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Resumo

A análise de fármacos e outras moléculas relacionadas em fluidos biológicos é
essencial no âmbito farmacêutico. Atualmente, a demanda por análises rápidas e
mais complexas impulsiona a química analítica para o desenvolvimento de soluções
inovadoras. A cromatografia líquida multidimensional com acoplamento de colunas
para injeção direta de fluidos biológicos tem ganhado atenção nos últimos anos.
Ao mesmo tempo, o acoplamento entre cromatografia líquida e espectrometria
de massas proporcionou marcante desenvolvimento científico na área biomédica
e bioquímica. Este trabalho avaliou a redução da escala em sistemas de column
switching utilizando colunas RAM, para a análise de anti-helmínticos em fluidos
biológicos. Foi desenvolvido um sistema de comutação de colunas com capilares de
200 µm de diâmetro interno. Esse sistema foi acoplado à espectrometria de massas
sequencial proporcionando análises altamente sensíveis e simultâneas, com baixo
consumo de amostras. A determinação de albendazol e alguns de seus produtos
de biotransformação foi validada em fluidos biológicos, consumindo, por análise,
menos de 8 minutos e apenas um microlitro de amostra diluída. Esse sistema
capilar contrasta com os sistemas convencionais comumente utilizados, os quais
consomem entre centenas e milhares de vezes mais amostra para atingir a mesma
detectabilidade. Os limites de quantificação obtidos para os anti-helmínticos ficaram
entre 2 a 5 ng mL-1. Os valores de precisão intra-dia e inter-dias foram inferiores à
20% para os LQs e menores que 14,5% para os outros níveis. A exatidão para os LQs
foi avaliada e obteve-se valores dentro de ±20% e enquanto foram obtidos valores
dentro de ±13,1% para os outros níveis. A linearidade obtida em plasma ficou entre
o LQ e 500 ng mL-1 para os analitos estudados com coeficientes de correlação (r)
maiores que 0,996 para todos os compostos. É importante ressaltar que o método
utilizou apenas 333 nL de amostra para atingir o nível de poucos nanogramas por
mililitro, enquanto métodos em escala convencional têm consumido entre 100 µL e
1 mL de amostra para atingir os mesmos níveis de quantificação.
Palavras-chave: Column switching; Meios de acesso restrito (RAM); Cromatografia
líquida capilar; Anti-helmínticos; Preparo de amostras automatizado.
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Abstract

Analysis of drugs and other related molecules in biological fluids is essential in the pharmaceutical field. Currently, the demand for faster
and more complex analysis drives analytical chemistry to develop innovative solutions. Multidimensional liquid chromatography columns
for coupling with direct injection of biological fluids has gained attention in recent years. At the same time, the coupling between
liquid chromatography and mass spectrometry gave remarkable scientific development in biochemical and biomedical area. This study
evaluated the reduction in scale of column switching systems using RAM column for the analysis of anthelmintics in biological fluids. A
column switching system was developed with capillary columns with 200 μm of inner diameter. This system was coupled to tandem mass
spectrometry providing highly sensitive and simultaneous analysis, and low sample consumption. The determination of albendazole and
some of its biotransformation products was validated in biofluids, consuming, per analysis, less than 8 min and only 1 μL of diluted sample.
This capillary system contrasts with the conventional system commonly used, which consume between several hundred and a thousand
times more sample to achieve the same detectability. The quantification limits obtained for the anthelmintics were between 2 to 5 ng ml-1.
The values for intra-day and inter-day precision were less than 20% for LQs and less than 14.5% for the other levels. The accuracy for LQs
was within ± 20% and for the other concentration levels within ± 13.1%. The linearity in plasma was obtained between LQ and 500 ng mL-1
for the studied analytes with correlation coefficients (r) greater than 0.996 for all compounds. Importantly, the method used only sample of
333 nL to reach the quantification level of a few nanograms per milliliter, while methods in conventional scale consumed between 100 µL
and 1 mL of sample to achieve the same values.
Keywords: Column switching; Restricted-access media (RAM); Capillary liquid chromatography; Antihelminthics; Sample preparation
automation.

1. Introdução
A análise de fármacos em fluídos biológicos é de
grande importância para o desenvolvimento de novos
fármacos. Da mesma forma que existe a demanda para
análise de fármacos e produtos de biotransformação em
seres humanos, há também a necessidade deste tipo de
análise aplicado para outros animais. Como é o caso
dos estudos farmacocinéticos para desenvolvimento de
medicamentos veterinários genéricos.
O albendazol (Figura 1a) é utilizado no tratamento
parasitário de humanos e bovinos em países da América
Latina, Ásia e África. A sua biotransformação é
extensiva, e o produto de maior atividade farmacológica
é o sulfóxido de albendazol. Segundo a revisão feita por
Dayan, a absorção oral de albendazol em gado alcança
valores de 50%, comparado com aproximadamente
1-5% em humanos[1]. O albendazol é metabolizado
rapidamente pelo fígado para formar o sulfóxido de
albendazol (Figura 1b) isso se aplica tanto em humanos[2,3]
quanto em carneiros[4] e bezerreiros por exemplo. Outro
metabólito formado é o albendazol sulfona (Figura 1c).
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Amostras biológicas não podem, em princípio,
ser injetadas sem pré-tratamento em colunas analíticas
comuns de cromatografia liquida. As proteínas existentes
em tais amostras causarão aumento da pressão do sistema,
alargamento dos picos, variação nos tempos de retenção dos
compostos e perda de eficiência. Daí surge a necessidade
do acoplamento de duas ou mais colunas de cromatografia
líquida, essa técnica é uma das formas da cromatografia
multidimensional (LC-LC) ou também chamada de
column switching. Trata-se de uma poderosa alternativa à
clássica cromatografia líquida unidimensional, com menos
consumo de solventes e tempo, baixa exposição do analista à
amostra biológica e principalmente maior reprodutibilidade
e menos custo[5]. A LC multidimensional pode ser realizada
em modo online ou off-line. No modo off-line as frações
eluídas da primeira coluna são coletadas manualmente
ou em coletor de frações e então reinjetadas na segunda
coluna. Essa abordagem tem a vantagem de ser simples e
não requer uma válvula seletora de colunas. Entretanto, os
procedimentos demandados são laboriosos e consomem
muito tempo. As técnicas online têm a vantagem de serem
automatizadas por meio de uma válvula seletora de colunas.
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Figura 1. Estrutura química do a) albendazol, b) sulfóxido de albendazol e c) albendazol sulfonas.

As pré-colunas com meios de acesso restrito
(Restricted access media – RAM) são uma grande
ferramenta para a análise de compostos em matrizes
biológicas. As pré-colunas RAM baseiam-se
normalmente na existência de uma superfície externa
hidrofílica, recobrindo uma matriz com porosidade ao
redor de 100 Å contendo uma superfície hidrofóbica
interna (no interior dos poros). Isso faz com que macro
constituintes das amostras biológicas não tenham acesso à
fase estacionária interna, sendo rapidamente eluídos pela
fase móvel, enquanto que as moléculas dos analitos de
interesse por serem de tamanho menor tem a capacidade
de interagir com a fase estacionária interna, ficando
sorvidas[6-8]. Posteriormente, estes analitos são eluídos
para a coluna analítica e separados cromatograficamente.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver a
abordagem de column switching combinando uma
pré-coluna de meio de acesso restrito a análise
por cromatografia líquida capilar e detecção por
espectrometria de massas sequencial (RAM-cLC- MS/
MS), permitindo a análise direta, rápida e automatizada
de amostras biológicas contendo anti-helmínticos. A
focalização dos picos e o preparo de amostras foram
realizados em um simples arranjo de column switching.
Esforços foram direcionados ao desenvolvimento de um
sistema com eficientes colunas extratoras reutilizáveis,
capazes de tolerar a injeção de amostras contendo matriz
biológica. O efeito de matriz foi avaliado sobre a extração,
e sobre a ionização por electrospray (ESI). Dessa forma
o desempenho do sistema RAM-cLC-ESI-MS/MS foi
testado na separação e adequada detecção de diferentes
compostos, permitindo a validação da metodologia
para a análise de um grupo contendo albendazol e seus
produtos de biotransformação (sulfóxido e sulfona).
Scientia Chromatographica 2016; 8(1):49-61

2. Parte Experimental
2.1. Materiais e reagentes

Os materiais de empacotamento avaliados como
RAM foram Lichrospher ADS-C18 e XDS, com 25 µm
de tamanho de partícula e porosidade de 60 Å (Merck,
Darmstadt, Alemanha); Semi-Permeable Surface (SPS),
com 5 µm de tamanho de partícula e porosidade de
100 Å (Regis Technologies, Morton Grove, IL, USA);
e a fase BSA-C18 (imobilizada em laboratório), com
10 µm de tamanho de partícula e porosidade de 100 Å.
Os materiais de empacotamento usados para o preparo
das colunas analíticas capilares foram YMC ODS-A e
ODS-AQ, ambos com poro de 120 Å (YMC Europe,
Schermbeck, Alemanha); Reprosil-Pur C18-AQ, com
poro de 120 Å (Dr. Maisch, Alemanha); e Kromasil C-18,
com poro de 120 Å (Eka Chemicals AB, Bohus, Suécia),
todos com partículas de 5 µm. Todos os capilares de
sílica fundida foram obtidos de Polymicro Technologies
(Phoenix, AZ, EUA). MeOH e ACN, grau LiChrosolv,
bem como acetato de amônio, ácido acético, solução
de amônia (25%), e 1,2-dicloroetano, grau analítico,
foram adquiridos de Merck. Todas as soluções foram
preparadas usando água purificada com um sistema
Milli-Q Plus (Millipore, Bedford, MA, EUA). Padrões
analíticos de albendazol (ALB), mebendazol (MEB),
sulfóxido de albendazol (SOX) e albendazol sulfona
(SON) formaram o grupo dos anti-helmínticos (AHs).
Plasma humano foi obtido de doadores-controle
saudáveis, por meio do banco de sangue do Hospital
Universitário (Uppsala, Suécia), sendo estocado a
-80°C antes do uso. Urina humana foi coletada de um
doador masculino e estocada a 4°C por até 24 horas
antes do uso.
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2.2. Preparação das soluções padrões

Soluções estoque de cada anti-helmíntico foram
preparadas em ACN a 1 mg mL-1, essas soluções foram
mantidas a -20°C. Soluções de trabalho dos padrões
analíticos foram obtidas pela secagem de alíquotas
adequadas das misturas em um sistema SpeedVac
(ISS110, Savant Instruments, Holbrook, NY, EUA)
a uma taxa média de secagem. Os padrões de trabalho
foram então ressuspendidos na matriz adequada (plasma,
urina ou água) por agitação em vórtex. Essa etapa foi
seguida pela diluição 1:2 em água. Em seguida as
soluções foram centrifugadas a 14926g por 10 minutos
em uma centrifuga Biofuge (Heraeus Sepatech, Osterode,
Alemanha).

2.3. Preparo das colunas capilares

As colunas RAM foram preparadas com tubos de
200 µm de I.D., por sua vez, as colunas analíticas foram
preparadas com 200 e 250 µm de I.D.[8]. Uma bomba
Jasco (modelo PU-980, Tokyo, Japão) impulsionou
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MeOH como solvente de empacotamento. Hardwares de
colunas vazios (cerca de 20 cm de comprimento) foram
conectados a um reservatório de empacotamento, o qual,
então, foi preenchido com a suspensão de partículas
de empacotamento (slurry). As suspensões foram
preparadas com 8 mg de material de empacotamento
sonicado por 1 minuto em 200 µL de 1,2-dicloroetano.
Partículas ADS e XDS, em particular, foram suspensas
em MeOH devido a sua melhor molhabilidade nesse
solvente. Na Figura 2 é detalhado o hardware utilizado
no preparo das colunas.
Para o preparo da coluna RAM-BSA-C18,
inicialmente uma coluna capilar (320 µm de I.D. x 15 mm
de comprimento) foi empacotada usando Kromasil
C-18, poro 120 Å e partículas de 10 µm. O hardware
empregado foi construído como descrito acima, mas a
coluna foi empacotada sob condições supercríticas com
CO2 e modificada in situ conforme descrito por SantosNeto[9].

Figura 2. a) Esquema das colunas preparadas, b) Fotografia do tipo de hardware utilizado para a retenção do frit preparo das colunas capilares e
c) colunas analíticas e RAM preparadas.
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2.4. Instrumentação para column switching
RAM-cLC-MS/MS
O sistema cromatográfico foi composto de uma
bomba Jasco PU-980 e um sistema de nano cromatografia
líquida Agilent série 1100 (Alemanha), basicamente
constituído por um micro-amostrador automático
G1377A e uma nano-bomba G2226A. A bomba Jasco
forneceu a fase móvel de limpeza a 20 µL min-1 e a nanobomba a fase móvel de separação a 5 µL min-1. A bomba
Jasco de limpeza foi conectada ao micro-amostrador
automático. O sistema de injeção foi conectado a uma
válvula seletora de colunas eletronicamente atuada de
seis vias (C6WE, Valco) contendo a coluna RAM. A
bomba de separação também foi conectada à válvula
seletora fornecendo fase móvel para a coluna analítica.
A válvula seletora foi girada em 3,5 minutos e retornada
para a posição inicial em 6,5 minutos. A coluna analítica
foi diretamente conectada à válvula (sem conector
capilar na entrada) e sua saída, um tubo capilar de 15 cm
(50 µm I.D), foi ligada no sistema ESI-MS/MS.
O espectrômetro de massas do tipo triplo
quadrupolo (API III plus), da PE-Sciex (Concord, ON,
Canadá) foi utilizado neste trabalho. Operou-se no
modo positivo de ionização usando interface de ESI
pneumaticamente assistida e posicionada fora de eixo.
O potencial do ESI foi ajustado em 3,5 kV. A pressão
do gás de nebulização foi ajustada em 40 psi. Durante
os experimentos em modo de monitoramento de reação
selecionada (SRM) e varredura dos íons produtos (product
ion scan) a densidade do gás de colisão foi mantida em
2,10 x 1015 átomos cm-2. O potencial aplicado no orifício
e a energia de colisão foram otimizados de acordo com
a melhor transição SRM para os compostos avaliados.
Os cromatogramas foram adquiridos com um tempo de
residência (dwell time) de 100 ms, quando o equipamento
foi operado no modo monitoramento de íon selecionado
(SIM) ou SRM. Os íons monitorados, correspondentes
às moléculas protonadas, com as respectivas transições
foram: ALB (266,2→234,1), MEB (296,2→264,1),
SOX (282,2→241,1) e SON (298,2→266,1).
Scientia Chromatographica 2016; 8(1):49-61
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2.5. Otimização

Foi utilizado um planejamento experimental para
selecionar o melhor material (RAM). Para cada coluna
foram injetadas todas as matrizes (água, urina e plasma)
usando duas diferentes composições de fase móvel para
limpeza (tanto água ou 20 mmol L-1 eletrólito + 10%
ACN). A altura do pico foi considerada como resposta
e ANOVA foi empregada para calcular os efeitos
significativos com um nível de significância de 95%. Para
otimização da fase móvel de limpeza, um planejamento
experimental 22 com ponto central foi utilizado. A ACN
foi avaliada em 0 e 10% combinado com uma solução
de eletrólitos (acetato de amônia/eletrólito de amônia,
pH 7,4) à 0 (água) e 20 mmol L-1, o ponto central foi
5% de ACN e 10 mmol L-1 de eletrólitos. Os analitos
presentes em todas as matrizes avaliadas foram injetados
e a resposta (altura do pico) foi obtida.
Para avaliar o breakthrough, com base no vazão
e no tempo para o giro da válvula seletora foi utilizado
um planejamento experimental 22 com ponto central. O
fluxo foi avaliado nos níveis 7 e 30 μL min-1 combinado
com os tempos de giro da válvula seletora de 4 e 10 min,
o ponto central foi de 18,5 μL min-1 e 7 min. Os analitos
foram avaliados em todas as matrizes considerando
como resposta à altura do pico.
As transições SRM também foram otimizadas,
considerando todos os analitos de interesse. Foi feita a
combinação de três níveis para a voltagem no orifício de
entrada do MS (45, 50 e 55V) e cinco níveis de energia
de colisão (10, 15, 20, 25 e 30V) usando como resposta
a abundância dos fragmentos originados a partir das
transições de SRM descritas no item 2.4. As respostas
foram modeladas utilizando o software Statistica 6.0
e confirmadas usando o algoritmo solver do software
Microsoft Excel 2003.

2.6. Quantificação e validação

As soluções padrões utilizadas para a construção
da curva de calibração foram preparadas em plasma e
na urina. Alíquotas adequadas das soluções padrões e o
padrão interno (PI) foram transferidas para frascos de
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Eppendorf a fim de obter as concentrações 1 a 425 ng mL-1
e como PI foi utilizado o mebendazol (MEB). Todos os
experimentos foram realizados em quintuplicatas e a
avaliação da precisão, exatidão e eficiência relativa de
extração foram feitos nos três níveis da curva (baixo,
médio e alto). Os limites de quantificação (LQ) foram
definidos como sendo a concentração que produz
picos com, pelo menos, 10 vezes a razão sinal/ruído e
com precisão e exatidão adequada (RSD < 20%). Os
cálculos dos parâmetros de validação foram baseados no
protocolo de validação do FDA bioanalítico[10].

3. Resultados e Discussão
3.1. Desenvolvimento de colunas RAM capilares

A capacidade de exclusão das colunas extratoras
preparadas com as fases estacionárias ADS-C18,
SPS-C18 e BSA-C18 foi testada por meio da injeção
direta de plasma não tratado. Os perfis de exclusão
das colunas ADS e BSA foram comparados com o
perfil de uma injeção de plasma usando um capilar
de sílica fundida substituindo a coluna RAM. Na
Figura 3 os perfis de exclusão das colunas ADS e BSA
são comparados com uma injeção em fluxo (FIA) de
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plasma sob as mesmas condições. Nenhuma quantidade
significante de proteínas ficou retida nas colunas RAM.
Em adição, a cauda dos picos retornou ao nível da linha
de base após dois minutos da injeção, demonstrando que
a total exclusão das proteínas durou um curto intervalo
de tempo após a injeção. A coluna SPS (partículas de
5 µm) não foi capaz de aceitar tais injeções de plasma.
As partículas relativamente pequenas da coluna SPS não
permitiram injeções adequadas de plasma sob as mesmas
condições conseguidas para ADS e BSA.
A resina epóxi empregada na construção
do hardware das colunas foi testada como fonte de
interferentes para a análise. Um pedaço de resina foi
adicionado a um frasco contendo fase móvel (70% ACN)
e sonicado por 30 minutos. O sobrenadante foi injetado
no espectrômetro de massas no modo full scan e os picos
mais intensos do espectro de MS entre 50 e 1000 m/z
foram identificados. Depois disso, uma nova coluna
foi condicionada usando uma fase móvel com a mesma
composição e seu efluente foi conectado ao ESI-MS. Os
cinco mais intensos picos de MS dos interferentes da
resina epóxi (m/z 191,0; 359,5; 422,0; 512,0; e 540,0)
foram monitorados em modo SIM. No início, a linha de
base indicou a presença de todos os íons, todavia, após
5 minutos, seus sinais começaram a decrescer e nenhum
sinal remanescente foi observado a partir de 30 minutos
de análise. Os mesmos íons dos potenciais contaminantes
foram monitorados durante o uso normal das colunas em
modo backflush e nenhum interferente foi observado.

3.2. Desenvolvimento da etapa de column
switching

Figura 3. Perfil de exclusão das macromoléculas após a injeção de
um microlitro de plasma humano com uma vazão de água pura a
20 μL min-1. 1- sistema em fluxo, 2- coluna RAM-BSA-C18, 3- coluna ADS.
54

Colunas analíticas foram preparadas e suas
eficiências cromatográficas avaliadas com base na
medida da altura reduzida do prato (h) em modo
unidimensional. Todas as fases estacionárias testadas
nas colunas analíticas apresentaram eficiência
semelhante. As fases YMC-AQ e Reprosil-Pur, por
serem apropriadas à análise de compostos mais polares,
apresentaram maior retenção dos compostos e maior
seletividade. Assim, essas colunas foram utilizadas no
trabalho. Na Figura 4 apresenta-se a avaliação do efeito
Scientia Chromatographica 2016; 8(1):49-61
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Figura 4. Influência da fase móvel sobre a resposta do ESI-MS e separação cromatográfica.

da fase móvel sobre a separação e a resposta do ESIMS, usando-se a coluna YMC-AQ. As diferenças na fase
móvel não tiveram grande influência sobre a resposta do
ESI-MS, contudo o perfil da separação cromatográfica
foi afetado. Optou-se pela condição A, pois apesar
de a separação não ser tão grande quanto em outras
condições, ela já é suficiente e é conseguida em menor
tempo de corrida. Os perfis ilustrados nas condições A e
B são similares. Contudo, optou-se pela condição A, pois
nesta a capacidade tamponante é um pouco maior, sem
afetar significantemente a eficiência do ESI-MS.
Valores de h tão baixos quanto 2,5 foram obtidos
para os compostos mais retidos. Algum efeito extra
coluna afetou levemente a eficiência de tais colunas,
embora elas ainda mostraram uma eficiência considerada
Scientia Chromatographica 2016; 8(1):49-61

adequada. Entretanto, a habilidade do sistema de
column switching em manter e melhorar a eficiência
cromatográfica do sistema foi considerada crítica e,
assim, avaliada. Como pode ser observado na Figura 5,
comparando-se o traço 1 (injeção em fluxo de 60 nL,
indicando a dispersão da banda cromatográfica nas linhas
de conexão entre o injetor e o sistema de detecção) com
os traços 2-4 (diferentes volumes de injeção na coluna
RAM) demonstra-se a habilidade da coluna RAM em
eficientemente focalizar os analitos. Para comparação,
uma injeção de 60 nL (traço 5) em modo unidimensional
sem focalização no topo da coluna, bem como uma
injeção em fluxo de 500 nL (traço 6) demonstrando o
impacto da injeção de grandes volumes sobre a largura
do pico, em casos de inapropriada focalização, também
foram exemplificados na Figura 5. Todas as injeções
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no modo de column switching demonstraram o mesmo
perfil, provando a eficiente focalização de pelo menos
até 3,8 µL de volume injetado.
O sistema de column switching, construído para
esse trabalho, pode ser operado em dois modos, backflush
e foreflush. No modo backflush um melhor perfil para os
picos pode ser esperado, pois os analitos são focalizados
no topo da pré-coluna e então diretamente eluídos para
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a coluna analítica. Os anti-helmínticos não foram tão
severamente afetados considerando a largura do pico,
entretanto, os dois produtos de biotransformação (picos
1 e 2 no cromatograma A na Figura 6) foram quase que
completamente perdidos. Em ambos os modos (A e B) o
mesmo procedimento de extração/limpeza foi seguido,
indicando que a perda dos dois menos retidos compostos
(SOX e SON) ocorreu depois da virada da válvula. A
supressão da ionização no ESI é uma forma de explicar a
redução na resposta de tais compostos. Uma vez que eles
são pouco retidos, eles podem ser deslocados através da
coluna extratora durante o procedimento de limpeza e ser
eluídos próximo do volume morto. Os demais estudos
nesse trabalho foram realizados em modo backflush para
obter o máximo de eficiência do sistema.

3.3. Efeito da temperatura de incubação e
filtração

Figura 5. Avaliação da focalização dos picos usando column
switching e cromatografia unidimensional. Traço 1: injeção em fluxo
(60 nL); traço 2: column switching (500 nL); traço 3: column switching
(1,9 µL); traço 4: column switching (3,8 µL); traço 5: unidimensional
(60 nL); e traço 6: injeção em fluxo (500 nL).

Herrera[11] Arvidson[12] e Eklund[13] relataram que
a temperatura pode influenciar a quantidade de fármacos
ligada às proteínas plasmáticas. Adicionalmente, essa
taxa de ligação dependente da temperatura pode ser
influenciada por ela em ambas as direções, dependendo
da característica do fármaco. Hermansson[14] discutiu
sobre o equilíbrio de ligação do complexo fármacoproteína durante a eluição e consequente extração

Figura 6. Influência do modo de column switching (backflush x foreflush) sobre a simetria do pico e eficiência. Painel (a) AHs em modo foreflush;
(b) AHs em modo backflush (Os picos 1-4 são SOX, SON, MEB, e ALB, respectivamente).
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através da coluna RAM. Segundo Hermansson et al.
uma coluna RAM suficientemente longa é capaz de
extrair satisfatoriamente fármacos altamente ligados às
proteínas, desde que o fármaco tenha afinidade também
pela fase estacionária da coluna. Pautado por essa
afirmação, para investigar a real capacidade da coluna
RAM utilizada em extrair os fármacos de interesse, a
influência da temperatura de incubação foi estudada.
Mesmo que a temperatura de incubação altere a
quantidade de fármaco ligada às proteínas não se espera
que esse efeito seja refletido na quantidade de fármaco
recuperada, uma vez que a coluna RAM deve ser capaz de
realizar a extração. Outro ponto a ser considerado sobre
a quantidade de fármaco a ser recuperada é a influência
da filtração, como etapa de pré-tratamento. A filtração
pode ser considerada como uma das formas de eliminar
o material particulado presente no plasma, podendo
influenciar na quantidade extraída se, por exemplo,
retiver o complexo fármaco-proteína. Um estudo baseado
em ANOVA foi realizado para definir a influência
dos parâmetros discutidos acima sobre a capacidade
de extração da coluna RAM. Assim, a temperatura de
incubação (ambiente (20°C) ou fisiológica (37°C)),
e a influência da forma de eliminação do material
particulado do plasma (centrifugação ou filtração) foram
avaliados. Para proporcionar uma melhor compreensão
do efeito da matriz sobre esse estudo, os parâmetros
discutidos acima foram testados em água e plasma. O
nível de significância da ANOVA foi adotado como
95% e os resultados demonstraram que o tipo de matriz
e o tipo de técnica de eliminação do material particulado
têm efeitos significativos, enquanto a temperatura de
incubação não afeta a quantidade de fármaco recuperada.
Apesar de a filtração do plasma resultar em maiores
respostas, em comparação à filtração de água, aquelas
respostas foram ainda inferiores às obtidas usando
a centrifugação (a qual não foi dependente do tipo de
matriz). Adicionalmente, alguns interferentes foram
introduzidos pela etapa de filtração, sendo detectados
em modo SIM. Dois interferentes (m/z 264,3 e 267,4)
tiveram picos cromatográficos com intensidade maior
Scientia Chromatographica 2016; 8(1):49-61
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do que 10 vezes aquela dos picos dos compostos de
interesse. Todos os interferentes apresentaram tempo de
retenção maior que o tempo dos fármacos, demonstrando
assim maior hidrofobicidade. A opção de centrifugação
mostrou-se suficiente para a remoção das partículas
suspensas no plasma e resultou em amostras livres de
interferentes. Além disso, essa abordagem permitiu
maiores recuperações dos analitos, sendo assim escolhida
como a melhor opção para eliminação do material
suspenso no plasma. A temperatura de incubação não
afetou a extração da coluna RAM, o que é corroborado
pela alta eficiência relativa de extração apresentada pela
maioria dos analitos, quando comparando extrações de
plasma e água contendo os analitos.

3.4. Avaliação do efeito da matriz sobre a
abordagem RAM-cLC-ESI-MS/MS

O efeito da matriz na abordagem RAM-cLC-ESIMS/MS pode ocorrer sobre dois pontos: na ionização
por ESI, causando geralmente supressão, e na extração
com a coluna RAM, causando a perda parcial dos
analitos. A Figura 7 mostra um resumo dos resultados
obtidos com o teste de supressão da ionização. Como
o sistema de column switching direciona um plug
predominantemente aquoso para o ESI, uma supressão
inicial da linha de base, mostrada na Figura 7a, deve ser
esperada como normal por um curto intervalo de tempo
depois da atuação da válvula. Foi feita uma comparação
usando-se o cromatograma de íons totais (TIC), onde
injeções de água, plasma e urina não evidenciaram
diferenças importantes depois do tempo necessário para
o efeito da eluição do plug aquoso deixar o sistema.
Também é apresentada na Figura 7b cromatogramas da
transição de SRM para o primeiro pico cromatográfico
eluído (sulfóxido), onde se observa que mesmo o pico
cromatográfico do composto menos retido consegue
ser eluído logo após o maior distúrbio da linha de base
causado pelo plug aquoso.
Devido às características do meio de acesso
restrito da pré-coluna, durante a eluição da amostra não
tratada através da coluna RAM, as concentrações em
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Figura 7. Avaliação do efeito de matriz a ionização do ESI-MS (a) TIC, (b) SRM do SOX. Corridas 1-5: sem injeção, injeção de água, injeção de plasma
diluído (1:2), injeção de urina diluída (1:2) e injeção de padrão, respectivamente.

equilíbrio são deslocadas em benefício da extração do
fármaco. A coluna RAM é especialmente desenhada para
evitar o efeito de matriz causado pelas proteínas e outras
macromoléculas hidrofílicas. Contudo, alguma adsorção
inespecífica das proteínas pode ocorrer dentro da coluna
e pequenas moléculas endógenas podem competir
pelos sítios de retenção. Esse efeito da matriz sobre a
capacidade de recuperação da extração foi avaliado
calculando a eficiência relativa da extração de soluções
dos analitos preparadas em fluidos biológicos em relação
à extração de padrões dos analitos preparados em solução
aquosa. Algum efeito foi observado para os produtos
de biotransformação dos AHs, pois são os compostos
menos retidos, de maneira que uma recuperação
ligeiramente menor foi relacionada à matriz urina em
comparação ao plasma. Isto pode ser explicado pelo fato
dos AHs apresentarem uma menor afinidade pela coluna
ADS, especialmente os produtos de biotransformação
por serem muito polares. É sabido que a urina tem uma
concentração muito menor de proteínas que o plasma;
entretanto, pequenos compostos endógenos podem estar
presentes, bem como uma alta concentração de sais. A
extração também foi afetada pela quantidade de ACN
adicionada na fase móvel de limpeza. Para os produtos
de biotransformação do ALB, o uso de ACN resultou
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na redução da recuperação. Portanto o método para
AHs foi otimizado com 0% de ACN devido à perda
dos produtos de biotransformação. A fase RAM XDS
também foi avaliada e os cromatogramas comparando
as colunas XDS e ADS para os AHs. Um planejamento
experimental comparando o efeito de matriz (água,
plasma ou urina), o tipo de fase RAM (XDS ou ADS) e a
fase móvel de lavagem (água ou 10% de ACN + 20 mM
de eletrólito) foi realizado. Resumidamente, a fase ADS
apresentou melhor recuperação, particularmente para
os produtos de biotransformação do albendazol, que
quase não foram extraídos pela coluna XDS. O efeito
adsortivo, demonstrado por meio de cauda nos picos
cromatográficos, é maior para a coluna de troca catiônica
(XDS). Além disso, a coluna XDS é mais susceptível
ao efeito de matriz, principalmente para a urina e
também menos tolerante à quantidade de eletrólito
usado na lavagem da pré-coluna, pois esses atuam como
competidores catiônicos pelos sítios de retenção.

3.5. Validação
Os limites de detecção obtidos para os AHs
ficaram entre 2 e 5 ng mL-1. Os resultados da validação
são detalhados nas Tabelas 1 e 2, bem como na Figura 8.
Um ponto a ser considerado é que a quantidade de
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Tabela 1. Dados de validação para o albendazol e seus produtos de biotransformação em plasma.

Composto
SOX

LQ
(ng mL-1)

Nível

5,0

Baixo II
Médio
Alto

SON

2,0

ALB

2,0

Baixo I
Baixo II
Médio
Alto
Baixo I
Baixo II
Médio
Alto

Coeficiente de
correlação (r)
0,9958

0,9976

0,9979

Precisão RSD (%)
Dia 1
Dia 2
Dia 3

Inter-dias

17,2
8,6
5,7

1,9
5,8
7,8

20,2
14,4
9,1

18,1
14,5
14,3

5,3
12,7
13,0
2,7
12,6
13,7
2,7
3,5

5,7
6,2
8,7
10,5
9,9
9,9
11,8
4,2

12,7
8,3
8,6
3,9
8,9
8,9
5,7
1,9

10,7
14,2
10,5
8,2
17,7
17
8,0
4,0

Obs: Nível baixo I = 2 ng mL-1 / Nível baixo II = 5 ng mL-1 / Nível médio = 100 ng mL-1 / Nível alto = 500 ng mL-1 / Resultados intra-dia obtidos com n = 5 / Resultados inter-dias obtidos com n = 15.

Tabela 2. Eficiências relativas de extração e exatidões obtidas para o albendazol e seus produtos de biotransformação.

Composto
SOX
SON
ALB
MEB

Nível
Baixo
Médio
Alto
Baixo
Médio
Alto
Baixo
Médio
Alto
IS

Eficiência relativa de extração (%)
Plasma
Urina
25,2
27,7
55,4
44,9
39,9
53,4
74,6
119,6
98,2
86,4

41,2
27,2
50,8
37,6
30,0
45,6
63,9
78,3
70,2
60,2

Exatidão bias (%)
Plasma
-9,3
7,8
-0,9
20,1
6,9
8,3
5,9
6,9
-1,7
-

Obs: Nível baixo = 15 ng mL-1 / Nível médio = 125 ng mL-1 / Nível alto = 425 ng mL-1. IS = padrão interno / “-” = informação não existente. Resultados de exatidão obtidos com n = 5.

Figura 8. Cromatograma representativo da separação e detecção dos AHs.
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amostra requerida para atingir tais níveis de detecção
foi de apenas 1 µL de fluidos biológicos (diluídos 1:2
com água). Isto significa que tal detectabilidade foi
obtida injetando-se efetivamente apenas 333 nL de
material biológico, enquanto a maioria dos métodos
na literatura usualmente descrevem a necessidade de
utilizar entre 100 µL e 1 mL para atingir os mesmos
níveis assinalados. A precisão intra-dia e inter-dias foi
avaliada como RSD com cinco replicatas em três níveis
e em três dias diferentes e mostrou resultados menores
que 20% para os LQs e menores que 14,5% para os
outros níveis. A exatidão foi avaliada no mesmo
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esquema do teste anterior e valores dentro de ±20%
foram obtidos para os LQs e valores dentro de ±13,1%
para os outros níveis. A linearidade obtida em plasma
ficou entre o LQ e 500 ng mL-1 para os AHs com
coeficientes de correlação (r) maiores que 0,996 para
todos os compostos. Para obtenção de ajustes lineares
adequados foi utilizada uma curva de calibração
ponderada com valores de 1/x. Como o intervalo linear
é amplo, uma vez que os limites inferiores são baixos,
um ajuste não ponderado consideraria demasiadamente
os pontos mais altos nos cálculos de regressão. Dessa
forma, apesar de valores de coeficientes de correlação
ainda melhores que os obtidos com ajuste ponderado,
maiores somatórias de resíduos seriam obtidas,
indicando uma pior qualidade do ajuste à tendência
linear.
A abordagem desenvolvida nesse trabalho
oferece uma boa possibilidade para o campo das análises
de biomoléculas em fluidos biológicos, juntando as
vantagens da miniaturização em LC e MS. Em contraste
com a tecnologia de miniaturização em chips que é uma
atraente possibilidade para o futuro, a tecnologia de LC
capilar e nano-LC já provaram sua confiabilidade no
atual estado em que se encontram desenvolvidas.
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4. Conclusões

Uma abordagem acoplando RAM-cLC-ESI-MS/
MS em escala totalmente capilar foi desenvolvida para a
análise online de um anti-helmíntico e dois metabólitos
em pequenos volumes de amostras biológicas não
tratadas (apenas diluídas 1:2 e centrifugadas). As précolunas capilares desenvolvidas usando partículas
RAM-ADS mostraram adequada exclusão das proteínas
e eliminaram completamente o efeito de matriz sobre a
ionização por ESI. O hardware para colunas desenvolvido
sem a utilização de frits permitiu a injeção de amostras
biológicas não tratadas e foi capaz de suportar pressões
de pelo menos 400 bar, sem vazamento. O uso de
eletrólito volátil em pH fisiológico apresentou melhor
resultado que o uso de água pura durante a etapa de
limpeza. A ACN, em baixas proporções, também
beneficiou a eficiência da fase móvel na limpeza da
coluna, além de mostrar atuação composto-dependente.
Os resultados de quantificação atingiram concentrações
no LQ de até 2 ng mL-1. É importante ressaltar que o
método utilizou um volume efetivo de apenas 333 nL de
amostra para atingir o nível de quantificação de poucos
nanogramas por mililitro, enquanto métodos em escala
convencional têm consumido entre 100 µL e 1 mL de
amostra para atingir os mesmos valores.
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