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RESUMO 

 

BARTH, T. Análise estereosseletiva de bufuralol, donepezila, midodrina e seus 
metabólitos e aplicações em estudos de biotransformações com fungos. 2012. 
242f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 

O uso de fungos na biotransformação estereosseletiva de fármacos pode constituir-
se em uma excelente alternativa à síntese assimétrica para obtenção de 
metabólitos, bem como aos estudos de biotransformação in vivo e in vitro 
convencionais. Neste trabalho foram empregados fungos isolados de órgãos 
internos de plantas, classificados como endofíticos, fungos fitopatógenos, bem 
como, fungos adquiridos de coleções de micro-organismos. Esses fungos foram 
empregados no estudo da biotransformação estereosseletiva dos fármacos 
midodrina, bufuralol e donepezila. Estes fármacos foram selecionados por 
produzirem metabólitos ativos nos processos de biotransformação em humanos. 
Para o monitoramento da formação dos metabólitos dos fármacos foi necessário 
desenvolver e validar métodos analíticos com características adequadas para essa 
aplicação. Para determinação enantiosseletiva da midodrina e seu metabólito 
empregou-se a eletroforese capilar, enquanto que para a determinação aquiral 
empregou-se a cromatografia líquida de alta eficiência. Para avaliar a 
biotransformação estereosseletiva do bufuralol e donepezila foram desenvolvidos 
métodos empregando a cromatografia líquida de alta eficiência. Os dados referentes 
ao estudo de cada fármaco são apresentados em quatro capítulos. O primeiro 
capítulo apresenta os resultados obtidos no desenvolvimento de um método 
empregando a eletroforese capilar para a determinação enantiosseletiva de 
midodrina e seu metabólito desglimidodrina (DMAE) em meio de cultura Czapek. As 
análises foram realizadas em capilar de sílica de 50 µm de diâmetro interno e com 
comprimento efetivo de 40 cm, utilizando 30 mmol L-1 de trimetil-β-ciclodextrina 
dissolvida em solução de acetato de sódio 70 mmol L-1, pH 5, como tampão de 
análise. A técnica de preparação das amostras empregada foi a extração líquido-
líquido. O método foi validado, mostrando linearidade na faixa de concentração de 
100 – 12000 ng mL-1, com coeficientes de correlação linear ≥ 0.9975. Os resultados 
de precisão e exatidão foram inferiores a 15% e a robustez do método foi avaliada 
através de um planejamento fatorial fracionário. O método foi aplicado em um estudo 
de biotransformação usando fungos endofíticos. Foram avaliados oito fungos com 
destaque para o fungo Papulaspora immersa Hotson (SS13) que biotransformou 
21,3% da (+)-midodrina em (+)-DMAE e 2,4% da (-)-midodrina em (-)-DMAE, em 72 
h de biotransformação, apresentando um excesso enantiomérico de 79,7%. O 
segundo capítulo apresenta os resultados obtidos no desenvolvimento de um 
método cromatográfico para a determinação de midodrina e DMAE em meio de 
cultura Czapek-Dox. As análises foram realizadas no modo reverso de eluição 
empregando uma coluna Lichrospher 100 RP 18 e fase móvel composta por 
acetonitrila:ácido fórmico 40 mmol L-1 (60:40, v/v), vazão de 1,4 mL min-1 e detecção 
em 290 nm. O preparo de amostras empregado foi a extração líquido-líquido, 
usando acetato de etila como solvente extrator. O método foi validado na faixa de 
concentração de 0,4 a 40 µg mL-1, com coeficientes de correlação linear superiores 



 
 

 

 

 

a 0,9997. Este método foi aplicado em um estudo de biotransformação da midodrina 
empregando o fungo endofítico Papulaspora immersa e duas linhagens do 
fitopatógeno Botrytis cinerea (UCA 992 e 2100). Entre os fungos estudados, o 
Botrytis cinerea 2100, em condição de agitação, apresentou o maior percentual de 
biotransformação da midodrina em DMAE (42,2% em 48 h). Além disso, nos 
cromatogramas referentes a biotransformação em condição estática, pelos fungos 
Papulaspora immersa e Botrytis cinerea 2100, foi observada a presença de picos 
adicionais não observados nos controles realizados. Estes fungos foram submetidos 
à biotransformação em escala ampliada, em condição estática, a partir das quais 
foram isolados DMAE de ambos os fungos e um derivado desaminado da midodrina 
(Botrytis cinerea 2100). No terceiro capítulo são apresentados os resultados obtidos 
com o desenvolvimento de um método para a determinação estereosseletiva do 
bufuralol e seus metabólitos 1’-oxobufuralol e 1’-hidroxibufuralol em meio Czapek, 
usando a coluna Chiralcel OD-H no modo normal de eluição. As demais condições 
cromatográficas empregadas foram: fase móvel constituída por 
hexano:isopropanol:metanol (97,5:2,0:0,5; v/v/v) acrescidos de 0,5% de dietilamina, 
vazão 1,5 mL min-1 e detecção no UV em 248 e 273 nm. A microextração em fase 
líquida com membrana cilíndrica oca em três fases foi usada como procedimento de 
preparação das amostras. As condições empregadas na extração foram: fase 
doadora em pH 13 ajustado com NaOH 2 mol L-1, n-octanol como solvente orgânico, 
fase aceptora constituída por ácido acético 0,2 mol L-1, tempo de extração de 30 min 
e velocidade de agitação de 1750 rpm. Os valores de recuperação do método 
ficaram na faixa de 50 – 69%. O método foi aplicado em um estudo piloto de 
biotransformação com cinco espécies de fungos endofíticos. Nenhum dos fungos 
estudados biotransformou o bufuralol em 1’-oxobufuralol e/ou 1’-hidroxibufuralol e, 
devido a isso, o método desenvolvido não foi validado. O quarto capítulo mostra os 
resultados obtidos com o desenvolvimento de um método empregando a 
cromatografia líquida de alta eficiência na determinação enantiosseletiva da 
donepezila, 5-O-desmetil donepezila e 6-O-desmetil donepezila em meio de cultura 
Czapek. As análises foram realizadas na coluna Chiralpak AD-H no modo normal de 
eluição. As demais condições cromatográficas empregadas foram: fase móvel 
constituída por hexano:etanol:metanol (75:20:5, v/v/v) acrescido de 0,3% de 
trietilamina, vazão 1,5 mL min-1 e detecção no UV em 270 nm. A técnica de 
preparação das amostras foi a extração líquido-líquido e o solvente extrator foi o 
acetato de etila. O método descrito foi validado, mostrando linearidade na faixa de 
concentração de 100 – 10000 ng mL-1 para os enantiômeros da donepezila (r ≥ 
0,9985) e 100 – 5000 ng mL-1 para os enantiômeros da 5-O-desmetil donepezila e 6-
O-desmetil donepezila (r ≥ 0,9951). Os valores de recuperação foram superiores a 
90% para todos os analitos. O método foi aplicado em um estudo de 
biotransformação usando fungos. Foram avaliados cinco fungos endofíticos e os 
fungos Cunninghamella elegans ATCC 10028B e Beauveria bassiana ATCC 7159. 
Os fungos endofíticos não desmetilaram a donepezila nas condições estudadas, 
entretanto, esta reação foi catalisada pelo fungo B. bassiana que biotransformou 
predominantemente 8,3% da donepezila em (−)-(R)-5-O-desmetil donepezila (ee, 
60,6%), enquanto que o fungo C. elegans apresentou biotransformação 
enantiosseletiva da donepezila em (−)-(R)-6-O-desmetil donepezila (ee, 100%) com 
um rendimento de 15,1%. Os dados aqui apresentados demonstram que 
biotransformações com fungos são uma importante alternativa para mimetizar a 
biotransformação em mamíferos e para a obtenção de metabólitos de fármacos, 
especialmente na forma de enantiômeros puros. 
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ABSTRACT 

 

BARTH, T. Stereoselective analysis of bufuralol, donepezil, midodrine and its 
metabolites and applications in biotransformations studies with fungi. 2012. 
242f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 

Drug biotransformations using fungi are considered an alternative approach to the 
asymmetric synthesis and conventional in vivo and in vitro metabolism studies. In this 
work, endophytic fungi isolated from health internal plant organs, phythophatogenic 
fungi and fungi purchased from ATCC were used to study the stereoselective 
biotransformation of midodrine, bufuralol and donepezil drugs. These drugs were 
selected because the biotrasformation process in humans results in active 
metabolites. To evaluate the metabolite formation during the biotransformation study, 
suitable analytical methods were required. The midodrine biotransformation was 
evaluated under chiral and achiral conditions. For the enantiosselective 
determination of midodrine, a capillary electrophoresis method was used, whereas 
the achiral determination of this drug and its metabolite was carried out by liquid 
chromatography. The determination of the other drugs was performed by chiral liquid 
chromatography.The results of each studied drug are presented in four chapters. In 
the first chapter, a capillary electrophoresis method was described for the 
stereoselective determination of midodrine and desglymidodrine (DMAE) in Czapek 
culture medium to be applied to a stereoselective biotransformation study employing 
endophytic fungi. The electrophoretic analyses were performed using an uncoated 
fused-silica capillary and 70 mmol L-1 sodium acetate buffer solution (pH 5.0) 
containing 30 mmol L-1 heptakis (2, 3, 6-tri-O-methyl)-β-CD as running electrolyte. 
The applied voltage and temperature used were 15 kV and 15°C, respectively. The 
UV detector was set at 200 nm. The sample preparation was carried out by liquid–
liquid extraction using ethyl acetate as extractor solvent. The method was linear over 
the concentration range of 100 –12000 ng mL-1 for each enantiomer of midodrine and 
DMAE (r ≥ 0.9975). Within-day and between-day precision and accuracy evaluated 
by RSDs and relative errors, respectively, were lower than 15% for all analytes. The 
method proved to be robust by a fractional factorial design evaluation. The validated 
method was used to assess the midodrine biotransformation to DMAE by eight 
endophytic fungi. The fungus Papulaspora immersa (SS13) showed the best 
biotransformation results. It biotransformed 21.3% of (+)-midodrine to (+)-DMAE and 
2.4% of (−)-midodrine to (−)-DMAE, after 72 hours. The observed enantiomeric 
excess was 79.7%. The second chapter describes the optimization and validation of 
a method for the determination of midodrine and DMAE in Czapek-Dox culture 
medium. The analyses were carried out under reverse elution mode using a 
Lichrospher 100 RP 18 column and acetonitrile: formic acid solution 40 mmol L-1 
(60:40, v/v), as mobile phase, at a flow rate of 1.4 mL min-1 and UV detection at 290 
nm. The sample preparation was carried out by liquid–liquid extraction using ethyl 
acetate as extractor solvent. The method was linear over the concentration range of 
0.4 – 40 µg mL-1 for each analyte (r ≥ 0.9997). This method was applied to evaluate 
the biotransformation of midodrine by the endophyte Papulaspora immersa and two 
Botrytis cinerea strains (UCA 992 and 2100). Among the studied fungi, Botrytis 



 
 

 

 

 

cinerea 2100, at shaken condition, showed the higher percentual of DMAE formation 
(42.2%, at 48 hours). Moreover, the chromatograms obtained for the 
biotransformation under static condition, showed additional peaks not detected at 
performed controls, for both Papulaspora immersa and Botrytis cinerea 2100. Further 
biotransformation experiments were carried out at large scale on static condition. In 
addition to DMAE, a deaminated midodrine derivative was isolated from Botrytis 
cinerea 2100. In the third chapter, a three-phase hollow-fiber liquid-phase 
microextraction (HF-LPME) method was used for the sample preparation of bufuralol 
and its metabolites 1’-oxobufuralol and 1’- hydroxybufuralol in Czapek culture 
medium. The analysis was carried out by chiral liquid chromatography using a 
Chiralcel OD-H column with hexane: isopropanol:methanol (97.5:2.0:0.5, v/v/v) plus 
0.5% diethylamine as the mobile phase, and UV detection at 248 and 273 nm. The 
HF-LPME optimized conditions involved the use of n-octanol as the organic solvent, 
0.2 mol L-1 acetic acid as the acceptor phase, donor phase pH adjusted to 13, 
sample agitation at 1750 rpm and extraction for 30 min. By using this extraction 
procedure, the recovery rates were in the range of 50–69%. The method was used to 
assess the biotransformation of bufuralol using five endophytic fungi strains. None of 
the studied fungi biotransformed bufuralol to 1'-oxobufuralol and / or 1'-
hidroxybufuralol and because of this, the method developed was not validated. In the 
fourth chapter a chiral liquid chromatography method was described for the 
stereoselective determination of donepezil, 5-O-desmethyl donepezil, and 6-O-
desmethyl donepezil in Czapek culture medium to be applied to a stereoselective 
biotransformation study employing fungi. The analysis was carried out using a 
Chiralpak AD-H column with hexane:ethanol:methanol (75:20:5, v/v/v) plus 0.3% 
triethylamine as the mobile phase at a flow rate of 1.5 mL min-1 and UV detection at 
270 nm. The sample preparation was carried out by liquid–liquid extraction using 
ethyl acetate as extractor solvent. The method was linear over the concentration 
range of 100 –10000 ng mL-1 for each enantiomer of donepezil (r ≥ 0.9985) and of 
100 – 5000 ng mL-1 for each enantiomer of 5-O-desmethyl donepezil and 6-O-
desmethyl donepezil (r ≥ 0.9951). Within-day and between-day precision and 
accuracy evaluated by RSDs and relative errors, respectively, were lower than 15% 
for all analytes. The recoveries were higher that 90% for all analytes. The validated 
method was used to assess the donepezil biotransformation by five endophytes and 
by Cunninghamella elegans ATCC 10028B e Beauveria bassiana ATCC 7159 fungi. 
The endophytic fungi do not demethylate donepezil at the studied conditions. On the 
other hand, Beauveria bassiana ATCC 7159 biotransformed 8.3% of donepezil to (−)-
(R)-5-O-desmethyl donepezil (ee, 60.6%), while Cunninghamella elegans ATCC 
10028B biotransformed 15.1% of donepezil to (−)-(R)-6-O-desmethyl donepezil (ee, 
100%). The data presented here show that the biotransformations with fungi are an 
important alternative to mimetize biotransformations in mammals and to obtain drug 
metabolites, especially as pure enantiomers. 
 
Keywords: Biotransformation, Bufuralol, Donepezil, Fungi, Midodrine, Stereoselecive 
analysis 
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1. UTILIZAÇÃO DE FUNGOS EM PROCESSOS DE BIOTRANSFORMAÇÃO 

 

Micro-organismos podem ser utilizados na produção de produtos químicos e 

farmacêuticos, bem como na degradação de agentes poluentes e recuperação de 

ambientes quimicamente contaminados (DEMAIN, 1999). O uso de micro-

organismos pode simplificar ou, em algumas situações, possibilitar a produção de 

fármacos e substâncias químicas complexas. A utilização de micro-organismos em 

processos de biotransformação também pode gerar metabólitos de fármacos já 

existentes e novas substâncias em escala industrial, constituindo-se em uma 

alternativa para o lançamento de novos fármacos pela indústria farmacêutica. Além 

disso, o uso de micro-organismos pode adicionar enantiosseletividade ao processo, 

eliminando a necessidade de complicadas técnicas de síntese, separação e 

purificação (POLLARD; WOODLEY, 2006).  

Um dos primeiros empregos de biotransformação visando à obtenção de 

novos compostos foi relatado em 1858 por Pasteur, que utilizou o fungo Penicillium 

glaucum na obtenção de L-tartarato de amônia a partir de DL-tartarato de amônia. 

No entanto, somente no século 20 os estudos de biotransformação empregando 

micro-organismos receberam maior atenção, a partir da obtenção da hidroxilação de 

esteroides bioativos ou produtos intermediários para a síntese de corticosteroides 

(PUPO et al., 2008). A α-hidroxilação de progesterona usando Rhizopus arrhizus foi 

descrita em 1952 (PETERSON et al., 1952). Essa reação foi muito importante 

economicamente para a síntese de hormônios adrenocorticais (corticosterona, 

cortisona e hidrocortisona) e também possibilitou a preparação de derivados 

bioativos (prednisona, prednisolona e triancinolona) (VÉZINA, 1987). Mais 

recentemente, Yoshida et al. (2001) empregaram o fungo Cunninghamella 

echinulata MK 40 na biotransformação de 2-[4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridina-2-yl] 

metiltiobenzimidazole (PTBI), precursor do fármaco rabeprazol, como alternativa a 

síntese clássica. Empregando essa reação de biotransformação, os autores 

obtiveram S-rabeprazol com 99% de pureza enantiomérica. 

Apesar do sucesso, o uso de micro-organismos pela indústria para a 

obtenção de compostos de interesse é ainda modesto, considerando a grande 

disponibilidade de micro-organismos e a ampla diversidade de reações que podem 

ser realizadas por eles (BORGES et al., 2008). 
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Alguns micro-organismos podem transformar fármacos em outros compostos 

de maneira similar ao que ocorre nos mamíferos. Assim, a utilização de sistemas 

microbiológicos como modelos para mimetizar e prever a biotransformação de 

fármacos em humanos e animais tem recebido especial atenção. Muitas reações 

metabólicas de fase I em mamíferos (fase oxidativa) e reações metabólicas de fase 

II (fase de conjugação), dentre as quais se destacam a hidroxilação, O e N de-

alquilação, desidrogenação e conjugação com sulfato e ácido glicurônico, também 

acontecem em modelos com micro-organismos (SUN et al., 2004). Esses modelos 

apresentam vantagens em relação aos estudos com animais e humanos, devido à 

redução do uso de animais, facilidade de manipulação, alto rendimento e 

diversidade na produção de metabólitos, baixo custo de produção e a possibilidade 

de fornecer enantiosseletividade às reações. Em alguns casos, modelos com micro-

organismos podem suprir quantidade suficiente de metabólitos para completa 

elucidação estrutural e para a execução de estudos farmacológicos e toxicológicos, 

especialmente aqueles que não são facilmente obtidos por síntese química. O uso 

de micro-organismos pode também auxiliar na previsão das reações metabólicas 

mais favoráveis em mamíferos (AZERAD, 1999; MOODY et al., 2002; SUN et al., 

2004; ASHA; VIDYAVATHI, 2009). 

 Fungos são particularmente interessantes para serem empregados em 

processos de biotransformação. Parshikov et al. (1999), utilizaram os fungos 

Aspergillus niger, Cunninghamella verticillata e Penicillium simplicissimum na 

biotransformação de N-acetilfenotiazina e observaram a transformação do fármaco 

em cinco metabólitos. A biotransformação de fenotiazina por Cunninghamella 

elegans gerou quatro metabólitos sendo três idênticos aos formados em mamíferos, 

sustentando a aplicabilidade de modelos microbiológicos empregando fungos em 

estudos de biotransformação de fármacos (SUTHERLAND et al., 2001). Por sua vez, 

Zhong et al. (2003), estudaram a biotransformação de naproxeno usando os fungos 

Cunninghamella blakesleana, Cunninghamella echinulata e Cunninghamella elegans 

e observaram a transformação de naproxeno em dois metabólitos: 

desmetilnaproxeno e desmetilnaproxeno-6-O-sulfato, da mesma forma como 

acontece na biotransformação em mamíferos. A transformação de verapamil foi 

realizada empregando o fungo Cunninghamella blakesleana, que biotransformou 

esse fármaco em 23 metabólitos, mostrando a aplicabilidade desse modelo na 
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geração de metabólitos de fase I (SUN et al., 2004). A biotransformação de 

metoprolol foi avaliada empregando-se cinco espécies do fungo filamentoso 

Cunninghamella. No processo, o metoprolol foi transformado em sete metabólitos 

pelo fungo Cunninghamella blakesleana, cinco dos quais também formados em 

mamíferos, além de dois novos metabólitos (MA et al., 2007).  

 Fungos também estão sendo usados no estudo de biotransformação 

estereosseletiva de alguns fármacos quirais. Freitag et al. (1997), avaliaram a 

biotransformação de mexiletina racêmica pelo fungo Cunninghamella echinulata e 

verificaram a formação de dois metabólitos: p-hidroximexiletina e 

hidroximetilmexiletina. Observaram também que mudanças no meio de cultura 

alteravam enantiosseletivamente a biotransformação do fármaco em seus 

metabólitos. A biotransformação de doxepina, comercializada como mistura 

racêmica, pelo fungo Cunninghamella elegans gerou, após 96 horas de incubação, 

16 metabólitos, nove dos quais nunca haviam sido descritos e não são obtidos pela 

biotransformação em mamíferos (MOODY; FREEMANN; CERNIGLIA, 1999). A 

biotransformação enantiosseletiva de mirtazapina foi avaliada em culturas do fungo 

Cunninghamella elegans. Após 168 horas de incubação, verificou-se que 91% do 

fármaco havia sido biotransformado em sete metabólitos. Observou-se ainda que a 

fração não biotransformada do fármaco estava enriquecida com o enantiômero (−)-

(R). Além disso, quando cada enantiômero foi submetido à incubação isoladamente, 

o enantiômero (+)-(S) transformou-se nos sete metabólitos formados a partir da 

mistura racêmica, enquanto que o enantiômero (−)-(R) transformou-se em apenas 

quatro dos sete metabólitos (MOODY et al., 2002). Recentemente, o emprego de 

fungos do gênero Cunninghamella para mimetizar a biotransformação de fármacos 

em mamíferos foi revisado (ASHA; VIDYAVATHI, 2009), indicando que este modelo 

microbiológico representa importante alternativa para a obtenção de metabólitos, já 

que esses fungos mostraram capacidade de biotransformar a maioria dos fármacos 

estudados de forma análoga ao que ocorre em mamíferos. A utilização de fungos 

como catalisadores de reações estereosseletivas também foi revisada. Dentre essas 

reações receberam destaque a hidroxilação, sulfoxidação, epoxidação, entre outras, 

reforçando a importância destes micro-organismos na obtenção de compostos 

enantiomericamente puros (BORGES et al., 2009a). 
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1.2. Utilização de fungos endofíticos em processos de biotransformação 

 

Dentre os fungos que podem ser utilizados em estudos de biotransformação 

destacam-se os fungos endofíticos. Literalmente, a palavra endofítico (do grego, 

endon, interior; phyton, planta), ou seja, do interior da planta, designa aqueles 

fungos que podem ser encontrados em um momento particular, associados aos 

tecidos da planta hospedeira aparentemente saudável. Assim, a maioria dos 

micologistas utiliza o termo endofítico para classificar aqueles fungos que colonizam 

plantas sem causar sintomas visíveis de enfermidade em um momento específico 

(SCHULZ; BOYLE, 2005). Além disso, o termo endofítico, tem sido utilizado como 

sinônimo de mutualismo, pois os fungos endofíticos fornecem substâncias que 

estimulam o crescimento da planta, sua reprodução e resistência frente a bactérias, 

fungos, vírus e insetos e recebem como contrapartida, proteção e nutrientes da 

planta (LU et al., 2000; SAIKKONEN et al., 2004). Os fungos endofíticos podem ser 

encontrados em todos os órgãos da planta, colonizando tanto o interior das células 

como o espaço intercelular. Como resultado desta interação ecológica (mutualismo), 

alguns fungos endofíticos podem tornar-se fontes alternativas de novas substâncias 

potencialmente importantes para a agricultura e indústria farmacêutica. Exemplo 

disso é o fármaco anticancerígeno, taxol, produzido por alguns fungos endofíticos 

associados à espécie vegetal Taxus brevifolia, reconhecida pela produção deste 

fármaco (LU et al., 2000). Além disso, micro-organismos endofíticos são 

relativamente pouco estudados e constituem-se em uma fonte potencial para a 

descoberta de novos produtos naturais, bem como modelo para o estudo de 

biotransformação de fármacos. Produtos naturais isolados de micro-organismos 

endofíticos vêm apresentando diversas atividades, entre elas: antibiótica, antiviral, 

anticâncer, antioxidante, inseticida, antidiabética e imunossupressora (STROBEL; 

DAISY, 2003; GUIMARÃES et al., 2008). Borges et al. (2009b) destacam, em 

recente revisão, a importância dos fungos endofíticos como fonte de novos produtos 

naturais bioativos, como produtores de enzimas e sua utilização em processos de 

biotransformação. 

Até a presente data, os fungos endofíticos, foram pouco utilizados em estudos 

de biotransformação estereosseletiva de fármacos. Alguns exemplos de seu uso são 

apresentados na Tabela I-1.   
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Tabela I-1. Exemplos do emprego de fungos endofíticos em biotransformações 
estereosseletivas. 
Fármaco Fungo Planta Metabólitoa Referência 

Tioridazina 

Phomopsis sp. Tithonia diversifolia (R,R)-tioridazina-2-sulfóxido 

BORGES et 
al., 2007 

Glomerella cingulata Viguiera arenaria 
(R)-(SE) + (S)-(FE)-
tioridazina-5-sulfóxido 

Penicillium 
crustosum 

Viguiera robusta (S,R)-tioridazina-2-sulfóxido 

Aspergillus fumigatus Viguiera robusta (R,S)-tioridazina-2-sulfóxido 

     

Propranolol 

Phomopsis sp. Tithonia diversifolia (−)-(S)-4-hidroxi-propranolol 

BORGES; 
PUPO; 
BONATO, 
2009 

Glomerella cingulata Viguiera arenaria (−)-(S)-4-hidroxi-propranolol 
Penicillium 
crustosum 

Viguiera robusta (−)-(S)-4-hidroxi-propranolol 

Chaetomium 
globosum 

Viguiera robusta (−)-(S)-4-hidroxi-propranolol 

Aspergillus fumigatus Viguiera robusta (−)-(S)-4-hidroxi-propranolol 

     

Ibuprofeno 

Chaetomium 
globosum 

Viguiera robusta (+)-(S)-2-hidroxi-ibuprofeno 
BORGES et 
al., 2011 

Nigrospora sphaerica 
Smallanthus 
sonchifolius 

(+)-(S)-2-hidroxi-ibuprofeno 

     

Albendazol 
Penicillium 
crustosum 

Viguiera robusta (−)-albendazol sulfóxido CARRÃO et 
al., 2011 

     

Albendazol 

Nigrospora sphaerica 
Smallanthus 
sonchifolius 

(+)-albendazol sulfóxido 

HILÁRIO et 
al., 2012 

Pestalotiopsis 
foedans 

Viguiera robusta (+)-albendazol sulfóxido 

Papulaspora 
immersa 

Smallanthus 
sonchifolius 

(+)-albendazol sulfóxido 
aProduto de biotransformação majoritário. 

 

2. TÉCNICAS DE ANÁLISE ENANTIOSSELETIVA 

 

Para monitorar a biotransformação estereosseletiva dos fármacos 

selecionados em seus metabólitos ativos é necessário o desenvolvimento de 

métodos analíticos enantiosseletivos precisos e exatos para a determinação de seus 

enantiômeros em matrizes biológicas (meios de cultura). Diversas técnicas 

enantiosseletivas podem ser empregadas na determinação de fármacos e seus 

metabólitos entre elas a cromatografia líquida de alta eficiência (High-Performance 

Liquid Chromatography, HPLC), cromatografia gasosa (Gas Chromatography, GC) e 
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eletroforese capilar (Capillary Electrophoresis, CE) (BONATO, 2003; CAMPO; 

BERNARDES; CARVALHO; 2009). 

Dentre as técnicas listadas, HPLC e CE são as mais importantes para a 

análise enantiosseletiva de fármacos e metabólitos em matrizes biológicas 

(BONATO; JABOR; GAITANI; 2005) e foram selecionadas para este estudo. Na 

sequência são apresentadas características, seletores quirais, vantagens e 

desvantagens destas técnicas. 

 

2.1. CE 

 

CE pode ser descrita como uma técnica de alta eficiência para a separação 

de espécies carregadas, que acontece em capilares com diâmetro interno que varia 

de 25 – 100 µm, preenchidos por uma solução de eletrólitos. Os principais 

componentes de um sistema usado em CE são: fonte de alta tensão, capilar que 

passa através do sistema de detecção conectado ao sistema de aquisição de dados 

e sistema de introdução da amostra. A Figura I-1 apresenta um desenho 

esquemático de um sistema de CE. Para realizar as análises, o capilar é 

primeiramente preenchido com uma solução tampão, também chamada de eletrólito 

(Background Electrolyte, BGE). Na sequência, a amostra é introduzida na 

extremidade do capilar oposta ao detector. Então, as duas extremidades do capilar 

são introduzidas em diferentes reservatórios contendo eletrodo e eletrólito. Um dos 

eletrodos é conectado a um cabo que conduz a tensão aplicada, enquanto que o 

outro é conectado a um cabo terra.  

Devido à aplicação da tensão através do capilar, os íons migram ao longo 

deste em direção ao eletrodo apropriado e passam pelo detector. A migração e a 

separação das espécies carregadas devem-se a dois mecanismos: mobilidade 

eletroforética do analito (µef) e fluxo eletrosmótico da solução (µeo) (ALTRIA, 1996). 
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Figura I-1. Desenho esquemático dos principais componentes do 
sistema de eletroforese capilar. 
  

2.1.1. Mobilidade eletroforética do analito (µef) 
 

A mobilidade eletroforética é o movimento de espécies carregadas (íons) 

influenciado por um campo elétrico. Os cátions são atraídos pelo cátodo (eletrodo 

negativo) e os ânions pelo ânodo (eletrodo positivo). A mobilidade de cada íon 

depende da sua relação carga/massa, ou seja, do seu tamanho e número de cargas. 

Assim, um íon pequeno se moverá mais rapidamente do que um íon maior com o 

mesmo número de cargas. A equação abaixo relaciona a relação carga/massa com 

a mobilidade eletroforética (µef) do analito: 

 









=

r

q
ef

πη
µ

6
 

 

onde q é o número de cargas, η é a viscosidade do meio e r é o raio do íon.  

A velocidade eletroforética de cada íon é dada pela equação: 

 

efV = efµ E  
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onde Vef é a velocidade eletroforética do íon, e E é a tensão aplicada (V.cm-1). 

Portanto, quanto maior a tensão aplicada, maior será a velocidade de migração do 

íon no interior do capilar (ALTRIA, 1996). 

 

2.1.2. Fluxo Eletrosmótico da solução (µeo) 
 

O outro mecanismo responsável pela migração dos analitos é o fluxo 

eletrosmótico. Capilares de sílica fundida usados em CE apresentam grupos silanóis 

(Si-OH) em sua parede interna. Em pHs aproximadamente superiores a 5, os 

grupamentos silanóis ácidos da parede interna do capilar de sílica encontram-se 

com carga negativa (Si-O-); uma camada de cátions provenientes da solução de 

eletrólitos neutraliza parcialmente a carga negativa da sílica. A carga negativa 

restante é neutralizada pelo excesso de cátions solvatados presentes em uma 

região localizada na solução próxima à parede. Quando uma tensão é aplicada, os 

cátions desta camada são atraídos para o cátodo e os ânions para o ânodo, porém o 

excesso de cátions transfere o movimento resultante na direção do cátodo. Esse 

movimento cria um fluxo uniforme da solução inteira na direção do cátodo, chamado 

de fluxo eletrosmótico (Electroosmotic Flow, EOF) (Figura I-2). 

 

Figura I-2. Esquema mostrando o fluxo eletrosmótico (Adaptado de KITAGISHI, 
1996). 

 

 O EOF impulsiona tanto espécies carregadas (íons) como espécies neutras. 

Uma vantagem apresentada pelo EOF em CE é o formato plano de seu fluxo que 
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resulta em eficiências na separação de analitos superiores ao fluxo hidrodinâmico 

com formato parabólico observado em HPLC (KITAGISHI, 1996) (Figura I-3). 

 

Figura I-3. Perfil de fluxo eletrosmótico (A) e hidrodinâmico (fluxo laminar) (B) 
(Adaptado de WEINBERGER, 2000). 

 

A mobilidade eletrosmótica é dada pela equação abaixo e está associada com 

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

superfície interna do capilar. 

 









=

η

εζ
µeo  

 

A velocidade eletrosmótica (Veo) é diretamente proporcional à mobilidade 

eletrosmótica da solução (µeo). A equação a seguir apresenta a relação entre a 

velocidade eletrosmótica e a tensão aplicada: 

 

eoV = eofµ E  

 

Em pH baixo, o movimento eletrosmótico da solução diminui devido à 

diminuição da ionização dos grupamentos silanóis na parede do capilar; e em pHs 

extremamente ácidos esse movimento pode ser nulo e assim a migração dos 

analitos se dará apenas devido à migração eletroforética do analito (ALTRIA, 1996).  

 

2.1.3. Análise enantiosseletiva por CE 
 

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

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

diasteroisômeros transitórios. A diferença de estabilidade dos complexos formados 



Introdução geral 
 

 

 

32

entre os enantiômeros e o seletor quiral ocasiona diferentes mobilidades tempo-

dependentes e proporciona a separação. Quando o seletor quiral adicionado a 

solução de eletrólito for neutro, a separação acontece no modo denominado 

eletroforese capilar em solução livre (Free Solution Capillary Electrophoresis, FSCE) 

ou simplesmente eletroforese capilar (DA SILVA et al., 2007; RIEKKOLA; 

JÖNSSON; SMITH, 2004; TERABE; OTSUKA; NISHI, 1994). Esse modo é 

conveniente para a separação de solutos que apresentam carga no pH da solução 

tampão em que a análise está sendo realizada. Solutos neutros, mas também os 

que se encontram carregados no pH da solução tampão empregada para a análise, 

podem ser resolvidos pelo uso de seletores quirais carregados ou seletores não 

carregados, desde que se tenha no meio um tensoativo não quiral (modo 

Cromatografia Eletrocinética, Electrokinetic Chromatography, EKC). Esse modo de 

separação também acontece quando se emprega tensoativos quirais (TERABE; 

OTSUKA; NISHI, 1994). 

 

2.1.3.1. Seletores quirais 
 

Diversos seletores quirais vêm sendo utilizados em CE, entre os quais, 

ciclodextrinas (CDs), polissacarídeos lineares, proteínas, antibióticos macrocíclicos, 

éteres de coroa e tensoativos quirais (RIZZI, 2001; VAN EECKHAUT; MICHOTTE, 

2006; GÜBITZ; SCHMID, 2008). Para ser efetivo, um seletor quiral deve apresentar 

algumas características: (a) deve formar complexos diasteroisoméricos transitórios 

com diferentes estabilidades com cada enantiômero; (b) deve ser solúvel e 

quimicamente estável no eletrólito; (c) não deve interferir com a detecção e (d) deve 

exibir rápida cinética de complexação (BLANCO; VALVERDE, 2003). Apesar de 

estarem disponíveis diversos seletores quirais, as CDs e seus derivados são os mais 

usados seguidos pelos antibióticos macrocíclicos, proteínas e polissacarídeos 

lineares (ALI; KUMERER; ABOUL-ENEIN, 2006; JUVANCZ et al., 2008). 

CD são oligossacarídeos cíclicos preparados através da degradação 

enzimática do amido. Elas apresentam a forma de um cone truncado com uma 

cavidade hidrofóbica e extremidades hidrofílicas devido à presença de grupos 

hidroxilas (posições 2, 3 e 6 da glicopiranose) (FANALI, 2000). As CDs nativas mais 

usadas são α-CD, β-CD e γ-CD, consistindo de seis, sete e oito unidades de 
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glicopiranose, respectivamente. A Figura I-4 apresenta as estruturas químicas da α-

CD, β-CD e γ-CD.  

O mecanismo de reconhecimento quiral mais aceito para a resolução 

enantiomérica com CDs envolve a inclusão do analito quiral em sua cavidade 

(formando um complexo de inclusão) e o estabelecimento de interações secundárias 

com os grupos hidroxilas (ou grupos introduzidos por derivação). Estas interações 

diferem entre os enantiômeros e são responsáveis pela sua separação (BLANCO; 

VALVERDE, 2003). 

 

 Figura I-4. Estruturas da α-CD, β-CD e γ-CD. 
 

As propriedades físicas das CDs nativas são completamente diferentes: 

largura da cavidade, solubilidade e massa molecular. Entretanto, possuem a mesma 

profundidade. Mesmo apresentando baixa solubilidade em água, a β-CD apresenta 

cavidade apropriada para o reconhecimento quiral de uma grande quantidade de 

compostos químicos de interesse farmacêutico. Dessa forma, a maioria dos 

derivados de CDs, comercialmente disponíveis e desenvolvidos para melhorar a 

seletividade da separação enantiomérica e a solubilidade, são de β-CD (FANALI, 

2000). Atualmente, uma ampla variedade de derivados de CDs é usada na análise 

quiral por CE. Estes derivados podem ser classificados em: neutros [heptakis-(2,6-di-

O-metil)-β-CD (DM-β-CD), heptakis-(2,3,6-tri-O-metil)-β-CD (TM-β-CD) e 

hidroxipropil-β-CD (HP-β-CD)]; negativamente carregados [carboximetil-β-CD (CM-β-
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CD), β-CD-sulfatada (S-β-CD) e sulfobutiléter-β-CD (SBE-β-CD)]; positivamente 

carregados [2-hidroxipropil-3-trimetil amônio-β-CD (QA-β-CD)] e anfóteros [2-cloreto 

de hidroxipropil-trimetil amônio-β-CD] (GÜBITZ; SCHMID, 2000; BLANCO; 

VALVERDE, 2003; VAN EECKHAUT; MICHOTTE, 2006). 

 

2.1.4. Vantagens e desvantagens dos métodos eletroforéticos  
 

A CE é uma técnica analítica com numerosas vantagens, incluindo elevado 

poder de separação, uso praticamente nulo de solventes orgânicos, necessidade de 

pequena quantidade de amostra e curto tempo de análise (ISSAQ, 2002). O uso da 

CE em separações quirais de fármacos e metabólitos em amostras biológicas ainda 

é uma prática pouco difundida, apesar da elevada eficiência nas separações permitir 

uma resolução ao nível de linha de base dos enantiômeros e do fármaco de 

interesse, mesmo com um baixíssimo grau de enantiosseletividade. Essa elevada 

eficiência também é importante para prevenir a interferência dos componentes da 

matriz, metabólitos e outros fármacos coadministrados, contribuindo para a 

seletividade do método. CE quiral é uma técnica preferencial para análise de 

fármacos polares e/ou básicos e seus metabólitos, principalmente metabólitos de 

fase II, que não são facilmente analisados por técnicas cromatográficas 

convencionais (BONATO, 2003). 

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

como consequência do limitado volume de amostra analisado e do reduzido caminho 

óptico para a detecção (quando empregada detecção por absorção no UV) e menor 

precisão da injeção quando comparada aos métodos cromatográficos (VAN 

EECKHAUT; MICHOTTE, 2006; GÜBITZ; SCHMID, 2008). Para minimizar essas 

limitações instrumentais, várias medidas podem ser adotadas como: uso de 

sistemas de detecção mais sensíveis (detectores eletroquímicos, por fluorescência 

induzida a laser e espectrômetro de massas) (HEMPEL, 2000; BONATO, 2003), 

procedimentos de preparação das amostras que concentram o analito (extração 

líquido-líquido, extração em fase sólida) (SENTELLAS; PUIGNOU; GALCERAN, 

2002; BONATO, 2003) e procedimentos específicos que permitam injetar um maior 

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

de eficiência. 
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 Dentre os procedimentos que permitem a injeção de um maior volume de 

amostra, o mais simples é chamado de empilhamento (stacking) dos analitos, 

caracterizado pela dissolução da amostra em uma solução tampão, em geral mais 

diluída que aquela usada na análise (BONATO, 2003; URBÁNEK; KŘIVÁNKOVÁ; 

BOČEK, 2003; BONATO; JABOR; DE GAITANI, 2005). Outro procedimento que 

permite concentrar a amostra chama-se injeção da amostra em campo amplificado 

(Field-Amplified Sample Injection, FASI). Este procedimento consiste na injeção de 

uma pequena zona de baixa condutividade (geralmente água) hidrodinamicamente 

para posterior injeção eletrocinética da amostra diluída em uma solução com menor 

condutividade que o eletrólito de análise (GRARD; MORIN; RIBET, 2002; 

URBÁNEK; KŘIVÁNKOVÁ; BOČEK, 2003). 

 

2.2. HPLC 

 

HPLC apresenta ampla versatilidade na determinação de fármacos e 

metabólitos, tendo como vantagem em relação à GC, a possibilidade de separação 

de compostos não-voláteis. Os métodos de separação quiral por HPLC podem ser 

classificados em diretos ou indiretos. Nos métodos diretos, emprega-se uma fase 

estacionária quiral ou uma fase móvel quiral. Nesse caso, ocorre a formação de 

diasteroisômeros temporários na fase estacionária ou móvel. Nos métodos indiretos, 

empregam-se fases estacionárias não-quirais e a resolução ocorre pela formação de 

diasteroisômeros através de reação com um reagente quiral e enantiomericamente 

puro (HAGINAKA, 2002; MISLANOVÁ; HUTTA, 2003; OLIVEIRA; SANTANA; 

BONATO, 2005). 

Grande parte das resoluções quirais por HPLC fazem uso da metodologia 

direta através do emprego de fases estacionária quirais (Chiral Stationary Phases, 

CSP). Nas últimas duas décadas, o número de CSP disponíveis comercialmente 

aumentou consideravelmente, permitindo a análise da maioria dos racematos 

existentes. Diferentes tipos de seletores quirais têm sido utilizados na preparação de 

CSP, dentre eles: polissacarídeos e derivados, CDs e derivados, proteínas, 

antibióticos macrocíclicos e outros. Os seletores quirais são derivados e 

incorporados ou imobilizados na superfície de um suporte (geralmente sílica gel), 

atuando como discriminadores quirais in situ durante o processo. Para tanto, deverá 
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apresentar afinidade seletiva para um dos enantiômeros em particular (HAGINAKA, 

2002). 

 

2.2.1. Fases estacionárias quirais baseadas em derivados de polissacarídeos 
 

As CSPs baseadas em derivados de polissacarídeos tornaram-se o tipo de 

fase estacionária mais usada em cromatografia líquida quiral (WARD, 2006) (Tabela 

I-2). Embora os polissacarídeos naturalmente encontrados realizarem 

reconhecimento quiral, derivatizações destes polímeros têm aumentado sua 

estabilidade mecânica e sua habilidade no reconhecimento quiral (YASHIMA, 2001). 

Estas fases são geralmente preparadas pelo revestimento de um suporte de sílica 

com o derivado do polissacarídeo (OKAMOTO; YASHIMA, 1998). Fases 

estacionárias obtidas pela ligação química dos derivados de polissacarídeos em 

sílica também são disponíveis comercialmente (IKAI et al., 2006). Os polissacarídeos 

mais empregados como CSPs são as formas poliméricas da amilose e celulose. 

 Geralmente, essas colunas são muito versáteis e, dependendo do material 

usado, podem ser utilizadas nos modos de eluição normal, reverso e polar orgânico. 

No modo normal são usadas misturas de um solvente apolar (hexano, por exemplo) 

e um solvente polar (etanol, por exemplo), o qual regula o tempo de retenção dos 

analitos, bem como o reconhecimento quiral (KUNATH; THEIL; JÄHNISCH, 1996). 

Além disso, aditivos orgânicos podem ser adicionados à fase móvel para melhorar o 

formato do pico pelo bloqueio dos grupos silanóis residuais (por exemplo, dietilamina 

para fármacos básicos e ácido trifluoracético para fármacos ácidos). Para fármacos 

que apresentam problemas de solubilidade usando o modo normal, pode ser 

aplicado o modo reverso de eluição. Nesse modo de eluição, a separação de 

analitos neutros é realizada pelo uso de uma fase móvel constituída por misturas de 

um solvente orgânico e água. Por outro lado, moléculas ionizáveis podem requerer 

ajustes de pH (por exemplo, meio ácido para fármacos ácidos) ou a adição de 

reagentes para possibilitar a formação de par iônico (por exemplo, ânion perclorato 

para fármacos básicos) (TACHIBANA; OHNISHI, 2001). 
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Tabela I-2. Algumas CSPs derivadas de polissacarídeos usadas em HPLC 
quiral. 

Nome comercial Seletor quiral Tamanho de partícula (µm) 

Chiralpak AD 

Chiralpak AD-R 
Amilose tris (3,5-dimetilfenil) carbamato 10 

   
Chiralpak AD-H 

Chiralpak AD-RH 
Amilose tris (3,5-dimetilfenil) carbamato 5 

   
Chiralpak AS Amilose tris [(S)-α-metilbenzilcarbamato] 10 

   
Chiralpak AS-H 

Chiralpak AS-RH 
Amilose tris [(S)-α-metilbenzilcarbamato] 5 

   
Chiralcel OD 

Chiralcel OD-R 
Celulose tris (3,5-dimetilfenil) carbamato 10 

   
Chiralcel OD-H 

Chiralcel OD-RH 
Celulose tris (3,5-dimetilfenil) carbamato 5 

   
Chiralcel OJ Celulose tris (4-metilbenzoato) 10 

   
Chiralcel OJ-H 

Chiralcel OJ-RH 
Celulose tris (4-metilbenzoato) 5 

H: tamanho de partícula de 5 µm; R: modo de eluição por fase reversa. 

 

Alternativa à análise de fármacos pouco solúveis no modo normal de eluição 

é o emprego do modo polar orgânico, o qual implica no uso de solventes polares 

(por exemplo, metanol, acetonitrila, etc.) ou suas misturas como fase móvel. Esse 

modo tem ganhado especial atenção devido a uma série de vantagens: solubilização 

de muitos fármacos, compatibilidade com a detecção por espectrometria de massas 

e viabilidade de emprego em escala preparativa (IKAI et al., 2006). 

 

2.2.2. Fases estacionárias quirais baseadas em antibióticos macrocíclicos 
 

A introdução de CSPs baseadas em antibióticos macrocíclicos permitiu a 

resolução dos enantiômeros de muitos fármacos que não eram separados com 

outros tipos de CSPs (WARD; FARRIS, 2001). Isso é devido ao grande número de 

interações que ocorrem neste tipo de CSP, incluindo: complexação, inclusão, 

ligações iônicas, entre outras (GÜBITZ; SCHMID, 2006). Diversos antibióticos têm 
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sido usados como seletores quirais e os de maior sucesso são: vancomicina, 

teicoplanina e ristocetina A. Colunas preparadas com essas fases podem ser usadas 

em todos os modos de eluição (normal, reverso e polar orgânico), 

intercambiavelmente sem perda de seu desempenho. Entretanto, maiores 

eficiências são geralmente observadas quando o modo polar orgânico é empregado, 

com ou sem a adição de aditivos orgânicos (por exemplo, dietilamina, ácido acético 

ou sua mistura). Neste modo, uma razão apropriada entre a quantidade de aditivos 

ácidos e básicos deve ser encontrada para assim se obter tempos de retenção 

satisfatórios e a resolução de fármacos ionizáveis (ABOUL-ENEIN; ALI, 2000). Em 

fase reversa, a faixa de pH entre 4 e 7 (faixa que mantém estável a coluna) deve ser 

avaliada a fim de se obter boas separações (ARMSTRONG et al., 1994). As colunas 

baseadas em antibióticos macrocíclicos são comercialmente conhecidas por 

Chirobiotic V e Chirobiotic V2 (vancomicina), Chirobiotic T e Chirobiotic T2 

(teicoplanina), Chirobiotic R (ristocetina) e Chirobiotic TAG (teicoplanina aglicona) 

(SIGMA-ALDRICH, 2010). 

 

2.2.3. Vantagens e desvantagens dos métodos cromatográficos  
 

As análises quirais usando HPLC com CSPs apresentam diversas vantagens: 

(a) as separações ocorrem em baixas temperaturas e a ocorrência de racemização 

devido a essa situação é insignificante; (b) possibilidade de se obter os 

enantiômeros isoladamente em escala preparativa, sem a necessidade de 

tratamentos adicionais; (c) elevada robustez; (d) comercialização de diversas CSPs. 

Por outro lado, as principais desvantagens são: (a) alto custo das colunas quirais 

quando comparadas com colunas convencionais; (b) grande quantidade de 

solventes consumidos principalmente nos modos normal e polar orgânico de eluição 

(DE SANTANA et al., 2009).  

 

3. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS  

 

 A análise de fármacos em amostras biológicas (urina, plasma, soro, sangue 

total, homogenatos de tecidos ou saliva), matrizes extremamente complexas e que 

contém proteínas e sais em altas concentrações, geralmente requer procedimentos 
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de pré-tratamento da amostra antes da etapa analítica (ERNY; CIFUENTES, 2006; 

DE OLIVEIRA et al., 2008). Quando a concentração dos analitos presentes na 

amostra biológica é suficientemente alta ela pode ser analisada diretamente por CE. 

Entretanto, a análise de fármacos em matrizes com alta concentração iônica 

empregando essa técnica, pode resultar no alargamento de picos. Além disso, as 

proteínas presentes na amostra podem adsorver nas paredes internas do capilar 

ocasionando perda de reprodutibilidade e até mesmo o entupimento do capilar. Por 

sua vez, nas análises cromatográficas, as proteínas presentes na matriz podem 

adsorver nas colunas cromatográficas (BONATO, 2003; ERNY; CIFUENTES, 2006). 

Outra função da etapa de preparação da amostra é possibilitar a concentração dos 

analitos para que se obtenham os limites de detecção adequados para a aplicação 

pretendida. Devido a esses problemas, a análise de amostras biológicas requer um 

pré-tratamento, ou seja, um procedimento de extração do analito. As técnicas de 

extração e/ou pré-concentração permitem, entre outras coisas, a concentração dos 

analitos de interesse e uma separação livre de interferentes (QUEIROZ; COLLINS; 

JARDIM, 2001). 

 A técnica mais comumente utilizada para extração e/ou pré-concentração de 

compostos presentes em fluidos biológicos é a extração líquido-líquido (Liquid-Liquid 

Extraction, LLE) (QUEIROZ; COLLINS; JARDIM, 2001; BONATO, 2003; ERNY; 

CIFUENTES, 2006; DE OLIVEIRA et al., 2008). Porém as tendências atuais 

apontam no sentido da utilização de menores quantidades de amostras; obtenção de 

maior seletividade e especificidade na extração; desenvolvimento de métodos 

menos agressivos ao meio-ambiente, com menor desperdício e, o uso de 

quantidades mínimas de solvente orgânico. Dentro deste contexto, técnicas de 

microextração que utilizam quantidades mínimas de solvente orgânico vêm sendo 

desenvolvidas. Dentre estas técnicas destaca-se a microextração em fase líquida 

com membranas cilíndricas ocas (Hollow Fiber Liquid-phase Microextraction – HF-

LPME) (DE OLIVEIRA et al., 2008). 

 

3.1. Extração líquido-líquido 

 

 Na LLE, o fenômeno de partição dos componentes da amostra entre a fase 

aquosa e orgânica rege o processo de separação. A eficiência da extração depende 
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da afinidade do soluto pelo solvente de extração e da razão das fases. Para alguns 

sistemas, o valor da constante de distribuição (KD) entre as fases pode ser 

aumentado pelo ajuste do pH (para prevenir a ionização de ácidos ou bases), pela 

formação de pares iônicos com solutos ionizáveis, pela formação de complexos 

lipofílicos com íons metálicos ou pela adição de sais neutros (diminuição da 

solubilidade dos compostos orgânicos na fase aquosa). Apesar da simplicidade e 

uso de solventes disponíveis comercialmente, LLE apresenta certas desvantagens, 

como alto consumo de solventes orgânicos, formação de emulsões, necessidade da 

etapa de separação de fases e dificuldade de automação (JÖNSSON; 

MATHIASSON, 2000; QUEIROZ; COLLINS; JARDIM, 2001).  

 

3.2. Microextração em fase líquida com membranas ocas 

 

Pedersen-Bjegaard e Rasmussen (1999) idealizaram uma nova metodologia 

de extração combinando os conceitos de extrações com membranas. Na HF-LPME, 

considerada uma evolução dos métodos de microextração com solventes, uma 

membrana capilar, porosa e hidrofóbica (geralmente polipropileno) é impregnada 

com solvente orgânico, enquanto que o lúmen da membrana é preenchido com uma 

fase aceptora (microextrato). Essa técnica requer um baixíssimo consumo de 

solventes orgânicos e o baixo custo de cada unidade de extração (membrana 

capilar) possibilita o uso único de cada membrana, evitando-se problemas de 

carryover (PEDERSEN-BJEGAARD; RASMUSSEN, 1999; PSILLAKIS; 

KALOGERAKIS, 2003).  

A HF-LPME pode ser executada em dois modos de extração: duas ou três 

fases, de acordo com as características do analito. No modo de duas fases, o analito 

é extraído a partir de uma amostra aquosa (fase doadora) através de um solvente 

orgânico, imiscível em água, imobilizado nos poros da membrana, para a fase 

aceptora (mesmo solvente) localizada no lúmen da membrana. Para obtenção de 

sucesso nesse modo de extração os analitos devem apresentar média ou elevada 

hidrofobicidade, podendo apresentar tanto caráter ácido, básico ou neutro. No modo 

de três fases, o analito é também extraído a partir de uma solução aquosa (fase 

doadora) através do solvente orgânico imobilizado nos poros da membrana (fase 

orgânica) para uma solução aquosa (fase aceptora) presente no lúmen da 
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membrana. O pH da fase doadora e aceptora são ajustados de tal forma a manter o 

analito não ionizado e ionizado, respectivamente. Dessa forma, esse modo de 

extração é útil para analitos com caráter ácido ou básico. Neste caso, a fase 

orgânica funciona como uma barreira entre a fase aceptora e doadora (ambas 

aquosas), prevenindo sua mistura. Diferentes parâmetros devem ser estudados 

durante o desenvolvimento do método por HF-LPME, tais como: ajuste do pH e força 

iônica da amostra, membrana de extração, volume de amostra (solução doadora), 

tipo de solvente orgânico, tempo de extração, solução aceptora e agitação do 

sistema (PSILLAKIS; KALOGERAKIS, 2003). 

A HF-LPME pode ser executada em duas configurações principais: 

configuração em “U” (mais empregada) que utiliza duas microsseringas (ou 

ponteiras) conectadas a membrana e configuração tipo “haste” (“rod like”), que utiliza 

somente uma microsseringa tanto para injetar como para coletar a fase aceptora 

(DE OLIVEIRA et al., 2008).  

 

4. FÁRMACOS SELECIONADOS PARA O ESTUDO DE BIOTRANSFORMAÇÃO 

COM FUNGOS ENDOFÍTICOS. 

 

 Os fármacos bufuralol (Figura I-5 a1), donepezila (Figura I-5 b1) e midodrina 

(Figura I-5 c1) juntamente com seus principais e respectivos metabólitos: 1’-

hidroxibufuralol (Figura I-5 a2), 1’-oxobufuralol (Figura I-5 a3); 6-O-desmetil 

donepezila (Figura I-5 b2) e 5-O-desmetil donepezila (Figura I-5 b3) e 

desglimidodrina (Figura I-5 c2), foram selecionados para o desenvolvimento deste 

trabalho por apresentarem biotransformação estereosseletiva e metabólitos ativos 

provenientes do processo de biotransformação em mamíferos. 

 Os fármacos estudados serão apresentados na forma de capítulos. Cada 

capítulo consta de revisão da literatura sobre o fármaco, objetivos específicos, 

materiais e métodos, resultados e discussão e comentários finais. 
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Figura I-5 – Estruturas moleculares de bufuralol (a1), donepezila (b1) e 
midodrina (c1) e de seus principais e respectivos metabólitos: 1’-hidroxibufuralol 
(a2) e 1’-oxobufuralol (a3); 6-O-desmetil donepezila (b2) e 5-O-desmetil 
donepezila (b3) e desglimidodrina (c2). *Centros quirais. 
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Capítulo 4 – Determinação enantiosseletiva de DPZ, 5-ODD e 6-ODD por HPLC 
 

 

 

A biotransformação de fármacos empregando fungos pode ser uma 

importante fonte de metabólitos conhecidos e desconhecidos que podem então ser 

empregados em estudos para estabelecer as suas propriedades farmacológicas e 

toxicológicas. Esse tipo de estudo pode também gerar informações adicionais sobre 

a capacidade do sistema enzimático desses micro-organismos em mimetizar as 

enzimas responsáveis pela biotransformação de fármacos em humanos. Para 

monitorar a formação dos metabólitos nos processos de biotransformação, é 

necessário desenvolver e validar métodos analíticos com características adequadas 

para essa aplicação. Sendo assim, este trabalho tem a finalidade de desenvolver 

novas metodologias analíticas e estudar a biotransformação estereosseletiva dos 

fármacos bufuralol, donepezila e midodrina empregando fungos, visando estabelecer 

quais metabólitos são formados, se o processo é estereosseletivo e se as condições 

empregadas são viáveis para a obtenção desses metabólitos em larga escala. Para 

alcançar estes objetivos foram desenvolvidas as seguintes etapas: 

 

a) Desenvolvimento e validação de métodos empregando CE e HPLC, bem 

como técnicas convencionais (LLE) e modernas (HF-LPME) de preparação de 

amostras para a análise estereosseletiva de bufuralol e de seus metabólitos 

1’-hidroxibufuralol e 1’-oxobufuralol; donepezila e seus metabólitos 5-O-

desmetil donepezila e 6-O-desmetil donepezila; midodrina e seu metabólito 

desglimidodrina em meio de cultura; 

 

b) Aplicação dos métodos validados nos estudos de biotransformação 

estereosseletiva dos fármacos selecionados empregando fungos; 

 

c) Avaliação da cinética de biotransformação estereosseletiva empregando 

fungos. 
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 Neste trabalho as técnicas HPLC e CE foram empregadas na determinação 

estereosseletiva dos fármacos midodrina, bufuralol, donepezila, e seus respectivos 

metabólitos em meio de cultura. Também foi desenvolvido um método aquiral para a 

determinação da midodrina e seu metabólito. Os métodos desenvolvidos e validados 

foram empregados para estudar a biotransformação dos referidos fármacos 

empregando fungos. Estas técnicas analíticas forneceram métodos com suficiente 

resolução, seletividade, precisão, exatidão e detectabilidade para a determinação 

dos fármacos e seus metabólitos para a finalidade pretendida. A CE mostrou-se 

particularmente interessante, devido ao baixo custo do método decorrente, 

principalmente, da reduzida quantidade de reagentes usados. Esta técnica destaca-

se também por sua complementariedade em relação aos métodos cromatográficos 

estereosseletivos, já que somente a CE quiral possibilitou a determinação 

simultânea dos enantiômeros da midodrina e DMAE, o que não foi possível obter por 

HPLC. Por outro lado, a análise estereosseletiva por HPLC, apesar do maior volume 

de solventes orgânicos empregados, apresentou excelente habilidade no 

reconhecimento quiral do bufuralol, donepezila e seus metabólitos, com destaque 

para as colunas baseadas nos derivados tris (3,5-dimetilfenilcarbamato) dos 

polissacarídeos celulose e amilose. Essas colunas têm a vantagem adicional de 

poderem também ser empregadas em análises semipreparativas para isolamento 

dos metabólitos formados. Uma estratégia para reduzir a quantidade total de 

solventes orgânicos usados nos métodos foi a combinação da análise quiral 

cromatográfica com técnicas miniaturizadas de preparo de amostras, como a HF-

LPME. A HF-LPME forneceu valores adequados de recuperação com 

cromatogramas livres de interferentes e emprego reduzido de solventes orgânicos. 

 A biotransformação estereosseletiva empregando fungos endofíticos foi 

observada, nas condições estudadas, somente para o fármaco midodrina, que foi 

convertida no metabólito DMAE através de uma hidrólise do grupo funcional amida. 

Estudos de biotransformação (aquiral) da midodrina por fungo endofítico e 

fitopatógeno foram realizados comparativamente em condição estática e de 

agitação. Na condição de agitação foi observada a formação preferencial e com 

maior rendimento do metabólito monitorado (DMAE) enquanto que na condição 

estática foi verificada uma maior diversidade de picos (prováveis produtos de 

biotransformação), com rendimento inferior ao do metabólito monitorado. A condição 
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estática de biotransformação com os fungos Papulaspora immersa e Botrytis cinerea 

2100 foi avaliada em escala ampliada. A biotransformação com ambos os fungos 

produziram DMAE, além de um derivado desaminado inédito da midodrina pelo 

fungo Botrytis cinerea 2100. 

 Exceto pelo estudo de biotransformação aquiral da midodrina, todos os 

demais foram feitos empregando uma condição padronizada de biotransformação. 

Nesta condição não foi observada a biotransformação do bufuralol nos metabólitos 

1’-oxobufuralol e 1’-hidroxibufuralol pelos fungos endofíticos, indicando a 

necessidade da busca de condições mais propícias para este tipo de reações. 

 Na biotransformação da donepezila foram observadas reações de 

desmetilação em grupo funcional metoxila. O fungo Beauveria bassiana ATCC 7159 

formou predominantemente o metabólito (−)-(R)-5-ODD enquanto que o fungo 

Cunninghamella elegans ATCC 10028B formou predominantemente o metabólito 

(−)-(R)-6-ODD, com excesso enantiomérico de 100%. Portanto, esse fungo é 

particularmente interessante para obtenção desse metabólito na forma 

enantiomericamente pura. 

 Para finalizar, este estudo é o primeiro relato da biotransformação dos 

fármacos midodrina e donepezila empregando fungos. Também, mostra de maneira 

inédita, a habilidade dos fungos endofíticos em realizar reações de hidrólise 

estereosseletiva (midodrina) e a produção de um metabólito de forma 

enantiomericamente pura (donepezila). Portanto, as informações aqui apresentadas 

podem ser usadas para a obtenção de metabólitos enantiomericamente puros, ou 

não, para serem empregados em estudos farmacológicos e/ou toxicológicos, bem 

como para mimetizar reações de biotransformação em mamíferos e para direcionar 

a seleção de micro-organismos catalisadores das reações observadas. 

 

 

 

 

 

 


