para a
obtenção de uma separação com resolução adequado, sendo que, a construção de
uma curva de mobilidade é uma das melhores maneiras de se otimizar o pH.

A

validação mostra que o método proposto possui características de desempenho
adequadas e pode ser facilmente utilizado para análise de rotina em laboratórios
analíticos de controle de qualidade.

CAPÍTULO 4
SEPARAÇÃO QUIRAL DE
FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS
EM FORMULAÇÕES
FARMACÊUTICAS POR
ELETROFORESE CAPILAR
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4.1

Introdução

A eletroforese capilar é uma técnica analítica que apresenta muitas vantagens
em diversas áreas, incluindo separações quirais de fármacos e metabólitos em amostras
biológicas e formulações farmacêuticas. A alta eficiência, característica da técnica,
permite

a

resolução

de

enantiômeros

que

apresentam

baixo

grau

de

enantiosseletividade. Esta alta eficiência também é importante para prevenir a
interferência de compostos presentes em matrizes biológicas e metabólitos,
contribuindo para seletividade do método [1]
No entanto, a separação de dois enantiômeros é sempre um desafio analítico,
pois os dois analitos em estudo possuem propriedades físico-químicas muito
semelhantes. Em eletroforese capilar, a adição de seletores quirais ao eletrólito de
corrida (uma prática de menor custo que o uso de colunas quirais em cromatografia
líquida e gasosa) é necessária para modificar a mobilidade eletroforética de um dos
analitos [2].
Outra vantagem da CE é a pequena quantidade de seletor quiral necessária
para a separação, o que permite o uso de reagentes mais caros e torna mais acessível
os vários testes necessários com os seletores quirais no eletrólito, para a seleção de um
composto apropriado. Além disso, pequenos volumes de amostra são requeridos.[3]

[1] BONATO, P. S. Recent advances in the determination of enantiomeric drugs and their metabolites in
biological fluids by capillary electrophoresis-mediated microanalysis. Electrophoresis, v. 24, p. 40784094, 2003.
[2] SCRIBA, G. K. E. Fundamental aspects of chiral electromigration techniques and application in
pharmaceutical and biomedical analysis. J. Pharmaceut and Biomed Analysis, v. 55, p. 688-701, 2011.
[3] GUBITZ, G; SCHMID, M. G. Chiral separation principles in capillary electrophoresis. J. Chromatog.
A, v.792, p.179-225, 1997.
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Os modos de CE mais frequentemente aplicados para separações quirais são
eletroforese capilar de zona (CZE) e cromatografia eletrocinética micelar (MEKC), esta
última em amplo crescimento na separação de isômeros.
No modo CZE, devido aos enantiômeros apresentarem mesma mobilidade
eletroforética, um seletor quiral deve ser adicionado ao eletrólito de corrida,
normalmente

com

características

tamponantes,

para

alterar

a

mobilidade

eletroforética de um deles. Cada enantiômero irá interagir diferentemente com o
seletor quiral, apresentando diferentes mobilidades e migrando, assim, com tempos
distintos, obtendo-se resolução entre os enantiômeros. Solutos carregados podem ser
separados usando seletores quirais com caráter neutro, pois o complexo formado irá
adquirir a carga do analito em estudo. Para separação de solutos neutros, são
necessários seletores quirais carregados e o complexo formado irá adquirir a carga do
seletor [4].
Diversos seletores quirais têm sido amplamente utilizados na separação quiral
por CE, tais como ciclodextrinas (CDs), éteres coroa, proteínas, oligossacarídeos e
antibióticos glicopeptídicos macrocíclicos, mostrando a grande versatilidade e
seletividade da técnica [5].
Embora haja uma grande variedade de seletores quirais disponíveis, a maioria
dos métodos encontrados na literatura utiliza CDs nativas ou modificadas. Uma das
razões mais importantes é que as ciclodextrinas naturais não são carregadas e sua
absorbância no UV é insignificante. Usando as ciclodextrinas nativas α, β, γ (Figura

[4] VERLEYSEN K; SANDRA P. Separation of chiral compounds by capillary electrophoresis.
Electrophoresis, v. 19, n. 16-17, p. 2798-2833, 1998.
[5] HADLEY, M. R; CAMILLERI, P; HUTT, A. J. Enantiospecific analysis by capillary electrophoresis:
Applications in drug metabolism and pharmacokinetics. Electrophoresis, v. 21, n. 10, p. 1953-1976,
2000.
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4.1) e as quimicamente modificadas, como dimetil-β-ciclodextrina (DM-β-CD), trimetilβ-ciclodextrina (TM-β-CD), e hidroxipropril-β-ciclodextrina (HP-β-CD), uma grande
variedade de pseudofases pode ser produzida [6].

Figura 4.1.
4.1. Estrutura molecular e dimensões da cavidade da α-, β- e γ-CD [7].

As ciclodextrinas são oligossacarídeos compostas por diferentes unidades de
glicoses ligadas umas às outras pela ligação α-(1,4)-glicosídica, obtidas por reações
enzimáticas com amido. Apesar do fato das CDs serem formadas de seis até doze
unidades de glicose isoladas, apenas as com seis, sete e oito unidades são usadas
atualmente, α-, β- e γ-CD, respectivamente. A forma da ciclodextrina é semelhante ao
de um cone com uma cavidade relativamente hidrofóbica e capaz de abrigar analitos,
e parte externa hidrofílica devido à presença de grupos hidroxila nas bordas do cone.
[6] LANDERS, J. P., Handbook of Capillary Electrophoresis, New York: CRC Press, 1997.
[7] RAMA, A. C. R.; VEIGA, F.; FIGUEIREDO, I. V..; SOUSA, A.; CARAMONA, M. Aspectos
biofarmacêuticos da formulação de medicamentos para neonatos. Fundamentos da complexação de
indometacina com hidroxipropil-b-ciclodextrina para tratamento oral do fechamento do canal arterial.
Química Nova, v.41, n.3, p.281-299, 2005
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As três ciclodextrinas nativas possuem a mesma profundidade, mas têm larguras
diferentes (aumento de número de unidades de glicose) [2].
No mecanismo de inclusão-complexação, o composto se encaixa na cavidade
CD com a molécula inteira ou com a sua parte hidrofóbica e, portanto, o tipo de CD
tem um papel muito importante no processo de separação. Apenas a interação
hidrofóbica do analito com a cavidade da ciclodextrina não é suficiente para que
ocorra a separação dos enantiômeros; ligações fracas entre os grupos substituintes no
centro de assimetria do analito e grupos hidroxil primários ou secundários da CD são
responsáveis pelo reconhecimento quiral [2].
Estudos da literatura mostram que as CDs modificadas possuem cavidade mais
funda do que as nativas e que modificação do grupo hidroxila das bordas da CD é de
primordial importância para melhorar a estereosseletividade da separação, devido a
esses grupos formarem ligações secundárias com os enantiômeros [8].
A modificação da CD nativa pela introdução de grupos carregados, como
metilamina, sulfato, sulfobutil, permite o uso de seletores quirais carregados com
diferentes propriedades da CD nativa. A presença dos grupos substituintes acima
mencionados aumenta a solubilidade da CD e permite a análise de analitos neutros,
além da habilidade de exibir interação. Efeitos de pareamento iônico podem também
exercer um papel importante. A CD carregada, sob influência do campo elétrico,
migra no interior do capilar com sua própria mobilidade eletroforética [8,3].
Considerando a teoria descrita por Wren’s e seu grupo, para separações quirais
usando CDs como seletor quiral, a diferença de mobilidade dos dois enantiômeros é
influenciada pela diferença na mobilidade entre o analito livre e do analito
[8] FANALI, S; ATURKI, Z. Use of cyclodextrins in capillary electrophoresis for the chiral resolution of
some 2-arylpropionic acid non-steroidal anti-inflammatory drugs. Journal of Chromatography A, v.694,
n.1, p.297-305, 1995.
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complexado, assim o uso de CDs carregadas irá aumentar este parâmetro e, deste
modo, aumentar a resolução [9].
Atualmente várias centenas de publicações descrevem a separação quiral por
CE, seu desenvolvimento e aplicações. Artigos de revisão recentemente publicados
resumem o desenvolvimento de métodos e as opções de manipulação da seletividade
da separação, como o estudo de diferente tipos de CD, e as diversas aplicações, como
a análise de compostos quirais em formulações farmacêuticas [2,10,11,12,13]
Nesse presente trabalho foram avaliados alguns tipos de ciclodextrinas para a
separação quiral de fármacos antimaláricos usando CZE.

4.2

Parte experimental

4.2.1 Instrumentação

Os experimentos foram conduzidos em um equipamento de eletroforese capilar
da Agilent Technologies, modelo HP 3D CE, Palo Alto, CA, EUA, equipado com um
detector arranjo de diodos, operado a um comprimento de onda fixo de 214 nm,
com fonte de alta tensão (0 - 30 kV) e sistema de refrigeração a ar. O capilar foi

[9] WREN, S. A. C; ROWE, R. C. Theoretical aspects of chiral separation in capillary electrophoresis: I.
Initial evaluation of a model. Journal of Chromatography A, v. 603, n. 01-02, p. 235-241, 1992.
[10] ALTRIA, K.; MARSH, A.; VAN de GRIEND, C. S. Capillary electrophoresis for the analysis of smallmolecule pharmaceuticals. Electrophoresis, v. 27, p. 2263-2282, 2006
[11] PREINERSTORFER, B.; LÄMMERHOFER, M.; LINDNER, W. Advances in enantioselective
separations using electromigration capillary techniques. Electrophoresis, v. 30, p. 100-132, 2009.
[12] WARD, T. J.; WARD, K. D. Chiral Separations: A Review of Current Topics and Trends. Analytical
Chemistry, v. 84, p. 626-635, 2012.
[13] SUNTORNSUK, L. Recent advances of capillary electrophoresis in pharmaceutical analysis. Anal
Bioanal. Chem. V. 398, p. 29-52, 2010
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mantido a 25 °C. O software para aquisição de dados foi fornecido pelo fabricante
(HP ChemStation, rev A.06.01). Foi usado um capilar de sílica fundida 50 µm de
diâmetro interno (Polymicro Technologies, Phoenix, AZ, EUA) com dimensões de 50
cm de comprimento total (41.5 cm comprimento efetivo, até o detector). As soluções
padrão

foram

mantidas

no

sistema

de

autoamostragem

e

injetadas

hidrodinamicamente no lado catódico por pressão de 50 mbar por 5s.
Novos capilares foram condicionados por lavagem com 1 mol L-1 NaOH por 30
min, posteriormente com H2O desionizada por 30 min e então com o eletrólito em
estudo. No início de cada dia de trabalho, o capilar foi condicionado com 0,1 mol L-1
HCl por 3 min, então com água desionizada por 3 min e finalizando com o eletrólito
de corrida por 5 min. Entre as injeções, o capilar foi lavado com 0,1 mol L-1 HCl por 1
min, e posteriormente com o eletrólito de análise por 1 min.

4.2.2 Materiais

Toda vidraria e frascos do equipamento (vials) foram limpos primeiramente
por imersão dos mesmos em um banho de álcool comercial submetido ao ultrasom
por 10 min, seguida de banho, por 2 h sob aquecimento (c.a. 80 ⁰C), com extran MA
02 neutro (Merck, Alemanha), um detergente livre de metais alcalinos e de uso
necessário, por sua neutralidade.
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4.2.
4.2.3 Reagentes

Todos os reagentes usados no desenvolvimento do método eram de classe
analítica, sendo assim não houve a necessidade de purificação.

O metanol (grau

HPLC) foi adquirido da Tedia (Fairfield, OH, USA). O ácido fosfórico (H3PO4)
concentrado utilizado para ajustar o pH do tampão foi adquirido da Merck
(Alemanha). Os eletrólitos utilizados nos estudos foram preparados diariamente, a
partir da dissolução dos reagentes, são eles: fosfato de sódio monobásico diidratado
(NaH2PO4), fosfato de sódio dibásico dihidratado (Na2HPO4), Citrato de Sódio
(Na3C6H5O7), β-ciclodextrina sulfatada (S-β-CD), carboximetil-β-ciclodextrina (CM-βCD), α-ciclodextrina (α-CD) foram adquiridos da Merck (Alemanha), o ácido cítrico
(C6H8O7),

metil-β-ciclodextrina

(M-β-CD),

dimetil-β-ciclodextrina

(DM-β-CD),

hidroxipropil-β-ciclodextrina) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO,
EUA). A γ-ciclodextrina (γ-CD) e β-ciclodextrina (β-CD) foram adquiridas da Beckman
coulter (Fullerton, CA, EUA), o hidróxido de sódio (NaOH) foi adquirido da Labsynth
(Brasil). A água foi desionizada e purificada em um sistema de purificação de água
(Milli-Q® marca Millipore, modelo Direct-quantumTMEX (Bedford, MA, USA) e
utilizada para o preparo de todas as soluções. As soluções estoque de cada reagente
usado no preparo do eletrólito foram preparadas na concentração de 100 mmol L-1
cada e diluídas diariamente. O tampão citrato, utilizado no método, foi preparado a
partir da diluição das soluções estoque 100 mmol L-1 de citrato de sódio e ácido cítrico
para obtenção da concentração de 5 mmol L-1 de citrato de sódio e 45 mmol L-1 de
ácido cítrico, obtendo-se uma concentração de 50 mmol L-1. As ciclodextrinas foram
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dissolvidas para as concentrações utilizadas nos estudos diretamente no eletrólito de
trabalho.

4.2.4 Padrões

Os padrões do racemato difosfato de cloroquina (CRQ), sulfato de
hidroxicloroquina (HCRQ), dicloridrato de quinacrina (QNC), cloridrato de
halofantrina (HLF), cloridrato de mefloquina (MFQ), difosfato de primaquina (PMQ)
e dos diastereoisômeros quinidina (QND) e quinidina (QNN) foram adquiridos da
Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA). As soluções estoques de CRQ, HCRQ, PMQ e
QNC foram preparadas em água desionizada na concentração de aproximadamente
2,0 mmol L-1 e as soluções estoques de QNN, QND, MFQ e HLF, foram preparadas
em metanol na mesma concentração das demais. Todas as soluções foram mantidas
sob refrigeração (-6 °C). As soluções de trabalho foram preparadas diariamente por
diluição das soluções estoque.

4.2.5 Amostra

As amostras comerciais dos medicamentos de cloroquina e hidroxicloroquina
foram obtidas no comércio local. A amostra da matéria-prima de artesunato de
mefloquina

foi

cedida

pela

Farmanguinhos/Fiocruz.

Trinta

comprimidos

da

formulação de CRQ e trinta comprimidos da formulação de HCRQ foram pesados e
triturados, separadamente. Uma quantidade correspondente a 58,0 mg do
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comprimido triturado contendo CRQ foi pesada, e uma quantidade correspondente a
68,2 mg do comprimido triturado de HCQ foi pesada e transferidas separadamente
para balões volumétricos de 50,0 mL; adicionou-se 20% (V,V) de MeOH a cada
balão, para dissolução e completou-se o volume com água deionizada. As soluções
foram sonicadas por 20 min para extração do principio ativo do comprimido e, então
foram filtrada usando um filtro 0,45 µm (Millipore). Para a amostra da matéria-prima
de artesunato de mefloquina pesou-se 92 mg em balão volumétrico de 50 mL e diluiuse em MeOH. As soluções resultantes foram diluídas para as concentrações de trabalho
com adição do padrão interno, em balões volumétricos de 10,0 mL, onde os volumes
foram completados com água desionizada. As concentrações finais serão detalhadas ao
longo da validação.
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4.3 Desenvolvimento e otimização do método para separação
separação quiral dos fármacos
antimaláricos

A separação enantiomérica simultânea dos fármacos antimaláricos tem como
objetivo, futuras aplicações em estudos clínicos, bem como para o controle de
qualidade

de

amostras

farmacêuticas,

pois

apesar

desses

fármacos

serem

comercializados na forma racêmica, não há como garantir que eles realmente sejam
comercializados com essas proporções (50:50), mesmo que o fabricante certifique isso.
Há casos de padrões que deveriam ser racêmicos, porém quando os mesmos foram
usados, verificou-se que o padrão não possuía a proporção de um racemato. Sabe-se
que a análise simultânea não é requerida, porém, uma separação única de diversos
compostos da mesma classe apresenta vantagens, pois se tem um ganho de tempo
para o método e para os estudos que futuramente forem realizados. Em um único
método haverá a possibilidade de estudar diversos fármacos antimaláricos, sem a
necessidade de se preparar outros eletrólitos, alterar as condições instrumentais, entre
outros parâmetros. O método simultâneo também facilita a aplicação para o controle
de qualidade em amostras farmacêuticas, que como no caso do estudo clínico, não
exigiria os diversos preparos envolvidos em cada método individual. Sendo assim, foi
desenvolvido e otimizado, um método para a separação simultânea dos antimaláricos
e seus enantiômeros e diastereoisômeros, com posterior validação e aplicação em
amostras farmacêuticas disponíveis no comércio.
Antes, algumas características da estrutura do composto foram levadas em
consideração. O caráter básico dos antimaláricos faz a análise desses compostos, ser
apropriada por CE. Devido aos antimaláricos apresentarem grupos amina, e pKas
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elevados, um eletrólito de caráter ácido é o ideal para se obter um tempo de
migração apropriado. Inicialmente, um eletrólito contendo de 20 mmol L-1 de tampão
fosfato em pH 2,5 foi estudado, porém ao longo do desenvolvimento do método
houve a necessidade de estudar um novo tampão para compor o eletrólito de análise,
devido a problemas de repetibilidade
Iniciou-se o desenvolvimento com a determinação da ciclodextrina ideal para
a separação dos antimaláricos e seus enantiômeros, posteriormente prosseguiu-se com
a otimização dos parâmetros analíticos, como a definição do eletrólito, concentração
do tampão, tipo e concentração de ciclodextrina, pH e força iônica, e os parâmetros
instrumentais, como tempo de injeção, tensão aplicada, temperatura e comprimento
de onda.

4.3.1 Influência
Influência do tipo de ciclodextrina na separação

A

resolução

enantiosseletiva

de

fármacos

antimaláricos

foi

avaliada

empregando-se diversas ciclodextrinas (CDs) como seletores quirais; a saber: α-CD, βCD, γ-CD, carboximetil-β-CD (DM-β-CD), hidroxipropil-β-CD (HP-β-CD), Sulfatada-αCD (S-α-CD), β-CD sulfatada (S-β-CD), metil-β-CD (DM-β-CD) e a dimetil-β-CD (DMβ-CD), adicionadas em concentrações adequadas a um tampão fosfato 30,2 mmol L-1
(Tabela 4.1).
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Em pH 2,5, os antimaláricos encontram-se protonados e a ionização dos
grupos silanóis ácidos da superfície no interior do capilar de sílica é pequena, então o
fluxo eletrosmótico (EOF) é praticamento nulo [14].

Tabela 4.1.
4.1. Condições e concentrações utilizadas para estudo do tipo de ciclodextrina na separação de
fármacos antimaláricos.

Ciclodextrina (CD)

Concentração do
tampão fosfato

pH do
tampão

Concentração
de CD

Tensão

α--CD

30,2 mmol L-1

2,5

10 mmol L-1

20 kV

β--CD

30,2 mmol L-1

2,5

10 mmol L-1

20 kV

γ--CD

30,2 mmol L-1

2,5

10 mmol L-1

20 kV

CMCM-β--CD

30,2 mmol L-1

2,5

10 mmol L-1

20 kV

S-β--CD

30,2 mmol L-1

2,5

2 % (m,V)

-15 kV

S-α--CD

30,2 mmol L-1

2,5

2 % (m,V)

-15 kV

HPHP-β--CD

30,2 mmol L-1

2,5

10 mmol L-1

20 kV

M-β--CD

30,2 mmol L-1

2,5

20 mmol L-1

20 kV

DMDM-β--CD

30,2 mmol L-1

2,5

20 mmol L-1

20 kV

A α-CD, β-CD, γ-CD HP-β-CD, M-β-CD e a DM-β-CD são ciclodextrinas
neutras, e a CM-β-CD (pKa ~ 4) em pH 2,5 também estará neutra, portanto não
migram eletroforeticamente sob estas condições. A mobilidade eletroforética é a única
causa responsável pela migração destes analito, protonados nas condições de análise,
do ânodo para o detector (posicionado em proximidade do cátodo). A mobilidade é
reduzida para o enantiômero com maior interação com a CD. Sob as condições e
concentrações descritas na Tabela 4.1, os resultados de resolução dos pares dos
enantiômeros (Tabela 4.2), empregando-se a α-CD, β-CD e γ-CD foi significativo

[14] ALTRIA, K. D. Capillary Electrophoresis guidebook: principles, operation, and application, Humana
Press, Towoka, 1996.
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apenas para a separação dos diastereoisômeros, QNN e QND, ou seja, os demais
pares de enantiômeros não interagem ou interagem de forma semelhante com essas
CDs e, portanto, migram pelo capilar com a mesma mobilidade, chegando juntos ao
detector, sem que ocorra a separação; por outro lado foi possível separar os
enantiômeros da MFQ usando qualquer uma das demais CDs estudadas, mostrando
que os enantiômeros interagem significativamente com todas as CDs, mas que a
seletividade da separação provavelmente depende dos grupos substituintes da borda
da CD. A CM-β-CD foi efetiva para a separação dos pares da PMQ e MFQ, além dos
pares de diastereoisômeros, QNN e QND, apresentando as melhores resoluções para
os pares, QNN e QND e MFQ. Tabela 4.2. Já os pares da CRQ e HCRQ só foram
separados empregando a S-β-CD, apesar da CRQ também apresentar separação
quando se emprega a S-α-CD; ambas CDs são aniônicas (negativamente carregada em
toda faixa de pH) possuem mobilidade eletroforética e o complexo analito-seletor
quiral migra somente sob polaridade reversa. A PMQ também apresentou melhor
resolução com as ciclodextrinas carregadas, apesar de apresentar também boa
resolução com o uso da CM-β-CD. Com isso, pode-se observar que esses antimaláricos
interagem mais significativamente com as cargas negativas das CDs carregadas
possivelmente envolve a formação de par-iônico interação que ocorre entre o analito
catiônico e a CD aniônica é de pareamento iônico. Observando-se no geral, a Tabela
de resultados das resoluções, juntamente com a Figura 4.2, pode-se concluir que a S-βCD e CM-β-CD foram as CDs que apresentaram maior poder de resolução dos pares
isoméricos dos antimaláricos em estudo, sendo que, a S-β-CD foi a mais eficaz na
separação de praticamente todos os antimaláricos em estudo, com exceção da QNC, a
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qual não foi possível obter separação dos pares dos enantiômeros em nenhuma das
condições estudadas e com nenhuma das CDs que se tem à disposição no laboratório.

Tabela 4.2.
4.2. Estudo do tipo de ciclodextrina na separação de fármacos antimaláricos. Condições
experimentais na tabela 4.1. As separações com melhor resolução estão destacadas em negrito.

Resolução

Ciclodextrina

QND+QNN

α-CD

2,8

β-CD

5,8

CRQ

HCRQ

1,1

1,0

0,74

0,60

0,56

1,0

γ-CD
CM-β-CD

16

S-α-CD

6,1

4,2

S-β-CD

5,9

HP-β-CD

PMQ

MFQ

QNC

2,2

11

0,94

0,61

4,1

3,8

0,94

4,3

3,68

4,8

11

0,48

0,90

0,87

M-β-CD

1,5

0,63

0,61

0,64

9,1

DM-β-CD

4,2

1,4

1,0

0,77

11

8,5

7
6,5
6

* 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Resolução (Rs)

5,5
5
4,5
4

S-β-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
CM-β-CD
HP-β-CD
M-β-CD
DM-β-CD

3,5
3
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C liclodextrina*
QND

QNN

CRQ 1

CRQ 2

PMQ 1

PMQ 2

Figura 4.2. Gráfico da resolução entre os antimaláricos e seus pares isoméricos.

HCRQ 1

HCRQ 2
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Em trabalho recente, Német e colaboradores reportaram o estudo da
separação dos antimaláricos primaquina, tafenoquina, mefloquina, cloroquina e
quinacrina, usando as mesmas CDs já descritas nesse estudo, além da Sulfobutiléter-βciclodextrina (SBE-β-CD) e sulfobutiléter-α-ciclodextrina (SBE-α-CD) [15], afirmando
que até aquele momento, na literatura não havia nenhum trabalho que reportasse a
separação dos enantiômeros de QNC. No entanto, o autor mostrou que a separação
dos enantiômeros de QNC, com boa resolução, foi obtida utilizando como seletor
quiral, a SBE-β-CD. Em conclusão, o autor afirma que a presença de grupos funcionais
ácidos na CD pode proporcionar a enantiosseletividade da QNC, provavelmente
devido às suas capacidades para formar interações polares. Não foi encontrada
correlação entre o grau de resolução quiral e o tamanho do anel da CD. Porém, a não
disponibilidade da SBE-β-CD no laboratório, impossibilitou o estudo da separação da
QNC. Por esse motivo, e devido ao fato de nenhuma das CDs disponíveis terem
promovido a separação, não foi possível estudar a separação enantiomérica desse
antimalárico.
Analisando as ciclodextrinas avaliadas e as separações obtidas nesse estudo,
Figura 4.2, juntamente com os dados encontrados na literatura [16], pode-se afirmar
que as melhores resoluções para analitos básicos podem ser obtidas usando CD
aniônicas.
Com base nesses resultados, a separação simultânea dos antimaláricos QNN,
QND, CRQ, HCRQ, MFQ e PMQ foi avaliada empregando-se a S-β-CD, como seletor
quiral (Figura 4.3).
[15] NÉMETH, K. et al. Enantiomeric separation of antimalarial drugs by capillary electrophoresis using
neutral and negatively charged cyclodextrins. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, v.54,
n.3, p.475-481, 2011.
[16] CHANKVETADZE, B. Separation of enantiomers with charged chiral selectors in CE.
Electrophoresis, v.30, n.suplemento 1, p.S211-S221, 2009.
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Figura 4.3.
4.3. Eletroferograma da separação quiral usando SβCD como seletor. Eletrólito: 30,2 mmol L-1
de tampão H3PO4/H2PO4- com adição de 2% (m,V) S-β-CD, pH 2,5, Tensão: -15 kV, 214 nm, T=25 ˚C

Como, pode se observar na Figura 4.3, que a separação simultânea dos
antimaláricos e seus isômeros, não foi obtida, visto que não apresentou uma boa
resolução entre todos os antimaláricos e seus isômeros. Sendo assim, uma mistura
entre as CDs, que apresentaram melhor poder de separação pareceu ser uma boa
alternativa para a obtenção da separação simultânea. Em 2006, Cardoso e
colaboradores, reportam a eficiência de separação da hidroxicloroquina, utilizando
como seletor quiral, uma mistura de 1% de S-β-CD e 30 mmol L-1 de HP-β-CD [17].
Estudou-se então uma mistura de S-β-CD e 10 mmol L-1 CM-β-CD, outra com
2% S-β-CD e 10 mmol L-1 de β-CD. Os resultados obtidos não foram satisfatórios. A
separação não foi adequada, e concluiu-se então que um estudo mais criterioso, onde
as mobilidades dos analitos de interesse deveriam ser inspecionadas em função do
[17] CARDOSO, C. D.; JABOR, V. P.; BONATO, P. S. Capillary electrophoretic chiral separartion of
hydroxychloroquine and its metabolites in the microsomal fraction of liver homogenates.
Electrophoresis, v.27, p.1248-1254, 2006.
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tipo, como também da concentração de CD, para definir se uma mistura de CD
melhora a qualidade da separação em relação ao uso de uma CD única. Assim, a CD
escolhida para compor o método foi a S-β-CD e assim, deu-se continuidade aos
estudos usando um único seletor quiral.

4.3.2 Efeito do tipo do eletrólito na separação

Em CE, a seleção de um eletrólito de corrida adequado, é uma etapa crucial e
na separação quiral, a escolha do eletrólito é de máxima importância para obter boa
resolução, além de eficiência e reprodutibilidade de separação. Ocorreu que, como no
método para a separação dos antimaláricos por CZE (Capítulo 3.), o uso do tampão
fosfato como eletrólito também causou discrepância de resultado entre preparações
independentes do eletrólito, como pode-se observar na Figura 4.4.
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Figura 4.4.
4.4. Eletroferograma da separação quiral usando tampão fosfato como eletrólito. Eletrólito: 30,2
mmol L-1 de tampão H3PO4/H2PO4- com adição de 2% (m,V) S-β-CD, pH 2,5, Tensão: -15 kV, 214 nm,
T=25 ˚C.

Foram avaliado os tampões citrato e acetato no mesmo pH estudado na
separação simultânea dos antimaláricos, como descrito no capítulo 3, e novamente o
tampão citrato foi o mais adequado para a separação. Utilizando como eletrólito 45
mmol L-1 tampão citrato em pH 4,5, não foi possível obter separação dos
enantiômeros. Em pH 3 a 3,5, o tempo de análise aumenta consideravelmente, a
MFQ migra com um tempo de aproximadamente 16 minutos, Figura 4.5, além de não
proporcionar uma boa resolução entre os enantiômeros da PMQ.
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Figura 4.5
4.5. Eletroferograma da separação quiral usando tampão citrato como eletrólito. Eletrólito: 60
mmol L-1 de tampão citrato com adição de 2% (m,V) S-β-CD, pH 3,0, Tensão: -20 kV, 214 nm, T=25
˚C.

Entretanto, o tampão citrato foi escolhido para compor preliminarmente o
eletrólito de separação e a influência da concentração de CD estudada. O pH será
posteriormente ajustado caso a resolução completa dos analitos não tenha sido
obtida.

4.3.3 Otimização da concentração de ciclodextrina

A concentração de CD normalmente afeta amplamente a separação dos
enantiômeros, os níveis de corrente (para as CDs carregadas), o EOF e o formato dos
picos. Como já observado, uma separação promissora foi obtida utilizando como
seletor quiral, a S-β-CD. A resolução dos analitos foi estudada empregando-se a S-βCD nas concentrações de 1,5 – 2,5% (m, V), Figura 4.6. Para essa CD especificamente,
trabalha-se com a concentração em porcentagem massa/volume, pois não é possível
estabelecer a massa molecular do composto, uma vez que o fabricante não informa o
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grau de sulfatação. Devido à presença desses grupos sulfatos carregados, concentrações
muito altas dessa CD provocam aumento na corrente gerada. Como pode se observar
na Figura 4.6 a variação de concentração não proporcionou melhora significativa na
resolução dos enantiômeros. Com a concentração de 1,5% de S-β-CD, observa-se
uma pequena perda da resolução entre um dos enantiômeros da CRQ e HCRQ.
Adicionando 2,5% S-β-CD ao eletrólito, há um aumento na corrente gerada pelo
sistema, além disso, pode-se observar claramente que a separação não apresentou
ganho significativo de resolução. Dessa forma, adicionando 2% de S-β-CD ao
eletrólito foi possível obter-se uma separação com boa resolução quiral, boa
repetibilidade, com uma baixa corrente gerada e sem prejudicar significativamente o
tempo de análise, sendo esta concentração selecionada para experimentos posteriores,
ou seja, permanecendo a concentração inicialmente avaliada.
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Figura 4.6
4.6. Eletroferogramas dos antimaláricos do estudo da variação de concentração da S-β-CD.
Condições: eletrólito tampão citrato 50 mmol L-1 pH 2,70; λ = 214 nm; -20 kV e 25 ˚C.

101

4.3.4 Influência da concentração e pH do eletrólito de separação

A composição do tampão de análise e sua força iônica influenciam a
magnitude do fluxo eletrosmótico, bem como, o tempo de migração dos compostos.
Então a influência da força iônica do tampão de análise na enantiosseparação dos
antimaláricos foi avaliada através de vários experimentos, assim como o efeito do pH.
O tampão escolhido para separação foi o citrato por ter-se mostrado eficiente para
este método.
Uma avaliação da concentração do tampão foi realizada, variando a mesma
em 25 unidades, de 25 a 75 mmol L-1. Não foi observada melhora significativa na
resolução quando se varia as concentrações do tampão. Na concentração de 25 mmol
L-1, pode-se observar que a resolução, entre um dos enantiômeros da CRQ com um da
HCRQ diminui, Figura 4.7. Na concentração de 75 mmol L-1 (Figura 4.7), a resolução
entre o par CRQ/HCRQ melhora, porém, nessa concentração há um aumento
significativo da corrente gerada, que pode causar o aquecimento da solução por efeito
Joule, prejudicando a separação. Sendo assim, uma resolução adequada com corrente
gerada aceitável foi obtida empregando-se o tampão citrato a 50 mmol L-1, Figura 4.7,
concentração selecionada para os experimentos posteriores.
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Figura 4.7.
4.7. Eletroferogramas do estudo da variação da concentração do tampão: Condições: eletrólito
tampão citrato pH 2,70; 2% S-β-CD; λ = 214 nm; -20 kV e 25 ˚C. Leganda: 1)PMQ, 2)QND, 3)QNN,
4) CRQ, 5)HCRQ

Por sua vez, o papel do pH do tampão de análise que, como mencionado
anteriormente, influencia tanto o mecanismo de reconhecimento quiral quanto a
mobilidade induzida pelo EOF, foi avaliado empregando soluções 50 mmol L-1
tampão citrato, em diferentes pHs (2,50, 2,60, 2,70, e 2,75). Observou-se excelente
resolução para o tampão em pH 2,70. Menores resoluções entre os picos foram
observadas nos demais pHs. Quando se trabalha em pH 2,50 e 2,60 observa-se que
um dos enantiômeros da primaquina comigra com o diasteroisômero quinidina. Já
quando se aumenta o pH para 2,75 o enantiômeros da primaquina perdem a
resolução de separação, Figura 4.8. Pode-se observar que as diferenças entre os pHs
estudados são mínimas, o que requer um cuidado maior no preparo da solução
tampão, porém, as soluções podem ser preparadas adicionando uma concentração
fixa de citrato de sódio e de ácido cítrico, como foi feito nesse trabalho, usando o
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pHmetro apenas para conferir o pH. Isso evita os erros de leitura de pH que podem
ocorrer. Dessa forma, uma 50 mmol L-1 tampão citrato (45 mmol L-1 ácido cítrico, 5
mmol L-1 citrato), pH 2,7 foi selecionada para experimentos posteriores.
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Figura 4.8.
4.8. Eletroferogramas das variações do pH do tampão: Condições: eletrólito tampão citrato 50
mmol L-1 ; 2% S-β-CD; λ = 214 nm; -20 kV e 25 ˚C.

4.3.5 Otimização da temperatura e tensão aplicada

A velocidade eletroforética está relacionada com a mobilidade dos íons na
solução e à magnitude da tensão aplicada (v = µE) [14]. Por sua vez, a temperatura
do capilar está relacionada com a viscosidade do tampão, a qual influencia
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diretamente a velocidade dos compostos e está relacionada também com a cinética e
termodinâmica do processo inclusão-complexação com as CDs [14]. Sendo assim, um
aumento tanto na tensão aplicada no capilar quanto na temperatura de análise
normalmente leva a uma redução dos tempos de migração e na resolução de
compostos.
A temperatura de operação e a tensão aplicada ao sistema foram otimizadas,
buscando uma máxima resolução no tempo de análise sem perda significativa na
resolução dos enantiômeros e apresentando níveis de corrente aceitáveis.
Uma temperatura que variava de 23 a 27 ˚C foi testada e verificou-se que a
temperatura não afetou significativamente o tempo de análise, porém na temperatura
de 23 ˚C pode-se constatar que houve uma perda na resolução entre a PMQ e QND.
Como nas temperaturas de 25˚ e 27 ˚C as separações foram muito semelhantes, sem
alteração de resolução, a temperatura 25 ˚C, foi utilizada nos experimentos
posteriores.
Variou-se a tensão de -18 a -22 kV. Não foi observada melhora na resolução
com a variação da tensão, pelo contrário, tanto com -18 kV, como com -22 kV, houve
perda da resolução de separação entre a PMQ e QND. Usando a tensão de -20 kV,
obteve-se uma separação com boa resolução,

ótimo tempo de migração,

aproximadamente 12 minutos, para a separação dos antimaláricos e seus isômeros,
com valor de corrente aceitável. Sendo assim, adotou-se -20 kV como tensão aplicada
ao sistema e a mesma foi utilizada nos experimentos posteriores.
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4.3.6 Escolha do Padrão interno (PI)

Para minimização de erros provenientes da injeção do equipamento e
variação do fluxo eletrosmótico, optou-se pelo uso de um padrão interno. Encontrar
um padrão interno (PI) adequado é também um importante parâmetro a ser
otimizado. O PI deve possuir características semelhantes a do analito (tempo de
migração próximo, mas distintos, absortividade, etc). Dentre os compostos disponíveis
e testados, o padrão interno mais conveniente para ser utilizado é hidroquinidina,
Figura 4.9, pois trata-se de um composto básico e ser possível utilizar no método
proposto, bem como por apresentar interação com a CD escolhida e alta absorbância
no comprimento de onda selecionado para análise da cloroquina.
H
H 3C

N

HO
H
H3CO

N
Figura 4.9.
4.9. Estrutura da hidroquinidina, escolhida como padrão interno para o método proposto (PI)
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4.3.7 Condições otimizadas

As condições ótimas para a resolução dos antimaláricos e seus isômeros foram
obtidas usando como eletrólito um tampão de citrato 50 mmol L-1, pH 2,70,
preparado a partir da concentração de 5 mmol L-1 de citrato de s e 45 mmol L-1 de
ácido cítrico, contendo 2% (m,V) de S-β-CD, tensão constante de -20 kV a 25 ˚C, 214
nm de comprimento de onda, capilar de sílica fundida de 50 cm de comprimento
total (41,5 cm até detector) x 50 µm de diâmetro interno. Sob estas condições,
adequada resolução quiral (com picos simétricos e bem resolvidos) foi observada para
a separação dos fármacos antimaláricos e dos enantiômeros em aproximadamente 12
minutos, com níveis aceitáveis de corrente. A Figura 4.10 mostra a separação dos
padrões

de

antimaláricos.
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hidrodinamicamente pela aplicação de 50 mbar de pressão positiva por 5 segundos.
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Figura 4.10
4.10.
.10. Eletroferograma da separação quiral dos antimaláricos nas condições otimizadas. Eletrólito:
tampão citrato 50 mmol L-1; 2% S-β-CD; pH 2,7; 214 nm; 25ºC, -20kV, capilar 50 µm d.i, 50 cm, 41,5
cm (até o detector). 1)PMQ, 2)QND, 3)QNN, 4)CRQ , 5)HCRQ, 6)MFQ e PI) padrão interno.

Esse método será validado seguindo as normas vigentes para o tipo de
aplicação e será aplicado para determinação em amostras farmacêuticas.
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4.4
Validação do método para determinação de fármacos antimaláricos quirais em
formulações farmacêuticas.

É internacionalmente conhecido que a validação de um método é necessária
em laboratórios analíticos. A validação de um método analítico tem como finalidade
demonstrar, através da obtenção de resultados analíticos com um nível aceitável de
incerteza, que o método desenvolvido é adequado para a finalidade que propõe
[18,19].

4.4.1 Linearidade , Limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ)

Linearidade é a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os
resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na
amostra, dentro de um intervalo especifico [20].
Para estabelecer as linearidades do método, preparou-se uma curva analítica
com 6 pontos de concentração, partindo de concentração próxima ao limite de
quantificação do método, através da diluição das soluções estoque de padrão
racêmico de CRQ, HCRQ, QNN, QND, PMQ e MFQ. A solução padrão estoque de
[18] International Conference On Harmonisation Of Technical Requirements For Registration Of
Pharmaceuticals For Human Use. Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology Q2(R1).
ICH Harmonised Tripartite Guideline, Versão 4, 2005.
[19] TAVERNIERS, I.; DE LOOSE, M.; VAN BOCKSTAELE, E. Trends in quality in the analytical
laboratory. II. Analytical method validation and quality assurance. Trends in Analytical Chemistry, v.
23, n. 8, p. 535-552, 2004.
[20] ANVISA, Resolução 899: Guia para validação de métodos analíticos e bioanalíticos. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2003/re/899_03re.htm>. Acesso: em 30 de outubro de 2009
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Hidroquinina (PI) foi diluída e acrescentada em todos os pontos da curva. Os padrões
foram transferidos separadamente para balões volumétricos de 10 mL. Os volumes
foram completados com um solução 50% MeOH (V/V). Considerou-se que nos
padrões racêmicos a proporção da concentração é 50 – 50%, ou seja, a concentração
de cada isômero é metade da concentração do padrão racêmico. A faixa de
linearidade para cada padrão encontra-se descrita na Tabela 4.3. A concentração de PI
obtida pela diluição e usada em todos os pontos da curva foi de 153 µmol L-1. As
soluções foram injetadas em triplicata e a razão média entre as áreas (isômero/PI)
foram plotadas para as concentrações correspondentes de cada isômero, Figura 4.11. A
linearidade foi avaliada por regressão linear pelo método dos mínimos quadrados.
Como mostra os dados estatísticos na Tabela 4.4, o método exibiu uma excelente
linearidade (R2 > 0,99). Como não foi possível obter os padrões enantiomericamente
puros dos antimaláricos, os enantiômeros foram denominados como isômero 1 e 2
dos seus respectivos antimaláricos.
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Tabela 4.
4.3. Faixa de linearidade dos isômeros antimaláricos para construção da curva analítica

Antimalárico

Isômero

Faixa de Linearidade
(µmol L-1)

1

19-116

2

19-116

1

23-138

2

23-138

1

22-132

2

22-132

1

24-145

2

24-145

Quinidina

_____________

31-185

Quinina

_____________

31-185

Cloroquina

Hidroxicloroquina

Primaquina

Mefloquina

110

PMQ 1

PMQ 2

1,8
1,6

1,4

área antimalárico/PI

área antimalárico/PI

1,6

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

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

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

180

20

40

concentração (µmol L -1)

QND

3,2

área antimalárico/PI

área antimalárico/PI

2

120

140

160

180

QNN

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

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

0

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0

20

40

60

concentração (µmol L -1)

80

100

120

140

160

180

200

220

240

concentração (µmol L -1)

CRQ 2

CRQ 1

1,8

1,8

1,6

1,6
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0
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área antimalárico/PI
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Figura 4.11
.11. Curvas analíticas dos isômeros antimaláricos
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Tabela 4.4. Validação do método considerando a linearidade.

Coeficiente de
Antimalárico*
Determinação (R2)

Intercepto

Inclinação (S)

F

Erro
padrão
(s)

CRQ 1

0,9969

-0,1100 ±
0,0267

0,0126 ± 0,00035

1268

0,0287

CRQ 2

0,9960

-0,0854 ±
0,0287

0,0120 ± 0,00038

987

0,0309

HCRQ 1

0,9969

-0,0338 ±
0,0262

0,0104 ± 0,00029

1277

0,0281

HCRQ 2

0,9970

-0,0531 ±
0,0285

0,0115 ± 0,00032

1309

0,0307

PMQ 1

0,9960

0,0291 ±
0,0188

0,0070 ± 0,00022 1006

0,0202

PMQ 2

0,9961

0,0274 ±
0,0196

0,0073 ± 0,00023

1015

0,0211

MFQ 1

0,9978

0,2938 ±
0,0664

0,0301 ± 0,00071

1808

0,0716

MFQ 2

0,9974

0,3068 ±
0,0796

0,0330 ± 0,00085

1519

0,0859

QND

0,9985

0,0273 ±
0,0241

0,0102 ± 0,00020 2598

0,0259

QNN

0,9980

0,0127 ±
0,0267

0,0099 ± 0,00022 1980

0,0286

*faixa linear na tabela 4.3.

O LD e LQ podem ser estimados através da relação sinal-ruído (S/N), definição
visual, pelo desvio padrão, através da curva de calibração em baixa concentração do
analito [22]. Neste trabalho, o LD e LQ foram determinados através dos parâmetros
da curva analítica. Os limites de detecção foram 7,51 µmol L-1 a 9,58 µmol L-1 e os
limites de quantificação 22,8 µmol L-1 a 29,0 µmol L-1, respectivamente (Tabela 4.5).
O critério usado para a determinação do limite de detecção (LD) e do limite de
quantificação (LQ) foi baseado no erro padrão da curva analítica (s) e inclinação da
curva (S) (Tabela 4.4), de acordo com LD = 3,3 s/S and LQ = 10 s/S.
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Tabela 4.
4.5. Limite de detecção e quantificação do método proposto

LD

LQ

(µmol L-1)

(µmol L-1)

CRQ 1

7,51

22,8

CRQ 2

8,51

25,8

HCRQ 1

8,88

26,9

HCRQ 2

8,77

26,6

MFQ 1

7,87

23,8

MFQ 2

8,58

26,0

PMQ 1

9,58

29,0

PMQ 2

9,53

28,9

QNN

9,55

28,9

QND

8,33

25,3

Antimalárico

4.4.2 Precisão

4.4.2.1

Precisão intermediária

A precisão do método foi avaliada através da precisão intermediária e foi
determinada pela análise de amostras praparadas em três níveis de concentração, com
3 repetições em cada nível, totalizando 9 determinações, com amostras injetadas em 3
dias diferentes. Prepararam-se soluções da amostra de CRQ, HCRQ e MFQ nas
concentrações descritas na Tabela 4.6, e em cada nível foi adicionado o PI na
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concentração de 153 µmol L-1. As amostras foram analisadas em triplicata em três dias
consecutivos para estabelecer a precisão do método com base no desvio padrão
relativo (RSD) da média entre razões de áreas (Tabela 4.7). Valores médios de 0,99 e
0,76% de RSD foram obtidos para os isômeros da CRQ, um valor médio de 0,79 e
0,50% de RSD foram obtidos para os isômeros da HCRQ e um valor médio de 0,75 e
0,65% de RSD foram obtidos para os isômeros da MFQ, indicando um bom acordo
entre resultados da análise individuais. O critério para determinar a precisão do
método é que o RSD deve ser menor que 2 % [21,22].

Tabela 4.6. Concentrações usadas para estabelecer a precisão intermediária do método

Antimalárico

Nível 1
(µmol L-1)

Nível 2
(µmol L-1)

Nível 3
(µmol L-1)

CRQ 1

77,5

97,0

116

CRQ 2

77,5

97,0

116

HCRQ 1

92,0

115

138

HCRQ 2

92,0

115

138

MFQ 1

96,5

120

144

MFQ 2

96,5

120

144

[21] ALTRIA, K. D; RUDD, D. R. An overview of method validation and system suitability aspects in
capillary electrophoresis. Chromatographia, v.41, n.5-6, p.325-331, 1995.
[22] ALTRIA, K. D; KELLY, M. A; CLARK, B. J. Current applications in the analysis of pharmaceuticals by
capillary electrophoresis I. Trends in Analytical Chemistry, v.17, n.4 p.204, 1998.
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Tabela 4.7. Validação do método baseado na precisão intermediáriaa.

Antimalárico

Nível 1b
RSDa (%)

Nível 2b
RSDa (%)

Nível 3b
RSDa (%)

RSDc (%)

CRQ 1

0,97

0,89

1,1

0,99

CRQ 2

0,68

0,75

0,85

0,76

HCRQ 1

0,75

0,96

0,67

0,79

HCRQ 2

0,73

0,45

0,32

0,50

MFQ 1

0,54

1,0

0,72

0,75

MFQ 2

0,47

0,98

0,51

0,65

desvio padrão relativo da razão das áreas (antimaláricos/PI)
Três determinações para cada concentração
c
desvio padrão médio relativo
a

b

4.4.2.2 Precisão Instrumental

Devido ao fato de no mercado local não se encontrar amostras de todos os
antimaláricos estudados não é possível fazer a validação de todos os parâmetros
usando amostras reais. Sendo assim, a precisão do método para os demais
antimaláricos foi determinada através da precisão instrumental. Para determinar a
precisão, preparou-se uma solução dos padrões nas concentrações descritas na tabela
4.8. As amostras foram injetadas 10 vezes consecutivas e a razão dos valores da área
do pico pelo PI foi determinada. A precisão foi expressa com base no desvio padrão
relativo (RSD) da média das razões de área, Tabela 4.8. Os valores de desvio padrão
relativo obtidos foram entre 0,95 a 1,8%, indicando um bom acordo entre injeções
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consecutivas e boa precisão instrumental. O critério para determinar a precisão do
método é que o RSD deve ser menor que 2 %.
Tabela 4.8.
4.8. Validação do método com relação à precisão instrumental

Antimalárico

Concentração (µmol L-1)

RSDa (%)

CRQ 1

97

1,4

CRQ 2

97

1,7

HCRQ 1

115

1,1

HCRQ 2

115

1,0

MFQ 1

120,5

1,0

MFQ 2

120,5

1,3

QND
QND

154

1,4

QNN

154

0,95

PMQ
PMQ 1

110

1,8

PMQ
PMQ 2

110

1,4

a

Média da relação da área máxima (antimalárico/PI)

4.4.3 Exatidão

Para determinação da exatidão do método, experimentos de recuperação
foram feitos de acordo com o procedimento de adição de padrão. A exatidão foi
calculada como a porcentagem recuperada de uma quantidade conhecida do padrão
adicionada na amostra. A exatidão do método foi avaliada em triplicata utilizando
três níveis de concentrações da amostra e do padrão para cada antimalárico, Tabela
4.9. A solução do padrão racêmico de CRQ, HCRQ e MFQ foi adicionada na solução
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da amostra comercial e analisada pelo método proposto. A Tabela 4.9 mostra que a
recuperação foi de 97,7 até 102,5% para os três níveis de concentração estudados,
para cada antimalárico. O critério para determinar a exatidão do método é que os
níveis de recuperação devem ficar entre 80 e 120% [20,23].
Tabela 4.9. Avaliação da exatidão do método (teste de recuperação).

Antimalárico

Concentração do padrão
adicionada à amostra
(µmol L-1)

CRQ 1

CRQ 2

HCRQ 3

HCRQ 4

MFQ 1

MFQ 2

38,7

Concentração do
padrão obtida
(µmol L-1)
38,6

48,5

49,3

102 ± 0,54

58,2

59,4

102 ±0,43

38,7

38,5

99,5 ± 1,1

48,5

49,4

102 ± 0,98

58,2

59,7

103 ± 0,76

46,0

46,4

101 ± 0,69

57,5

57,0

99,1 ± 0,99

69,0

67,4

97,7 ± 1,7

46,0

46,1

100 ± 1,2

57,5

56,6

98,5 ± 0,81

69,0

68,0

98,5 ± 1,1

48,2

47,5

98,5 ± 0,88

60,2

59,2

98,3 ± 1,4

72,2

70,7

97,9 ± 0,90

48,2

47,4

98,3 ± 1,5

60,2

58,8

97,7 ± 0,94

72,2

71,2

98,6 ± 1,6

*média de três determinações

[23] United States Pharmacopeia, 31th ed. General Chapter 1225, 2008, p. 683

Recuperação*
(%)
99,7 ± 0,98
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4.4.4 Robustez

A robustez do método proposto foi avaliada através da comparação dos
resultados das razões das áreas, frente a pequenas variações na tensão aplicada (-18 e 22 kV) e na temperatura (22 e 28 °C). Testes de significância foram realizados para
comparar a precisão dos resultados (Tabela 4.10). De acordo com os resultados
obtidos, observa-se que não existe uma diferença significativa entre os resultados
obtidos, aplicando-se pequenas variações de tensão e temperatura, a um nível de
confiança de P = 95 %.

Tabela
Tabela 4.10.
10. Validação do método com relação à robustez

Antimalárico

Tensão (kV)
-18
-22

Temperatura (ºC)
22
28
Valor de F

CRQ 1

0,56

0,71

0,47

0,97

CRQ 2

0,49

0,82

0,61

0,89

HCRQ 1

1,5

0,55

2,3

0,65

HCRQ 2

1,8

0,77

1,9

0,48

MFQ 1

0,24

0,63

0,74

0,83

MFQ 2

0,44

0,57

1,2

1,4

PMQ 1

0,31

0,45

0,79

0,86

PMQ 2

0,56

0,70

0,98

1,2

QND

1,4

0,80

0,56

0,41

QNN

1,2

0,69

0,41

0,85

Valor tabelado de F, P = 95 %, F2,2 = 19,00 [24]

[24] BARROS NETO, B. D; SCARMINIO, I. S.;BRUNS, R. E. Como fazer experimentos: pesquisa e
desenvolvimento na ciência e na indústria. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2007.
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4.5

Determinação de fármacos antimaláricos em formulações farmacêuticas

Para demonstrar a aplicabilidade da metodologia proposta, nas condições
otimizadas, amostras de formulações farmacêuticas de CRQ, HCRQ e a matéria-prima
de MFQ foram analisadas contra a solução padrão de referência de cada um. As
soluções padrão foram preparadas a 194 µmol L-1 de CRQ, 230 µmol L-1 de HCRQ e
241 µmol L-1 de MFQ. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.12 e na
Tabela 4.11, demonstrando que o método proposto é adequado para a determinação
de fármacos antimaláricos em comprimidos.

Tabela 4.11.
4.11. Resultado do ensaio de quantificação com amostra comercial de cloroquina

Amostrasa
Resultados

a

CRQ 1

CRQ 2

Concentração
declarada (mg)

75

75

225

225

50

50

Concentração
encontrada (mg)

73,3 ± 0,8

74,7 ± 1

216 ± 2

216 ± 1

50,5 ±
0,5

50,3 ±
0,6

Pureza (%)

97,7

99,6

95,2

96,1

101

101

R.S.D (%)

1,1

1,3

0,74

0,55

0,91

1,3

Média de três determinações

HCRQ 1 HCRQ 2 MFQ 1 MFQ 2

PI

119

6

8

C RQ
C RQ

MFQ

10

12

min

1

3

4

5

min

HC RQ

C.

2

HC RQ

4

PI

2

PI

B.
MFQ

A.

1

2

3

4

5

min

Figura 4,12.
4,12. Eletroferogramada da separação quiral dos fármacos antimalárico presentes nas
formulações farmacêuticas de CRQ, HCRQ e da matéria-prima de MFQ. A) matéria-prima de
artesunato de MFQ, B) amostra comercial de CRQ e C) amostra comercial de CRQ. Condições:
Eletrólito: 20,0 mmol L-1 tampão fosfato pH= 2,50; 7,50 mmol L-1 S-β-CD; λ = 240 nm, -20 kV e 25
ºC.
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4.6

Conclusão

O método proposto mostrou-se adequado para separação de fármacos
antimaláricos quirais, bem como para a quantificação dos enantiômeros da
cloroquina, mefloquina e hidroxicloroquina. Uma boa resolução foi obtida na
separação usando ciclodextrina aniônica como seletor quiral e otimizando o pH do
eletrólito de separação, mostrando que pequenas diferenças de pH influenciam
significativamente para a obtenção de uma separação quiral com maior resolução
entre os antimaláricos e seus isômeros. O método apresentou boa linearidade,
precisão, exatidão e tempo de análise relativamente curto. Com base nas
características de desempenho do método proposto, este pode ser utilizado para
análise de rotina de formulações farmacêuticas, bem como para monitoramento e
estudo da farmacocinética e farmacodinâmica dos enantiômeros da CRQ, MFQ e
HCRQ.

CAPÍTULO 5
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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5.1

Conclusões Finais

Foram desenvolvidos 2 métodos, quiral e não quiral, para análise de fármacos
antimaláricos em formulações farmacêuticas, por eletroforese capilar de zona. Durante
o desenvolvimento dos métodos pode-se constatar a importância da otimização do
pH, visto que pequenas variações afetavam significativamente a separação, além de se
ver a importância na escolha de um tampão e seletor quiral apropriados para compor
o eletrólito de separação, e assim, obter uma separação mais adequada. Os métodos
propostos (Capítulos 3 e 4) apresentam boa linearidade, precisão, exatidão, robustez e
tempo de análise relativamente pequeno considerando a quantidade de analitos na
mesma análise. Com base nas características de desempenho, os métodos propostos
podem ser utilizados em análises de rotina na indústria farmacêutica, para
monitoração dos produtos acabados bem como na qualificação de matérias primas.
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5.2

Perspectivas

Uma próxima etapa a ser estudada com os antimaláricos em referência e
outros compostos da mesma classe disponíveis no laboratório consiste na
determinação das constantes de interação soluto-micela e estabelecimento de relações
estrutura-retenção (QSRR) com base em medidas de retenção dos compostos em
meios micelares modulados por ciclodextrinas. Tais estudos permitem uma avaliação
das

forças

intermoleculares

responsáveis

pela

separação

e

ampliam

nosso

conhecimento, permitindo otimizar separações de uma forma cada vez mais
sistemática e menos empírica.
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