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No fundo existe neste planeta somente um

ónico problema~ e este se chama: como se

abre caminho? Como se chega ao ar livre?

Como se rompe o casulo~ para vir a ser

borboleta?

Thomas Ivlann
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GLClSSARIO

HPLC - High Performance Liquid Chromatography

Cromatografia Liquida de Alta Eficiéncia

HPTLC - High Performance Thin Layer Chromatography

Cromatografia em Camada Delgada de Alta Eficiéncia

GC/MS - GasChromatography/Mass Spectrometry

a Gas Acoplada a Detector Seletivo de Massa

CI~omatog rCl. tia

ElA - Eniyme Immunoassay

RIA - Radioimmunoassay

Enzima Imunoensaio

Radioimunoensaio

ELISA - Enzyme Linked Immunosorbent Assay

Enzima ligada ao Anticorpo

Imunoen~~aio por

CLIA - Chemioluminescence Immunoassay

Ouimioluminescéncia

HFBA - Anidrido Heptafluorbutirico

Imunoensõ:l.io pOI·-

BSTFA - Bis-( trimetilsilil ) trifluoracetamida

TMCS - Trimetilclorosilano

TMSI - Trimetilsililimidazol
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1 . I NTF.:ODUÇ~O

No mundo todo a produ~~o de alimentos n~o tem acompanhado o

crescimento populacional. Em 1830 a Terra era habitada por

nada menos do que um bilh~o de pessoas. Outros cem anos

foram necessários para dobrar esse nÚmero.Todavia~ em apenas

trinta anos~ ou seja ~ em 1960~ a popula~~o atingiu a cifra

de três bilhBes e em 1983 a de quatro bilhbes e meio.

Estima-se que no ano 2000 a popula~~o mundial chegue a seis

bilhbes e trezentos milhdes de habitantes.

E certo que nas próximas décadas o mundo n~o apenas estará

mais populoso,mas também mais poluido, menos estável

ecologicamente~ com maior demanda de água~ alimentos e

energia ~2" Evidentemente esses fatores já constituem enorme

preocupa~~o que se manifesta~ particularmente com rela~~o

aos alimentos~ na busca de melhor aproveitamento do solo~ no

controle de pragas~ nas altera~bes genéticas de plantas e

animais visando aumentar a quantidade e qualidade dos

alimentos no menor intervalo de tempo possivel. Além disso~

desnecessário seria discutir a import~ncia do fator

económico-financeiro que envolve toda a indÚstria mundial e~

em particular~ a alimenticia .

Assim, acredita-se que haverá uma exigência em termos de

racionaliza~~o da produ~~o de alimentos. Entre estes~ grande

destaque é dado às proteinas~ que constituem de 10 a 12% do

valor energético total da dieta.

Proteinas vegetais s~o responsáveis por 70% das usadas na

nutri~~o humana, enquanto que as animais contribuem com

apenas 30%. As proteinas de origem animal s~o provenientes

de aproximadamente 9 bilhdes de animais~ compreendendo 3
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bilhOes em gado~ 600 milhOes em suinos e 5~4 bilhbes em

aves.E evidente que~ para se produzir proteina animal~

necessita-se~ basicamente~de proteina vegetal. Estima-se que

sejam necessários 500 milhões de toneladas de proteina

vegetal para produzir 50 milhOes de toneladas da animal para

consumo l1umano~ ou seja~ uma propori~o de 10:1 ::$0

Em alguns paises~ a quantidade de gr~os utilizada como rai~o

animal chega a competir~ em alto grau~ com as necessidades

da nutri~~o humana. Como consequência~ tem havido uma

crescente busca dos chamados promotores de cre5cimento~ com

o objetivo de aumentar a eficiência da produ~~o animal.

No aumento da produ~~o de carne s~o usados~basicamente~dois

grupos de substências para estimular o crescimento~ os

antibi6ticos e os hormónios de acordo com suas atividades

farmacoterápicas. Os primeiros s~o legalmente usados~sob

certas cond~~Oes~ na maioria dos paises~ em ra~bes ou na

medicina veterinária~ e os hormbnios~ ou substáncias

naturais e sintéticas com atividade hormonal~ que têm sua

utilizai~o vetada~ ou pelo menos restringida~ em vários

paises do primeiro mundo e também no Brasil.

E sabido que~ desde a década de 40~~2e os harmOnias

anabolizantes vêm sendo utilizados na produ~~o animal com o

objetivo de proporcionar maior ganho de massa muscular num

menor periodo de tempo e a consequente economia de ra~~o.

Esta prática~ desde o inicio da década de oitenta~ tem sido

motivo de preocupa~~o devido aos possiveis riscos que os

anabólicos acarretam à saúde do consumidor.

Como ocorre com qualquer substência~ o destino dos hormónios

anabolizantes no organismo animal~ ap6s sua administra~~o~

dependerá de sua farmacocinética~ que determinará a raz~o de

elimina~~o destas substências do organismo~ na sua forma

inalterada ou como produto de biotransformai~o.
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Considerando-se que os anabólicos seguem uma cinética de

primeira ordem e a administra~~o dos hormOnios baseia-se em

múltiplas doses ou em implantes de liberai~o lenta, a

concentra~~o aumentará até atingir um estado de equilíbrio

entre absori~o e eliminai~o. Tal equilíbrio pode levar à

presen~a de residuos encontrados na carcaia dos animais apÓs

o abate . Ao cessar a aplica~~o, observa-se uma diminuii~o

exponencial deste residuo.

Implantes liberam anabólicos por vários dias~ ou mesmo

meses, e os residuos ocorrem n~o somente no sitio de

aplica~~o mas também podem estar presentes na carne,

visceras~ sangue, fezes e urina do animal. A concentrai~o

nos tecidos comestiveis é semelhante àquela dos esteróides

sexuais endógenos~ ou seja~ inferior a 1 ppb, residuo este

intimamente relacionado com o periodo de carência.

A maior concentrai~o dessas subst~ncias ocorre no local do

implante, sitio de aplicai~O~ e~ em alguns casos~ mesmo

decorrido o tempo recomendado entre o implante e o abate,

foram detectadas quantidades significativas (superiores a

20% ) do hormOnio n~o absorvido~ o que pode acarretar riscos

à saúde do consumidor71 •

Os principais problemas relacionados à ingest~o de carne

contaminada com residuos de anabólicos s~o o potencial

carcinogênico que apresentam e a possibilidade de

crescimento precoce de pré-adolecentes71.1oo.14~.

Como foi dito anteriormente, em muitos paises existe uma

legisla~~o proibindo todos os agentes anabolizantes ou

permitindo o uso de apenas alguns deles em animais de abate.

Esta legislai~o fundamenta-se justamente no que cada pais

considera como risco à saúde pública1~.14.2o.132.
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Evidentemente~ a única forma de se fazer cumprir a

legislai~o é através da criaiâo de sistemas de controle que

compreendam a inspei~o veterinária dos animais vivos, ou da

carcaia após o abate, e a análise laboratorial da carne ou

fluidos biológicos desses animais, visando à deteci~o de

residuos.

Tal controle tem, ou deveria ter, por objetivo, n~o somente

assegurar a qualidade da carne ingerida no pais, como

também cumprir com exigências regulamentares na sua

exportai~o, o que gera importantes divisas ao pais.E

interessante notar que,anualmente, s~o produzidos no Brasil

de 3 a 3,5 milhOes de toneladas de carne bovina, de 2 a 2,5

milhOes de toneladas de frango e 700 mil toneladas de

suinos. Desse total, de 400 a 600 mil toneladas de carne e

de 300 a 600 mil toneladas de frango s~o destinadas à

exportai~o, que somente em 1988 correspondeu a 500 milhOes

de dÓlares (*)

Assim, a fiscalizai~o da qualidade da carne ingeri da ou

exportada , no que concerne aos anabÓlicos, deve ser

efetivamente realizada e, para ta~to, deve-se contar com uma

metodologia confiável que, em geral,compreende

métodos analiticos extremamente sofisticados, pois exigem

técnicas de elevada sensibilidade e equipamentos de alta

resolui~O.

o presente trabalho visa discorrer sobre os métodos mais

significativos encontrados na literatura, bem como analisar

diversos tipos de amostras biológicas através de técnicas

rotineiramente usadas em paises desenvolvidos e que possam

ser sugeridas como medidas de fiscalizai~o neste pais.

(*) ( Fonte: ABIEC - Associai~o Brasileira dos Exportadores

de Carne)
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2. OBJET l\iO

o presente trabalho tem por objetivo avaliar a metodologia

atualmente utilizada para detectar a presenia de hormOnios

anabolizantes na produi~o de animais de criai~o, visando a

uma adequai~o da análise a diferentes materiais biológicos.

Os objetivos especificas foram:

avaliar as diferentes técnicas (extrai~o, purificaiào e

identificai~o ) dos métodos analiticos mais

frequentemente descritos na literatura.

aplicar a metodologia de eleii~o na deteci~o de

dietilestilbestrol (DES ) administrado

experimentalmente em bovinos.

- aplicar esta mesma metodologia em amostras autênticas.



3 • MATERIAL E METDDOS

3.1. MATER U)L

3.1.1. Amostras do experimento

3.1.1.1. Animais utilizados no experimento.

ó

Bovino da ra~a Nelore; castrado~ com no

máximo 350 Kg de peso~ ao qual foram

implantados comprimidos de Dietilestilbestrol

(DES)~ marca VI-GAIN R, na paFte inferior das

orelhas .

. 1 animal.

Bovino da ra~a Nelore~castrado~ com no máximo

.350 Kg de peso~utilizado como controle no

experimento.

• ..••.. 1 animal.



7

3.1.1.2. Próstatas

Foram submetidas a exame anátomo-patológico

as próstatas dos animais do experimento

••• oA •••• 2 amostras.

3.1.1.3. Tecida subcut~neo dos locais de implante.

Foram analisados os tecidos correspondentes

aos sitios de aplica~~o do composto com

atividade hormonal~ DES~ em ambas as orelhas

do boi tr21. tado.

Foram analisadas as partes correspondentes do

animal controle.

" ••••.• a.4 amostras~

3.1.1.4. Aliquotas de urina dos animais submetidos

ao experimento.

• ...•....•. 16 amostras.

3.1.1.5. Vísceras (fígado e rins) dos animais

submetidos ao experimento •

............. 6 amostras.

3.1.1.6. Tecido muscular~ popularmente reconhecidos

como "músculo" e "filet mignon"~ dos animais

submetidos ao experimento •

............. 4 amostras.



3.1.2. Amostras autênticas

3.1.2.1. Aliquotas de urina de animais abatidos e

destinados ao comércio

8

............. 50 amostras.

3.1.2.2. Tecido muscular de animais abatidas e

destinadas ao comércio

M ••• a ••• u •••• i1 amost~as

Observa~~o:

Todas as amostras foram enviadas ao laboratório em

frascos de polipropileno, sob refrigera~~o, onde foram

mantidas a -200 C quando foram oportunamente

analisadas.

3.1.3. Aparelhos e equipamentos acessórios •

• Cromatógrafo a gás, modela 5870 - Hewlett Packard,

acoplado ao detector seletivo de massa, impacto de

eletrons, modelo 5970 - Hewlett Packard; injetor

tipo "sp litless"; coluna capilar Ultra •._\
.a::. -

Hewlett Packard, 5% fenil metil silicone, 25m de

comprimento x 0,2 mm de di~metro interno, espessura

do filme O.33um •

• Cromatógrafo liquido de alta eficiência, modelo

480C - Instrumentos Cientificos CG Ltda; coluna
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Lichrosolv 008, 5um, comprimento 150mm x 4,6mm de

diámetro interno, pré-coluna de silica quimicamente

ligada(fase reversa) micro - Bondapack C18, 0,5 cm

(je comprimento e 0,6 cm de diámetro; 11 loop;; de 20

uL; detector de UV com comprimento de onda

variável, modelo UV-GC-435, Instrumentos

Cientificos CG Ltda ; registrador I integrador

modelo 3392 - Hewlett Packard; forno para

aquecimento da coluna - Instrumentos Cientificos CG

L tdCl.•

· PotenciOmetro, modelo B 374 -MicronaI R •

· Centrifuga, modelo GF8 - FanemR •

· Estufa- Heraus R.

• Fonte de luz UV, comprimentos de ondas fixas: 254 e

366 nm, -DegasaR •

· CronOmetro; banhos de água; agitadores mec~nicos

ti po vorte:·:.

• Aparelho para extra~~o em fase sólida, modelo Vac

Elut - J.T.Baker •

.. Ultrasom, modelo T7 -Thornton R •

Gases especiais para cromatografia em fase gasosa:

Hélio (99,997%) e para evapora~âo de amostras:

Nitrogênio (99,995%),ambos da Oxigênio do Brasil

· Bloco de aquecimento e evapora;âo sob fluxo de

nitrogênio para frascos de deriva~âo - fabrica~~o

doméstica.



· Nebulizadores~ pipetas automàticas~ microseringas.

• Suporte para filtragem sob press~o - Millipore.

· Freezer.

10

· Cubas cromatogràficas

3.1.4. Medicamento

14 }( 11 ;.( 6 cm Camag l"If

.Comprimidos VI-GAINI"If· rlrinc1pio ativo DES,15mq

Vineland Laboratories~ New Jersey~ USA.

3.1.5.So1ui~es padr~o.

• Solu~~o metan6lica de 0~1% DES [ E~ 3,4, bis

(p - hidroxifenil) - 3 hexeno]- Sigma

Chemical Co.

A análise por HPLC e HPTLC constatou a

presen~a do isómero cis ( 5% )

· Solu~~o metan6lica de DES he}(adeuterado~60

(DESd6) - {([1,1,1,6,6,6,-d6]]-E-3,4-di-(4

hidroxifenil)-hex-3-eno) 0,1%, gentilmente

cedida pelo Prof. C. Van Peteghem.

• SoIUi~O de hidrocarbonetos 0,1% em n-hexano



3.1.6. Soluides e reagentes~ adsorventes e sistemas

solventes.

· Sistemas solventes

(A) Clorofórmio- Acetona (9:1 v/v)

(8) Ciclohexano- Acetato de etila- Etanol

(77~5:20:2~5 v/v)

(C) Metanol- Agua (65:35 v/v)

(D) Diclorometano- Metanol (94:6 v/v)

• Agente cromogênico.

Metanol- H2S04 conc. (9:1 v/v)

Preparar a mistura metanólica no momento de

uso

• Agente de deriva~~o.

11

BSTFA +1% TMCS (bis- (trimetilsililtrifluoro)

acetamida; trimetilclorosilano - Pierce

Chemical Co.

HFBA - Anidrido hexa1luoro butirico - Sigma

Chemical Co.

• Metanol~ grau Lichrosolv - Merck R ,

bidestilado em vidro pirex



• n-Hexano - MerckR~ bidestilado em vidro pirex

· Acetato de etila - MerckR~bidestilado em

vidro pirex

· Agua bidestilada em vidro pirex

· Etano1

• Clorofórmio

• Acetona

• Ciclo--hexano

12

• Eter dietilico lavado com solu;âo de sulfato

ferroso 25% e três vezes com água bidestilada

e~ subsequentemente~ destilado para evitar a

presenia de peróxidos

-glicuronidase/arilsultatase de Helix

pomatia - Sigma Chemical Co.

• Subtilisina Carlsberg - Sigma Chemical Co.

· Colunas de extra~~o em fase sólida - Sep-pak

C18 ~Waters(cat.51910) ou Baker Bond spe~

J.T.Baker Chemical Co. (cat.7020-06)

• Sephadex LH-20 - Sigma Chemical Co.

· Lâ de vidro tratada com DMCS - AlltechR

• Na2S04 anidro~ Merck R



· Acido sulfúrico concentrado - Merck A

• Dimetilclorosilano (DMeS) - Merck R

• Filtros de membrana de celulose - MFS de 47

mm de diamétro e poros de O~45 u

· Solu~~es tamp~o

(1) Tamp~o acetato 3M

(2) Tamp~o acetato O~2M

(3) Tamp~o TRIS O~l M - hidroxi 

metilaminometano - Trometamol - Merck R

• Cromatoplacas de silica gel G 60~de alta

resolui~0~10 x 10cm~ com indicador de

fluorescência - Merck R

Todos os solventes utilizados sem indica~~o de marca

comet-cial foram de grau 11 pro-anál ise" ~ obtidos de

diferentes empresas.

Todo o material de vidro n~o descartável foi lavado com

E}: trem - Merck R , ou com solu~~:'(c) sul foclrtlmi c:,:\, (7~

enxaguado exaustivamente com água desmineralizada.

1 <
'-'

Os frascos onde foram retomadas as fra~oes recolhidas por

HPLC~ bem como os de deriva~~o~ foram tratados com uma

solu~~o do agente de silaniza~~o DMCS 51. em n-hexano e

posteriormente lavados exaustivamente com n-hexano e

metanol.
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Nota: O fato de se indicar a procedéncia dos solventes~

reativos e reagentes n~o denota uma excelência em relai~o

às outras marcas existentes no mercado.

:3.2. METODOS

3.2.1. Delineamento Experimental

o medicamemto VI-GAINR~ na quantidade de 30 mg,

foi administrado a um dos animais~por via

cut~nea~ sob acompanhamento veterinário~

através de implantes na base externa das

orelhas ( dois comprimidos de 7~5 mg de DES em

cada orelha). O outro animal foi utilizado como

controle e submetido às mesmas condiiÔes

climáticas e de alimentai~o do animal que

sofreu o implante. Este experimento foi

realizado em uma fazenda no interior do Mato

Grosso ..

As amostras de urina foram colhidas nos dias

O~1~2~4~7~10~15~22do experimento. Decorridos

28 dias do implante os animais foram abatidos.

Os sitias de aplicai~o~ as amostras de visceras

(figado e rins)~ de próstatas e de tecido

muscular ("músculo" e "filet mignon") foram

separadas do restante das carca~as e enviadas

ao laboratório para análise.
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3.2.2. Exame anátomo-patológico da glêndula prostática

As próstatas dos animais do experimento foram

submetidas a exame anátomo-patológico no

Laboratório de Anatomia Patológica e

Citopatologia S/C Ltda, de Presidente Prudente,

onde foram avaliadas a dilatai~o glandular,

hiperplasia do epitélio de revestimento, a

hipertrofia com fibrose do estroma, a

metaplasia Malpighiana e, ent~o, dada a

conclus~o histológica.

3.2.3. Análise dos sitios de aplicai~o

o local de aplica~~o do agente anabolizante DES

no animal tratado, constituido de cerca de 4g

de tecido subcut~neo, foi submetido a uma

macera~~o em meio metanólico, centrifugai~o;

separa~~o do sobrenadante e posterior extrai~o

com éter dietilico. A frai~o etérea foi

evaporada a secura em banho-de-água, a 370 C,

sob fluxo de nitrogênio. ( Fig.l ) Os residuos

foram duplamente aplicados em lados opostos da

cromatoplaca de alto desempenho (HPTLC),

acompanhados de 1 ug do padr=o de DES. Um dos

lados da placa foi submetido ao sistema

solvente (A) enquanto o outro ao sistema

solvente (B).Posteriormente, a placa foi

nebulizada com agente cromogênico, aquecida a

1000 C por 10 minutos e observada sob luz UV e

visivel.



3.2.4. Análise de DES em amostras de urina por GC/MS

e HPTLC

16

Foram analisadas amostras de urina colhidas dos

animais tratado e de controle, nos dias

O,1~2~4~7~10~15 e 22 após o implante do agente

anabolizante~ bem como as amostras autênticas

de urina dos animais de diferentes abatedouros.

o método empregado na análise dessas amostras

foi de SCHMIDT e col 129 modificado por VAN

PETEGHEN (comunica~~o pessoal) que consiste no

ajuste do pH urinário a 4,6 com tamp.o acetato

3M e eluii~o em coluna Cla com metanol. O

eluato é evaporado em banho-de-água a 40 <::>C!.

sob fluxo de N2, retomado em tamp~o acetato

0~2M e adicionado de -glicuronidase para a

hidrólise dos conjugados de DES. Após hidrólise

a 37 <::>[;/:1.6 h(H"i:\~:; ou ~.'.() <::>(j;;~ t·!cw<:\~:; i:l molu~:t;~'C) é

transferida para a mesma coluna e18 e o

anab61ico livre é, ent.o, eluido da 'coluna com

acetato de etila. O eluato é e~aporado a secura

a 40° C sob fluxo de N2.



r
~esiduo

--r
descCl.~ta~

Sitio de aplica~~o

4g

co~ta~ em pequenos

peda~os

mace~a~

metanol

éte~ dietilico

1
fase eté~ea

evapo~a~ a

seCll~a sob

N2

~etomc::w em

17

100 uL MeOH

HPTLC

Fig.1 - Esquema do p~ocedimento de ext~a~~o utilizado pa~a

análise de sitio de aplica~~o em bovinos
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A purifica~~o do residuo é feita por HPLC onde

é coletada a fra~~o correspondente ao DES. Esta

é evaporada a secura a 60° C sob fluxo de N2.

As condi~bes do HPLC

detector UV 240 nm;

foram as seguintes:

fluxo de solvente eluente:

MeOH - H20 ( 65:35) 1 mL/min. A coluna é

mantida a 35 0 C

Como técnicas de identiticaiào usam-se GC/MS e

HPTLC. No caso de detec~~o por GC/MS~ o residuo

obtido do HPLC é tratado com agente silanizante

aquecido em estufa a 60° C/ ih e evaporado em

bloco de aquecimento a 40 0 C sob fluxo brando

de N2. O residuo é retomado em 25uL de n-hexano

e 1uL é injetado no cromatógrafo.

As condi~bes do GC/MS s~o as seguintes:

temperatura do injetor = 250 0 C~ temperatura da

interface = 280 0 C; temperatura programada da

coluna := 200 a 280° C,S C/min~ fluxo de hélio 

0~5 mL/min (280° C:); voltagem da fonte de

eletrons := '70 eV;"dwell time" := 100 msec .=.?

voltagem da eletron multiplier = 2200 eV;

fragmentai~o por impacto de eletrons; detec~~o

por monitoriza~~o seletiva de ions ( SIM )~

ions monitorizados m/z = 412~ 397 e 383 para

DES e m/z := 418 e 403 para DESd6~ no caso da

deriva~~o com BSTFA + 1% TMCS.Para a deriva~~o

com HFBA os ions monitorizados foram m/z 660~

631,447, e 341 para DES enquanto que para o

DESd6 foram m/z 666~ 347 e 637.
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Para a identifica~~o por HPTLC~ os residuos s~o

integralmente aplicados~ acompanhados do padr~o

de DES~ e a placa é desenvolvida

bidimensionalmente com os sistemas solventes

(A) e (B)~ nebulizada com o agente cromogénico

e aquecida a 1000 C/ 10 mino (.;., () b~;E'I"'\.l-:·:l.~:~;(C:f d 4El ~:;

manchas na cromatoplaca é feita visualmente ou

com auxilio da fonte de UV em 366nm. A Fig. 2

ilustra o esquema analitico utilizado neste

método.

Amostras de urina controle adicionadas de 50 a

200ng de DES acompanharam as análises. Em todas

as amostras identificadas pela técnica de GC/MS

houve a adi~~o de 50 ng de DES deuterado.

3.2.5. Análise de DES em amostras de vísceras e

tecido muscular por BC/MS

A metodologia utilizada foi a descrita por VAN

PETEGHEM1e5 , com modifica~0es realizadas pelo

autor ( comunica~~o pessoal )~ que consiste na

digest~o de amostras de tecido em meio

tamponado de TRIS e subtilisina em banho-de

~.gua a 60 ~c:: pOI'" <:).pl'·O)( :i.m":HL:"l(IH·:~ntl::~ :t.:? h" (i pÓ·,:,.

centrifuga~~o~ o sobrenadante é extraido com

éter d ieti 1 i co ~ evaporél.do a secura ~ a 37°C ~:;olJ

fluxo de N2. O residuo é retomado com metanol e

água sendo~ posteriormente~ eluido em acetato

de etila através da coluna Cl8. O eluato é

evaporado a secura a 40°C sob fluxo de N2 • O
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Figa 2 Fluxograma do procedimento utilizado na detec~~o de

DES em amostras de urina.



residuo é submetido a purificai~o por HPLC e

a identificai~o por GC/MS nas mesmas condiibes

citadas em 3.2.4.

As amostras de f1gado e rins, tratadas do mesmo modo que as

de tecido muscular~ após extrai~o com éter et1lico~ foram

submetidas a uma purificai~o em coluna de Sephadex LH 20 e

elu1das com o sistema solvente ( D ) ao invés de eluidas em

coluna C1a~ por apresentarem um alto grau de interferentes

lipidicos. A Fig. 3 ilustra o esquema analitico utilizado

neste método.

21
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Fig. 3 Esquema de procedimento utilizado na detec~ào de

agentes anabolizantes em carne e visceras por GC/MS



4. RESUL·U~d)OS

4.1. Exame anátomo-patológico da glandula prostàtica.

Os resultados dos exames anátomo-patológicos, de

acordo com o laudo emitido pelo laboratório

especializado, mostraram que:

Para o animal submetido ao implante com DES

observaram-se sinais morfológicos de hiperplasia

epitelial glandular acentuada e metaplasia

Malpighiana indicando o uso abusivo de hormOnios •

. Para o animal controle foi observada uma

hiperplasia moderada do epitélio de revestimento.

4.2. Análise dos sitios de aplica~âo.

Os resultados das análises dos sitios de aplica~~o

por HPTLC s~o mostrados na Fig. 4 .Pode-se observar

que as manchas dos sitios de aplica~~o

correspondentes às orelhas direita (Add) e esquerda

(Ade) apresentam os mesmos hRf do padr~o de DES cis

e trans.

4.3. Análise de DES em amostras de urina por GC/MS e

HF'TLC.

As amostras de urlna recebidas pelo laboratório

co~respondentes aos dias O, 1~ 2~ 4, 7~ 10~ 15, e

22 do experimento foram submetidas a marcha

analitica descrita em 3.2.4.

2~)



Fig. 4 - Cromatograma por HPTLC de amostras de sitios de

aplicac~ào correspondentes às orelhas direita(Add)

e esquerda (Ade) do animal tratado com DES e do

animal controle (8). Sistema solvente (Al.

Sistema solvente (8)

Agente cromogênico: Metanol-Acido sulfúrico

con c. ('::r: 1 )

~,24
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Uma vez que todos os cromatogramas obtidos por HPLC

no processo de purificai~o apresentam o mesmo

perfil, s~o aqui apresentados, com o objetivo

apenas de ilustra~~o, 3 cromatogramas

correspondentes ao comportamento do padr~o,às

amostras de urina do boi tratado e de controle,

onde a frai~o correspondente ao DES é coletada e

posteriormente analisada por técnica mais

sensivel.( Fig. 5 )

Os resultados obtidos das análises por HPTLC das

amostras de urina correspondentes aos dias 0, 1, 2

foram negativos para o animal implantado. As

amostras colhidas a partir do quarto dia, ou seja,

nos dias 4, 7, 10, 15 e 22 após o implante,

apresentaram resultados positivos para DES.
As amostras correspondentes ao controle mostraram-

se todas negativas.

As análises por GC-MS das urinas do animal tratado

correspondentes aos dias ° e 1 apresentaram

resultados negativos para DES, enquanto que as dos

dias 2, 4, 7, 10, 15 e 22 foram pdsitivas para o

hormOnio analisado.

Todas as amostras de urina do animal controle

apresentaram resultados negativos para DES.

O resultado obtido na confirmai~o por GC/MS da

amostra de urina colhidas no quarto dia após o

implante é mostrado na Fig. 6 .Os cromatogramas

correspondentes às outras amostras de urina do

experimento apresentam resultados semelhantes a

este. A Fig. 7 apresenta um cromatograma por

GC/MS/SCAN positivo para padr~o de DES, onde se

observa toda a fragmenta~~o da molécula. A Fig.8

ilustra um cromatograma GC/MS/SIM, mostrando a

determinai~o de um ng de DES, cis e transa
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HFBA da presen~a de DES em amostra de urina colhida

no 4g dia após o implante.
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4.4 .. Análise de DES em amost~as de visce~as e tecido

muscula~ po~ GC/MS e HPTLC.

::~o

As amost~as de visce~as figado e ~ins ) e tecido

mLl'SCU I i:3.~ (" ml":'.scu I o 11 e "f i I et mignon 11 do animal

t~atado fo~am analisadas confo~me desc~ito em

3.2.5. e os ~esultados ap~esenta~am-se todos

posi ti \/os pa~<3. DE9.

As amost~as colhidas do animal cont~ole e

analisadas da mesma fo~ma ap~esenta~am ~esultados

negativos pa~a a substància em estudo. A Fig. 9

ilust~a um c~omatog~ama ~elativo à amost~a positiva

de músculo.

4.5- Análise de DES em amost~as aut~nticas

Das 50 amost~as de u~ina de animais destinados ao

abate, apenas 11 ap~esenta~am ~esultados positivos

pa~a DE9. A Fig. 10 most~a o c~omatog~ama de 10ns

de uma dessas amost~as

Das 11 amost~as de tecido muscula~ de animais

abatidos e destinados ao comé~cio, 6 ap~esenta~am

~esultado positivo pa~a DE9.
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lons m/z: 412~ 397 e 383.
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~5. DI SCUSSr.lO •
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A literatura cientifica relativa ao uso de promotores de

crescimento em animais de cria~~o é bastante extensa e. pode

ser subdividida em áreas de interesse cientifico distintos,

tais como~ efeitos no crescimento ~.3•• e1.91.107.122,

modifica~bes no metabolism07 • 119 , 11Iveis tissulares p

5éricos11.~1., problemas toxicológicos de relevància devidos

ao uso destes compostos~O.e3.a4.e~.e6.87.8e••7 ••B ••9 •

.1.(;).1.. .. .1.(:)2 fi .1.2-7 JI .1.4~ problemas de residuos19.25.118,

desenvolvimento de técnicas analiticas usadas em sua

detec~~024.29.35.62. 7~!1 :J.c.:;'(.:.1 :i.~:;l<:t~:.;-;\:O j::1I::·:·I... t:i.fH·:·:n 'U:: <:\0 !::·(;·:'U

US013.14.20.104.132 e também fatores organolépticos e de

qualidade da carca;a112 •

Mesmo se restringindo às técnicas analiticas envolvidas na

detec~~o dos agentes anabolizantes~ em diversos materiais

biológicos, este trabalho n~o pretendeu, em absoluto, cobrir

toda a extens~o da literatura.O intuito do presente trabalho

foi evidenciar técnicas que s~o mais frequentemente

utilizadas, quer seja por pesquisadores buscando novos

anab61icos para serem introduzidos na terapia humana e

animal, quer seja para fiscalizar seu uso ilegal ou restrito

em animais ou ainda como controle de qualidade na indóstria

que os produzem.

E importante salientar, numa primeira abordagem, o conceito

do termo promotor de crescimento que pode se referir a mais

de um tipo de substancia usada na produ;~o animal. Além dos

agentes antimicrobianos, tireostáticos, anti-helminticos,

que podem favorecer o crecimento~ existem também os agentes

anabolizantes, que efetivamente promovem um aumento da massa



muscular ~ por estimularem a sintese proteica e melhorarem

a taxa de convers~o da ra~~o. Aparentemente~ exercem seus

efeitos levando a um aumento da reten~~o de nitrogénio na

forma de proteína muscular. Esta deposi~~o proteica é

controlada tanto por processos anabólicos quanto

catabólicos. O efeito dos anabólicos é complexo e o seu

exato mecanismo de a~~o é ainda obscuro112
n

:::::.4

Existem várias classes de anabolizantes~ entre as quais os

hormOnios estrogénicos~ que foram os primeiros a serem

utilizados na pecuária~ misturados à ra~~o animal ou na

forma de implante. Os andrógenos e os progestágenos~ outras

duas classes de compostos com atividade hormonal~ s~o

comumente administrados a animais de cria~ào, para facilitar

os cuidados durante a cria~ào controlando o ciclo de estro,

sincronizando o dia da concep~ào e permitindo um maior ganho

de peso.

Os corticosteróides~ também considerados promotores de

crescimento~ sào usados na terapêutica veterinária pois

permitem o tratamento de inflam aibes~ particularmente a

mastite e a cetose bovina125
n

(Js hormOnios tireostáticos permitem também~ por sua vez,

ganho de peso através de uma excessiva ingestào e reten~âo

de água. A rigor, substancias que podem inibir a

produ~ào do hormOnio tireoideano tiroxina podem ser usadas

para aumentar peso dos animais de abate128
n

A tabela I ilustra os diversos tipos de promotores de

crescimento.



TABELA I - PRINCIPAIS CLASSES DE PROMOTORES DE CRESCIMENTO

~3~,

Classe

EstróÇJenos

AndróÇJenos

Progestágenos

Corticosteróides

Ti t-eos tá ti cos

Outros

Compostos Quimicos

DES
He:o:estrol
Dienestrol
Zeranol
17 Estradiol

Acetato de trembolona
Testosterona
Metil testosterona
Nortestosterona
Boldenona
Stanozolol

Progesterona
Acetato de melengestrol

Cortisona
Hidrocortisona
F'redinisolona
DeHametazona
8etametazona

Metiltiouracil
Propiltiol.lracil
Feniltiou.racil
Tapazol

Pt-OS tag 1 <3ond inas
Agentes antimicrobianos
Agentes antihelmínticos

0 0.0 _

Fonte: - adaptado de RYAN~J.J12e



Os esteróides endógenos de uso mais frequente s~o o 17

estradiol, com atividade estroq~nica, a testosterona, com

atividade androgênica e a progesterona, com atividade

progestogénica.

Além de sua aplica~~o na terap~utica humana e animal, esses

agentes têm seu uso difundido no atletismo humano e animal,

objetivando melhorar a performance dos atletas em

competi~bes esportivas, e na proma~~o do crescimento em

animais destinados ao consumo, como já foi anteriormente

ci ta.do.:L(:)t:),. ;l.4~.\ II

Os compostos usados em humanos e em cavalos s~o, via de

regra, esteróides estruturalmente relacionados ao andrógeno

natural testosterona, enquanto que em bovinos e outros

animais de corte, podem ser aplicadas combina~bes de agentes

estrog~nicos e androgênicos.

Além destes compostos endOgenos, existem os chamados

",;in téti cos "na tur"ai s" , eng lobando v c::" r ios ti POf:3 de éster"es

de estradiol, testosterona ou progesterona, que ao serem

introduzidos no organismo necessitam uma hidrólise para

exercer sua a~~o, idêntica a dos hormbnios endOgenos.

Os xenobióticos podem ser classificados de acordo com sua

atividade hormonal. Entre os que apresentam atividade

estrog~nica est~o os compostos do grupo dos estilbenos,

sendo o dietilestilbestrol (DES) o mais significativo, e

seus homólogos, dienestrol e o hexestrol. Também pertencem a

este grupo o zeranol e o etinilestradio1 7 •

Entre os compostos xenobiÓticos que apresentam atividade

androgénica est~o a nortestosterona, a metiltestosterona, a

boldenona, o estanozolol e a trembolona.

~~;6
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Entre os progestágenos xenobióticos estâo o acetato de

melengestrol e a medroxiprogesterona. A Fig. 11 apresenta as

estruturas quimicas desses anabólicos.

Destes compostos, o que tem causado maior preocupai~o do

ponto de vista toxicológico é o DES~ principalmente devido

ao seu potencial carcinogênico~ como sugerem os estudos

realizados por METZLER9•• 101~ EPE37.38, LIEHR84.8b, Lla3~

entre outros.

Assim~no presente trabalho, optou-se pela adaptaiâo de uma

metodologia que pudesse indicar a presenia deste

anabólico,como residuo~ tanto na carne usada para consumo

humano como em outros tipos de material biológico que se

prestassem para este fim.
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A escolha especifica do DES deveu-se~ também~ ao fato de se~

de conhecimento público que este composto, legalmente

vetado~ tem seu uso difundido na pecuá~ia b~asilei~a~ embo~a

esta afi~ma~~o pOde se~ comp~ovada apenas quando pa~tidas

de ca~ne b~asilei~a expo~tadas fo~am devolvidas ao pais.

Assim, o delineamento expe~imental utilizado no p~esente

t~abalho visava~ fundamentalmente~ fo~nece~ amost~as

autênticas pa~a testa~ os métodos adaptados ante~io~mente

com amost~as adicionadas.

Pa~a tanto~ após ~àpida pesquisa sob~e o assunto, onde fo~am

avaliados os métodos usados po~ JANSEN e colb~, BOURSIEF~ e

BELLI9,RUMSEY e col~22, MARTIN e STOB9~ e GALBRAITH e

TOPPS39. optou-se po~ um implante de 30 mg de DES (4

comp~imidos de VI-GAINR) em gado Nelo~e de 350 Kg de peso.

Os implantes de DES fo~am p~eviamente analisados pa~a

comp~ovai~o de sua concentrai~o ~eal~ uma vez que

~esultados p~elimina~es de um estudo pa~alelo most~am que

implantes de venda ilicita n~o ap~esentam, em absoluto, as

concent~ai~es indicadas nos ~ótulos.

Assim, conside~a-se impo~tant. discuti~ com mais detalhes

este p~oblema.

Num estudo ante~io~mente ~ealizado~ 3 bois fo~am

implantados com DES~ em concentraiÔes supostamente

compatíveis com as desc~itas na lite~atu~a. Após

p~ocedimento semelhante ao do atual experimento~ os animais

fo~am abatidos e as amostras de urina~ carne e figado fo~am

analisadas por RIA e GC/MS com resultados sistematicamente

negativos. Assim~ dianté da inesperada ~esposta ~ decidiu-se

testar a concentra~~o dos comprimidos do mesmo lote daquele

implantado aos animais.



Sur-p~eendentemente n~o se detectou a p~esen~a de DES, mas na

ve~dade, o composto encont~ado foi o hexest~ol em

concent~a~bes t~o insignificantes que n~o pode~iam te~ sido

sequer detectadas em u~ina, e, muito menos, na ca~ne dos

animais implantados.

Po~ esta raz~o , estabeleceu-se um novo protocolo de

t~abalho onde fo~am p~eviamente testadas diverSas pa~tidas

de implantes e inje~óes oleosas, baseando-se nos métodos

desc~itos por CAMERDNI e co1 16 , CARIGNAN e col 17, DE

BEER26, LEA e co1 78 , EL-YAZBI e co1 36 , MORE1'Tle co1 106 ,

SOKOLOVA e col 139 e KLING e di ZEREGA 74 para consequirem

se alguns comp~imidos que pudessem, com confian~a, se~

implantados aos novos animais pa~a obten~~o das amost~as

desejadas.

D estudo realizado demonstrou que nenhuma das formula~bes

analisadas apresentava a concent~a~~o de acordo com o

conteúdo declarado. Algumas ap~esentavam out~os ho~mOnios

que n~o os indicados, out~as a total ausência deles.

Aqueles que efetivamente apresentavam DES, continham,

semp~e, concentra~bes muito infe~io~es às decla~adas.

Acredita-se que estes compostos, de venda ilegal, sejam

também p~oduzidos ilegalmente, uma vez que, em

co~~espondências t~ocadas com o laborató~io est~angei~o cujo

nome consta do ~ótulo de várias destas fo~mula~bes

disponiveis no comé~cio pa~alelo, tomou-se conhecimento de

que este anabólico deixou de se~ p~oduzido pelo labo~ató~io

em quest~o.

Uma vez analisados dive~sos implantes e inje~ôes oleosas,

escolheu-se o lote onde a concentra~~o e~a a maio~, ou seja,

7,5 mg por implante, e 4 deles fo~am aplicados no animal

teste. As bases das o~elhas fo~am o local de implante

4::::;



escolhido~ por ser usado normalmente por pecuaristas na

Europa~o e no Brasil (s.i.c.).

Entretanto~ através de informaibes obtidas de técnicos do

Servi~o de Fiscalizai~o Veterinária da Comunidade Flamenga~

soube-se que~ atualmente~ a tendência é a de aplicar-se o

harmOnio na forma de implante no reto dos animais, por ser

um local bastante irrigado e de dificil controle.

Segundo LELIEVRE79 outros sitios de aplica~áo podem também

ser encontrados no pescoio~ sob as patas ou dentro do

focinho.

Resolvido, ent~o~ o problema da identidade quali e

quantitativa das formulaibes, o animal foi implantado com

DES e~ para que se obtivessem amostras sabidamente

negativas para o composto estudado, ou seja, brancos de

urina~ tecido muscular, próstata e visceras, escolheu-se um

animal controle da mesma ra~a .

Embora parte do DES possa depositar-se também na gordura do

animal~ em virtude de sua liposolubilidade,este material

biológico n.o foi de interesse neste experimento.

Outra amostra biológica, as fezes dos animais~ também n~o

apresentou interesse~ embora tenham concentrai~es maiores

que no tecido muscular. Vários autores1e.10e.121 preconizam

o uso deste material.

As amostras de urina, tanto do controle como do animal

tratado, colhidas durante 22 dias alternados após o

implante~ permitiram atingir um dos objetivos do presente

trabalho, que era o de identificar amostras sabidamente

positivas. N~o se pretendeu quantificar o composto em

quest.o, o que poderá ser realizado numa segunda fase~
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quando será avaliada a concentra~ào presente em cada uma

das amostras obtidas.

A presenia de hormOnios em animais de criaiào pode ser,

ainda~ detectada nos abatedouros~ através da análise

histo16gica de amostras de próstata dos animais abatidos,que

devem ser recolhidas logo ap6s o abate.

Os anab61icos podem causar metaplasia, porém nào se pode

associá-la à presenia de concentraioes de diferentes

residuos na carne bovina.Este teste, apesar de pouco

conclusivo e de nào identificar o tipo de composto

administrado ao animal, é usado rotineiramente em alguns

paises, como um teste de triagem no uso de anabólicos.

No presente delineamento experimental, t~o logo os animais

foram sacrificados~ suas gl~ndulas prostáticas foram

enviadas a um laborat6rio especializado para o exame

anátomo-patológica.

As observai~es histológicas indicaram modificaibes

metaplásicas no epitélio periférico glandular. O resultado

é dado na forma de pontos com os seguintes significados:

- negativo

= poucas áreas metaplásticas

= moderadas áreas metaplásticas

- muitas áreas metaplásicas

A ocorrência de metaplasia escamosa, critério que define o

teste de pr6stata usado como triagem na pesquisa de

anabólicos em animais de corte, evidencia o tratamento

hormonal, e foi, ent~o, considerada como resposta positiva

no presente experimento.

As modificaibes metaplásicas aparentemente sào resultantes

da proliferaiào de células basais com aumento do número de
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células do epitélio glandular, como foi observado por KRDES

&-TEPPEMA (apud JANSEN e col b3 ), em estudo de microscopia

eletrbnica.

o animal controle, por sua vez, apresentou moderada

dilatai~o glandular e moderada hiperplasia epitelial sem a

presenia de metaplasia, o que pode ser considerado normal.

E importante notar-se que este teste n~o é conclusivo uma

vez que pode apresentar falsos resultados positivos,

conforme relatam KARG & VDGT7° n
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JANSEN e col b3 ,. estudando a influência do tratamento de

dipropionato de DES em novilhos, considerou, em seu

experimento, como suspeita de les~o as próstatas onde era

evidente a presenia de hiperplasia que, porém, nào

apresentavam metaplasia . Neste mesmo experimento, o autor

também n~o observou nenhum resultado falso positivo, embora

pOde constatar alguns falsos negativos ao observar que os

resultados do teste histol6gico da próstata

correlacionavam-se bem com as concentraibes urinárias de DE8

no momento da abate do animal, ou seja, altos valores, na

faixa de 6,6 a 460 ppb, mostravam alteraibes prostáticas

positivas ou suspeita de les~o. Porém, em concentraibes de

1,3 ppb as próstatas apresentavam falsos resultados

negativos.

Assim, devido a uma rápida reparai~o das alteraibes

metaplásicas e à dificuldade de diagnóstico de outras lesbes

em cortes histolÓgicos corados com hematoxilina/eosina, este

teste apresenta valor limitado como triagem do uso ilegal de

estrÓgenos em animais adultos. Todavia, parece ser adequado

aos novilhos de 3 a 5 meses e impúberes e, embora seja usado

em alguns paises, como a Bélgica, Luxemburgo e Holanda, n~o

é especifico e tampouco informa com exatid~o a presenia ou

ausência de residuos.~.



Uma análise bastante interessante, de realizaiào

relativamente simples, é a do tecido subcut~neo do local de

implante dos anab6licos em animais tratados.

Esta pesquisa pode ser feita por diversas técnicas como por

exemplo, HPTLC 2a,HPLC52 e até espectrofotométricas~~2,

quando as concentra~bes presentes sào grandes o bastante

para permitir a deteciào dos agentes anab6licos.

A análise dos locais de implante é uma prática rotineira em

paises europeus e, a rigor, o resultado que apresenta vai

depender muito da eficácia com que veterinários e/ou

técnicos do serviio de fiscalizaiào realizam seu trabalho,

bem como da prática do analista em interpretar os

resultados obtidos.

Assim, se os primeiros forem cuidadosos na inspeiào da

carca~a poderào, eventualmente, encontrar pontos necrosados

ou com principio de lesào que podem indicar um possivel

implante, além de poder encontrar comprimidos parcialmente

absorvidos ou na forma de cistos.

Este tecido é entào retirado da carca~a, dividido em duas

partes iguais, uma para a prova e outra para eventual

contraprova, acondicionados em frascos, lacrados e enviados

ao laboratório capacitado.

A análise pode ser realizada como indicada em 3.2.3., sendo

acompanhada de misturas de padr~es de diversos anabólicos na

placa de HPTLC. A Fig. 12 ilustra um t1pico sitio de

aplica~ào, já preparado para ser analisado no laboratório,

onde podem ser observados os implantes parcialmente nào

absorvidos.

.<+'7



Ainda a titulo de ilustrai~o~ podem ser observados na
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Fig.13 cromatogramas HPTLC de extratos de amostras

autênticas dos sitios de aplicaiào X~ y~Z e W~ que contêm

respectivamente as seguintes misturas de agentes

anabolizantes X: (b-éster de testosterona ~ 17-~estF·adiol~

dehidrotestosterona e acetato de medroxiprogesterona; Y:~

éster denortestosterona , acetato de medroxiprogesterona e

17 ~ éster de estradiol; Z: éster de clortestost.et-ona e W:

etinilest.radiol ~ ~ éster de nortest.osterona~ésterd(;?

testosterona , o que pode ser comprovado através da

compara~~o com o hRf de mistura de padrbes em 2 sistemas

solventes diferentes. O branco de re1er@ncia foi ali

colocado apenas como ilustra~~o do comportamento

cromatográfico de uma amostra negativa. N~o necessariamente

esta análise deve ser acompanhada de um controle.

Ao analisarem-se os sitios de injei~o no presente trabalho,

tinha-se em mente demonstrar a validade desse método, bem

como verificar com que facilidade o veterinário do

laboratório encontraria o local de implante.

Obteve-se sucesso em ambos, por ter sido bastante simples

para o veterinário realizar sua tarefa~bem como comprovar

se analiticamente o implante do DES no animal do

experimento.

Este método,que pode ser usado como triagem na deteciào de

anabólicos, deve gerar resultados absolutamente

irrefutáveis~ pois~ como em uma análise dessa natureza est.ào

envolidos interesses econbmicos e sociais, quando comprovada

a fraude, haveria, a rigor, o confisco e incinera~~o de todo

o lote relativo à carcaia analisada. Por isto~ órg~os

oficiais de fiscaliza~ào como o da Holanda recomendam que um

resultado confiável deve basear-se em pelo menos 2 técnicas

de identificai~o~ usando-se 2 principios analiticos

diferentes. De acordo com esta filosofia~ é possivel



realizar-se uma investiga~~o em 2 estágios~ onde~ uma

técnica simples e relativamente barata é seguida de outra

para confirma~~o~ mais elaborada e dispendiosa que pode ser

realizada por cromatografia tridimensional (HPLC/HPTLc)~a ou

GC/MS; HPLC com detector de arranjo de diodose2 , no caso de

um resultado positivo.

Um fator importante~ a ser considerado, é que as

concentra~~es dos hormónios nos locais de implante s~o~

normalmente~ bastante elevadas~ na faixa de microgramas a

miligramas. Portanto~ nesta análise, o limite de deteciâo

n~o constitue problema.

Um outro ponto interessante é que este tipo de análise

dispensa a hidrólise dos anab6licos~ pois os compostos

implantados podem ser encontrados inalterados. Assim, podem

ser pesquisados os ){enobióticos com atividade estrogênica

como o DES~ dienestrol, hexestrol e zeranol; andrógenos como

acetato de trembolona, nortestosterona, metiltestosterona e

progestágenos como medroxiprogesterona e os naturais como

testosterona, estradiol~ progesterona também frequentemente

usados na Europa e Estados Unidos como anabólicos.

A maioria destes compostos s~o administrados como tal ou

como ésteres de ácidos carboxilicos alifáticos ou ácido
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Fig. 1 _-:·...:. - Cr-Dm,::;..togramc1_ por HF1Lc obs,::.:.>r-vc!do em lu.z ij') 254mm e

no \/.i.s1\/1::.:.>1 ,-",_pós r-evel,::l_t;:~o com l'1eOH-H:~~:::;()4(':';:·:::i.)"

Mistu.ras de padrbes:

ml: clortestosterona,decanoato de nortestosterona,

acetato de trembolona~ mestranol, benzoato de

estradiol, noretisterona, dienestrol~

estr-adiol"

m2: cipionato de testosterona, cipionato de

estradiol,medroxiprogesterona, DE8

trans,estradiol, DE8 cis

m3: isocapoato de testosterona,laurato de

nortestosterona~acetatode mengestrol

,metiltestosterona, hexestrol,nortestosterona

m4: enantato de testosterona,decanoato de

estradiol,acetato de mengestrol

medroxiprogesterona,dipropianato de DES trans

boldenona,dipropionato de DES-cis"

m5:propionatode testosterona,valerato de

estradiol, 19 noretisterona, etinilestradiol,

170H progesterona, testosterona, estanozolol.

X: ester de testosterona, 17~estradiol, boldenona~

acetato de medroxiprogesterona

W: etinilestradiol~ester de nortestosterona, ester

de t.est.ost.eron,::;..

Y: nortestosterona,acetato de medroxiprogesterona,

éster de 17~estradiol

Z:Clortestosterona,ester de testosterona



benzóico em formulaibes tais como implantes, solUibes

oleosas, suspensôes aquosas, cre~es, emulsóesee •

Segundo MAGHUIN-ROGISTER90, em 1987 os hormOnios mais

encontrados em tormula~ôes do mercado paralelo belga e em

sitios de aplicai~o foram os seguintes:

estradiol (e seus ésteres)

etinilestradiol

nortestosterona (e seus ésteres)

metiltestosterona

acetato de trembolona

medroxiprogesterona

acetato de clormadinoma

acetato de melengestrol

testosterona e seus és teres

vários glicocorticóides

Atualmente encontram-se diversos agentes anabolizantes que,

até há alguns anos, eram usados principalmente em doping

humano e equino, como estanozolol e boldenona.

Esta péssima prática pecuária pode causar sérios riscos à

saúde dos consumidores, particularmente devido ao fato de

que quantidades de 10 a 100 mg podem ser encontradas nos

locais de implante.

Segundo KARG e col. 71 ,nos sitios de inje~ào podem ser

encontradas concentra~des de 0,2 a 20mg de hormOnios. E

importante mencionar que, embora estas quantidades sejam

efetivamente elevadas nos locais de aplica~~o, seus valores

decrescem rapidamente a partir de uma dist~ncia superior a 5

cm e podem n~o ser detectados a 25 ou 30 cm do local de

implante70 • Os efeitos desses hormOnios variam, mas, como

exemplo, pode-se citar o etinilestadiol que, em dose única

de 2 a 5ug, pode gerar inibi~~o de gonadotrofina, ou ainda

5ug diárias em crian~as pode levar ao aparecimento de
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ginecomastia e em mulheres, cerca de 50ug diárias produz um

tipo especifico de sangramento.

Ainda segundo KAfi.:G e co 1.7.1.!1 <'l.P<:':'!;; ,:\ j:H··O:i. b:i. ~:<::Yo cio DEb (·:·:'il"l

1980, na Alemanha, outros hormOnios foram identificados em

"coquetéis" ilegc:üs como nortestosterona. e acetato de

progesterona. Os mais comumente observados durante os anos

de 1986 a 1988 foram os ésteres da testosterona e benzoato

de estradiol; ou 17a etinilestradiol e 17a 

metiltestosterona;além de combinaibes de enantato de

testosterona, 19-NT decanoato e progesterona. Ainda devido ~

esta pratica ilegal deve-se ainda considerar os seguintes

fatos:

(1) existem coquetéis de harmOnios disponiveis no

mercado paralelo com nenhuma ou falsas declara~bes dos

hormOnios presentes nos rótulos;

(2) os sitios de aplicai~o s~o fraquentemente

intramuscular, em tecidos que podem vir a ser

ingeridos;

(3) a dose é frequentemente alta.

Estes mesmos pontos podem ser extrapolados ao DES com uma

preocupai~o ainda maior devido ao seu potencial

carcinog@nico.

O uso dos "coquetéis" ta.lvez seja, ainda, restrit.o a paisE?::;

desenvolvidos,se considerada a relativa disponibilidade de

obt.eni~o do DES no Brasil e seu baixo custo em relai~o aos

outros anabólicos. Pode-se ent~o conjecturar que est.as

misturas n~o estejam ainda muito difundidas no mercado

brasi 1ei r-o.

Num experimento paralelo por nÓs realizado um laboratório

belga, um reduzido número de amostras (11) de carnes foram

submetidas a RIA para os agentes anabolizantes DES,

c: -"__i.":,



nortestosterona~ metiltestosterona~ estradiol,

etinilestradiol, testosterona, acetato de trembolona,

medroxiprogesteroa, exce~~o feita ao zeranol, de uso

permitido por algum tempo no Brasil,que n~o pode ser

analisado pela n~o disponibilidade, naquela o~asi~o, do

anticorpo e nem do composto marcado. Os resultados foram

todos negativos exceto para uma das amostras que se

apresentou positiva para estradiol e testosterona, com

quantidades inferiores a 100 pg e que ao ser analisada por

GC/MS n~o confirmou o resultado do RIA. Deste experimento,

podem-se tecer as seguintes considera~ôes~

(1) Embora o número de amostras analisadas fosse

realmente pequeno e, portanto, estatisticamente n~o

significativo~ este experimento pode sugerir que o uso

de anabolizantes talvez seja pouco difundido em

animais de corte destinados à exportai~o ou, talvez,

seja observado o periodo de carência e, neste caso, os

anabólicos n~o s~o detectados.

(2) Considerando-se que as amostras analisadas eram

originárias, em sua maior parte, de animais cujos

testes histológicos de próstata apresentaram

resultados positivos, fica, mais uma vez, demonstrada,

a inespecificidade deste teste.

(3) Técnicas imunoquimicas como RIA e ELISA, embora

menos onerosas, mais rápidas e que permitem um maior

número de ensaios por lote~ podem fornecer falsos

resultados positivos e levam, invariavelmente, à

necessidade de contar-se com um teste de confirma~~o

mais especifico, como por exemplo o GC/MS.

A determina~~o de residuos de hormOnios em material

biológico é uma tarefa dificil. Para tal, os métodos

quimicos utilizados, para serem considerados satisfatórios,

dever~o preencher uma série de requisitos' )" entre eles~
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- deve ser adequado a uma rotina regular realizada por
pessoas qualificadas;

- deve permitir o manuseio de um grande nÚmero de

amostras num pequeno espa~o de tempo~ para poder ser

usado como um instrumento de fiscaliza~~o;

- deve ser seletivo para o composto~ de modo a evitar

resultados falsos positivos;

- deve quantificar, de forma inequivoca~ a

concentrai~o do composto presente;

- deve permitir tanto a quantifica~~o do composto

livre quanto de seu conjugado;

- n~o deve ser muito oneroso~ pois inviabilizaria as

análises de vigil~ncia sanitária.

Muitos métodos satisfazem alguns desses itens~ mas nenhum

satisfaz a todos. E possivel~ entretanto, conseguir

resultados bastante satisfatórios com métodos que preencham

a maioria desses requisitos. (Tabela 11)

o primeiro ponto a ser considerado é a natureza do material

biológico.

A urina é uma das amostras mais frequentemente utilizadas na

detec~~o de anabólicos~ tanto em atletas humanos ou equinos

quanto em animais de cria~~o~ como pode ser constatado na

Tabela 11.

Este tipo de material biológico é relativamente fácil de ser

obtido e trabalhado, apresentando os agentes anabolizantes

em concentra~ôes maiores do que, por exemplo, no tecido

muscular. Porém os métodos analiticos usados para este tipo

de amostra s~o geralmente elaborados e demorados~ se

comparados com o método para sitio de aplica~~o.

Invariavelmente seguem a sequência:

extra~~o com solvente org~nico ou em fase sÓlida;

hidrólise do agente anabolizante conjugado;
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TABELA 11 - METODOS ANALITICOS USADOS NA DETECÇAO DE ANABDLICOS

56

AGENTE APlOSTRA HIDROLISE EXTRAÇno
PURIFICA0

IDENTIFICAÇAO REFERENCIA

DES PLASIIA LIIHIa SC/PlS 1
Estilfostrol FIBADO HPLC

PROSTATA
"OSCULO

Estradiol URINA HELI XPOMATIA lia-LIa RIA 11
e lIetabólitos PLASHA SEPHADEX

DES URINA HELIX POIIATIA LIa-LI I} HPTLC lO
SILICA

17 Tre.boIona URINA HELIX POIIATIA LIa-LIa HPTLC/RIA 12
SILICA

DES,DIEN,HEX FIBADO HELIX POIIATIA LIa-LI I} BC/"S 23
ZE,ZEA SPE

DES, NT,"T,TB URINA HELIX PO"ATIA ElA 31

DES, E, EE,HEX ALIMENTO GLICURONIDASE LIa-LIa SC/I1S 40
ARILSULFATASE

DES URINA HELI XPOl1ATIA SPE Cla RIA 41

"atablIli tos URINA HELICASE XAD-2 SC/I1S 41
estrogênico5 SEPHADEX

DES URINA GLICURONIDASE SPE C18 GC 46
ARILSULFATASE HPLC

Nortestosterona URINA;BILE IAC GC/"S 47
TECIDOS HPLC

DES RIA 54

TB,TBA RAÇAOjABUA LIa-LIa HPLCj GC 55
URINA SILlCA

DES RI" SLICURONIDASE LIa-LIa/LIa SC, SC/l'IS 57
de FIBADO BOVINO

DES URINA HELlX PO"ATIA SPE C18/HPLC GC/"S 61

PS,T,PlP,NT,DIEN HPLC 59



CONTINUAÇAO DA TABELA 11 - IlETODOS ANALITICOS USADOS NA DETECÇAD DE ANABOLICOS
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGENTE AIlOSTRA HIDRDLlSE EXTRAÇAO IDENTlFICAÇAO REFERENCIA

PURIFICA0.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E,HEX,ZER,EE,
NT,TB,DES

DES URINA HELIX POI'IATIA L1IHIQ/HPLC HPLC 67

Tro!lbolona URINA HELIX POIlATlA L1Q-UQ/HPLC HPLC 66

DES URINA HELIX POMATIA LIIHIQ/HPLC RIA 65

DES, DIEN,HEX, HPLC 60
ZER,ZEA

19 NT, EE HPTLC 64

DES ALIMENTO SOXHLET/CELITE ESPETROTOI1ETRIA 68

DES TECIDO LIQ-LIQ/SEPHADEX HPLC;GC/ 73

DES,DIEN,HEX CARNE/ORGAOS LIQ-LIQ/SEPHADEX GC 76

DES,HEX,DIEN SC, GW!S 77

HoraOnios LIlHIQ HPLC;GC -78
ESPECTROTOTOIlETRIA UV

DES ElA 80

ZER,ZEA,Taleranol URINA GLICURONIDASE XADITLC SC/IlS,HPLC 72

DES,TB,ZER PLASMA/TECIDO HELIX POI1ATIA LIQ-L1G MS/I1S 89

E,ZER,DES,ZEA I'f[JSCULO LI Q-LHl/AlzO;, HPLC 96

DES,ZER,E TECIDO L1Q-LIQ HPTLC 93

DES FEZES UQ-LIQ/L1Q HPTLC,SC/I1S 106

DES ItOSCULO LIQ-LIQ/SEPHADEX RIA,HPLC 108

ZER,DES ELISA UO

DES,HEX,DIEN, HPLC/ItS 111
Indenestrol

NT,E,MPA CARNE ,LEITE SPE C18/HPLC ElA 115
SORDURA:RII'l



CONTINUAçno DA TABELA 11 - I'IETODOS ANALITICOS USADOS NA DETECçnO DE ANABOLICOS

58

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A6ENTE AI'IOSTRA HIDROLISE EXTRAÇAO IDENTIFICAÇA0 REFERENCIA

PURIFICnO.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DES,DIEN,TB,E URINA HEUI POI'IATlA LIQ-LIQ/HPlC TLC 116

DES,E,Estrona PlASI'IA HEU I POI'IATIA LIQ-LIQ/SEPHADEI RIA 117

ZER,ZEA "[JSCUlOjFI6ADO 6UCURONlDASE LIQ-LID 6C/IlSjHPlClI1S 120

DES ALFAFA LIQ-LID BC 123

DES URINA TLC 130

DES,T"MT CARNE ESTERASE LID-LID/LIPIDEI HPTlC 136

DES,DIEN,HEI,EE TECIDOjURINA LIQ-LI G/HPLC HPTLC;GC/"S 137
TB,ZER,NT,E,T,I1T

E,DES,HEX,DIEN, CARNE LIQ-LIQ/SIUCA 6C/I1S 141
Estilbestrol

DES URINA LIQ-UD/SILICA 6C 147

DES,DIEN,HEX,"T URINA HEUI f'OI'lATIA LIQ-LID/HPLC 6C!1'IS 149
EE,ZER,TB

DES CARNE SUBTILISINA LIQ-LID/SEPHADEI HPlC 156

DES CARNE SUBTILISINA LIQ-LIQ/LIQ 6C/"S 155

DES URINAjTECIOO HELII PO"ATIA XAD HPLCjHPTlC 158

EE,TBA,P6 BUCURONIDASE SPE RIA 151

DES,DIE TECIDO LIQ-LIQ 6C!1'IS 159



reextra~~o dos compostos hidrolizados por parti~~o

liquido-liquido ou fase sÓlida;

purificaiào em colunas de silica ou outro adsorvente

ou HPLC

identifica~~o por RIA~ ELISA~ CLIA~ HPTLC~ HPLC,

GC/MS, etc .••

HOFFMANe~.e4 acredita ser desnecessário um tratamento prévio

da urina quando o método de identificai~o é RIA ou ELISA.

Porém, grande parte dos trabalhos que usam estes métodos de

identificaiào para detectar anabólicos indicam sempre algum

tipo de extraiào e hidrólise3~.4~ ••3p enquanto outros

acreditam que, para diminuir o número de falsos positivos,

seja necessária também uma purificai~ob.~~.1e.1e1.

Segundo KABRAb9!. <:'1 (Ô·) x tl'·'il~:~((O é .:\ ·t:<:\f:;~:·:· :I. im:i. t':\I'1 t(·:·:· 1"1,:". <:\1"1 á ].:i. ~:;(.:) elE'

anabólicos em fluidos biológicos. Devido à complexidade do

substrato e à baixa concentra~ào envolvidas nesta análise,

sào necessárias várias etapas para se atingir o processo de

identificaiào final.

Numa análise de rotina, a preparai~o da amostra deveria

'seguir os critérios de:

(1) seletividade na extrai~o do anabolizante de

interesse;

(2) reprodutibilidade e eficiência em termos de

recuperaiào;

(3) rapidez na execu~~o;

(4) simplicidade em relai~o à manipulai~o envolvida na

extraiào do composto desejado;

(5) custo compativel com uma análise de rotina.

Existem basicamente 2 tipos de técnicas de extraiào usadas

na análise de hormónios anabolizantes. A primeira é a

extrai~o por partii~o liquido-liquido, onde se emprega

cloreto de metileno ou éter dietilico para extrair o
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composto na sua forma livre. A segunda~ relativamente

recente, é a extra~~o em fase sólida (SPE), que vem sendo

usada~ cada vez mais, na extraçào de anabólicos livres e

conjugados.
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As técnicas de extra~ào por parti~~o liquido-liquido, usadas

na separa~ào e concentra~ào de anabólicos~ podem variar de

uma simples extra~ào, usando-se um único solvente, até

complicadas extra~~es, com tamp~es alcalinos.

o tipo de extra~ào e a purificaiào sào~ geralmente,

determinados pela eficiência e seletividade das técnicas

cromatográficas usadas na identificaiào final da análise.

Quanto mais especificos e eficientes sào os sistemas

cromatográficos, menores sào os processos de e}~tra~~o e

purifica~ào para se obter o resultado desejado. Para

melhorar a sensibilidade do ensaio, algumas vezes a extra~ào

deve ser feita em diversas etapas como~por exemplo~

concentrando o anabólico desejado. Na análise de anabólicos~

vários métodos de extra~ào~ realizados num pH especifico com

um solvente org~nico apoIar, como o cloreto de metileno~

clorofórmio éter dietilico10.11.12.22.5•••5.s2.11.

apresentam varia~ào de 0,1 a 10 ml, às vezes mais, no volume

de ur-ina utilizado. Após separa~ào das fases, a org~nica é

evaporada e o residuo retomado em pequena quantidade da fase

móvel ou solventes polares. A fase orgànica pode ser lavada

com hidróxido de sódio para remover alguns componentes

ácidos interferentes. Pode também remover estrógenos

fenólicos e,assim, esta fase pode ser usada para a detec~ào

dessas subst~ncias.

Frequentemente este tipo de extra~ào oferece uma baixa

recupera~ào devido às perdas durante o processo de

neutraliza~ào.



o advento do suporte de sílica quimicamente ligada agilizou

o uso de técnicas de extrai~o em fase sólida neste tipo de

análise. A sílica oferece muitas vantagens sobre as outras

fases, pois fornece áreas de superficie de aproximadamente

500 m2/g que permitem grande capacidade de liga~~o.
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A silica é também mecanicamente estável, o que permite que

resista a altas ou reduzidas pressbes para acelerar o

preparo da amostra. A especificidade e capacidade da silica,

quimicamente ligada em isolar uma vasta gama de compostos, é

atribuida à grande variedade de grupamentos funcionais que

podem a ela estar ligados. A intera~~o quimica especifica

permite ao analista obter uma extra~~o seletiva do composto

de interesse.

Atualmente, vários autores preconizam o uso da extrai~o em

fase sÓlida. Alguns deles2.3.4.w.34.42.43 ••4.~34.14•• ~~3

usam resinas XAD-2, Sephadex, Carbopack e colunas de silica

gel ligadas, como por exemplo Sep-pak e Bond-Elut. A

utilidade destas colunas deve-se à intera~~o especifica com

o composto de interesse, um mecanismo bastante diferente da

solubilidade, que é a base das técnicas de extra~~o liquido

liquido. Desse modo, estas intera~ôes s~o mais seletivas e

mais eficientes que as de parti;~o liquido-liquido~~6.

Devido ao custo e dificuldades de importa~~o das colunas, o

presente trabalho foi iniciado testando-se um método de

extra~~o liquido-liquid0144 •

A maior dificuldade neste tipo de extra~~o, além das perdas

dos compostos altamente polares, está relacionada ao tempo

necessário à execui~o desta técnica pois, frequentemente

formam-se emulsbes, exigindo centrifugai~o ou uso de maior

quantidade de solventes para quebrá-las.

Assim, optou-se pela extraiào em fase sólida que se mostrou

mais rápida,eficiente e de maior reprodutibilidade,



permitindo o uso de menor quantidade de solventes~ fato que

diminui consideravelmente o tempo necessário para a

evapora~~o dos eluatos~ além de evitar que o analista se

exponha desnecessariamente aos solventes.

A extra~~o é eficiente em toda a faixa de polaridade

apresentada pelos agentes anabolizantes e seus metab6litos.

Considera~~es interessantes e Úteis sobre o uso~ otimi2a~~o

e possivel reutiliza~~o de colunas de silica elS (Sep-pak)

s~o feitas por Heikkinen 49 •
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Após a extra~~o, quer seja por parti~~o liquido-liquido quer

por fase sólida, a etapa seguinte consiste de um processo de

hidrólise para liberar os harmOnios de suas formas

conjugadas.

A revis~o da literatura realizada no presente trabalho

mostra que a grande maioria dos autores usa, como técnica de

hidr6lise, a enzimática ao invés da ácida (Tabela 11).

Numa otima revisào realizada em 1986, Shackleton 133 cliscute

o uso de vários tipos de -glicuronidase disponiveis para a

hidrólise de anabólicos conjugados e observa que,

frequentemente,este tipo de reai~o n~o oferece uma

recupera~~o total dos anabólicos conjugados, porque alguns

deles, como por exemplo o DES, se conjugam também com

sul tatos. Dai a necessidade de se usar misturas de

glicuronidase e arilsulfatase.

Um problema a ser enfrentado com a hidrólise enzimática é a

lentid~o da rea~~o, tornando as técnicas de rotina mais

demoradas. Isto pode constituir-se num problema quando os

resultados precisam ser fornecidos rapidamente.

Entretanto, em alguns casos, o processo de hidrólise pode

ser acelerado aumentando-se a temperatura do ensaio.



No presente trabalho~ as amostras foram tratadas com Heli~

p"0!D..§\ ti"'l e submetidas a .37<:"~C/ ló hOI'·<:"t.~:;.. Uu,:... ndo h,:"t.v:i. "i. 1..1. 1",:;.1 (·;·m c::i.<:...

em se obter resultado5~ as condiiôes de hidrólise eram

alteradas para 55~C/2 horas ..

Muitas vezes é necessário determinar-se a atividade da 

glicuronidase usada na hidrólise dos hormOnios conjugados~ o

que pode ser feito através da determinai~o

espectrofotométrica da porcentagem de hidólise de

p-nitrofenilglicuronida e p-nitrofenilsulfato.

Um outro fator importante ao se usar hidrólise enzimática

com -glicuronidases e arilsulfatases de diferentes origens

como as provenientes de Helix pomatia, -glicuronidase de

~scherichia col! e de figado bovino, e sulfatase

palrcialmente purificada de ~elilL~matiª, é que apresentam

pequenas concentraiôes de estrógenos e andrógenos, como por

exemplo testosterona, dihidroepiandrosterona, estradiol e

estrona.

Isto resulta em falso aumento da concentrai~o destes

hormOnios, que pode ser significativo para o resultado da

análise. Esses resultados errOneos podem ser evitados

extraindo-se as enzimas com éter antes de serem utilizadas~

o que permite que a atividade enzimática praticamente n~o se

altere e os resultados da hidrólise sejam mais precisos4e ..

Essas consideraiôes naturalmente n~o se aplicam aos

xenobióticos como o DE8, zeranol e trembolona.

Foram testadas também a solvólise(acetato de etila-ácido

sulfúric034 ) e a metanólise 143 (metanol-cloreto de ac:etila) ..

Embora sejam mais rápidas, levam a uma recuperai~o inferior

no caso de compostos conjugados ao ácido glicurOnico e a um

maior número de interferentes no processo final de
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identificaç~o, sendo, porém, eficientes para compostos que

se conjugam em maior propor~~o com sulfatos

como boldenona e nandrolona.

Segundo Axelson e col. 4
p na maioria dos métodos a hidrólise

enzimática ou a solvÓlise s~o fatores limitantes na análise

e levam a perdas incontornáveis de ésteres e conjugados. Isto

ocorre devido à desconhecida seletividade da enzima e

solubilidade diferencial na mistura de solvólise.

(J pH ideal de hidn:Jlise com tt~).:...:t2i.-.-JlQ.!.!l?tiª. é 4,7 que pode ser

atingido nas urinas bovinas, cujo pH varia de 6,9 a 8,9

usando-se ácido acético glacial até aproximadamente pH 6,0

e, com a adi~~o do tamp~o acetato, pode-se atingir o pH

ideal.

Alguns autores sugerem que o pH de hidrÓlise seja atingido

com o tamp~o, porém, observa-se na prática que às vezes s~o

necessários vários mL para se obter o pH adequado, o que

leva a uma dilui~~o da amostra. Esta diluiç~o muitas vezes

prolonga o tempo de extra~~o quando se usa coluna de fase

sólida.

Como o DES é conjugado tanto com ácido glicurOnico como com

su I fa to a !:::!e I i :·:_R.pfI.la.!:_ia cem tendo g I i curonidase/

arilsulfatase , mostra-se bastante eficiente na hidrólise

destes conjugados.

Embora a triagem dos anabólicos seja mais efetivamente

realizada em amostras de urina, em funi~o das quantidades

presentes, é necessário que se possa contar com métodos

senslveis e precisos para tecido animal, pois muitas vezes

este é o unico tipo de amostra disponlvel para o controle do

uso ilegal dos anabólicos.
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por adequar-se bem a condi~Hes laboratoriais

No presente trabalho foi básicamente utilizado~ no preparo

de amostras de carne e visceras~ o método de VAN

PETEGHEM~e~

(-:!H i s ten tes.

A digest~o da matéria proteica é feita pela subtilisina~

protease que tem a vantagem de facilitar o trabalho, pois um

grande número de amostras pode ser digerid oa durante a

noite~ sem que sejam afetadas as concentra~ôes de DES,seus

glicuronatos e sulfatos e sua isomeria cis - transa

Na realidade~ entre 6 e 8 horas a 60° C:, pode ser observada

a digest~o total do tecido animal. Entretanto~ para

facititar a análise, as amostras foram submetidas a banho

de-água a 60c::> C/:l.Ó hcw,:'\!:) ..

Esse tipo de digest~o parece ser bastante adequado~ embora

n~o seja a única forma de ser realizado. Pode-se também usar

uma macera~~o do tecido com aUHilio de um liquidificador em

meio cetónico, como indica Coffin, ou homogeniza~~oem meio

tamponado( acetato) e destrui~~o do tecido com aUHilio de um

"Politron", conforme indicado por Covey,1985. E interessante

notar que~ apÓs a macera~~o da amostra, esse autor preconiza

uma hidrólise por 12 horas com -glicuronidase por tratar

se de amostras de figado onde eHiste uma grande propor~âo de

anabólicos já conjugados. Tal hidrólise n~o é necessária

para tecido muscular~ uma vez que ali ocorre o armazenamento

de compostos inalterados e n~o na forma de glicuronatos e

sulfatos. Portanto, segundo o método de Van Peteghen~

modificado pelo próprio autor (comunica~âo pessoal), a

eHtra~âo com éter dietilico é realizada logo após a digestâo

das amostras de tecido muscular.

Tanto para tecido muscular quanto para visceras (realizando

se ou n~o hidrólise dos conjugados), o éter dietilico, ao

eHtrair os anabólicos, extrai também gordura, cuja

quantidade presente vai direcionar a próxima etapa do método
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analitico. No caso de baixa concentrai~o de lipideos é feita

uma purificai~o em coluna Sep-pak . Ao contrário, se a

concentrai~o lipídica for grande, deve-se ent~o usar

Sephadex LH-20 que, com o sistema solvente indicado, permite

a eluii~o dos anabólicos livres de lipideos.

Isto foi observado e avaliado com bastante cuidada num

estuda paralela par nÓs realizado,num laboratório belga,

onde tentava-se estabelecer a eficiência de recupera~~o

entre as colunas Sep-pak, Lipidex 5000 e a Sephadex LH-20

para melhor purificai~o do DES em amostras de figado a serem

posteriormente quantificadas por RIA. Para tanto, usou-se

DES marcado com tritio monitorizado em liquido de

cintilai~o para contagem em contador .Foram adicionadas

quantidades diferentes do composto radioativo às amostras de

fígado controle. Os eluatos obtidos das colunas foram

recolhidos diretamente em frascos de cintilai~o e lidos no

contador de partículas

O melhor resultado, em termos de recuperai~o, foi o

fornecido com colunas de Sephadex LH-20. E importante notar

que ocorrem perdas no processo, ou seja, perde-se DES nas

paredes do tubo onde é feita a diluii~O do composto marcado,

nas colunas usadas e até nas ponteiras das pipetas, dai a

necessidade de se contar com um material de vidro que

contenha o menor número de sitios ativos possivel. Por isso,

recomenda-se sempre que sejam de borosilicato da melhor

qualidade e descartados apÓs uso para evitar contaminai~o.

A Sephadex LH-20 tem a vantagem de ser completamente inerte,

se comparada a materiais "mais ativos" como silica ou

alumina, o que permite que compostos lábeis atravessem a

coluna sem sofrer modificai~o quimica. O fato de ser inerte

permite também uma boa recuperai~o.Neste tipo de coluna, os

solventes eluentes s=o normalmente um clorado e um álcool

(por exemplo, cloreto de metileno-metanol 96:4,vjv ) ou



hidrocarbonetos e álcoois( por exemplo ciclohexano-etanol

90:20~v/v).13~

Tecidos ricos em lipideos, como figado e rins, podem ser

facilmente trabalhados com este tipo de coluna, observando

se uma completa remo~~o da gordura e posterior eluii~o do

DES ou outros anabólicos.

Isto fica evidente ao se trabalhar com fígado que apresenta

uma gordura de forte colora~~o alaranjada que é eluida

integralmente antes dos anabólicos.

A coluna de Sephadex LH-20 tem a desvantagem de eluir os

anab6licos lentamente e n~o poder ser operada em alta

pressâo porque, neste caso, sofre uma considerável

contra~~o.

PEARSON MURPHY & DIEZ D!AUX 113 fornecem dados interessantes

no uso deste tipo de fase e BOURNEa apresenta uma aplica~âo

prática deste material na extra~âo de nortestosterona.

A Lipidex 5000 é hidrof6bica, estável e pode ser usada tanto

em sistemas de fase normal quanto de fase reversa. 8JOVAL e

(-)XELSON.1.3e publ:ioc:,:\vOam cI ,:\<:1 o):; !::ool:nooe o):; VC)]oloo\im:o~s <:I.,:,. (:·!1u:i.\i)?{o

relativos a vários ester6ides C19 e C27 em vários sistemas

solventes.

o maior inconveniente neste tipo de extra~~o ou purifica~~o

cromatográfica liquido-gel é o tempo requerido, pois a

velocidade de elui~~o deve ser lenta devido à lenta difusáo

no gelo N~o se pode também pensar no uso de alta pressáo por

causar contra~~o da fase.

Uma dificuldade prática observada nestes tipos de colunas

preparadas no momento do uso, é que dificilmente se tem um

controle sobre o exato tamanho e volume da coluna, e estas

varia~ôes podem influenciar no rendimento do método.
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Na caso do DES em coluna de Lipidex 5000~ observou-se que~

para elui-Io~ eram necessárias grandes volumes da solvente

apropriado~hexano-cloretode metileno 85:5 v/v ~ o que

levava um considerável gasta de tempo. Na entanto~ Lipidex

5000 é recomendada para compostas apoIares ou neutros·~33n
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Tanto as análises de amostra de urina quanto as de tecido

muscular ou vísceras da presente experimento foram

acompanhadas de brancos de referência e de adicionados de

DES~ numa concentra~~o compatível com as perdas do processo.

Para se controlar as perdas das substências devido à

possivel adsori~a do material de vidro ou colunas

cromatográficas~ as amostras foram acompanhadas do padr~o

interno DESd6. O composto deuterado é a que mais se presta

coma padr~o interno~ uma vez que apresenta o mesma

comportamento em termos de solubilidade~ elui~~o e adsori~o.

No caso de n~o se poder contar com o composto deuterado~

deve-se usar uma subst~ncia a mais semelhante possivel.

ABRANSON1, em análises de DES em plasma, fígado e próstatas

de animais~ usou como padr~o interna o dimetilestilbestrol.

A prepara~~o adequada do material biológico é decisiva para

uma bem sucedida aplica~~o de técnicas analiticas de

identifica~~o e quantificai~o.

Compostos endógenos que possam interferir na análise de

anabólicos devem ser removidos. Um outro ponto importante a

ser considerado é que a purificai~o das amostras protege

partes sensiveis dos equipamentos analiticos de

interferentes coma lipideos~ proteinas e part1culas

insolúveis.

A prepara~~o da amostra biológica na análise de harmOnias

varia também de acordo com as exigências técnicas dos várias
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instrumentos analíticos. Um exemplo disto é a análise por

HPLC que exige~ para maior dura~~o da coluna e eficiência

cromatográfica~ uma purifica~âo ou extrai~o prévia das

amostras~ que pode ser feita por técnicas as mais diferentes

como cromatografia em camada delgada ou papel ou ainda~ como

já foi anteriormente mencionado~ em colunas de Sephadex~

Lipidex, silica e outras.

A cromatografia liquida foi utilizada no presente trabalho

como uma mera fase de purifica~~o das amostras onde,

mediante prévia eluii~o do padr~o de DES~ se estabelece o

tempo de reten~~o do composto~ determinando-se o intervalo

de colheita da frai~o que contém a subst~ncia em quest~o.

Assim, com o sistema solvente escolhido~ o DES é eluido numa

frai~o de 4mL entre o terceiro e sétimo minutos do

desenvolvimento cromatográfico.

Em análises multiresiduais~ a técnica por HPLC é muito útil~

pois permite a eluii~o de diferentes fraiôes contendo

diferentes hormónios. Um exemplo disto é dado por SMETS1~7,

que separa residuos de hormónios em urina por diluiiâo

isocrática e coleta 4 fraiôes onde~ na primeira ~s~o

recolhidos DES~hexestrol~ dienestrol~ zeranol~ trembolona e

etinilestradiol; na segunda~ -nortestosterona e estradiol;

na terceira~ -nortestosterona e -testosterona e~ na

quarta, -testosterona e -metiltestosterona. Estas s~o

posteriormente identificadas por HPTLC.1~7

A cromatografia liquida pode~ assim~ servir como uma técnica

preparativa cuja eficiência dependerá do tamanho da coluna~

do volume do "loop" do aparelho e da utilizai~o de uma pré

coluna adequada4e •

Como técnica de identificai~o~ a grande vantagem da HPLC é a

de permitir a análise de vários compostos instáveis que



podem ser detectados sem auxilio de deriva~~o ou exposi~~o

ao calor.
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amostras quanto na identifica~~o do anabólico. Na fase de

purifica~~o é eluida a fra~~o correspondente ao DES e na

fase de identifica~~o~ após concentra~~o do primeiro eluato~

usando-se um sistema solvente diverso do primeiro~ foi

possível detectar o anabólico.

Como se observa na Fig. 5~ os extratos de amostras de urina~

purificados por HPLC~com detecto de UV~ continham muitos

inter1erntes na faixa de elui~~o do DES~ impedindo a

identifica~~o de baixas concentra~bes deste composto~ devido

à pouca sensibilidade do detector utilizado.

A técnica por HPLC tem~ ainda, maior potencial do que a de

cromatogratia a gas para realizar separa~bes dificeis por

poder usar um maior nómero de mecanismos~ tais como~

adsor~~o~ parti~~o~ parti~~o em fase reversa, permea~~o em

gel e troca iOnica~ entre outros~ com a vantagem de ser

relativamente mais rápida ..

Os adsorventes para HPLC de esteróides podem ser silica~

alumina e o octadecilsilano (ODS )ligado, que geralmente

suportam a fase menos polar dos chamados de parti~~o por

fase reversa.

No presente trabalho~ a coluna utilizada foi justamente a

ODS~ que se presta muito bem a esse tipo de análise.

Cromatogramas de agentes anabolizantes por HPLC s~o quase

que exclusivamente monitorizados por detector de UV • Isto é

possivel~ uma vez que a maioria dos esteróides possuem

grupos que absorvem bem nesse comprimento de onda~ tais como

4 ou 1
p
4, 3-<::eto para andrógenos, progestágenos e

corticosteróides e o anel aromático A para estrógenos.

'lO
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Derivados esteróides, com uma Única dupla ligai~o isolada ou

compostos com atividade estrogênica como (j DES, hexestrol e

dienestrol podem ser facilmente detectados por UV na faixa

de comprimento de onda de 210 a 254 mn .A Trembolona,

porém, é mais eficientemente detectada em 350 nm62 •

Um tópico interessante a ser abordado em relai~o ao uso de

HPLC na purifica~~o de DES, é o que se refere à isomeria

cis-trans que esse composto apresenta.

Deve-se mencionar que a quantificai~o do DES em amostras

biológicas fica bastante dificultada justamente devido à

existência destas formas isoméricas que s~o facilmente

interconvertidas.

A isomeria cis-trans do DES existe como mistura em

equilibrio, sendo o isOmero trans o mais estável e

abundante.

Sendo o DES um composto fenólico conjugado a uma dupla

ligai~o, é fácil sua convers~o às formas cis e trans através

da fenalenona. A dissolui~O, tanto da forma cis quanto da

trans, se processa em pouco tempo num solvente polar levando

à mistura de ambos na mesma soIUi~O, mesmo partindo-se de

padr~o puro de DES trans124 •

Como é sabido, o trans-DES é a forma ativa do estrógeno,

dai a utilizai~o de anti-oxidantes quando eram misturados à

rai~o animal para conservar esta forma. 150.

RYAN 124, obse~vou que existe um problema relacionado à

propori~o de picos cromatográficos, cis e trans, quando

quantidades inferiores a 500 nq de DES s~o derivados e

detectados por GC/MS.



A propor~~o dos picos é variável mas~ geralmente~ quando o

DES está em solu~~o em solventes polares, a propor~ào é de

aproximadamente 1:3 (cis-trans).

Em baixas concentra~ôes, tanto do padr~o quanto em amostras

de carne ou urina, o pico cromatográfico do DES-trans é

frequentemente menor que o cis. Uma vez que isto nào ocorre

quando concentra~bes elevadas do padr~o sào derivadas e

depois dilu1das antes da injei~o no cromatógrafo, este é

provavelmente um fenOmeno dependente da concentra~~o, como

~72

foi notado por DDNDHD =:$::5

WHITE .~~ LUDWIG.1.ee> E·:~:.tU<:l"H'''MI"I :i.'::;oln~:)I'":j,:i~(:\~)?(o <:ID DEb ('::

caracteriza~~o do isOmero cis e observaram que ocorre uma

rápida isomeriza~~o da forma trans para uma mistura de

equilibrio cis-trans.

Esse equil1brio parece depender de uma série de fatores, nem

todos bem elucidados. Alguns deles s~o temperatura, tipo de

solvente e a presen~a de outras subst~ncias químicas.

Quando o DES está em soIUi~O, o tipo de solvente utilizado

tem grande efeito sobre a velocidade de isomeriza~~o. Em

clorofórmio, benzeno ou éter, esta velocidade é

relativamente rápida, enquanto que é lenta em acetona~

metanol, etanol, etilenoglicol, propilenoglicol,

polietilenoglicol, dimetilsulfóxido ou dimetilformamida.

Esta isomeriza~~o do DES trans para a mistura de equilíbrio

cis-trans pode ser bastante inibida e, em alguns casos,

limitada, como foi dito anteriormente, usando-se pequenas

quantidades de anti-oxidantes tais como ácido ascórbico ou

hidroquinona.

Estes autores afirmam, ainda, que devem ser tomados

cuidados ao se preparar solu~bes padr~o de DES cis ou trans,



pois esta isomeria em estudos quantitativos pode levar a

falsos resultados. Dai a necessidade de se avaliar o teor de

DES eis ou trans antes e durante este tipo de experimento.

COVEY2~, em estudo quantitativo de DES, em figado, conclui

que a propori~o cis-trans é bastante dependente da matriz

analisada e apresenta vários cromatogramas ilustrando esse

problema.

DERK8 e col. 32
, trabalhando com DES trans puro, observou a

formai~o do isbmero cis após adicionar a forma trans em

amostras de urina e a silanizai~o do residuo para injei~o no

GC/MS. Estes autores concluiram que a isomeria se formava

durante a rea~~o de silaniza~~o e que as proporibes

relativas dos isbmeros dependem da natureza do substrato.

No método de VAN PETEGHEM~e3, utilizado no presente

trabalho~ também se observa esse tipo de isomeria. A

propor~~o cis-trans de uma solUi~O padr~o contendo 1 ng de

DES após silanizai~o é de 75/25. Porém, se o DE8 passa por

todo o processo de extrai~o~ purificai~o e derivai~o~ a

proporç~o muda para aproximadamente 40/60~ que n~o é

constante e n~o pode ser usada como critério de

identificai~o do DES.

No presente trabalho~ as amostras de urina, visceras e

tecidos foram purificadas por HPLC, porém a frai~o recolhida

para posterior análise foi a correspondente apenas ao DE8

trans e n~o ao cis.

Como pode ser observado na Fig. 6 , DES cis e trans

apresentam tempos de elui~~o bastante diferentes. Assim, o

composto de menor importancia quantitativo, o cis, foi

descartado no processo de purifica~~o por HPLC~ por

facilitar a execui~o da análise. DERK832 preconlza o mesmo

procedimento.
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Portanto, no presente trabalho apenas DES trans é

determinado pois~ como enfatiza VAN PETEGHEM~~~, carne

contaminada com DES~ em qualquer concentra~~o n~o se presta

a consumo humano~ de acordo com a maior parte das

legisla~ôes vigentes sobre alimentos.

Uma vez purificada por HPLC, a fra~~o contendo o resíduo do

composto estudado é submetida à ultima etapa do método que

pode consistir de uma identifica~~o por HPTLC ou por GC/MS.

No primeiro caso, todo o residuo proveniente de amostras de

urina passa pelo processo descrito em 3.2.4., onde

quantidades de DES na faixa de até 20 ng podem ser

visualizadas. Alguns autores 10. 9~ conseguem, com este

mesmo procedimento, visualizar quantidades ainda menores.

Alguns autores preconizam também o uso de outros reativos

cromogênicos como iodo e amidoge , ácido sulfúrico

concentrado e 1% de vanilina ou propor~ôes diferentes de

ácido sulfúrico concentrado em metanol ou etan010e.127,

Em estudos preliminares, todos esses agentes foram testados,

porém o que permitiu uma melhor visualiza~~o das manchas~

tanto em UV quanto no visivel, em baixas concentra~ôes de

DES, foi o metanol-ácido sulfúrico concentrado 9:1 v/v.

Outros autores usam também sistemas solventes

diferentes27.116, porém os utilizados neste trabalho foram

os que mais se adequaram aos objetivos propostos.

Embora em análises por HPTLC utilize-se todo o residuo da

amostra, a quantidade de interferentes é muito grande na

visualiza~~o das manchas. Tal fato diminui consideravelmente

a sensibilidade do método e, portanto~ esta técnica é mais

vantajosa para amostras que contenham concentra~bes mais
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elevadas~como oco~~e~ po~ e>:emplo~ em amost~as de locais de

implante.

Esta~ po~em~ é uma técnica bastante p~econizada e ainda

usada como confi~ma~~o em paises como a Holanda e a
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numa identifica~~o po~ HPTLC;

As análises ~ealizadas no p~esente t~abalho~ tanto de

amost~as de u~ina como tecido muscula~ e visce~as~ fo~am

"?5

submetidas também a GC/MS.

Esta é uma das técnicas mais impo~tantes na identifica~~o de

anabolicos~ uma vez que combina o pode~ de ~esolu~~o do

c~omat6g~afo a gás a alta seletividade do detecto~ de massa~

c~iando uma possibilidade única na identifica~~o de

anabólicos p~esentes em baixissimas concent~a~bes (ppb

ppt) em mistu~as complexas.

Utlizando-se as facilidades de uma ~àpida va~~edu~a~ o

espect~o de massa de picos individuais obtidos da sepa~a~~o

do GC pode se~ r·egist~ado tanto na fOt-ma de "total ion"

quanto em SIM, ao se monito~iza~ ions ca~acteristicos do

composto. Neste caso a seletividade da sepa~a~~o pode se~

conside~avelmente aumentada.

Esta técnica é usada com f~equência em vá~ios labo~ató~ios

como o método mais preciso e especifico na confi~ma~~o dos

métodos de t~iagem pa~a anabólicos~ tanto no cont~ole da

dopagem quanto na fiscaliza~~o do uso ilegal destes

compostos~ como p~omoto~ de c~escimento em animais de co~te.

Segundo GOROG44 p a ariálise da maioria dos esteróides por

c~omatog~afia a gás exige prévia de~iva~~o no sentido de

diminui~ a instabilidade ao calo~ ap~esentada pelos

anabólicos.



Tal derivai~o é ótil, também~ para evitar a adsor~~o parcial

ou completa desses compostos, em sitios ativos das fases

estacionárias.
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Isto é importante ao analisarem-se pequenas quantidades do

composto em quest~o. Assim, a deriva~~o leva a uma maior

volatilidade, eficiência na separa~~o e melhor sensibilidade

na sua deteci~o, o que é confirmado por Schanzer, 1988 ao

afirmar que os esteróides e outros anabólicos isoladas devem

ser derivados para melhorar as propriedades cromatográficas

e o padr~o de fragmentai~o, por aumentar a abund~ncia de

10ns na faixa de maior massa.

Dependendo do agente de derivai~o utilizado, pode-se

introduzir na molécula do anab6lico um grupo de alto peso

molecular, propiciando maior seletividade e especificidade à

técnica cromatográfica.

No presente trabalho, foram testadas misturas de vários

agentes de derivai~o como MSTFA/TMCS/piridina; TMSI;

BSTFA/TMCS/piridina; BSTFA em acetonitrila; HFBA em

acetonitrila entre outros. Os melhores resultados foram os

obtidos com a mistura comercialmente dispon1vel do BSTFA~

com 1% de TMCS como catalizador e com HFBA.

Para DES e seus homólogos, o hexestrol e o dienestrol, o

BSTFA, como agente de deriva~~o se mostrou bastante

adequado~ embora numa mesma análise, os 10ns móltiplos

correspondentes a estes compostos~ ao serem monitorizados~

apresentam, na coluna cromatográfica usada, tempos de

reteni~o muito próximos, mesmo variando-se as condiiôes de

temperatura da coluna.

Isto n~o acontece quando a derivai~o é realizada com HFBA,

que permite a perfeita separa~~o dos estilbenos.



Os derivados de DES, tanto com HFBA quanto com BSTFA,

apresentam picos correspondentes aos isOmeros cis-trans e, a

abrangente discuss~o anterior sobre esta isomeria, se aplica

também a estes derivados e à sua identifica~âo por GC/MS.

o Anexo 11 apresenta os critérios a serem seguido~ numa

identificai~o e confirma~âo de anab61icos por GC/MS.

Observa-se que para o DES como derivado TMS, devem ser

monitorizados os 10ns m/z 412, 397 e 383, que se positivos,

devem ser confirmados como derivados HFB e os selecionados

ser~o m/z 341, 660, 631, 447.

Estes critérios foram observados no presente trabalho.E

interessante notar que o DES e o dienestrol, de acordo com

os critérios do Anexo 11, podem ser confirmados por detector

de massa por impacto de elétrons. Porém, o hexestrol só tem

sua presen~a confirmada se detectado por ioniza~âo quimica

em gás NH3 , detector este nem s~mpre dispon1vel.

Além dos tempos de reteni~o, outro par~metro util~zado como

critério de avalia~~o da presenia de DES nas amostras

analisadas é o Indice de Reten~âo (I.R.), onde se tem, como

referência uma mistura de n-alcanos de comprimentos de

cadeia adequados, conforme proposta por PIOTCZYK & LARSON~~4

Através de uma simples equai~o matemática sao obtidos os

valores de I.R. tanta da padr~o quanto das amostras. O valor

de I.R. das pode diferir daquele do padr~o em apenas 5%.

Cama pode ser também observado no Anexo 11, um outro

critério de identifica~âo é o de que abud~ncias relativas

dos 10ns fragmentados mais significativas devem coincidir em

aproximadamente 10%. SCHANZER~2~ preconiza que neste tipo de

critério as abund~ncias relativas devam coincidir n~o em 10

mas em 51..
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Embora esse critério também tenha sido seguido~ observou-se

que, em situa~bes nas quais a quantidade da subst~ncia

analisada presente na amostra é muito pequena ( ng )~ a

rela~~o pode fornecer valores maiores que 10%.
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Para se testar a eficiência da deriva~~o~ COVEY2~, indica a

adii~o de 1 ng de DES ao res1duo~ derivando-o co~ HFBA e

quantificando por BC/MS/SIM as concentraibes relativas dos

derivados diheptafluorobutila; monoheptafluorobutila e DES

livre no 10n molecular de cada um destes compostos. Este

autor observou a prQdUi~O de 95% do primeiro composto e 5%

do segundo~ enquanto que o DES livre n~o foi detectado.

Ainda segundo este autor~ o rendimento deste tipo de

deriva~~o em extratos de tecidos pode diminuir para "75% na

faixa de concentrai~o de 1 ppb~ devido à competi~~o dos

interferentes e à presen~a de quantidades tra~o de HzO.

A eficiéncia da deriva~~o pode variar de 70 a 90% para o

DES~ dependendo~ principalmente~ da extens~o da deriva~~o

conseguida.

No presente trabalho~ controlou-se a eficiência de resposta

derivando-se 1 ng de DES com BSTFA I 1% TMCS e avaliando-se

o derivado TMS formado por GC/MS/SIM. Este teste foi

realizado em triplicata~ em diferentes oportunidades. A Fig.

8 mostra o comportamento cromatográfico de 1 ng de DES-TMS.

Segundo STAN~40, derivados sililados sâo lábeis e

hidrolizam-se rápidamente na presen~a de tra~os de água. Dai

.a necessidade de se manter a amostra em excesso de reagente

silanizante e injetar a mistura diretamente no cromatógrafo

a gàs.

Porém~ observou-se no presente trabalho qLle~ se mantidos

livres de HzO, em misturas solventes como acetonitrila, n-



hexano ou octano, estes derivados se mantêm estáveis por

vários dias.

Embora as amostras n~o tenham sido quantificadas, foram

adicionadas de padr~o DESd6 na concentra~~o de 5 ppb

mostrando a eficiência do método nas condi~~es indicadas

pela legislai~o.

Das amostras analisadas, 22% foram positivas para DE8 na

urina e 54% em carnes. Vale lembrar que esses dados se

restringem a um número pequeno de amostras.

Embora n~o tosse objetivo do presente trabalho, doze

amostras de urina foram também analisadas para hexestrol e

dienestrol.Destas,quatro mostraram-se positivas para

hexestrol por BC/MS/SIM, mas n~o foram confirmadas segundo

os critérios preconizados no Anexo 11, por n~o se dispor de

detector de ioniza~~o quimica. No entanto, todos os outros

indices de confiabilidade, como tempo de reten~~o,propor~~o

relativa de 10ns e indice de reten~~o relativa aos

hidrocarbonetos, foram satisfatórios.

Este tipo de resultado pode ser verdadeiro, uma vez que, em

alguns implantes analisados no estudo em andamento já

mencionado, observou-se a troca do DE8 pelo hexestrol em

alguns lotes, embora este resultado possa ter sido obtido

pelo uso de compostos a base de hexestrol e DES como os

"He}(et tes" t.ambém en con trados no mercado pat-a I E:~ lo.

Através da literatura consultada, pode-se observar que a

pesquisa de residuos de subst~ncias hormonais, em amostras

biológicas de animais usados para consumo humano, n~o é

recente, pois há dezenas de anos vem sendo realizada em

paises desenvolvidos.
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No Brasil~ o método utilizado por órg~os oficiais até há

pouco tempo era o fisico-quimico, que fazia uso da

cromatografia gasosa como técnica de identifica~~o~ porém

este n~o era conclusivo, uma vez que tal análise era

dificultada pela presen~a de subst~ncias interferentes~~

Recentemente~ soube-se~ através da imprensa~ que

laboratórios brasileiros, que há algum tempo vêm se

empenhando na detec~~o dos estilbenos, obtiveram resultados

positivos para este composto em amostras biológicas obtidas

em várias localidades do pais.

Sabe-se, também, que, devido ao uso ilegal deste composto,

frigorificos enviam, para análise histológica, próstatas de

animais abatidos para exporta~~o, na tentativa de afastar o

transtorno de uma possivel devolu~~o da carne~ pelo pais

comprador,o que implica em pesados prejuizos.

Como aparentemente existe um uso disseminado do DE8 no

Brasil~ visando promover o crescimento dos animais de

cria~~o~ é importante que se consiga reali2ar~

efetivamente~ a determina~~o de resíduos do DE8 e de outros

anabólicos em amostras biológicas, n~o só para suprir uma

e~(igência na exporta~~o a paises desenvolvidos, mas,

principalmente~ para assegurar a qualidade da carne

consumida internamente.
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A legisla~ào brasileira indica que qu~lquer desses

compostos~ tenha seu uso proibido como promotor de

cresc1mento. Existem ai alguns aspectos interessantes a

serem considerados. Proibir apenas, sem criar condi~bes para

um controle efetivo, n~o produz efeito algum~ uma vez que os

anabólicos, por serem eficazes como promotor de crescimento,

continuar~o a ser usados.Dai, a necessidade de se criar uma

fiscaliza~~o que possa efetivamente coibir seu uso.



Como foi dito anteriormente~ tudo indica que o DES e seus

homólogos continuem a ser usados sem um efetivo controle no

Brasil. Pouco se sabe do possivel uso de outros

xenobióticos~ como zeranol e a trembolona e~ menos ainda~ em

rela~~o aos endógenos produzidos sinteticamente~ como

ésteres de estradiol~ progesterona e testosterona.

Em paises europeus~ que proibem a utilizai~o de todos os

anabólicos e observam uma 1iscaliza~~0 rigida~ ainda assim~

existe o abuso~ embora n~o relacionado ao DES.

Este abuso gera enorme polêmica entre legisladores e

pesquisadores~ polêmica esta relacionada à libera~~o ou n~o

dos chamados hormbnios "endógenos sintéticos".

De acordo com DEBACKERE::5c:>, <:.'. pn:):i. t:d. ~:::Yo <:1(,.:- tDdD~:; C::~:;

anabólicos gera um problema momentaneamente dificil de ser

contornado em relal;::~o aos "endógenos sintéticos" ~ uma vez

que~ se usados de acordo com a boa prática pecuária~ s~o

indistinguiveis dos endógenos analitica e fisiologicamente

Este autor considera que~ em estudos realizados em carne

obtidas de gado tratado com estes hormbnios em condi~~es

controladas~ ou seja~ na forma de implante~ 60 dias antes do

abate~ observou-se que existem muitos fatores garantindo a

seguran~a da carne~ ou seja~ a ausência de risco de

resíduos tóxicos ao consumidor~ a saber:

- as concentra~ôes encontradas na carne de animais

tratados foram inferiores àquelas que podem estar presentes

em outros produtos comest1veis de origem animal.

- a ingest~o dessas pequenas quantidades de residuos na

carne tratada provou ser consideravelmente inferior às

observadas no leite de animais n~o tratados.

- a produ~~o de hormbnios endógenos~ mesmo em

determinadas faixas etárias~ como em mulheres na menopausa e

em pré-adolecentes~ é muito maior do que a quantidade

consumida através da carne de animais tratados.
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- hormOnios endógenos n~o exercem~ virtualmente~

nenhuma atividade quando ingeridos por via oral~ porque no

máximo 10% escapam da metaboliza~~o hepática após absor~~o

pelo trato gastro-intestinal. Pela mesma raz~o~ n~o sofrem

efeito acumulativo. A fra~~o n~o degradada e que atinge a

circula~~o é insignificante~ se comparada com a produ~~o

endógena normal.

no processo de metaboliza~~o os produtos formados s~o

iguais aos endógenos e seguem as mesmas vias de metabolismo

intermediário seguidas pelos hormOnios produzidos

endogenamente. Por isto~ têm a mesma afinidade pelos mesmos

receptores~ nos mesmos 6rg~os alvo~com o mesmo grau de

liga~~o proteica e com a mesma eventual toxicidade.

Portanto~ baseando-se nestes dados~ este autor acredita que

os hormOnios "endógenos sintéticos" possam ser usados para

promover aumento da produ~~o de carne, desde que um rigido

controle seja exercido em rela~~o à forma de uso (implante)~

local ( base da orelha), qualifica~~o do aplicador

(veterinário), observa~~o do periodo de carência minimo

(p.e>:. 60 dias antes do abate) e com a possibilidade de

remo~~o do implante~ caso seja necessário~ abater o animal

antes de completado o periodo de carência.

Estas considera~~es sobre a aparente seguran~a no uso de

esteróides endógenos s~o corroboradas pelos especialistas do

JECFA ( Comitê de especialistas.da FAO/WHO para aditivos em

alimentos )109, que consideram desnecessário se estabelecer

uma Ingest~o Diária Aceitavel ( IDA) para estradiol~

progesterona e testosterona. Para o zeranol, este Comitê

estabelece uma IDA de O - 0,05 ug/kg de peso corpóreo~

enquanto que para o acetato de trembolona a IDA temporária

estabelecida foi de O - O~Olug/Kg de peso corpóreo,

baseando-se num nivel de n~o efeito de 2ug/Kg de peso

corpóreo/dia.
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Parece haver um certo consenso em relai~o à liberai~o destes

compostos para uso em animais de

boa prática pecuária.

. ~

cr~a~l:'o~ se respeitada a

Outro consenso, absolutamente geral, está em manter a

proibi~~o do uso do DES e seus homólogos pelos efeitos

nocivos que podem acarretar.

Dessa forma, independentemente de decis~es futuras de se

liberar ou n~o certos tipos de anabólicos, é fundamental que

laboratórios credenciados tenham infra estrutura adequada

para realizar análises destes compostos e exercer uma

fiscaliza~~o de forma efetiva, pois os produtores, alguns

por desconhecimento, outros apenas visando interesses

comerciais, continuar~o a utilizar-se destes compostos pela

eficácia que apresentam, sem considerar os possíveis riscos

à saúde dos consumidores.



6.CONCLUSôES

A partir da avalia~~o da literatura feita no presente

trabalho, pode-se ter um rápido conhecimento da metodologia

mais atual e recomendável em análise de anabólicbs,

permitindo concluir que:

- a enzima de excelência na análise de urina bovina é a

Helix pomatia, enquanto que na carne é a Subtilisina;

- as técnicas de extra~~o e purifica~~o mais utilizadas em

trabalhos que buscavam métodos mais sensiveis s~o a extra~~o

em fase sólida (spe) e o HPLC, respectivamente;

- a técnica de BC/MS é a mais recomendada na identifica~~o

de DES em diferentes materiais biológicos de animais de

abate.
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Considerando-se os resultados experimentais obtidos no

presente trabalho pode-se concluir que:

- o método para a detec~~o de anabólicos em sitio de

aplica~~o mostrou-se eficiente, de fácil execu~~o, custo

relativamente baixo e, portanto, importante subsidio para o

controle do uso de anabólicos em animais de abate

- os métodos para a detec~~o de. DES em urina, carne e

visceras de animais tratados com esse anabolizante

mostraram-se satisfatórios, atendendo aos critérios de

sensibilidade e confiabilidade preconizados

internacionalmente;

- os métodos propostos aplicados à análise de amostras de

diferentes materiais biológicos de animal controle

apresentaram resultado negativo para DES,com a vantagem de

n~o apresentarem picos cromatográficos que pudessem

interferir na análise de amostras autênticas;

- embora a porcentagem de positivos em amostras de carne

autênticas tenha sido elevada, deve-se considerar o reduzido

número de amostras e o fato de que todas eram provenientes
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ANEXO I

Critérios para a identifica~~o de agentes anabolizantes por

TLC ou HF'TLC.

110

- os valores de Rf devem estar de acordo com o do

padr~o ( faixa de varia~~o de 3% se mantidas as mesmas

condi~~es ).

- a aparência ( cor, intensidade, entre outros) da

mancha correspondente ao anabólico deve ser idêntica a

do padr~o.

- o centro da mancha mais próxima a do anabólico deve

estar separada de pelo menos metade da soma do

di~metro da mancha correspondente ao anabólico.

- para identifica~~o, deve-se co-cromatografar o

padr~o e a amostra. Assim, a mancha que se suspeita

ser a correspondente ao agente em quest~o deve

aumentar de intensidade. N~o devem aparecer novas

manchas e a aparência da mancha suspeita deve

permanecer a mesma, porém mais intensa.

- para cnnfirma~~o, é necessario que se fa~a uma

cromatografia bidimensional.



ANEXO 11

Critérios para a identificaiao do anabólico por GC/MS.

1 ) Critérios associados à cromatografia a gás.

o tempo de reten~~o da subst~ncia analisada deve ser

o mesmo daquele do padr~o, dentro de uma margem de

mais ou menos 5 segundos.

- se for usado um padr~o interno o tempo de reteni~o

relativo ( B/A ) do composto estudado deve ser igual

àquele do padr~o, dentro de uma margem de mais ou

menos 5/A na matriz apropriada~ onde:

A = tempo de reteni~o absoluto do padr~o

interno~ em segundos.

B = tempo de reten~~o absbluto da subst~ncia

estudada ~em segundos.

2 ) Critérios associados ao detector de massa.

- todos os 10ns monitorizados devem derivar da

substancia pesquisada elu1da num único tempo de

reten~~o.

devem ser determinadas as abund~ncias de pelo menos

4 10ns, por impacto de elétrons, ou pelo menos 2 10ns

e, preferivelmente mais~ por ioniza~~o qulmica~ que

sejam os mais significativos da estrutura do composto.

- as abund~ncias relativas dos 10ns detectados,

expressas como uma porcentagem da intensidade do 10n

de maior abund~ncia ( pico base ) devem ser as mesmas

das observadas no padr~o, com uma margem de mais ou
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menos 20% par ioniza~~o quimica (eI ) e mais ou

menos 10% por impacto de elétrons ( EI ).

- as condii~es do detector de massa devem ser, se

possivel, otimizadas para se obter o íon molecular da

subst~ncia no espectro MID.

- critérios especiais devem ser observados para

112

DES, hexestrol e dienestrol ao se usar EI: os

derivados TMS de dienestrol, hexestrol e DES produzem

apenas 3 fragmentos de íons característicos. Portanto,

neste caso a presenia destes estilbenos é apenas

indicativa, podendo ser confirmada, para DES e

dienestrol, analizando-se os derivados HFB. A

presen~a de hexestrol é indicada através dos

fragmentos dos ions m/z 331,332,303 e 304, obtidos por

EI na análise de seu derivado HFB. Para confirmar a

presen~a de hexestrol, deve-se analisar outra

al1quota de amostra por ionizai~o química em gás NH~,

monitorizando-se apenas os íons positivos. A propor~~o

de abundância dos íons fragmentados da amostra

analisada do hexestrol deve ser igual a dos íons

fragmentados do padr~o de hexestrol, com uma margem de

mais ou menos 10% ••
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RESUI'IO

o uso (je hormÓnios como promotores de ct-escimento em

animais de cria~~o foi proibido em vários paises~ inclusive

no Brasil ~ desde os anos setenta. F'ara o controle destes

desenvolvida

fisico-quimicos~

crom.-atograf ia em

propósitos

cr-oma tCJgrá f i cos ~

de

de

entre

camada

como

variedade

triagem

enorme

de

uma

os

como

s~o

tais

usados

com

mais

foi

oseles

anabolizantes~

métodos, tanto

confirma~~o.

Os métodos

delgad~":l.~ cromatogt-afia a gás acopla.da a espectr-trmetro de

massa, cromatografia liquida de alta eficiência com detector

UV~ e osu ensaios imunoquímicos tais como radioimunoensaio

ou enzimaimunoensaio.

Este trabalho revisa os métodos analiticos mais usados

internacionalmente no controle de subst~ncias anabolizantes

em tecidos e urina de animais de cria~~o para consumo

humano. Aten~~o especial é dada ao anabol iza'nte

potencialmente cancinogênico~ Dietilstilbeltrol (DES) em

rela~~o ao seu uso no Brasil e às dificuldades envolvidas

em sua determina~~o.

S~o propostos neste trabalho métodos para detec~~o do

DES em sitios de aplica~~o, na urina, no tecido muscular e

nas visceras, bem como s~o apresentados os resltl tados da

aplica~~o dessa metodologia em amostras de animais

implantado e de controle e amostras autênticas.



j5Lj

SUlflfARY

binee t!le seventies, the use Df hDrmDnal anabolics a.s

growth promotors in lifestoek fattening has been banned in

roany countries, ineluding Br-azil. For- eontr-ol pur-poses a

I.",ide t-'ange Df methods have been deve 1oped fot- both 1ar-ge

scale screnning and confirmation. The most used methods are

the physical-chemical ones, sueh as thin-layer

chr-omatography (TLC), gas chr-omatography-mas spectr-ometr-y

(CG-MS), hiq h per-fot-mance 1 iquid cr-omatogr-aphy (HF'LC) wi th

UV detector- and immunochemical assay (RIA) or enzime imuno

assay (ELISA). This thesis r-eviews the most used methods for

the contr-ol of anabolics in tissue as well as in the ur-ine

of cattle raised for- human eonsumption. Speeial attention is

given to the potencially ealeinogen Diethylstilbestr-ol, its

possible use in Br-azil and the difficulties envolved in its

determination.

Sui table methods for- the deteetion of DES in samples

from injection sites, ur-ine, tissue and or-gans of implanted

and contr-ol animals,ar-e pr-esented, as well as r-esults

obtained from authentie samples.
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