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RESUMO
Os métodos convencionais para a determinação de fármacos em fluidos
biológicos baseiam-se em técnicas cromatográficas e imunoquímicas. O tratamento
prévio de amostras biológicas, o qual abrange as etapas de extração, préconcentração e “clean-up”, tem sido requerido nas análises de fármacos, para
aumentar a sensibilidade e seletividade analítica. No entanto, nos últimos anos, com
o avanço da instrumentação, diversas ténicas têm sido avaliados para a análise de
diferentes fármacos em fluidos biológicos, destacando-se entre elas a Microextração
em Fase Sólida (SPME) e a Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de
Massas (LC/MS). A SPME apresenta uma série de vantagens em relação às
técnicas de extração convencionais (Soxhlet, LLE e SPE), ou seja: não requer
instrumentação analítica sofisticada, não utiliza solvente orgânico, permite
automação das análises, a reutilização das fibras extratoras e integra em um único
sistema, a extração, concentração e introdução da amostra no sistema
cromatográfico. Neste trabalho, foi desenvolvida uma interface versátil e de baixo
custo, que permite o acoplamento das técnicas SPME-LC/MS para análise dos
fármacos antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes. O planejamento fatorial
empregado no desenvolvimento das metodologias mostrou ser uma ferramenta
estatística simples de grande importância. Foram obtidas mais informações com um
número menor de experimentos, avaliando não só os efeitos principais como os
efeitos de interação de todas as variáveis nas respostas. As condições
cromatográficas otimizadas foram adequadas para a análise por LC/MS. Os níveis
de detecção alcançados ressaltam a importância e destaque das técnicas HPLC e
LC/MS. O método desenvolvido, tanto para os fármacos antidepressivos tricíclicos
como para os anticonvulsivantes, apresentou especificidade, precisão, linearidade e
limite de quantificação aceitável para a análise.

ABSTRACT

Conventional methods used for the determination of drugs in biological fluids
are based on chromatographic and immunochemical techniques. The biological
samples treatment - which includes extraction, pre-concentration and clean up steps
– has been required in drugs analysis in order to increase both analytical sensitivity
and selectivity. Nevertheless, lately, within the advancements in instrumentation,
different techniques have been evaluated for the analysis of different drugs in
biological fluids, such as: solid phase microextraction (SPME) and liquid
chromatography coupled to mass spectrometry (LC/MS). SPME presents many
advantages towards the conventional extraction techniques (soxhlet, LLE and SPE),
which include: use of simple analytical instrumentation, analysis automation, reuse of
extractor fibers and integration of extraction, concentration and sample introduction in
the same chromatographic system. In this work, a versatile and low cost interface
was developed, which allows the coupling of SPME-LC/MS techniques to tricyclic
antidepressants and anticonvulsivant drugs analysis. The employed factorial design
has shown to be a simple and useful statistical tool. With this device more information
could be obtained with fewer experiments by evaluating not only the main interaction
effects but also the interaction effects of all variables on the results. The optimized
chromatographic conditions were adequate for LC/MS analysis. The obtained
detection levels highlight the importance of high performance liquid chromatography
coupled to mass spectrometry (LC/MS). The developed method, for both tricyclic
antidepressants and anticonvulsivants drugs, has presented specificity, accuracy,
linearity and adequate limit of detection for this analysis.
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Figura 3.24 - Superfícies de respostas para os ACVs obtidos com a
SPME para otimização da resposta (área dos picos) com a fibra
PDMS/DVB (60 µm): (a) efeito do tempo com a temperatura, (b) efeito
do pH com a temperatura, (c) efeito do pH com o tempo, (d) efeito do
eletrólito (NaCl) com a temperatura, (e) efeito do eletrólito com o
tempo e (f) efeito do eletrólito com o pH.
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STATISTICA envolvendo os ACVs fenobarbital, fenitoína,
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otimizadas.
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tempo de extração (30 min.), temperatura (30 ºC), tampão fosfato de
potássio 60 mmol L-1 (pH 5,0), adição de NaCl (30 %) e com agitação
de 1200 rpm. 1) fenobarbital; 2) epóxido-carbamazepina; 3) fenitoína;
4) carbamazepina; 5) hidantoína (padrão interno).
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