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RESUMO 

O etambutol é preconizado no tratamento da meningite tuberculosa sempre 

associado a outro fármaco tuberculostático. Mas, embora útil quanto à sua 

ação, o fármaco não atravessa satisfatoriamente a barreira hematoencefálica.  

Desta forma, este trabalho propôs a síntese e caracterização estrutural de um 

pró-fármaco de etambutol (DEREMB) para melhorar a sua penetração no SNC; 

assim como a realização de estudos de atividade antibacteriana, estabilidade in 

vitro e ex vivo e, ainda, investigação da disposição cinética do composto; 

comparando-a com a do etambutol, em ratos wistar (machos, n=20, 

peso~200g) tratados com dose única via endovenosa (25 mg/kg) e via 

gavagem (100 mg/kg). A modificação molecular do etambutol alterou a 

lipossolubilidade do composto, expressa pelo log P, aumentando a 

possibilidade de penetração no sistema nervoso central, e o aumento da 

permeabilidade celular, haja vista que o DEREMB apresentou atividade, ainda 

que menor contra o M. tuberculosis quando comparada ao fármaco matriz. Os 

resultados obtidos nos ensaios de hidrólise em diferentes pHs (1,2 e 7,4) e na 

submissão à ação de enzimas plasmáticas permitem observar  estabilidade do 

produto no período de 24 horas. Os parâmetros farmacocinéticos expressos 

através das médias (IC95%) foram: DEREMB (endovenoso): Cmax (ug/mL)= 10,4; 

AUC 0-t(ug/mL.min)=252,7; AUC 0-∝(ug/mL.min)= 294,3; Vd (L/kg)=4,3 ; CIT 

(mL/min/kg)=86,4 ; t ½ (min) =43,1;β (min-1)= 0,021. As baixas concentrações 

plasmáticas obtidas na administração oral do DEREMB não permitiram o 

calculo do parâmetros farmacocinéticos por esta via. Apenas os  parâmetros 

Cmax e Vd do DEREMB não apresentaram diferenças estatísticas significativas 

quando comparados ao etambutol. 



 

  

ABSTRACT 

Ethambutol is a tuberculostatic drug indicated for tuberculous meningitis 

treatment. But, although useful as for its action, the drug does not cross the 

blood-brain barrier satisfactorily; certainly reducing its effectiveness in the 

treatment of the tuberculous meningitis. In this way, this work proposed the 

synthesis and structural characterization of a prodrug of ethambutol (DEREMB) 

to improve its penetration in SNC; as well as the accomplishment of studies of 

antibacterial activity, in vitro and ex vivo stability studies and, still, the 

investigation of the kinetic disposition of the compound comparing it with the 

pharmacokinetic profile of ethambutol, in rats wistar (males, n=20, 

weigth~200g) treated with single iv dose(25 mg/kg) and by gavage (100 mg/kg). 

The produced prodrug presents a greater lipophilicity – expressed by logp - 

what could increase its permeation through the blood-brain barrier and its 

cellular permeability, once the DEREMB presented antimycobacterial activity, 

although smaller when compared to ethambutol. The in vitro and ex vivo 

(plasma) hydrolysis studies demonstrates that ethambutol derivative is stable 

and is not converted to ethambutol in the different pHs  which occur in digestory 

tract or by  plasmatic enzymes.. The pharmacokinetic parameters of DEREMB 

(iv) were: Cmax (ug/mL) = 10,4; AUC 0-t(ug/mL.min)=252,7; AUC 0 - 

(ug/mL.min) = 294,3; Vd (L/kg)=4,3; CIT (mL/min/kg)=86,4; t ½ (min) =43,1; 

(min-1) = 0,021. The low plasmatic concentrations obtained in the oral 

administration of DEREMB did not allow to calculate its pharmacokinetic 

parameters. Only Cmax and Vd parameters of DEREMB did not present 

significant statistical differences when compared to  ethambutol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças infecciosas são responsáveis por altas taxas de mortalidade 

e morbidade em muitos países e têm sido alvo de inúmeras pesquisas por 

atingirem grandes contingentes populacionais.  

A tuberculose (TB) é uma doença globalmente distribuída no mundo, 

que atinge cerca de 9 milhões de pessoas anualmente, das quais cerca de 70 

mil tornam-se multirresistentes. A cada ano ocorrem aproximadamente 1,5 

milhões de mortes por esta doença - apesar da existência de recursos 

terapêuticos – sendo que cerca de 98% destes óbitos ocorrem em países em 

desenvolvimento (JONES & VARNAM, 2002) .  

Entre os novos casos registrados mundialmente, cerca de 80% 

concentram-se em 22 países, cujas regiões mais afetadas são o sudeste 

asiático e a África subsaariana. A Europa apresenta 50 novos casos e 7 óbitos 

por hora devido a esta doença 

(http://www.medicosdomundo.pt/content/news/tuberculose%20pdf.pdf). 

Neste contexto, o Brasil ocupa o 13º lugar no ranking destes 22 países, 

ocorrendo cerca de 115 mil novos casos com 6 mil mortes ao ano, sendo o Rio 

de Janeiro o estado com o maior número de casos 

(http://www.lncx.com.br/lincx/orientacao/doencas/aspectos_tuberculose.html). 

Caso a gravidade deste quadro não se reverta, estima-se que até 2020 

um bilhão de pessoas sejam infectadas, 200 milhões adoeçam e 35 milhões 

possam morrer vítimas dessa doença (HIJJAR et al., 2001). Esta emergência é 

decorrente, em parte, da co-infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 



19 
 

  

(BHIGJEE, 2007; KATTI, 2004). Segundo a OMS, a tuberculose e a AIDS 

juntas constituem, hoje, uma calamidade sem precedentes na história. Em 

1999, cerca de 1/3 dos infectados pelo HIV o eram também pelo bacilo de Koch 

(HIJJAR et al., 2001). 

 Em 2007 o número de casos mundial foi de 9,27 milhões, sendo que 

15% destes estavam relacionados a pacientes HIV positivos. Os países que 

apresentaram maior número de casos foram Índia (2 milhões), China (1,3 

milhões), Indonésia (0,53 milhão), Nigéria (0,46 milhão) e África do Sul (0,46 

milhão) (WHO, 2007).  

No ano de 2008, a tuberculose causou 1,8 milhões de mortes e entre 

estes casos 500 mil estavam associados com o vírus HIV. Em média 4.500 

pessoas morrem por causa da doença a cada dia (FIORAVANTI & 

HOCKSTEIN, 2010). 

Em 2009 a estimativa mundial foi de mais de 8 milhões de novos casos 

registrados, com 500 mil referentes a TB multirresistente e 40 mil de TB 

extensivamente resistente (GOLDMAN & LAUGHON, 2009). 

A tuberculose, infecção contagiosa crônica, resulta, comumente, da 

invasão do organismo pelo Mycobacterium tuberculosis. Sua transmissão é 

fenômeno que se concretiza no momento em que os bacilos penetram pelas 

vias aéreas superiores, implantam-se em novo hospedeiro e nele começam a 

se multiplicar (BOUTOTTE, 1993). 

A multiplicação dos bacilos pode-se limitar ao sítio original de infecção, 

os pulmões, ou disseminar-se a outras localizações através dos canais 

linfáticos, que os transportam para linfonodos regionais. Pode, também, ser 

disseminada através do sistema circulatório que os leva a tecidos e órgãos 
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distantes, resultando no caráter diverso das manifestações clínicas. Surgem 

daí os termos tuberculose pulmonar, extra pulmonar e meningítica (BLOOM & 

MURRAY, 1992). 

A ocorrência da tuberculose extra pulmonar (Ep-TB) é diretamente 

proporcional a prevalência da infecção TB, e o comprometimento neurológico 

da infecção TB constitui aproximadamente 5-10% dos casos de Ep-TB, com 

alta predominância em crianças (HOPEWELL, 1994). No Brasil, a distribuição 

das formas clínicas configura-se por 60,7% de pulmonares com baciloscopia 

positiva, 24,9% de pulmonares sem confirmação bacteriológica e 14,4% de 

extra pulmonares, sendo a meningite tuberculosa (MT) a mais séria 

complicação (KATTI, 2004). As taxas de mortalidade por esta forma de 

tuberculose variam entre 7% a 45% (GARCIA-MONCO, 1999). 

A MT, decorrente da disseminação hematogênica do bacilo, é 

geralmente de início insidioso - embora alguns casos possam ter um começo 

abrupto marcado pelo surgimento de convulsões – e consiste em uma 

complicação precoce da tuberculose primária, que ocorre mais frequentemente 

nos primeiros seis meses de infecção, embora possa manifestar-se após 

alguns anos. A doença guarda íntima relação com os índices sócio-

econômicos, principalmente em países onde a população está sujeita à 

desnutrição e a condições precárias de habitação (KATTI, 2004).  

O quadro clínico é caracterizado por alterações do humor e 

comportamento, sinais meníngeos, paralisia de nervos cranianos 

(principalmente do oculomotor), hemiparesias, convulsões, alterações de 

consciência e coma (WHO, 2004). 
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Rich & McCordock (1993) reportaram que a MT desenvolve-se após a 

liberação dos bacilos de antigas lesões focais que se comunicam com as 

meninges, chamadas focos de Rich, que são tipicamente subpiais e 

subpendimais, porém o mecanismo envolvido no desenvolvimento da MT e 

liberação desses bacilos permanece desconhecido (THWAITES & HIEN, 2005). 

A MT é caracterizada tanto como uma meningoencefalite, quanto como uma 

afecção não só da meninge como também do parênquima cerebral e sua 

vascularização (KATTI, 2004).  

O tratamento da tuberculose ativa envolve a quimioterapia com 

associação de fármacos como: etambutol (M), isoniazida (H), rifampicina (R), 

pirazinamida (Z) e estreptomicina (S). Esses fármacos são associados entre si 

com vistas ao sinergismo de ação e prevenção do surgimento de resistência 

(SILVA, 2001; SOCIEDADE BRASILEIRA PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 

2001). 

A estreptomicina foi introduzida no mercado em 1943, porém em curto 

período de tempo surgiram as cepas de micobactérias resistentes a esta 

monoterapia. Em 1952 propôs-se a associação do ácido p-aminosalicílico 

(PAS) e isoniazida, por um período de 24 meses. Em 1960, o PAS foi 

substituído pelo etambutol, e o período de tratamento para 18 meses. No final 

desta década, o maior avanço no tratamento da tuberculose foi alcançado 

associando-se a rifampicina; que proporcionou estimativa de cura da doença 

em 95%, num período de 9 a 12 meses de tratamento (MA & LIENHARDT, 

2009). 

Somente na década de 80 foi realizada nova alteração da terapêutica 

compreendida por um período de 6 a 8 meses de tratamento, associando-se o 
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fármaco pirazinamida nos meses iniciais seguidos pela combinação de 

isoniazida/rifampicina ou isoniazida/etambutol. 

Nos casos de tuberculose multirresistente, fármacos de segunda linha, 

como os aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, etionamida, ciclosserina, entre 

outros, são utilizados. Porém apresentam o inconveniente do alto custo e maior 

incidência e gravidade de efeitos adversos (MA & LINHARDT, 2009). 

No Brasil, quatro esquemas terapêuticos são preconizados, sendo 

indicado esquema I para tratamento de TB pulmonar e extrapulmonar exceto 

meningite; esquema I reforçado para recidiva da doença, reinício de tratamento 

e/ou abandono do esquema I; esquema II para meningite tuberculosa e 

esquema III no caso de falência dos esquemas anteriores (BARRY, 1997; 

BRASIL, 1995; KOROKOLVAS, 2001). Estes esquemas terapêuticos estão 

descritos no II Consenso Brasileiro de Tuberculose – Diretrizes Brasileiras para 

Tuberculose (2004). 

O longo período de tratamento, a ocorrência de efeitos adversos e o alto 

custo dos medicamentos têm levado a grande incidência de abandono à 

terapêutica e contribuído significativamente para o aparecimento da 

tuberculose multirresistente (MDR) – tuberculose causada por cepas que 

apresentam resistência a isoniazida e rifampicina - e da tuberculose 

extensivamente resistente (XDR) - que não responde a nenhuma 

fluoroquinolona e a pelo menos um dos três injetáveis de segunda linha 

(amicacina, capreomicina ou canamicina). Assim, o tratamento de cepas 

resistentes requer, ainda, maior prolongamento do tempo de tratamento e o 

emprego de fármacos de maior toxicidade, acentuando a incidência de 

abandono da terapêutica por parte dos pacientes (PIERONI et. al, 2009) e  
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impulsionando a busca de novos fármacos com maior efetividade no 

tratamento desta doença.  

Atualmente 20 novas moléculas aparentemente capazes de ter ação em 

colônias de Mycobacterium tuberculosis encontram-se em desenvolvimento. A 

maioria destas substâncias está em estudos de fase pré-clínica, apenas três 

moléculas estão em fase inicial de testes de segurança em humanos e outras 

duas em fase final (FIORAVANTI & HOCKSTEIN, 2010). 

O esquema terapêutico preconizado para MT envolve o uso de 

etambutol, rifampicina e isoniazida, em combinações segundo a fase do 

tratamento ( KOROLKOVAS, 2001; BRASIL, 1995). 

O etambutol, etileno-diamino-dibutanol, é um produto isômero 

dextrógero derivado da etilenodiamina, sendo usado na terapêutica na forma 

de cloridrato em doses diárias de 15 a 25 mg/kg e sempre associado a outro 

fármaco tuberculostático. Mas, embora útil quanto à sua ação, o fármaco não 

atravessa satisfatoriamente a barreira hematoencefálica (BHE) (BOBROWITZ, 

1972), cabendo novas estratégias para obtenção de alternativas para maior 

efetividade no tratamento da MT. 

Uma estratégia útil para o desenvolvimento de fármacos é a latenciação, 

com o desenvolvimento de pró-fármacos, que permite, sobretudo, a otimização 

da liberação do fármaco, com conseqüente melhoria da eficácia e redução da 

toxicidade, envolvendo o controle da absorção, dos níveis sanguíneos, do 

metabolismo, da distribuição e da captura celular (CHUNG & FERREIRA, 1999; 

BUNGAARD, 1985). Um pró-fármaco é derivado inativo farmacologicamente do 

fármaco matriz, que requer transformação química e/ou enzimática dentro do 

organismo, a fim de liberar a subunidade ativa. Tais derivados podem ser 
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obtidos através de ligação lábil entre o fármaco e um transportador, que poderá 

conferir ao novo composto diferentes propriedades físico-químicas que 

incrementem sua biodisponibilidade, seletividade, tempo de ação, além da 

possibilidade de diminuição da toxicidade e resolução de problemas de 

formulação (CHUNG et. al, 2005; SILVA, 2001; CHUNG & FERREIRA, 1999; 

BUNGAARD, 1992). 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a terapêutica atual é composta 

por fármacos introduzidos a tempo considerável no mercado, apresentando 

poucas inovações. Sua eficácia tem sido progressivamente afetada em face do 

aparecimento da tuberculose multirresistente e da tuberculose extensivamente 

resistente. Existem poucos fármacos seguros e efetivos para o tratamento e, 

ainda, com a co-infecção por HIV, o problema torna-se maior, considerando-se 

a necessidade de associação de outros fármacos. Desta forma, o 

desenvolvimento de novas entidades químicas e novas estratégias de 

tratamento é imperativo, acompanhados de seus estudos de estabilidade, 

atividade farmacológica, toxicidade e perfil farmacocinético, que produzem as 

informações fundamentais e necessárias aos estudos de fase clínica e então o 

surgimento de alternativas terapêuticas (MA & LINHARDT, 2009). 

Com base nessas considerações, na expectativa de contribuir, em 

especial, na terapêutica da meningite tuberculosa, este trabalho propõe a 

obtenção de um pró-fármaco que atue por meio do sistema de liberação 

química (CDS) para liberar de maneira mais eficiente o etambutol no SNC. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Farmacologia Clínica do etambutol 

O etambutol é encontrado na forma farmacêutica comprimido, nas doses 

de 100 e 400 mg e também em solução de 25 mg/mL, para administração por 

via oral, em dose diárias de 15 mg/kg a 25 mg/kg, ou 30 mg/kg fracionadas em 

3 dias por semana. 

O etambutol é ativo frente ao Mycobacterium tuberculosis, com 

concentração inibitória mínima (CIM) de 1 a 5 μg/mL, porém, esta atividade 

requer o crescimento das células suscetíveis para inibir de forma específica a 

biossíntese da parede micobacteriana (COLL, 2003; HARDMAN & LIMBIRD, 

2003). 

No final da década de 90 alguns pesquisadores sugeriram que o 

principal alvo do fármaco fosse a enzima arabinosil transferase, cuja função 

está relacionada à incorporação de ácidos micólicos na parede bacteriana 

(RAMASWAMY et. al, 2000; TELENTI et. al, 1997). 

Ainda que não completamente elucidado, o mecanismo de ação do 

etambutol relaciona-se com a inibição da arabinosil transferase envolvida na 

biossíntese da parede celular da M. tuberculosis, com conseqüente inibição da 

polimerização da arabinose para produzir arabinogalactanos e 

lipoarabinomanoses (GUILLET et al., 2009; ZHANG et al., 2003; DENG et al., 

1995; MIKUSOV et. al., 1995; TAKAYAMA & KILBURN, 1989), os quais servem 

de ligação para os ácidos micólicos presentes na parede celular de M. 

tuberculosis e de outras micobactérias (KOO et al., 1996).  
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Ainda, alguns autores apontam que o aparecimento de micobactérias 

resistentes ocorre pela indução da expressão do gene da arabinosil tranferase 

(embCBA) (RAMASWAMY et al., 2000; BELANGER et al., 1996). 

Na década de 60, a partir da introdução do etambutol na terapêutica,  

tem sido observados efeitos adversos sobre o tecido ocular, descritos como 

neuropatia óptica. Os sintomas clássicos desta neuropatia são: visão borrada, 

diminuição da percepção das cores, diminuição da acuidade visual bilateral e 

escotoma. Outros efeitos mais raros são as reações cutâneas, trombocitopenia 

e hepatite. Esses efeitos são dose e tempo dependentes, mas sua 

reversibilidade é controversa. Cerca de 2% dos pacientes tratados com 

etambutol desenvolvem esta neuropatia (GUILLET et al., 2009; CHAN & 

KWOK, 2006). 

Os efeitos tóxicos sobre as células retinais ganglionares têm sido 

confirmados in vitro e in vivo em roedores sugerindo-se que este efeito pode 

ser mediado pela indução do glutamato (HENG, 1999).  

Yoon et al. (2000) demonstraram que o etambutol induz à formação de 

vacúolos por um processo envolvendo o zinco intracelular e Guillet et al. (2009) 

verificaram que o etambutol reduz a atividade da citocromo C oxidase 

mitocondrial através da quelação do cobre, essencial para a transferência 

eletrônica deste complexo enzimático; que induz à formação de vacúolos que 

aumentam proporcionalmente com a concentração e tempo de exposição ao 

produto;  alterando o potencial de membrana e a estrutura mitocondrial além de 

provocar a desorganização do retículo endoplasmático.  

Assim, os estudos conduzidos por estes autores levam à conclusão de 

que a toxicidade ocular do etambutol está relacionada às alterações 
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mitocondriais, sejam aquelas relacionadas ao metabolismo energético ou 

aquelas relacionadas à desorganização de organelas estruturais da 

mitocôndria. 

 A neurite óptica tem sido considerada o principal efeito adverso do 

etambutol, que acomete cerca de 15% dos pacientes que recebem doses 

diárias de 50 mg/kg, 5% dos pacientes em doses de 25mg/kg/dia e cerca de 1 

% dos pacientes em doses de 15 mg/kg/dia (CHAN & KWOK, 2006).  

Outros efeitos adversos tais como cefaléia, hiperuricemia, transtornos 

gastrintestinais, erupção cutânea e reações de hipersensibilidade (HARDMAN 

& LIMBIRD, 2003) têm sido atribuídos à administração do etambutol.  

A DL50 oral do etambutol em camundongos é de 2,8 g/kg e a DL50 

intraperitonial de 2,21 g/kg (ETHAMBUTOL, 2008). 

 Rapidamente absorvido após administração oral, o etambutol apresenta 

biodisponibilidade absoluta em humanos de 75 a 80% por essa via. As 

concentrações plasmáticas consideradas eficazes na terapêutica estão na faixa 

de 2,5 a 6,5 ug/mL e seus efeitos tóxicos usualmente associados às 

concentrações superiores à 6 ug/mL.  A absorção não é significativamente 

alterada na presença de alimentos e as concentrações plasmáticas máximas 

são atingidas cerca de duas horas após a administração (HARDMAN & 

LIMBIRD, 2003).  

A distribuição sanguínea do etambutol atinge os eritrócitos em 

concentrações duas vezes superiores àquelas observadas no plasma. A 

ligação às proteínas plasmáticas é dose dependente – de 10 a 40 % - e sua 

meia vida de eliminação estimada em cerca de 2 a 4 horas em humanos. A 

principal via de biotransformação do etambutol parece ser a oxidação, que 
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origina os derivados aldeídico (intermediário) e ácido carboxílico, porém cerca 

de 50 a 70% do fármaco é eliminado inalterado na urina em um período de 24 

horas e cerca de 20% é eliminado pelas fezes. O clearance estimado é de 9 

mL/min/Kg  em humanos (HARDMAN & LIMBIRD, 2003).  

 

2.2. Inovações na terapêutica da tuberculose 

A co-infecção com M. tuberculosis e HIV e a incidência de cepas de 

micobactérias multi (MDR) e extensivamente (XDR) resistente a fármacos tem 

agravado os problemas relacionados à tuberculose no panorama mundial. O 

tratamento crônico desta doença constitui-se pela associação de fármacos 

clássicos introduzidos na terapêutica a mais de 50 anos por um período 

prolongado – mínimo de seis meses – e apresenta obstáculos operacionais 

como o fornecimento ininterrupto e disponibilidade dos produtos, além da não 

adesão à terapia. Todos esses aspectos ressaltam a importância e a 

necessidade imediata da busca de novas alternativas terapêuticas que 

possuam eficácia nas formas resistentes da micobactéria, assim como para a 

diminuição do período de tratamento, minimização dos efeitos adversos e 

associação segura com fármacos antiretrovirais (GUO et. al., 2010). 

Apesar dos esforços investidos na investigação de novos fármacos para 

o tratamento da tuberculose nenhum novo fármaco foi introduzido no mercado 

há décadas. Na verdade, entre os fármacos antituberculose de primeira linha – 

isoniazida(H), pirazinamida(Z), etambutol (M) e rifampicina (R) – o mais recente 

é a rifampicina, introduzida na terapêutica em 1966 (PIERONI et. al., 2009). 

A terapia convencional para a tuberculose consiste na administração dos 

agentes antimicrobianos por via oral ou parenteral. Contudo, a quantidade de 
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fármaco que atinge o local de infecção pode ser pequena devido à pobre 

distribuição pulmonar da maior parte do fármaco administrada. Assim, diversos 

sistemas de liberação têm sido propostos para incorporar os compostos 

antituberculose como os lipossomais, micropartículas, nanopartículas e 

nanopartículas sólido-lipídicas; com o objetivo de incrementar as 

concentrações destes produtos nos órgãos alvo.  

Os sistemas lipossomais oferecem algumas vantagens como modular a 

quantidade de fármaco, controlar as características físico-químicas e outros 

parâmetros que definem a cinética de liberação. Os lipossomos atuam como 

reservatórios de liberação lenta e sustentada dos tuberculostáticos para dentro 

dos macrófagos alveolares (MUTTIL, 2009). 

Sistemas de liberação de fármacos por inalação resultam em 

concentrações do fármaco na região pulmonar extremamente superiores 

àquelas encontradas na administração parenteral ou oral. Na última década, 

aproximadamente 75% dos pacientes com fibrose cística tem sido tratado com 

alguma forma de terapia com aerossóis (MUTTIL, 2009). A liberação dos 

fármacos para o tratamento da tuberculose diretamente para os pulmões ainda 

é recente, mas tem sido útil na diminuição do crescimento bacteriano neste 

tecido quando comparada a terapia convencionais em modelos animais. É 

provável que a exposição da micobactéria presente nos pulmões a altas 

concentrações de fármacos pelo aerossol maximize as chances de eliminar a 

disseminação da infecção para outros órgãos assim como a contaminação para 

outros indivíduos; com a vantagem da utilização de menores doses e menor 

período de exposição (MUTTIL, 2009). 
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Outro aspecto importante é que através da nanonização se pode 

aumentar a solubilidade de fármacos para que ocorra maior absorção e 

penetração celular (SOSNIK et. al., 2009). Os tuberculostáticos de primeira 

linha apresentam limitada solubilidade em água, baixa estabilidade e 

biodisponibilidade extremamente variável, o que dificulta a sua penetração até 

o local de ação. A rifampicina é classificada, pelo sistema de classificação 

biofarmacêutica (SCB), como classe II – baixa solubilidade e alta 

permeabilidade, já a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol são classificados 

como III - alta solubilidade e baixa permeabilidade.  

Pandey e Khuller (2006) utilizaram nanopartículas carregadas com 

rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por gavagem em 

camundongos infectados com M. tuberculosis e os níveis terapêuticos dos 

produtos foram mantidos por 5 a 8 dias; após cinco doses houve eliminação 

completa das micobactérias das meninges dos animais demonstrando a 

eficiência do sistema para a introdução dos agentes farmacológicos no sistema 

nervoso central. 

A síntese de novas moléculas também tem sido foco do 

desenvolvimento de produtos para o tratamento da tuberculose.  

Lilienkampf et. al. (2009) sintetizaram compostos derivados da quinolona  

com propriedades antimicobacterianas constatadas através do ensaio de 

microplacas Alamar Blue (MABA). Estes compostos não apresentaram 

atividade inibitória sobre a isoforma CYP3A4, o que representa grande 

vantagem para a sua co-administração com medicamentos antiretrovirais, sem 

o risco de interações farmacocinéticas.  
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Pieroni et. al. (2009) apresentam ésteres derivados do ácido 5-[(E)-2-

ariletenil]-3-isoxazolcarboxílico com atividade significativa contra micobactérias 

replicantes e com baixa toxicidade – características avaliadas por testes in 

vitro. Estes autores afirmam que os grupamentos ésteres conferem maior 

lipossolubilidade aos compostos com conseqüente aumento na capacidade de 

penetração celular em decorrência da sua lipofilicidade.   

Um derivado do etambutol - SQ109 – sintetizado por Ma & Lienhardt 

(2009) - encontra-se em estudo clínico de fase 1, como nova alternativa para o 

tratamento da tuberculose. Presume-se que o mecanismo de ação deste 

produto seja diferente do seu fármaco matriz e que o mesmo atue 

sinergicamente na associação com a isoniazida e rifampicina. Sua 

biodisponibilidade oral, em modelos animais varia de 2,4 a 12% (Ma & 

Lienhardt, 2009). Ainda, a partir do etambutol, Bogatcheva e colaboradores 

(2010) sintetizaram etilenodiaminas assimétricas e demonstraram que 

alterações na ligação etileno, como por exemplo o alongamento da cadeia 

etilênica ou incorporação de uma variedade de héteroatomos, levam à perda 

de atividade antimicobacteriana. A estes produtos foram incorporados resinas e 

aminoalcoóis, e os mais promissores apresentaram CIM semelhante ao do 

etambutol, porém espera-se que estas novas estruturas não possuam a 

capacidade quelante do etambutol à qual se atribui sua toxicidade ocular. 

Huang e colaboradores (2009) sintetizaram compostos derivados do 2-

metilbenzotiazol que apresentaram atividade antimicobacteriana avaliadas por 

MABA, sendo que para alguns deles encontrou-se CIM de 1.4 a 4.4 μM.  

Imramovsky e colaboradores (2009) sintetizaram uma série de ésteres 

derivados da salicilanilida, que testados contra cepas de micobactérias 
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atípicas, apresentaram atividade superior à salicilanilida contra o M. 

tuberculosis, M.avium e M.kansassi, com CIM de 1-32 uM. As salicilanilidas 

apresentam ampla atividade biológica, especialmente antimicobacteriana e 

antifúngica. Estes autores relatam que a esterificação de moléculas ativas é 

uma das mais freqüentes modificações que aumentam a biodisponibilidade e 

que o aumento da lipofilicidade proporciona maior permeabilidade através da 

membrana para atingir os tecidos alvos. 

Simões e colaboradores (2009) avaliaram a atividade antimicobacteriana 

de derivados ésteres e amidas da pirazinamida em cepas de M. tuberculosis 

H37Rv e constataram que os derivados amidas, embora possuam maior 

estabilidade em plasma, apresentam menor atividade antimicobacteriana. 

Estes autores afirmam que o resultado obtido pode ser explicado pelo fato de 

que os derivados ésteres são facilmente ativados pelas esterases presentes 

nas micobactérias e que os derivados amidas são mais resistentes a esta 

ativação. A pirazinamida é um pró-fármaco que requer a ação da 

pirazinamidase para formar o ácido pirazinóico (POA), que então possui 

atividade antimicobacteriana. O ácido pirazinóico não é administrado na forma 

ativa devido à sua baixa biodisponibilidade oral e baixo volume de distribuição. 

Os ésteres de ácido pirazinóico apresentam alta atividade antimicobacteriana, 

no entanto, são extremamente instáveis no plasma, o que determina baixa 

disponibilidade para ação no sistema biológico.  

A estabilidade é uma importante característica de um pró-fármaco para 

viabilizar o seu transporte ao seu local de ação e um produto promissor deve 

somente ser ativado na presença das micobactérias. Simões et al (2009) 

avaliaram a estabilidade dos derivados amidas e ésteres da pirazinamida em 
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meio aquoso, em plasma humano e homogenato de fígado de ratos e 

constataram que os derivados amida de cadeia mais longa são mais 

resistentes em plasma do que os de cadeia curta e que os ésteres mais 

lipofílicos são ativados mais facilmente do que os derivados amidas. Os valores 

de CIM (ug/mL) encontrados para o composto ácido pirazinóico (POA), 

pirazinamida, éster com 12, com 14 e com 16 carbonos, amida com 12, com 14 

e com 16 carbonos foram, respectivamente, 200; 200; 20-40, 10-20; 40; >800; 

>800 e > 800. Pode-se observar que os compostos ésteres são mais efetivos 

devido às questões supramencionadas e que o aumento da cadeia alifática 

deve proporcionar o aumento da lipossolubilidade, o que traz vantagens para a 

penetração do produto pela membrana celular. No entanto é conhecido o fato 

de que as características estruturais das membranas – camada bilipídica 

intermediada por estruturas hidrofílicas – determinam absorção mais eficaz 

para compostos de lipossolubilidade intermediária, o que pode explicar o valor 

de CIM inferior encontrado para o derivado éster com cadeia alifática composta 

por 14 carbonos. 

Com a finalidade de identificar possíveis candidatos ao tratamento da 

tuberculose, Zhang e colaboradores (2009) avaliaram a atividade 

antimicobacteriana de 30 análogos da etilenodiamina e verificaram que a 

substituição deste grupamento por um anel piperazínico provocou aumento da 

atividade tuberculostática do composto, no entanto, quando o anel benzênico 

foi substituído por um anel heteroaromático os compostos apresentaram menor 

atividade antimicobacteriana. Os compostos obtidos, em comparação com o 

etambutol demonstraram maior atividade na eliminação de cepas de M. 

tuberculosis. 
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Candéa et. al. (2009) investigaram uma classe de compostos 

heterocíclicos – com núcleos quinolônicos – encontrados em muitos produtos 

sintéticos e naturais com uma ampla variedade de atividades farmacológicas, 

tais como antiviral, antitumoral, antibacteriana, anti-obesidade e 

antiinflamatória. Nesta investigação alguns compostos apresentaram menor 

citotoxicidade do que o etambutol e atividade antimicobacteriana com CIM 

entre 2,5 e 12,5 ug/mL, comparável ao do etambutol (3,12 ug/mL); assim foram 

considerados como produtos promissores para futuras investigações. 

Guo et. al. (2010) identificaram compostos derivados do tetraidroindazol 

como novas potencialidades terapêuticas em decorrência de sua alta atividade 

contra micobactérias replicantes – avaliadas por MABA em cepa H37Rv – e 

baixa citotoxicidade. Na relação de estrutura atividade, estes autores postulam 

que a presença de um substituinte para no grupamento arila leva a um 

aumento da atividade antimicrobiana quando comparado a substituintes na 

posição orto.  

Jaju et al. (2009) avaliaram a atividade antimicobacteriana utilizando 

MABA com cepas de M. tuberculosis H37Rv, de uma nova série de composto 

derivados da isonicotinoilhidrazida e os resultados obtidos revelaram que a 

atividade é consideravelmente afetada por vários substituintes introduzidos no 

núcleo aromático de tal forma que para os compostos em que não houve 

introdução de substituintes neste sítio de ligação, não ocorreu atividade 

farmacológica considerável. A introdução de grupamentos hidroxila ou metoxila 

aumentou significativamente a atividade antimicobacteriana, com valores de 

CIM na faixa de 0,31 a 5 ug/mL; comparáveis aos fármacos de primeira linha 
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no tratamento da tuberculose, tais como isoniazida (CIM=0,2 ug/mL) e 

rifampicina (CIM=1ug/mL).  

Uma nova classe de compostos derivados da diarilquinolina foi avaliada 

por Lounis et. al. (2009) e apresentou atividade antimicobacteriana em ratos, in 

vitro e em humanos. In vitro um destes compostos apresentou atividade tanto 

em cepas sensíveis quanto em multiresistentes de M. tuberculosis. A 

associação deste produto com os fármacos clássicos levou ao extermínio da 

cultura de micobactérias após dois meses de terapia. O CIM para este 

composto apresentou valores de 0,002 e 0,13 ug/mL para cepas de bactérias 

sensíveis e multiresistentes, respectivamente. O principal composto sintetizado 

por este grupo – R207910 – foi administrado em voluntários sadios e pacientes 

portadores de tuberculose em diferentes doses, para avaliação do perfil 

farmacocinético e eficácia. Os resultados obtidos indicam uma importante 

atividade deste composto sobre os bacilos, superior àquela encontrada para a 

isoniazida e rifampicina e uma atividade similar à da associação de rifampicina, 

pirazinamida e isoniazida. Ainda, esta molécula permite uma redução do 

período de tratamento da tuberculose, tanto para bactérias sensíveis, como 

àquelas multiresistentes e a associação deste composto com fármacos de 2ª 

linha é capaz de eliminar os bacilos multiresistentes mais rapidamente. 

Lougheed et. al. (2009) avaliaram a atividade antimicobacteriana por 

MABA de uma série de compostos já utilizados na terapêutica e, entre estes, o 

antibacteriano de uso tópico tiostrepton, o antimalárico primaquina, o 

antidepressivo nialamida e o anti-helmíntico pamoato de pirvinium 

apresentaram resultados promissores para seu emprego no tratamento da 

tuberculose. 
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Pode-se observar que no contexto atual das tentativas de inovação para 

o tratamento da tuberculose existem diversos caminhos, seja através da 

síntese de novas moléculas, da avaliação da atividade antimicobacteriana de 

fármacos já utilizados na terapêutica, da nanotecnologia ou da construção de 

diferentes sistemas de liberação de fármacos. 

 

2.3. A Latenciação e o Sistema de Liberação Química (CDS) 

A utilidade do etambutol no tratamento da meningite tuberculosa 

apresenta limitações por aspectos relacionados às suas características 

farmacocinéticas. O produto não atravessa significativamente as meninges 

intactas e apenas 10 a 50% da dose administrada podem atravessar meninges 

inflamadas (BOBROWITZ, 1972).  

 Esse obstáculo pode ser vencido com a latenciação, uma abordagem 

que, entre outras, almeja o aumento da permeabilidade de fármacos e redução 

de sua toxicidade. A latenciação consiste em converter o fármaco em forma 

inativa, que por biotransformação in vivo químico ou enzimático, torna-se 

novamente ativa, preferencialmente próximo ao local de ação (CHUNG et al, 

2005; CHUNG & FERREIRA, 1999). 

  A modificação molecular por meio de latenciação é justificada por 

muitas razões relacionadas ao fármaco matriz, como um perfil farmacocinético 

desfavorável, que pode incluir uma baixa biodisponibilidade, uma distribuição 

insuficiente no local de ação ou uma incapacidade de atravessar algumas 

barreiras biológicas como a barreira hematoencefálica (BHE); uma elevada 

toxicidade; ou uma baixa estabilidade química (CHUNG et. al, 2005; CHUNG & 

FERREIRA 1999; BUNGAARD, 1992). 
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A forma de transporte utilizada pelos pró-fármacos pode ser diferente, 

dependendo do objetivo a ser alcançado durante o planejamento. Essas 

diferentes formas de transporte permitem uma classificação dos pró-fármacos.  

A subdivisão, cuja forma de transporte é característica da latenciação 

inclui os pró-fármacos clássicos - neste o pró-fármaco é obtido por meio de 

ligação do fármaco protótipo a um transportador - o que o torna inativo. Nos 

fármacos dirigidos, o fármaco é acoplado a um transportador específico para 

determinados receptores ou enzimas existentes no local de ação do fármaco. 

Os pró-fámacos recíprocos caracterizam-se por uma ligação de dois fármacos 

com ações distintas ou não, que só tem atividade após a clivagem in vivo. Já 

os bioprecursores são formas não ligadas a um transportador e sua ativação é 

feita por uma reação que é biorreversível. Por último, têm-se os pró-fámacos 

mistos, uma combinação das características dos pró-fármacos clássicos com 

os bioprecurssores, a bioativação é feita em dois passos, no primeiro o fármaco 

ligado ao transportador é polarizado por uma oxidação, acumulando-o no local 

de ação, em seguida há a clivagem da ligação entre o transportador oxidado e 

o fármaco, que pode agir (CHUNG et. al, 2005; MISRA et. al, 2003; CHUNG & 

FERREIRA, 1999; WERMUTH, 1996). 

 Na meningite tuberculosa, a BHE representa um problema para ação do 

fármaco na região e a chegada de uma quantidade menor de fármaco leva a 

uma necessidade de aumento da dose administrada ou que o quadro clínico 

alcance progressão no processo inflamatório para que concentrações 

significativas do fármaco sejam atingidas e então ocorra o efeito terapêutico. A 

BHE é responsável por isolar hermeticamente o encéfalo do sangue circulante, 

sua impermeabilidade é devida principalmente a duas características: a 
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resistência elétrica e a ausência de poros. A resistência elétrica trans-endotelial 

da BHE é da ordem de 1500 a 2000 �cm², muito mais alta que a de outros 

tecidos (3-33 �cm²), isso impede a passagem de moléculas polares, a não ser 

por transporte mediado. Quanto aos poros, a transferência transcelular de 

moléculas é restrita pela inexistência de fenestras e baixa transcitose, ou seja, 

impedimento da translocação de moléculas de alto peso molecular. 

Consequentemente, a difusão passiva de fármacos através da BHE é limitada 

a compostos lipofílicos de baixo peso molecular (EYAL et. al, 2009; MISRA et. 

al, 2003). 

Existem várias estratégias para acesso dos fármacos ao sistema 

nervoso central, como a distribuição mediada por carreador, cujo exemplo pode 

ser a levodopa, um pró-fármaco que mesmo sendo hidrossolúvel atravessa a 

BHE por ter uma alta afinidade pelo sistema de transporte para grandes 

aminoácidos neutros. Outra forma de acesso ao sistema nervoso central é a 

mediada por vetor ou receptor, em que o fármaco é ligado a uma proteína ou 

anticorpo monoclonal receptor-específico que sofre transcitose 

(SCHERRMANN, 2002).  

O uso de pró-fármaco misto constitui outra abordagem promissora para 

a meningite tuberculosa, se utilizado o sistema CDS (Chemical Delivery 

System) de Bodor & Abdelalim (1985). Neste sistema o fármaco matriz é ligado 

a um transportador suscetível a oxidação, que depois de oxidado libera o 

fármaco matriz no sistema nervoso central (PAVAN et. al, 2008; RAUTIO et. al, 

2008; MISRA et. al, 2003). 

 No sistema CDS (Figura 1) o fármaco, que sozinho não alcança o 

sistema nervoso central, é ligado a um carreador, que torna o complexo 
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fármaco-carreador lipofílico o suficiente para atravessar a BHE, tendo, portanto 

acesso a praticamente todos os compartimentos corporais. Já no sistema 

nervoso central, o pró-fármaco sofre reação de oxidação, passando a uma 

forma positivamente carregada, isso também ocorre em outros compartimentos 

corporais, no entanto, especificamente no encéfalo, o complexo positivamente 

carregado não pode retornar à circulação sistêmica a partir do SNC e através 

da BHE, o que leva a um acúmulo do pró-fármaco. Para ter ação, o pró-

fármaco será clivado liberando o fármaco ativo dentro do SNC, enquanto fora 

desta região o complexo positivamente carregado é rapidamente eliminado 

devido a alta polaridade (PERIOLI et al., 2004; SILVA, 2001; PROKAI et al., 

2000; BODOR & BUCHWALD, 1999; BODOR & BREWSTER, 1983; BODOR & 

FARAG, 1982). 
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Figura 1. Esquema CDS-SNC (CHUNG & FERREIRA, 1999). 
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3. JUSTIFICATIVA 

As doenças infecciosas são responsáveis por altas taxas de mortalidade 

e morbidade em muitos países e têm sido alvo de inúmeras pesquisas por 

atingirem grandes contingentes populacionais (JONES & VARNAM, 2002).  

Antes considerada moléstia infecciosa sob controle, a tuberculose (TB) 

ressurge como um problema de saúde pública, onde a ausência de recursos e 

o emprego de programas de controle inadequados mantiveram elevados os 

índices de incidência e prevalência (BLOOM, 1994). 

A ocorrência da tuberculose extra pulmonar (Ep-TB) é diretamente 

proporcional à prevalência da infecção TB (HOPEWELL, 1994), e o 

comprometimento neurológico da infecção TB, definida como meningite 

tuberculosa, constitui-se a mais séria complicação (KATTI, 2004). 

O esquema terapêutico preconizado para meningite tuberculosa envolve 

o uso de etambutol, rifampicina e isoniazida, em combinações segundo a fase 

do tratamento (BRASIL, 1995; II CONSENSO BRASILEIRO DE 

TUBERCULOSE, 2004; KOROLKOVAS, 2001).  

Assim, a terapêutica atual é composta por fármacos introduzidos a 

tempo considerável no mercado, apresentando poucas inovações. Sua eficácia 

tem sido progressivamente afetada em face do aparecimento da tuberculose 

multirresistente e da tuberculose extensivamente resistente. Existem poucos 

fármacos seguros e efetivos para o tratamento e, ainda, com a co-infecção por 

HIV, o problema torna-se maior, considerando-se a necessidade de associação 

de outros fármacos. Desta forma, o desenvolvimento de novas entidades 

químicas e novas estratégias de tratamento é imperativo, acompanhados de 

seus estudos de estabilidade, atividade farmacológica, toxicidade e perfil 
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farmacocinético, que produzem as informações fundamentais e necessárias 

aos estudos de fase clínica e então o surgimento de alternativas terapêuticas 

O etambutol, embora útil quanto à sua ação não atravessa 

satisfatoriamente a barreira hematoencefálica (BOBROWITZ, 1972), podendo 

ocasionar efeitos adversos como cefaléia, hiperuricemia, transtornos 

gastrintestinais, erupção cutânea, neurite óptica e hipersensibilidade.  

O sistema de liberação química, CDS, abre perspectivas de que haja o 

aumento da disponibilidade do etambutol nas meninges, minimização de 

efeitos adversos, maior eficácia e ação prolongada, levando à maior eficácia 

terapêutica (BODOR & BUCHWALD, 1999). 
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4. OBJETIVOS 

 
• Síntese e caracterização do pró-fármaco de etambutol (DEREMB); 

• Determinação da atividade anti - Mycobacterium tuberculosis, 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli; 

• Desenvolvimento e validação um método analítico para a determinação 

de etambutol (EMB) em plasma e do derivado de etambutol(DEREMB) 

em solução e plasma; 

• Avaliação da estabilidade química do DEREMB em soluções 

tamponadas em pH 1,2 e 7,4 e em plasma; 

• Investigar a disposição cinética do DEREMB em ratos wistar tratados 

com dose única via endovenosa (25 mg/kg) e via gavagem (100 mg/kg); 

• Investigar a disposição cinética do Etambutol em ratos wistar tratados 

com dose única via endovenosa (25 mg/kg);  

• Investigar a liberação de etambutol na circulação sistêmica de ratos 

wistar que receberam DEREMB em dose única por via endovenosa (25 

mg/kg);  

• Calcular os parâmetros farmacocinéticos do DEREMB administrado por 

via endovenosa e por gavagem e comparar ao parâmetros 

farmacocinéticos da via endovenosa entre DEREMB e etambutol. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. Síntese   

5.1.1. Reagentes e solventes  

 Diclorometano, clorofórmio, dicloridrato de etambutol, ácido nicotínico, 

diciclohexilcarbodiimida (DCC), acetona, iodeto de metila, metanol, éter etílico, 

acetato de etila, bicarbonato de sódio, ditionito de sódio. Todos os reagentes e 

solventes utilizados na síntese do DEREMB foram produtos P.A. 

5.1.2. Métodos sintéticos 

5.1.2.1. Síntese do N-nicotinoiletambutol (NEB) 

Em uma solução de 0,05 mol de ácido nicotínico (6,16 g) em diclorometano 

adicionou-se 0,05 mol de DCC (10,32 g)  a 0 °C por um período de 30 minutos. 

Logo após, adicionou-se 0,05 mol de dicloridrato de etambutol (10,22 g). A 

mistura reacional foi levada à refluxo e mantida sob agitação por 24 h. Após 

este período removeu-se a diciclohexiluréia (DCU) formada na reação por 

filtração e o diclorometano foi removido sob pressão reduzida. O resíduo de 

coloração amarela foi cristalizado em mistura clorofórmio: acetato de etila (1:1; 

V/V), filtrado e seco a temperatura ambiente, obtendo-se um sólido cristalino, 

branco a amarelo pardo com faixa de fusão de 173,3 – 180,3 oC. O rendimento 

do produto purificado foi de 50%.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Esquema da reação de obtenção do N-nicotinoiletambutol. 
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5.1.2.2. Síntese do iodeto piridínico de 1-metil-4-carbamoil-

etambutol (IMEB)  

A uma solução de 5 mmol de N-nicotinoiletambutol (NEB) (1,56 g) em 10 

mL de acetona, adicionou-se lentamente, por gotejamento, 10 mmol (1,41 g) de 

iodeto de metila sob atmosfera de N2 em refluxo e agitação. Após 6 horas da 

adição do iodeto, a solução amarelo-parda torna-se escurecida, sugerindo que 

houve reação. A acetona então foi removida sob pressão reduzida e o resíduo 

amarelo-ouro foi lavado com éter etílico e em seguida cristalizado com mistura 

metanol:éter etílico (1:1; V:V). Obteve-se um sólido cristalino de coloração 

amarelo-marrom com faixa de fusão de 165,0 – 173,9 oC. O rendimento do 

produto formado foi de 33,33%.  

 

 

 

 

 

5.1.2.3. Síntese do 1-metil-diidropiridina-4-etambutol (DEREMB) 

 A uma solução resfriada de14 mmol (1,18 g) de bicarbonato de sódio e 

14 mmol (2,44 g) de ditionito de sódio em 100 mL de acetato de etila destilado, 

adicionaram-se lentamente 3,5 mmol de IMEB (1,58 g), sob agitação magnética 

e atmosfera de N2. Manteve-se a mistura sob atmosfera de N2 por 30 minutos, 

com formação de uma solução bifásica. A reação foi filtrada e o acetato de etila 

Figura 3 - Esquema da reação de obtenção do iodeto piridínico de 1-metil-4-

carbamoil-etambutol. 
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foi removido sob pressão reduzida. O produto formado foi dissolvido em 

acetona, filtrado e evaporado sob pressão reduzida até a secura, obtendo-se 

um sólido de coloração amarela escura a laranja, com faixa de fusão 

experimental de 164,0 – 167,0 oC. O rendimento percentual desta reação foi de 

64,3.  

 

 

 

  

5.2. Caracterização  

5.2.1. Determinação das faixas de fusão 

As faixas de fusão dos compostos foram determinadas em aparelho de 

fusão capilar SMP3 da Bibby Stuart, disponível no Departamento de Fármacos 

e Medicamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCFAr) – UNESP 

– Araraquara. 

 

5.2.2. Espectrofotometria de absorção no infravermelho (IV) 

 Os espectros de absorção no IV, na região de 4000 a 400 cm-¹ foram 

obtidos em pastilhas de KBr no espectrofotômetro Shimadzu, modelo FTIR-

8300 do Departamento de Fármacos e Medicamentos da FCFAr-UNESP-

Araraquara. 

Figura 4 - Esquema da reação de obtenção do 1-metil-diidropiridina-4-

etambutol. 

Na2S2O4

N

O

H

HO

OH

N
N

CH3

+ I
-

+ I
-

O

H

HO

OH

N
N

CH3
N

+

30min./agitação
   refluxo

N2



47 
 

  

 

5.2.3. Espectrometria de ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio (RMN ¹H) e carbono (RMN ¹³C) 

Os espectros de RMN ¹³C e ¹H foram realizados utilizando 

espectrômetro Bruker, modelo Advance DPX300 – 125 MHz, 300 MHz e 500 

MHz do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química – UNESP. 

Foram utilizados tubos de ressonância de 5 mm de diâmetro e solvente 

deuterado adequado (DMSO-d6 e CDCl3). 

 

5.2.4. Cromatografia em camada delgada (CCD) 

A CCD será utilizada para acompanhamento da reação e da purificação 

dos derivados. Cromatofolhas com Sílica gel 60 F254 e sistema eluente 

adequado ao composto em questão. 

 

5.2.5. Coeficiente de partição 

Os valores de logP foram obtidos através do método de fragmentação 

utilizando o programa ChemDraw Ultra 8.0. 

 

5.3. Ensaios biológicos 

 Os ensaios biológicos foram realizados nos Laboratórios de Fisiologia 

de Microrganismos e Micobacteriologia “Prof. Dr. Hugo David” do 

Departamento de Ciências Biológicas da FCFAr-UNESP-Araraquara, sob a 

supervisão da Profa. Dra. Taís Maria Bauab e Profa. Dra. Clarice Queico 

Fujimura Leite, respectivamente. 
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5.3.1. Fármacos de referência e testes 

Como fármaco de referência (controle positivo) foi utilizada uma solução 

de ciprofloxacino (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO - USA) - preparada em água 

estéril na concentração final de 35 �g/mL - para o teste de atividade sobre 

Staphylococcus aureus e Echerichia  coli; e uma solução estoque de isonizada 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO – USA) - na concentração de 10 mg/mL em água 

estéril – para o teste de atividade em  Mycobacterium tuberculosis. Foi utilizada 

como controle negativo a manutenção de orifício nas microplacas, contendo 

apenas o meio de cultura. 

O ensaio de atividade para etambutol e DEREMB foi realizado 

utilizando-se soluções estoque de dicloridrato de etambutol (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO - USA) preparada em água estéril e de DEREMB preparada em 

metanol: tween 80 (1:1 v/v), na concentração de 10 mg/mL. 

 

5.3.2. Cepas Bacterianas 

Foram utilizadas as bactérias Gram-positiva Staphylococcus aureus 

ATCC 25923, Gram-negativa Escherichia coli ATCC 25922 (mantidos a – 20 oC 

em glicerol/caldo Müller-Hinton (Difco), CMH, até o momento do uso) e 

Mycobacterium tuberculosis H37RV ATCC 27294 (mantidos a – 80 oC em caldo 

Middlebrook 7H9 (Difco) suplementado com OADC e 0,05% de Tween 80, até 

o momento do uso). 
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5.3.3. Preparação das suspensões bacilares 

� S. aureus e E. coli 

 A suspensão bacteriana foi padronizada adicionando-se um cultura de 

24 horas, em tampão fosfato – salino (PBS) estéril pH 7,2 até atingir uma 

turvação equivalente ao tubo 0,5 da escala de McFarland (aproximadamente 

108 UFC/mL). Posteriormente, para a realização dos ensaios de diluição em 

microplacas foi realizada uma diluição 1/10 em tubo, obtendo-se uma 

suspensão de 1,5 x 107 UFC/mL (SANCHES, 2004). 

� M. tuberculosis 

A cepa de M. tuberculosis H37RV ATCC 27294 foi cultivada de 7-10 dias 

à 37 oC no caldo Middlebrook 7H9 enriquecido com Ácido Oléico, Albumina 

Bovina fração V, Dextrose e Catalase (OADC-BD/BBL) e 0,05% de Tween 80 

para evitar formação de grumos. As suspensões foram preparadas e a 

turvação ajustada até atingir o padrão de densidade óptica da escala de 

McFarland no 1. A cultura foi diluída 1:25 em caldo 7H9 enriquecido com OADC 

para a sua utilização. 

 

5.3.4. Determinação da atividade antibacteriana e antimicobacterina 

e concentração inibitória mínima (CIM) pelo método de diluição em 

microplacas  

� S. aureus e E. coli 

O teste foi realizado utilizando os 96 orifícios das microplacas de fundo 

chato (Figura 5). Aos poços das linhas de A até H das colunas 1 a 12 foram 

adicionados 80μL de CMH. Nas colunas 3 e 10, linha A a H  foram adicionados 

100μL da solução-estoque do controle positivo (solução de ciprofloxacino a 35 
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�g/mL) e negativo, respectivamente. Aos orifícios das colunas de 4 a 9 

(divididas em duas substâncias em triplicata), linha A foram adicionados 100μL 

do EMB ou DEREMB, após homogeneização foram realizadas diluições, 

passando 100μL de cada orifício até a linha H. Obtendo um volume final de 

80μL nos orifícios das microplacas com as concentrações finais das amostras 

variando de 100μg/mL a 0,4μg/mL Aos orifícios das colunas 11 e 12, linha A 

foram adicionados 100μL das amostras testadas que sendo a homogeneização 

idêntica aos das colunas 4 a 9. 

Subseqüentemente foi adicionado 20μL da suspensão bacteriana de 107 

UFC/mL em cada orifício, exceto nos orifícios da coluna 1 (branco) e nos 

orifícios de controle da amostra testada (colunas 11 e 12). As microplacas 

foram incubadas à 37 oC por 24 horas. 

� M. tuberculosis 

Nas colunas 1 e 12 de uma microplaca de 96 orifícios (Figura 5) foram 

depositados 200 �L de água destilada, para evitar a desidratação do meio de 

cultura no ensaio durante a incubação na estufa. Em seguida, foram realizadas 

diluições seriadas das soluções de isoniazida, etambutol e DEREMB na própria 

microplaca com caldo Middlebrook 7H9 (Difco) suplementado com ácido oléico, 

albumina, dextrose e catalase (OADC enrichment – BBL/Becton-Dickinson, 

Sparks, MD, USA), de maneira a se obter concentrações variáveis de 1 a 0,03 

�g/mL para isoniazida e de 250 �g/mL a 0,10 �g/mL para etambutol e 

DEREMB. O primeiro orifício da microplaca contendo cada composto a ser 

analisado foi utilizado para avaliar a viabilidade do método. Neste orifício foi 

adicionado apenas o meio de cultura e a amostra na diluição, onde se espera 

não haver crescimento de nenhuma espécie bacteriana. Em seguida, 100 �L 



51 
 

  

da diluição (1:25 em caldo 7H9 enriquecido com OADC) foi inoculada em cada 

um dos orifícios contendo os compostos em análise e a isoniazida. A 

microplaca foi selada com parafilme e incubada a 37ºC. 

 

Leitura espectrofotométrica (ELLOF, 1998; NCCLS, 2003) 

A leitura espectrofotométrica foi realizada nos ensaios com as bactérias 

Gram-positivas Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Gram-negativas 

Escherichia coli ATCC 25922.  

Após incubação, este ensaio realizado com as cepas bacterianas acima 

citadas foi submetido à leitura no leitor de microplacas a 595nm. A inibição do 

crescimento bacteriano foi evidenciada pela ausência ou redução de turvação  

no meio, que pode ser demonstrada através das leituras das absorbâncias em 

595nm. A concentração mínima inibitória (CIM) foi considerada como a menor 

concentração do DEREMB capaz de inibir em 90% a multiplicação das cepas 

bacterianas. Todo o ensaio foi realizado em triplicata na mesma microplaca. 

 

Leitura utilizando resazurina (PALOMINO et al., 2002; MONTEJANO, 

2005) 

A resazurina é um corante (fenoxazin-3-ona) indicador de óxido-redução, 

que tem sido utilizado na determinação da atividade antibacteriana 

(PALOMINO et al, 2002 e MONTEJANO, 2005). A manutenção da cor violeta 

nos orifícios foi interpretada como ausência de crescimento bacteriano e o 

desenvolvimento de cor rosa, como ocorrência de crescimento bacteriano. A 

CIM foi definida como a menor concentração do derivado de etambutol sem a 

mudança de coloração para rosa (Figura 5).  
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 Nos ensaios com S. aureus ATCC 25923 e E. coli ATCC 25922 foram 

pipetados 50μL da solução de resazurina a concentração de 0,01% nos 

orifícios das microplacas  que foram incubadas em temperatura ambiente por 2 

horas até a mudança de coloração.  

No ensaio com M. tuberculosis H37RV ATCC 27294, após seis dias de 

incubação foi adicionado no orifício de controle de cepa micobacteriana e no 

orifício de controle de meio, o volume de 30 �L da resazurina 0.01% diluída em 

água estéril. A microplaca foi reincubada a 370 C por 24 horas, após foi 

realizada a leitura visual. Obtendo-se o desenvolvimento de cor rósea no 

orifício controle de cepa micobacteriana, foram adicionados 30 �L da solução 

de resazurina nos demais orifícios, sendo as microplacas reincubadas a 37o C 

por 24 h. Nos casos onde não houve alteração para a cor rósea, a placa foi 

incubada por mais 24 h. Após este período, foi realizada a leitura final, baseada 

na interpretação da fluorescência no leitor de microplacas SpectraFluor Plus 

(TECAN®), em que se utilizou filtros de excitação e emissão nos comprimentos 

de ondas de 530 e 590 nm respectivamente. A porcentagem de inibição da 

multiplicação bacteriana foi determinada aplicando-se a fórmula a seguir, de 

acordo com Pavan  (2009), considerando a igual à média da leitura dos orifícios 

controle-positivos (orifícios apenas com bactéria e meio de cultura) e b o 

resultado de cada orifício com a respectiva diluição do composto analisado. 

Cada composto foi analisado em triplicata em dias alternados. 

{1100× - }
a

b
 = % de Inibição da Multiplicação Bacteriana. 
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Figura 5: Representação esquemática do preparo da microplaca e exemplo de 

um resultado de CIM através da técnica do Rezasurin Microtiter Assay (REMA) 

 

5.4. Determinação de etambutol em plasma por HPLC. 

5.4.1. Soluções-Padrão e Reagentes  

A solução estoque de dicloridrato de etambutol (DEB) (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO-USA) foi preparada em água tipo I na concentração de 100 μg/ml. A 

partir dessa solução foram preparadas as soluções diluídas - em água tipo I - 

nas concentrações de 0,25;0,5;1,0;2,0;4,0 e 8,0 μg/mL. 

A solução de hidróxido de sódio, NaOH (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO-

USA) foi preparada em água ultrapura na concentração de 4 M. 

O tampão fosfato 0,05 M pH 5,0 foi preparado utilizando fosfato de sódio 

monobásico, fosfato de sódio dibásico grau p.a. (Sigma - Aldrich, St. Louis, 

MO-USA) e adicionado de 2 mM de cloreto de potássio grau P.A. (Sigma - 

Aldrich, St. Louis, MO-USA). Os solventes empregados no procedimento de 
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extração foram obtidos da Merk (Darmstadt, Alemanha) como grau P.A.. A fase 

móvel utilizada no sistema cromatográfico foram obtidos da JTBaker (México) 

grau HPLC. 

 

5.4.2. Sistema cromatográfico 

A análise do DEB em plasma foi realizada por cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC), equipamento Waters® Alliance 2695, constituído de um 

detector eletroquímico Waters 2465 com um eletrodo de trabalho de carbono 

vítreo.  O potencial utilizado foi de + 1000 mV (versus eletrodo de referência 

Ag/AgCl). 

O DEB foi separado em coluna fase-reversa (Symmetry C18, 250mm x 

4.6 mm, 5 μm; Waters, Milford, MA-USA), com utilização de pré coluna 

Symmetry C18 de 5 μm, 3,9 x 20mm e fase móvel contendo tampão fosfato de 

potássio 0,05 M (pH 5,0):metanol:acetonitrila (95:3:2)  e  KCl na concentração 

de 2mmol em fluxo de 0,8 mL/min. 

 

5.4.3. Preparação das amostras 

Alíquotas de 500 μL de plasma foram adicionadas de 100 μL de solução 

de hidróxido de sódio (4 M). Após agitação em vórtex durante 1 minuto a 

mistura foi acrescida de 4 mL de acetato de etila e então agitada em agitador 

horizontal por 20 minutos e em seguida centrifugada por 15 minutos (2500 

rpm). A seguir, as fases orgânicas (3,9 mL) foram transferidas para tubos 

cônicos e evaporadas sob fluxo de nitrogênio à temperatura de 35 oC. Os 

resíduos foram reconstituídos com 200 μL da fase móvel e volumes de 50 μL 

foram introduzidos no sistema cromatográfico.  
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5.4.4. Validação do método (Resolução ANVISA - RE nº 899, de 29 de 

maio de 2003) 

Linearidade  

A curva de calibração foi obtida através da análise, em triplicata, das 

amostras de 500 μL em plasma(ratos wistar) branco e adicionados de DEB nas 

concentrações 0,25;0,5;1,0;2,0;4,0 e 8,0 μg/mL. 

 

Limite de quantificação 

O limite de quantificação foi determinado como a menor concentração 

quantificada, cuja área da concentração correspondeu a 5 vezes o valor da 

área do branco com coeficiente de variação menor que 20%, analisadas em 5 

replicatas. 

 

Limite de detecção 

O limite de detecção foi determinado como a menor concentração 

detectada, cuja área da concentração correspondeu a 3 vezes o valor da área 

do branco com coeficiente de variação menor que 20%, analisadas em 3 

replicatas. 

 

PPrreecciissããoo  ee  EExxaattiiddããoo  iinnttrraa  ee  iinntteerr--eennssaaiiooss  

 A precisão foi avaliada através dos coeficientes de variação obtidos pela 

análise de brancos de plasma adicionados de três concentrações diferentes de 

DEB (1; 2,5 e 8 μg/mL), 5 replicatas durante 3 dias consecutivos (inter ensaios) 

e em 5 replicatas num mesmo ensaio (intra-ensaio). A exatidão (%erro 

sistemático) foi obtida através da avaliação da concordância dos resultados 
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obtidos experimentalmente com os valores reais dos compostos na amostra. O 

coeficiente de variação aceitável para todos os ensaios foi de 15%.  

Seletividade 

           A seletividade do método foi comprovada pela ausência de picos na 

região de interesse quando os fármacos rifampicina, pirazinamida, além do pró-

fármaco DEREMB foram submetidos ao procedimento de análise empregado. 

Estes fármacos foram selecionados devido ao fato de serem rotineiramente 

empregados no tratamento da tuberculose e apresentarem grande importância 

nos estudos clínicos; e o pró-fármaco por estar presente nas amostras de 

animais que o receberam. 

Recuperação 

           Foi realizado o estudo de recuperação em três concentrações de 

etambutol (1; 2 e 4 ug/mL) para avaliar a eficiência do procedimento de 

extração do método analítico. Este resultado foi expresso como a porcentagem 

da quantidade conhecida do etambutol  obtida por comparação dos resultados 

analíticos de amostras branco acrescidas de padrão e submetidas ao processo 

de extração, com os resultados analíticos de soluções padrão não extraídas. 

 

5.5. Determinação de DEREMB em plasma por HPLC 

5.5.1. Soluções-Padrão e Reagentes  

A solução estoque de 1-metil-4-carbamoil-etambutol, DEREMB, foi 

preparada em metanol grau cromatografia (JTBaker, México) na concentração 

de 100 μg/ml. A partir dessa solução foram preparadas as soluções diluídas em 

água tipo I nas concentrações 0,25;0,5;1,0;2,0;10 e 20 μg/mL. 
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A solução de hidróxido de sódio, NaOH (Sigma-Aldrich, MO-USA) foi 

preparada em água tipo I na concentração de 0,1 M. O acetato de etila 

empregado no procedimento de extração foi obtido da Merk (Darmstadt, 

Alemanha) como grau P.A.. A fase móvel foi constituída por 

metanol:água:acetonitrila (20:20:60) sendo os solventes obtidos da JTBaker 

(México) como grau HPLC. 

 

5.5.2. Análise Cromatográfica 

A análise do pró-fármaco em plasma foi realizada por cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC), em cromatógrafo líquido Waters® Alliance 

2695 equipado com detector UV-Vis 2487 operando a 256 nm. O DEREMB foi 

separado em coluna fase-reversa (Resolve C18, 300 mm x 3,9 mm, 5 μm; 

Waters, Milford, MA-USA), com utilização de pré coluna Symmetry C18 de 5 

μm, 3,9 x 20mm. A fase móvel foi constituída pela mistura metanol:água: 

acetonitrila (20:20:60, v/v) em modo isocrático. O fluxo utilizado foi de 0.8 

mL/min, o volume de injeção foi de 100 μL e o tempo de corrida foi de 12 

minutos. 

 

5.5.3. Preparação das amostras 

Alíquotas de 500 μL de plasma foram adicionadas de 100 μL de solução 

de solução de hidróxido de sódio (0,1 M) e agitadas em vórtex durante 15 

segundos. Em seguida adicionou-se 2 mL de acetato de etila agitando-se em 

vortex por 15 segundos e centrifugando-se a 2900 rpm por 15 minutos; este 

procedimento foi realizado por duas vezes consecutivas, juntando-se as fases 

orgânicas obtidas nas duas etapas com um volume final de 3,8 mL . A fase 
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orgânica (3,8 mL) foi transferida para tubo cônico e evaporada sob fluxo de ar à 

temperatura ambiente. O resíduo foi reconstituído com 150 μL de metanol e 

100 μL introduzidos no sistema cromatográfico.  

 

5.5.4. Validação do método (Resolução ANVISA - RE nº 899, de 29 de 

maio de 2003) 

Linearidade  

A curva de calibração foi obtida através da análise, em triplicata, das 

amostras de 500 μL em plasma(ratos wistar) branco e adicionados de 

DEREMB nas concentrações 0,25;0,5;1,0;2,0;10 e 20 μg/mL. Foi feita uma 

curva de calibração em soluções nas mesmas concentrações.  

 

Limite de quantificação 

O limite de quantificação foi determinado como a menor concentração 

quantificada, cuja área da concentração correspondeu a 5 vezes o valor da 

área do branco com coeficiente de variação menor que 20%, analisadas em 3 

replicatas. 

 

Limite de detecção 

O limite de detecção foi determinado como a menor concentração 

detectada, cuja área da concentração correspondeu a 3 vezes o valor da área 

do branco com coeficiente de variação menor que 20%, analisadas em 3 

replicatas. 

 

 



59 
 

  

 

PPrreecciissããoo  ee  EExxaattiiddããoo  iinnttrraa  ee  iinntteerr--eennssaaiiooss  

 A precisão foi avaliada através dos coeficientes de variação obtidos pela 

análise de brancos de plasma adicionados de três concentrações diferentes de 

DEREMB (1,0; 2,5 e 8 μg/mL), 5 replicatas durante 3 dias consecutivos (inter 

ensaios) e em 5 replicatas num mesmo ensaio (intra-ensaio). A exatidão (%erro 

sistemático) foi obtida através da avaliação da concordância dos resultados 

obtidos experimentalmente com os valores reais dos compostos na amostra. O 

coeficiente de variação aceitável para todos os ensaios foi de 15%.  

Seletividade 

             A seletividade do método foi comprovada pela ausência de picos na 

região de interesse quando os fármacos rifampicina, pirazinamida e etambutol 

foram submetidos ao procedimento de análise empregado. Estes fármacos 

foram selecionados devido ao fato de serem rotineiramente empregados no 

tratamento da tuberculose e apresentarem grande importância nos estudos 

clínicos; e o etambutol por supostamente estar presente nas amostras de 

animais que receberam DEREMB. 

Recuperação 

           Foi realizado o estudo de recuperação em três concentrações de 

DEREMB (1; 2,5 e 8 ug/mL) para avaliar a eficiência do procedimento de 

extração do método analítico. Este resultado foi expresso como a porcentagem 

da quantidade conhecida do DEREMB  obtida por comparação dos resultados 

analíticos de amostras branco acrescidas de padrão e submetidas ao processo 

de extração com os resultados analíticos de soluções padrão não extraídas. 
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5.6. Estudo de estabilidade in vitro  - Hidrólise em pH 1,2 e 7,4  

Triplicatas de soluções tampão fosfato 1M (pH 7,4) e tampão acetato 1M 

(pH 1,2) adicionadas do pró-fármaco à uma concentração de 6 μg/mL, foram 

agitadas por 24 horas em temperatura de 37 oC. Alíquotas de 500 μL de cada 

solução foram coletadas e analisadas por HPLC nos tempos 0, 0,25, 0,5, 0,75, 

1, 1,5, 2, 4, 8, 12 e 24 horas. Estes resultados foram analisados através do 

cálculo do coeficiente de variação ponderado. 

 

5.7. Estudo de estabilidade ex vivo - Hidrólise em plasma 

Triplicatas de plasma humano adicionadas do pró-fármaco à uma 

concentração de 10 μg/mL, foram agitadas por 24 horas em temperatura de 37 

oC. Alíquotas de 500 μL de plasma foram coletadas, processadas (como 

descrito no ítem 5.5.3.(Preparação de das amostras) e analisadas por HPLC 

nos tempos 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 4, 8, 12 e 24 horas. Estes resultados 

foram analisados através do cálculo do coeficiente de variação ponderado. 

 

5.8. Farmacocinética pré-clínica do pró-fármaco de etambutol e do 

etambutol 

5.8.1. Animais  

Foram utilizados ratos Wistar, com peso médio de 200g ± 50, 

provenientes do biotério central da Universidade Estadual Paulista-UNESP. Os 

animais foram transferidos para o biotério do Departamento de Princípios Ativos 

Naturais e Toxicologia da Faculdade de Farmácia Bioquímica da Unesp de 

Araraquara, onde foram mantidos em condições controladas de temperatura 

(23 ± 1º C), umidade (55 ± 5%) e luz (ciclo 12/12h, luzes acesas as 07h) e 
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obtiveram alimento e água a vontade. Os experimentos foram realizados na 

fase de claro.  

Foram utilizados um total de 60 animais distribuídos nos seguintes grupos: 

• Grupo I --tratados DEREMB, via endovenosa (n = 20); 

• Grupo II -tratados DEREMB, por gavagem (n = 20); 

. Grupo III -tratados com etambutol, via endovenosa (n = 20); 

 

  55..88..22..  PPrroottooccoolloo  EExxppeerriimmeennttaall  ((PPrroottooccoolloo  --  CCEEPP//FFCCFF//CCAArr..  nnoo  1133//22000088  

--  AAnneexxoo))  

a) Via endovenosa 

Para os animais deste grupo foi administrado DEREMB e etambutol (25 

mg/kg) pela veia femoral, em dose única, após jejum de 12 h. O veículo 

utilizado para dissolução do DEREMB foi constituído de DMSO:propilenoglicol 

(20:80, v:v) em decorrência da sua insolubilidade em água; o etambutol foi 

dissolvido em água estéril.  

Após a administração foram realizadas coletas seriadas de sangue, pela 

cauda do animal e a partir da decapitação dos mesmos, para a construção da 

curva de concentração plasmática versus tempo. Foram colhidos 500 uL de 

sangue em eppendorffs heparinizados (Liquemine® 5000 UI, Roche) nos 

tempos 5,10,15,20,30,45,60,90 e 120 minutos após a administração para o 

DEREMB e 5;15;30;45;60;90 e 120 minutos para o etambutol. Para cada 

animal foram realizadas 3 coletas, utilizando um total de 20 animais. 

As amostras de sangue para obtenção do plasma foram centrifugadas a 

2500 rpm por 10 minutos e o plasma armazenado a –80º C até a realização das 

análises laboratoriais.  
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b) Via gavagem 

Os animais deste grupo receberam dose única de 100 mg/Kg de  

DEREMB. Esta dose foi determinada a partir de extrapolação alométrica da 

dose de etambutol utilizada no homem (25 mg/kg) para o modelo animal 

utilizado (rato). O veículo utilizado para o DEREMB foi constituído de 

DMSO:propilenoglicol (20:80, v:v) em decorrência da sua insolubilidade em 

água.  

 A disposição cinética do DEREMB foi investigada com base na relação 

concentração plasmática x tempo. Foram coletadas amostras de sangue nos 

tempos 5,10,15;20;30; 45; 60; 90 e 120 minutos após a administração.  

As amostras de sangue obtidas da cauda dos animais e a partir da 

decapitação dos mesmos foram colhidas, respectivamente, em seringas e 

tubos de vidro heparinizados, centrifugadas a 2500 rpm por 10 minutos e o 

plasma armazenado a –80º C até a realização das análises laboratoriais.  

5.8.3. Análise Farmacocinética 

 A disposição cinética do DEREMB foi avaliada após a administração de 

dose única via endovenosa (25 mg/kg) e por gavagem (100 mg/kg). A 

disposição cinética do etambutol foi avaliada após administração endovenosa 

(dose única; 25 mg/kg). 

 A concentração plasmática máxima (C max) e foi obtida diretamente dos 

dados experimentais e os demais parâmetros farmacocinéticos foram 

calculados com base nas curvas concentração plasmática versus tempo.  

A meia-vida foi obtida pelo método gráfico e determinada por modelo 

monocompartimental, que melhor se adaptou aos dados experimentais. 
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 A constante de velocidade de eliminação foi calculada através da 

equação 0.693/t1/2. As áreas sob as curvas de concentrações plasmáticas 

versus tempo AUC0-t e AUC0-∝ foram calculadas através do método dos 

trapezóides. O parâmetro AUC0-∝ foi empregado nos cálculos do clearance 

plasmático (Cl=dose/ AUC0-∝) e do volume de distribuição (Vd= Cl/β).  

5.9. Análise Estatística 

Os resultados obtidos nos ensaios de hidrólise foram expressos como 

média ± EPM e foram analisados através do coeficiente de variação 

ponderado. As curvas de calibração e os coeficientes de variação foram 

calculados utilizando-se o programa ������®��

Os resultados obtidos no estudo de farmacocinética pré-clínica foram 

apresentados através das medianas e médias (IC 95). O teste de Kruskal-

Wallis foi empregado para avaliar razões diferentes da unidade, com nível de 

significância fixado em 5% para a comparação entre as cinco replicatas da 

curva de concentração plasmática versus tempo. Para esta comparação foi 

utilizado o programa GraphPad Instat®.  Os parâmetros farmacocinéticos 

foram comparados utilizando-se o teste de Mann-Whitney pelo programa 

GraphPad Instat®. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Síntese e caracterização 

Em linhas gerais, na síntese proposta, o fármaco de partida [F], o EMB, 

é acoplado ao ácido nicotínico (transportador terciário) [C] por ligação amídica 

e, em seguida quaternizado [QC] com iodeto de metila. Posteriormente, [QC]  

é reduzido quimicamente com ditionito de sódio para a forma diidro lipoidal [F-

DHC]. Tal mecanismo foi selecionado, já que o processo de acoplamento 

primário do ácido nicotínico, seguido de quaternização com iodeto de metila 

pode gerar produtos mais estáveis à hidrólise, fato relatado na literatura na 

obtenção de diversos pró-fármacos CDS (PROKAI et. al., 2000; BUCHWALD & 

BODOR, 1998; BODOR & ABDELALIM, 1985; BODOR & FARAG, 1982). 

 

 6.1.1. N-nicotinoiletambutol (NEB)  

Na síntese do NEB foi empregada a metodologia de preparo de amidas 

baseada na utilização do reagente diciclohexilcarbodiimida (DCC), que atua 

como ativador do grupo carbonila, facilitando a reação de adição-eliminação 

nucleofílica (MLADENOVA et al., 2001; SOLOMONS et al., 2002; STÖCKIGT 

et al., 1975). Apesar do uso do DCC permitir a obtenção da amida a partir do 

ácido em uma etapa com excelentes rendimentos, esta metodologia apresenta 

como inconveniente a remoção de dicicloexiluréia (DCU) formada como sub-

produto na reação. 

 Desta forma, o NEB advém da reação entre ácido nicotínico e 

etambutol, em presença de agente condensante, no caso, DCC. O esquema 

reacional encontra-se ilustrado na Figura 2. 
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A formação do intermediário reativo advém do ataque nucleofílico da 

carboxila do ácido nicotínico ao carbono imínico do DCC. Posteriormente, o 

ataque nucleofílico da amina secundária do etambutol ao carbono carbonílico 

do intermediário, resulta na formação de ligação amida, caracterizando o 

produto desejado N-nicotinoiletambutol. 

Em procedimentos realizados no laboratório previamente, a síntese do 

NEB, baseou-se no método sintético proposto por Bodor e Farag (1982), que 

utilizava piridina como solvente da reação em temperatura ambiente. No 

entanto, frente ao baixo rendimento, a impregnação por piridina e, 

principalmente, as dificuldades para se isolar o produto desejado, resolveu-se 

modificar o método sintético. A piridina foi substituída por diclorometano 

visando favorecer a precipitação da DCU no meio reacional, facilitando assim 

sua remoção, levando-se em conta a baixa solubilidade do DCU no referido 

solvente (MERCK, 1996).   

Na prática, observou-se que 3 h após o início da reação, a mistura 

reacional que inicialmente se apresentava como uma suspensão 

esbranquiçada foi se tornando amarelada com aspecto leitoso, indicando que a 

reação estava ocorrendo. Após o período de 24 horas a reação foi encerrada, 

de acordo com o preconizado por Stöckigt (1975) na metodologia de 

preparação de amidas a partir de ácidos carboxílicos utilizando DCC, e 

principalmente, pelo indicativo da completa separação apresentada na CCD 

que foi realizada com fase móvel metanol:clorofórmio (60: 40 v/v). Ainda, a 

solução apresentava-se amarela e translúcida. Assim, o produto foi submetido 

aos experimentos de caracterização e elucidação estrutural. 
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O NEB apresenta-se em forma de pó de coloração amarelo claro, 

solúvel em clorofórmio e metanol, levemente solúvel em etanol e insolúvel em 

água, hexano, éter etílico e acetato de etila. Ante ao perfil de solubilidade, o 

composto em questão apresenta comportamento distinto ao do reagente de 

partida dicloridrato de etambutol (DEB) e ácido nicotínico (AN) (MERK, 1996), 

especialmente nos solventes clorofórmio, acetona, água e acetato de etila, o 

que permitiu utilizar os mesmos em técnicas de purificação. 

Em relação aos procedimentos efetuados para isolamento do NEB, a 

recristalização em clorofórmio:acetato de etila (1:1, v/v) mostrou-se como 

técnica de maior rendimento (50%), em contrapartida com o baixo rendimento 

dos testes em hexano : acetato de etila (1:1, V/V), clorofórmio : éter (1:1, V/V) e 

água : etanol (1:1, V/V). Entretanto, o sistema solvente utilizado para purificar o 

produto apresenta inconveniente como um longo período de cristalização (21 

dias). 

Na Tabela 1 observa-se que a faixa de fusão, determinada 

experimentalmente, do NEB é significativamente mais baixa que aquelas dos 

reagentes de partida, corroborando com a obtenção do produto desejado. 

 

Tabela 1- Faixas de fusão.  

 

Compostos Faixa de Fusão (ºC) 
 

 

NA 233,8 – 235,7 

DEB 198,3 – 204,2 

NEB 173,3 – 180,3 

AN-ácido nicotínico; DEB-dicloridrato de etambutol; NEB-N-nicotinoiletambutol 

.   
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As análises espectrofotométricas e espectrométricas permitiram 

confirmar a obtenção do NEB. 

Junto aos resultados, propriamente ditos, referentes ao N-

nicotinoiletambutol estão dispostos dados dos reagentes de partida, dicloridrato 

de etambutol (DEB) (Espectros 2, 4 e 5) e ácido nicotínico (AN) (Espectro 1) no 

Anexo, para efeito de comparação. 

No Espectro 3 correspondente à espectrofotometria de absorção no IV 

do NEB, observa-se que a principal informação, comparativamente às 

matérias-primas (AN, DEB), espectros 1 e 2 respectivamente, é o surgimento 

de absorção em 1695 cm-1, correspondente ao estiramento da carbonila da 

amida. Absorções referentes aos demais grupamentos da molécula também 

são observadas (estiramentos e deformações fora do plano do anel 

heteroaromático, cadeia alifática). Abaixo uma tabela (Tabela 2) onde são 

detalhadas as atribuições observadas nos espectros de IV. 
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Tabela 2 – Atribuições da espectrofotometria de infravermelho do AN, do DEB, 

do NEB. 

 IVννννmáx (KBr, cm-1) 

Grupo 

Químico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NA DEB NEB 

CH=Car 1417,6;1488,9;1583,4;

1595,0 

___ 1654,8 e 1541 

CHCH2 ⎯⎯⎯⎯ 2970 2935-2852 

CHar mono 680,8;694,3; 746,4; ___ 715 

C=Oácido 1705,0 ___ ⎯⎯⎯⎯ 

OHlivre 3486 3342 3464,1 

NHsec alif. ⎯⎯⎯⎯ ___ 3211 

COamida ar. ⎯⎯⎯⎯ ___ 1695,4 

 

A conversão do etambutol na amida nicotínica desejada (N-

nicotinioiletambutol) pode ser constatada pela observação dos espectros de 

RMN de 1H e 13C  do composto em questão (Espectros 6, 7). 

Os sinais em �8,83 (d; J= 1,5 Hz), �8,58 (dd; J= 1,5 e 5,0 Hz), �7,93 

(dt; J= 1,5 e 8,0 Hz) e �7,34 (dd; J= 5,0 e 8,0 Hz) observados no espectro de 

RMN de 1H (Espectro 6) permitem inferir a presença de um substituinte 

aromático (grupo piridínico) na estrutura do N-nicotinoiletambutol.  

O espectro de RMN de 13C (Espectro 7) evidencia a aromaticidade do 

derivado planejado, visto a presença dos cinco sinais em 134,0, 146,6, 149,0, 

136,0, 123,5 ppm os quais são compatíveis com um derivado piridínico. A 

N

O

OH

 

H3C
NH

NH
CH3

OH

HO  

 

OH

N
H

N

HO

O N
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função amida presente no N-nicotinoiletambutol pode ser observada, também, 

pela presença do sinal em 166,8 ppm de uma carbonila de amida. 

Adicionalmente, os carbonos e hidrogênios dos grupos metilênicos, ligado aos 

N (c, c’, e, e’) são diferentes, o que sugere a ligação amídica em um dos N. 

Ao observa-se a simetria do etambutol, as posições a, b, c, d, e são 

idênticas às posições a’, b’,c’, d’, e’, esse fato é bem caracterizado pela 

presença de um único conjunto de sinais apresentado pelos espectros de RMN 

de 1H e 13C (Espectros 4 e 5) e observados na tabela 3. 

Dessa forma, salienta-se para o processo de amidação, o qual poderia 

conduzir a dois produtos (monoamida ou diamida). Se o procedimento 

culminasse na obtenção da diamida, o produto também seria simétrico, tendo a 

mesma coerência com um conjunto de sinais simplificado, observados nos 

espectros de RMN de 1H e 13C do etambutol. Por outro lado, estes 

experimentos de RMN mostraram sinais complexos, ou seja, não havendo mais 

similaridade entre as posições a, b, c, d, e com as posições a’, b’, c’, d’, e’. 

Assim, propõe-se que o procedimento sintético resultou na obtenção seletiva 

da monoamida planejada. 

Na Tabela 3 encontram-se as atribuições dos espectros RMN 1H e 13C 

do DEB (Espectro 4 e 5) e do NEB (Espectro 6 e 7). 
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Tabela 3. Atribuições dos espectros de RMN de 1H e 13C do DEB e do NEB. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Posição �c 
(PPM) 

�H (ppm); 
multiplicidade;  

J (Hz) 

Posição �c 
(PPM) 

�H (ppm); 
multiplicidade;  

J (Hz) 
a/ a' 9,76 0,93; t; 7,5 a 8,56 1,32; t; 7,5 

b/b' 20,3 1,64 e 1,73; m b 25,1 1,47 e 1,61; m 

c/c' 60,3 3,08; m c 49,7 3,36; m 

d/d' 57,2 3,66; dd; 3,0 e 12,5 d 45,8 3,03; m 

e/e' 40,8 3,43; m e 30,7 1,47; m 

-OH ou –NH  5,30 e 9,30 a' 8,56 1,32; t; 7,5 

   b' 26,0 1,71 e 1,77; m 

   c' 56,4 4,08; m 

   d' 45,8 3,03; m 

   e' 32,0 1,82; m 

   2 149,0 8,83; d; 1,5 

   3 134,0 - 

   4 136,0 7,93; dt; 1,5 e 8,0 

   5 123,5 7,34; dd; 5,8 e 8,0 

   6 146,6 8,59; dd; 1,5 e 5,0 

   7 166,8 - 
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Ao término da reação, o filtrado constituirá a fração de interesse, que 

originará o produto desejado, após purificação, N-nicotinoiletambutol 

 

6.1.2. Iodeto piridínico de 1-metil-4-carbamoil-etambutol (IMEB) 

A reação de obtenção do iodeto piridínico de 1-metil-4-carbamoil-

etambutol, consiste em reação de N-alquilação, caracterizada, no presente 

caso, pela adição de um haleto de alquila (iodeto de metila) ao N-

nicotinoiletambutol, resultando na formação de sal quaternário. 

 Nos procedimentos realizados no laboratório, inicialmente a reação 

apresenta coloração amarelo claro e foi se tornando amarelo ouro ao reagir 

com iodeto de metila. Após o período de 6 horas de reação, esta se tornou 

castanho o que sugeriu a ocorrência da reação e confirmada pela separação 

observada na CCD que foi realizada com fase móvel metanol:clorofórmio 

(60:40 v/v), então a reação foi encerrada. Desta forma, os experimentos de 

caracterização e elucidação estrutural foram realizados para o produto, IMEB. 

   O IMEB apresenta-se como um sólido cristalino de coloração marron 

claro, altamente solúvel em etanol, solúvel em acetona e metanol e, 

parcialmente solúvel em clorofórmio, insolúvel em água, hexano, éter etílico, 

acetato de etila e acetonitrila. 

No procedimento de isolamento deste produto, se destaca a lavagem 

com éter etílico do resíduo sólido obtido após evaporação do solvente do 

filtrado da mistura reacional, consistiu em recurso para eliminação do excesso 

de iodeto de metila. 

O rendimento percentual, após a purificação por recristalização com 

metanol: éter etílico (1:1 V/V), obtido nesta etapa foi de 67%. Este sistema de 
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recristalização foi o mais eficiente dos testados, com menor tempo de 

cristalização e o rendimento mais elevado. Observa-se ainda, que a faixa de 

fusão experimental apresentou-se de 183 - 189 oC. 

No espectro de absorção no IV do IMEB (Espectro 8) é possível 

observar a manutenção dos estiramentos referentes ao anel piridínico (1627 e 

1575) e da carbonila da amida (1695) e o surgimento de deformação do anel 

aromático monosubstituído nas regiões 711 e 671 cm-1 (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Atribuições da espectrofotometria no Infravermelho do IMEB. 

 IVνmáx (KBr, cm-1) 

 

 

 

 

 

 

 

OH

N
H

N

HO

O N

CH3

I

 

Grupo químico IMEB 

CH=Car 1654, 9;1627,9;1575,8 

δC-Har mono 711,7; 671,2 

CHCH2 2931,8 

OHlivre 3327,2 

NHsec alif. ~ 3500 

 

Desta forma, fez-se necessária a análise de RMN 1H e 13C. Os 

resultados das análises espectroscópicas, espectros 9 e 10, de iodeto piridínico 

de 1-metil-4-carbamoil-etambutol encontram-se reunidos na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Atribuições dos espectros de RMN de 1H e 13C do IMEB. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posição �c (PPM) �H (ppm); 
multiplicidade;  

J (Hz) 
a - 1,09; m 

b 24,9 1,43; m 

c 51,2 3,38; m 

d - 2,08; s 

e 30,8 1,76; dl; 13,5 

a’ - 1,23; m 

b' 25,2 1,60; m 

c' 55,8 4,1; m 

d' - 2,08; s 

e' 31,8 1,97; dl; 7 

1 49,5 4,56; s 

3 146,5 9,68; s 

4 137,1 - 

5 145,1 8,56; d; 8,0 

6 127,0 7,91; dd; 2,0 e 6,0 

7 142,6 9,08; d; 6,0 

8 161,0 - 
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Na análise espectroscópica de iodeto piridínico de 1-metil-4-carbamoil-

etambutol, o principal aspecto a ser analisado foi o surgimento do sinal em 

torno 49,5 ppm (C1) e 4,56 ppm (H1), sugerindo a presença da metila ligada a N 

do anel piridínico. 

 

6.1.3.  1-metil-4-carbamoil-etambutol (DEREMB) 

O DEREMB advém da reação de óxido-redução do IMEB, em presença 

de agente redutor ditionito de sódio. O esquema reacional encontra-se ilustrado 

na Figura 4. 

A reação de síntese deste composto, que durou 30 minutos, ocorreu de 

acordo com o previsto no método de Bodor e Farag (1982) e visualmente 

sugeriu a formação do produto, através da mudança de cor e turvação da 

solução, assim como formação de duas fases e de sólido no decorrer do 

procedimento e, finalmente, confirmada pela separação na CCD que utilizou da 

fase móvel clorofórmio:metanol (90:10 v/v).  

Após a dissolução com acetona, evaporação à pressão reduzida para 

eliminação de solventes utilizados, obteve-se um sólido com coloração amarela 

escura, solúvel em clorofórmio, acetona e metanol, insolúvel em água, e com 

faixa de fusão experimental de 164,0 – 167,0 oC. O rendimento percentual da 

reação de obtenção deste composto foi de 64,3. 

A observação dos estiramentos do espectro no Infravermelho (Espectro 

11) e os sinais no espectro de RMN 1H e 13C (Espectro 12 e 13) referentes ao 

anel 1,4-diihidropiridina reduzido sugerem que o procedimento sintético de 

redução com ditonito de sódio do sal piridínico, resultou na obtenção de 1-

metil-4-carbamoil-etambutol.  
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Destacam-se que no espectro infravermelho o desaparecimento dos 

estiramentos de 1627 e 1575 cm-1 referentes à deformação da ligação entre 

carbonos em anel aromático, sugerindo a redução no anel aromático. A Tabela 

6 mostra as atribuições referentes ao espectro de infravermelho (Espectro 11). 

Tabela 6. Atribuições da espectrofotometria no infravermelho do DEREMB. 

 IVνmáx (KBr, cm-1) 

 

 

 

 

H3C

N
H

N

OH

CH3

HO

O N

CH3

 

Grupo químico IMEB 

CH=C 1654 

δC-H mono 711 

CHCH2 2935 

OHlivre 3448 

NHsec alif. ____ 

COamida ar. 1695 

 

 Os espectros de RMN de 1H e 13C evidenciam a não aromaticidade do 

derivado planejado, visto pela presença dos deslocamentos de todos os sinais 

do núcleo 1,4 – diidropiridina e, em especial, os sinais em 3,30 ppm e 26,0 ppm 

(H5 e C5 , respectivamente). 

As atribuições das análises espectrométricas dos DEREMB encontram-

se na Tabela 7, correspondente ao Espectro 12 e 13. 
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Tabela 7. Atribuições dos espectros de RMN de 1H e 13C do DEREMB. 

 
 
 
 
 
 
 

Posição �c (PPM) �H (ppm); 
multiplicidade;  

J (Hz) 
a - 1,11; m 

b 25,4 1,50; m 

c 50,2 3,78; m 

d - 2,36; s 

e 28,8 1,70; m 

a’ - 1,32; m 

b' 25,1 1,61; m 

c' 55,2 4,1; m 

d' - 2,36; m 

e' 31,9 1,8; m 

1 49,0 4,39; s 

3 147,5 7,42; d; 15,5 

4 143,0 - 

5 26,0 3,30; s 

6 128,1 5,58; d; 5,0 

7 145,7 7,03; dd; 7,5 e 8,0 

8 162,6 - 
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Coeficiente de Partição (log P ou Ko/w) 

O valor do coeficiente de partição (log P ou Ko/w) é um parâmetro 

frequentemente usado como medida quantitativa da lipofilicidade de compostos 

bioativos. O log P é uma medida da lipofilicidade de um composto e é definido 

como a razão da concentração do mesmo, no equilíbrio, após dissolução em 

um sistema de duas fases, formadas por dois solventes imiscíveis, como o 

sistema água e octanol. Nos últimos anos, KO/W vem sendo muito utilizado em 

várias áreas, com um número elevado de publicações divulgando a sua 

correlação com outras propriedades físicas, químicas e biológicas dos 

compostos, além do sucesso de seu uso na estimativa de fatores de 

bioconcentração, coeficiente de partição carbono-orgânico, toxicidade e 

solubilidade (SILVA & FERREIRA, 2003; DEARDEN, 1985). Isto se deve ao 

fato de KO/westar relacionado com a interação do composto em estudo com o 

meio, no que diz respeito à absorção e transporte. Entre as técnicas 

experimentais utilizadas para medir KO/wse destacam: (i) "shake-flask", que é o 

método clássico de determinação de KO/W; (ii) técnica geradora de coluna (GC); 

(iii) medidas de cromatografia líquida de fase reversa de alta eficiência e de 

camada fina (RP-HPLC e RP-TLC). Todas estas técnicas apresentam suas 

limitações, como a absorção e volatização do soluto (GC) (RAPAPORT & 

EISENREICH, 1984), ou a dificuldade analítica na determinação de KO/W de 

substâncias pouco solúveis (MILLER et al., 1984). 

KO/W pode também ser calculado teoricamente utilizando diferentes 

metodologias: (i) métodos baseados em fragmentos da molécula. Neste caso, 

log P é estimado a partir da contribuição aditiva de grupos funcionais e 

fragmentos anexados à base molecular (GHOSE et al.,1998; LEO et al., 1975); 
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(ii) métodos baseados na contribuição atômica (WANG et al., 1997; CROIZET 

et al., 1990), em que cada átomo tem uma contribuição aditiva para o log P da 

molécula; (iii) métodos baseados em modelos que utilizam parâmetros obtidos 

por meio de cálculos quânticos(KLOPMAN & ZHU, 2005; BODOR & HUANG, 

1991).  

A investigação da natureza e grandeza do coeficiente de partição pode 

contribuir para uma compreensão do comportamento farmacocinético do 

DEREMB como candidato a pró-fármaco de liberação central ao tratamento da 

meningite tuberculosa. 

A amidação do etambutol no CDS modifica a lipossolubilidade do 

composto aumentando a possibilidade de penetração no sistema nervoso 

central. Ainda, além de melhorar a solubilidade da substância no sistema 

biológico, esta transformação pode também melhorar sua estabilidade e 

conferir uma liberação sustentada no local de ação. 

Os valores dos coeficientes de partição calculados para etambutol e 

DEREMB, pelo programa ChemDraw Ultra 8.0 que utiliza do método de 

fragmentação, dispostos abaixo na Tabela 8, indicaram uma melhoria nas 

propriedades lipofílicas, o que pode favorecer a absorção biológica, já que, em 

geral, a permeabilidade em membranas biológicas de um soluto aumenta de 

acordo com o log P, ou seja, se aumenta o coeficiente de partição, a taxa de 

absorção também pode aumentar (BANKER & RHODES, 2002; MISHRA et al., 

2008). 
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Tabela 8. Estrutura e valores de log P calculado pelo programa ChemDraw 

Ultra 8.0. 

Composto Estrutura Log P calculado  
 

 
 
Etambutol 

 
 
 
 
 

 
DEREMB 

 
OH

N
H

H
N

HO  
 

 
 

 
 

 
0,06 

 
 
 
 
 

0,5 
 

 

Assim, esta distinta característica físico-química em relação ao 

etambutol, sugere uma melhor eficiência na capacidade em atravessar a 

barreira hematoencefálica para atingir o SNC e liberar o composto ativo.  

 

6.2. Atividade antibacteriana 

 
A determinação da atividade antibacteriana é uma etapa importante na 

caracterização do potencial biológico e triagem de novos fármacos. A 

determinação dos valores de concentração inibitória mínima (CIM) desses 

novos agentes antimicobacterianos é decisiva na continuidade de seu 

desenvolvimento e estudo ou no abandono das substâncias não promissoras. 

A determinação da CIM das substâncias pode ser obtida por diversos métodos, 

dentre os mais citados na literatura estão: o método das proporções em ágar, 

ensaio de microplacas Alamar Blue (MABA), o sistema BACTEC (GUO et. al, 

2010; HUANG et. al., 2009; JAJU et. al, 2009; LILIENKAMPF et. al, 2009; 



80 
 

  

LOUGHEED et al., 2009; YAJKO et al, 1995), o Mycobacteria Growth Indicator 

Tubes e o E-test (FRANZBLAU et al, 1998).  

As técnicas de difusão em ágar e diluição em tubos, em geral, utilizam 

grandes quantidades de sustâncias-teste limitando a sua utilização nos 

bioensaios relacionados a diversos produtos que possuam baixo rendimento 

(LANGFIELD et al, 2004). 

No entanto, a difusão em ágar é extremamente utilizada devido à sua 

facilidade de execução, reprodutibilidade e viabilidade de avaliação de diversas 

concentrações de substância-teste em uma mesma placa (MORAIS, 2006; 

NCCLS – M2 A8, 2003; NETO et al, 2002; COWAN, 1999).  

A aplicação do método de difusão em ágar limita-se a microrganismos 

de crescimento rápido aeróbios ou facultativos. A avaliação comparativa frente 

a um padrão biológico de referência e o halo de inibição de crescimento é feita 

pelo diâmetro do halo até a margem onde há crescimento de microrganismos 

(BARRY & THORNSBERRY, 1991). O método de difusão em ágar é um 

bioensaio adequado para condução da avaliação da atividade antibacteriana, 

porém ineficiente na quantificação da bioatividade (ALVES, 2006). 

O método BACTEC radiométrico tem a vantagem de ser mais rápido do 

que o método de proporções em ágar - resultados disponíveis de 5 a 10 dias - 

mas requer o uso de radioisótopos e é dispendioso; porém possibilita ainda a 

determinação da CIM (YAJKO et. al, 1995). 

Métodos de diluição em meio líquido também são amplamente utilizados 

na avaliação da atividade antimicrobiana de compostos químicos. A prova de 

sensibilidade por este método foi uma das primeiras a ser desenvolvidas, 
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servindo ainda hoje como método de referência (LANGFIELD, 2004; NCCLS – 

M7 A6, 2003). 

 Considerando que o tempo de execução é o principal fator limitante da 

aplicação do método das proporções em ágar, foi desenvolvido o ensaio em 

microplacas com Alamar Blue - corante oxi-redutor utilizado como um indicador 

de viabilidade celular. O violeta, composto não fluorescente, resazurina, é 

reduzido à rosa, resazurina fluorescente dentro do citoplasma de células 

viáveis e a fluorescência é diretamente proporcional ao número de células. No 

ensaio em microplacas com Alamar Blue (MABA), o uso de um indicador 

colorimétrico elimina a necessidade de leitura das placas por 

espectrofotometria e evita a ambigüidade associada à comparação visual ou 

medição dos halos de inibição de crescimento em placas de ágar (LANGFIELD 

et al, 2004). Esse ensaio tem se demonstrado um método rápido e pouco 

dispendioso para a triagem de compostos com atividade tuberculostática 

(LOUGHEED et. al, 2009; MONTEJANO, 2005; PALOMINO et. al, 2002).  

 O uso do MABA cresce progressivamente e diversos autores o têm 

utilizado para a avaliação da atividade antimicobacteriana - com cepas H37Rv 

do M. tuberculosis – de novos compostos com potencial para uso terapêutico 

no tratamento da tuberculose (GUO et. al., 2010; HUANG et. al, 2009; JAJU et. 

al., 2009; LILIENKAMPF et. al., 2009; LOUGHEED et. al., 2009; CHO et. al., 

2007). 

Uma versão do ensaio de MABA com composição, tempo de reação e 

temperatura modificados foi utilizada para comparação das CIM’s de 30 

agentes antibacterianos em cepas H37Ra e H37Rv de M. tuberculosis com o 

sistema BACTEC 460. A relação entre os resultados obtidos foi de cerca de 
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87% para a maioria dos compostos testados, demonstrando excelente 

correlação entre o método radiométrico e o colorimétrico (FRANZBLAU et. al., 

1998). 

Yajko et al.(1995) compararam o MABA com o método de proporções 

em ágar utilizando, entre outros, o fármaco etambutol. Estes autores também 

encontraram estreitas relações entre os métodos para 98% das cepas de M. 

tuberculosis testadas.  

A comparação do MABA com outras técnicas, conforme acima descrito, 

permite-nos inferir que esta técnica apresenta vantagens em sua utilização 

devido à sua rapidez de execução e obtenção de resultados, pela 

sensibilidade, correlação com os métodos radiométrico e das proporções em 

ágar, baixo custo e com a determinação da Concentração Inibitória Mínima 

(CIM), principalmente quando se trabalha com grande número de novos 

compostos, frente a micobactérias que são de crescimento lento (JAJU et. al., 

2009). Por estes motivos foi utilizado para determinar a atividade antibacteriana 

neste estudo. 

No intuito de triagem e caracterização antibacteriana do derivado de 

etambutol foram realizados testes de determinação da atividade anti- 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli pelo método de diluição em 

microplacas utilizando leitura espectrofotométrica e resazurina como revelador. 

Estes testes revelaram que o etambutol e DEREMB não apresentaram 

atividade antibacteriana nas concentrações testadas para Staphylococcus 

aureus e Escherichia coli.  

Seguindo as recomendações do National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases e pelo National Institutes of Health (EUA), cada composto 
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foi avaliado frente ao M. tuberculosis H37Rv ATCC 27294, utilizando a técnica 

de Rezasurin Microtiter Assay (REMA), determinando a sua Concentração 

Inibitória Mínima (CIM), disposta na Tabela 9 abaixo. 

 

Tabela 9. Estruturas e valores de MIC (μg/mL e μM) da atividade anti-M. 

tuberculosis do etambutol e seu derivado (DEREMB).  

Composto Estrutura MIC (μg/mL) MIC (μM) 
 

 
Etambutol 

 
 
 
 
 

 
DEREMB 

 
OH
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4,0 

 
 
 
 
 

31,25 
 

 
 
 

19,6 
 
 
 
 
 

96,1 

 

O etambutol interferiu na atividade do M. tuberculosis, já que é um 

fármaco que apresenta um espectro específico, com atividade restrita a 

micobactérias, ou mesmo a apenas espécies de Mycobacterium (CHOPRA & 

BRENNAN, 1998). A CIM de 4,0 μg/mL obtida para o etambutol encontra-se na 

inserida na faixa de CIM para o produto descrito na literatura (de 1 a 5 μg/ml) 

(COLL, 2003; HARDMAN & LIMBIRD, 2003; ZHANG et. al., 2003).  

A síntese proposta não gerou um pró-fármaco totalmente inativo visto 

que o DEREMB apresentou atividade, ainda que menor contra o M. 

tuberculosis quando comparada à atividade do etambutol (Tabela 9). Este fato 

é corroborado pelo conceito de latenciação, formação de produto inativo ou 

com menor atividade. Este resultado também foi previsto devido aos relatos de 

relação estrutura atividade que mostram que a substituição do nitrogênio do 
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etambutol leva à compostos com menor atividade biológica (LEMKE & 

WILLIANS, 2008). 

Adicionalmente, pode-se inferir que esta atividade pode ser devido ao 

aumento da permeabilidade celular como um resultado do aumento na 

lipofilicidade em conseqüência do processo de modificação molecular. Fato 

semelhante pode ser observado com o aumento da lipoficilidade de compostos 

antituberculose como isoniazida, tiacetazona e etambutol em reações de 

complexação (BOTTARI et al., 2000; TAYLOR et al., 1998). 

 

6.3. Determinação de etambutol em plasma por HPLC 

O desenvolvimento e validação de métodos bioanalíticos para a 

determinação do derivado e seu fármaco matriz em fluídos biológicos é 

essencial para a obtenção das informações farmacocinéticas que buscamos 

neste trabalho.  

A determinação direta do etambutol por UV é insatisfatória devido à sua 

baixa absortividade molar, de tal forma que se faz necessário o 

desenvolvimento de procedimentos pré-análise, tais como derivatização e 

complexação. Em contrapartida, os intermediários de síntese O-

nicotinoiletambutol, 1-metil-3-carbamoil-etambutol e o derivado do etambutol 1-

metil-diidropiridina-3-etambutol tendem a ser facilmente determinados 

diretamente por UV. 

Vários métodos analíticos que utilizam técnicas cromatográficas foram 

propostos para determinar as concentrações de etambutol em diversas 

matrizes (JIANG et al., 2002; RAGONESE et al., 2002; CHENEVIER et al, 

1998; GAMBERINI & FERIOLI, 1988; LACROIX et al, 1987) . Lacroix et al. 
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(1987) tentaram contornar as dificuldades de determinação do etambutol pela 

mensuração da absorbância em 270 nm do complexo EMB-sulfato de cobre. 

Contudo, esta técnica requer o uso de duas colunas analíticas e síntese do 

padrão interno. Gamberini & Ferioli (1988) propuseram o uso de derivatização 

química com feniletilisocianato e subseqüente análise a uma absorbância de 

254 nm, mas os resultados tiveram baixa sensibilidade. Chenevier et al.(1998) , 

também utilizaram a derivatização química com feniletilisocianato, aumentando 

a sensibilidade com uma detecção em UV a 200 nm com tempo de análise de 

15 minutos. Este método foi testado em nosso laboratório e não encontramos  

reprodutiblidade e sensibilidade compatíveis com a finalidade analítica. A 

cromatografia por troca iônica através da formação do complexo catiônico 

{[Cu2EMB]2+(SO4)
2-} em solução  foi desenvolvida por Jiang et al. (2002). A 

complexação foi realizada em coluna após adição do sulfato de cobre 

adicionado na fase móvel e pH ajustado através da adição de ácido 

hidroclorídrico diluído. Esta metodologia foi sugerida para aplicação no 

monitoramento de matéria-prima e controle de qualidade de formulações 

farmacêuticas. Outros modos de detecção, tais como, espectrometria de 

massas e fluorescência também foram descritos para análise de EMB em 

fluidos biológicos. A respeito de procedimentos de eletroforese capilar, 

Ragonese et. al. (2002) propõem uso de um modelo Box-Behnken para 

otimização do sistema eletrolítico, que foi útil na separação de EMB com 

detecção em UV à 200 nm em 4 minutos. Contudo, apesar da importância, esta 

metodologia apresenta baixa sensibilidade, sendo necessário a presença de 

altas concentrações de etambutol na magnitude de 103 mg/l para obter sinal 

analítico satisfatório. 
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No presente trabalho foi desenvolvido um método bioanalítico para a 

determinação de etambutol por HPLC através da utilização de detector 

eletroquímico. Este método, inédito e ainda não publicado, foi idealizado com 

base nas características de óxido-redução do composto, que possibilita a 

detecção por este mecanismo com sensibilidade e especificidade adequadas à 

finalidade analítica. 

A separação e detecção do etambutol no sistema cromatográfico 

proposto, no presente trabalho, resultaram nos cromatogramas  demonstrados 

na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A curva de calibração em plasma de rato foi construída no intervalo de 

0,5 – 8 μg/mL, com coeficiente de correlação acima de 0,99, conforme 

demonstrado na figura 7. Este resultado foi considerado satisfatório para a 

continuidade do processo de validação do método. 
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Figura 6 – Cromatogramas branco e amostra adicionada de 8 ug/mL etambutol. 
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O limite de detecção foi definido em 200 ng/mL (CV =18%)  e o limite de 

quantificação em 500 ng/mL (CV =12,7%), valores aceitáveis para a aplicação 

do método no estudo da farmacocinética. 

Os coeficientes de variação obtidos nos estudos de precisão intra-ensaio 

e inter-ensaios em plasma foram inferiores a 15%, conforme demonstrados na 

Tabela 10. 

A seletividade do método foi comprovada pela ausência de picos na 

região de interesse quando os fármacos DEREMB, rifampicina e pirazinamida 

foram submetidos ao procedimento analítico empregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Curva de calibração de etambutol em plasma. 
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Tabela 10 - Precisão e exatidão do método bioanalítico para etambutol em 

plasma.  

                                  Intra-ensaio (n=5)             Inter-ensaio (n=15) 

Concentração         Precisão    Exatidão          Precisão     Exatidão  

  adicionada              (CV%)         (% SE)              (CV%)        (%  SE ) 

             

1 ug/ml                       4,3                2,9         4,1       3,7 

2,5 ug/ml                     5,7               -2,1                     5,1             -2,7 

8 ug/ml               2,6                 8,9                    3,1               9,6 

 

CV= coeficiente de variação; ES= erro sistemático 

 

 A recuperação do método foi avaliada nas concentrações de 1;2 e 4 

ug/mL e apresentaram valores de 106,9 %; 98,6% e 90,1 %, respectivamente. 

 

6.4. Determinação do pró-fármaco de etambutol em plasma por 

HPLC 

No presente trabalho foi desenvolvido um método bioanalítico para a 

determinação do DEREMB por HPLC através da utilização de detector 

ultravioleta. O comprimento de onda (256 nm) foi selecionado a partir da 

realização de varredura espectrofotométrica de uma solução de DEREMB na 

concentração de 10 ug/mL, observando-se a região de maior absortividade e 

seletividade para o composto.   

A separação e detecção do DEREMB no sistema cromatográfico 

proposto, no presente trabalho, resultaram nos cromatograma abaixo 

demonstrado (Figura 8). 

 

 



89 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A curva de calibração em solução foi construída no intervalo de 0,5 – 10 

μg/mL, mostrando resultados satisfatórios, com coeficiente de correlação acima 

de 0,99, conforme demonstrado na figura a seguir (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A curva de calibração em plasma foi construída no intervalo de 0,5 – 20 

μg/mL, mostrando resultados satisfatórios, com coeficiente de correlação acima 

de 0,99, conforme demonstrado na figura a seguir (Figura 10). 

 

Figura 8 – Cromatogramas branco (vermelho) e amostras de plasma 

adicionadas de 5 ug/mL(verde) e 10 ug/mL(azul) de DEREMB. 

DEREMB 

Figura 9 – Curva de calibração do DEREMB em solução. 

 



90 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O limite de detecção do método foi definido em 125 ng/mL (CV=16,7%) 

e o limite de quantificação em 250 ng/mL (12 %), valores aceitáveis para a sua 

aplicação no estudo de farmacocinética. 

Os coeficientes de variação obtidos nos estudos de precisão intra-ensaio 

e inter-ensaios em plasma foram inferiores a 15%, conforme demonstrados na 

Tabela 11. 

A seletividade do método foi comprovada pela ausência de picos na 

região de interesse quando os fármacos etambutol, rifampicina e pirazinamida 

foram submetidos ao procedimento analítico empregado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Curva de calibração do DEREMB em plasma 
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Tabela 11 - Precisão e exatidão do método bioanalítico para DEREMB em 

plasma.  

                                  Intra-ensaio (n=5)             Inter-ensaio (n=15) 

Concentração         Precisão    Exatidão          Precisão     Exatidão  

  adicionada              (CV%)         (% SE)              (CV%)        (%  SE ) 

 

Solução            

1 ug/ml                       10,0                7,3                   9,7              7,5 

2,5 ug/ml                    6,0                  8,2                   7,7              12,3  

8 ug/ml               8,7               -0,63                 5,0               -1,3 

 

Plasma 

1 ug/ml                      10,4                0,7                 10,4               5,4 

2,5 ug/ml                   8,3                2,5                 12,3                 2,7 

8 ug/ml              5,1                - 7,0                 6,6               - 4,7    

 

 

CV= coeficiente de variação; ES= erro sistemático 

 

A recuperação do método para análise em plasma foi avaliada nas 

concentrações de 1; 2,5 e 8 ug/mL e apresentaram valores de 100,7 %; 

106,3% e 101,2 %, respectivamente. 

 

6.5. Estabilidade in vitro e ex vivo do pró-fármaco de etambutol 

O aumento da lipossolubilidade de um composto, conforme descrito 

anteriormente, expressa modificações em sua capacidade de penetração 

através das barreiras biológicas, sendo esta característica o principal objetivo 

do pró-fármaco proposto. No entanto, esta maior lipossolubilidade também 

pode acarretar maior susceptibilidade deste composto às reações metabólicas 

oxidativas mediadas pelo complexo enzimático do CYP450 assim como às 
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reações de hidrólise, com conseqüente ocorrência de decomposição do 

produto antes de sua disponibilização no sistema biológico. Assim, a 

estabilidade de novas moléculas deve ser investigada em estágio anterior à 

administração em modelos animais, de tal forma a garantir que o produto esteja 

intacto para que ocorra a sua absorção. 

No presente trabalho foram executados ensaios de estabilidade in vitro – 

em soluções tamponadas em dois diferentes pHs - ex vivo  com o objetivo de 

avaliar a susceptibilidade do composto sintetizado às reações de hidrólise 

química e decomposição por hidrólise mediada por enzimas plasmáticas. 

 Os resultados obtidos nos ensaios de hidrólise em diferentes pHs (1,2 

e 7,4) e na submissão à ação de enzimas plasmáticas (Figuras 11 e 12) 

permitem observar  estabilidade do produto no período de 24 horas, tempo 

suficiente para a sua passagem pelo trato digestório e introdução na circulação 

sistêmica. Estes resultados foram avaliados através do cálculo do coeficiente 

de variação ponderado, que apresentaram valores 4,84% e 7,04% para 

hidrólise ácida e básica, respectivamente e 5,4% em plasma. 

É possível que estes resultados estejam relacionados ao fato do 

DEREMB ser um derivado amídico. Simões e colaboradores (2009) avaliaram 

a estabilidade de derivados ésteres e amidas de pirazinamida e verificaram 

que, embora os derivados amidas possuam menor atividade, apresentam maior 

estabilidade quando comparados aos derivados ésteres e ao eu fármaco 

matriz.  

Diante destes resultados é possível inferir que o composto não sofrerá 

hidrólise química em meio ácido ou básico ou por enzimas presentes no 

plasma, abrindo perspectiva de sua administração por via oral. 
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Figura 11 . Hidrólise do pró-fármaco de etambutol (6ug/mL) em 

solução tampão pH 1.2 e 7.4 (dados apresentados como média 

± EPM, n = 11, CV = 4,84% e 7,04%, respectivamente). 

 

Figura 12. Hidrólise do pró-fármaco de etambutol (10ug/mL) 

em plasma humano (dados apresentados como média ± EPM, 

n = 11, CV=5,4%). 
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6.6. Farmacocinética pré-clínica do pró-fármaco de etambutol 

A disposição cinética do DEREMB foi avaliada após a administração 

intravenosa de 25mg/Kg e via gavagem de 100 mg/kg. 

 Os parâmetros farmacocinéticos do DEREMB e etambutol administrados 

pela via intravenosa foram calculados com base na curva concentração 

plasmática versus tempo abaixo demonstrada (Figura 13).  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os parâmetros farmacocinéticos do DEREMB e do etambutol estão 

apresentados na Tabela 12 como média e intervalo de confiança 95% (IC95). 

O valor de ASC0-t, para os dois produtos, corresponde a cerca de 85% 

da ASC0-INF,  caracterizando que o tempo de coleta foi suficiente para o 

cálculo adequado dos parâmetros farmacocinéticos.  

 

Figura 13. Perfil farmacocinético do pró-fármaco de etambutol e do 

etambutol administrados por via endovenosa (25 mg/kg; n=20).Dados 

apresentados como média (IC95). 
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Tabela 12. Parâmetros farmacocinéticos do DEREMB e do etambutol 

administrados por via endovenosa na dose de 25mg/kg (n=20). Resultados 

apresentados como mediana, média (IC95). 

������	�
� DEREMB ETAMBUTOL 

Cmax (ug/mL) 8,7 
10,4 (6,7 – 14,2) 

6,2 

6,1 (5,3-7,0) 

AUC 0-t(ug/mL.min) 261,2 
252,7 (200,8 – 292,9) 

110,0 * 

116,3 (95,3-137,3) 

AUC 0-∝∝∝∝(ug/mL.min) 296,6 
294,3 (256,7 – 331,9) 

130,5 * 

133,4 (112,6-154,3) 

Vd (L/kg) 4,7 
4,3 (3,1 – 4,9) 

3,6 

3,4 (2,8 – 4,1) 

CIT (mL/min/kg) 84,3 
86,4 (72,3 -99,9) 

201,1 * 

198,1 (169,4 -226,8) 

t ½ (min)  
33,0 

34,1 (28,5 – 39,6) 
                  11,6 * 

        11,3 (10,1 -12,6) 
ββββ (min-1) 0,021 

0,021 (0,0180 – 0,025) 
0,06 * 

0,062 (0,055 – 0,068) 

 

A obtenção destes parâmetros farmacocinéticos preliminares do produto 

permite-nos discutir algumas questões relacionadas ao seu comportamento no 

sistema biológico e compará-las ao fármaco de partida..  

Clearance (ou depuração) é um termo utilizado para indicar a remoção 

completa e irreversível do fármaco de um volume específico de fluido biológico 

por unidade de tempo.  Assim, o clearance é expresso em volume por unidade 

de tempo (mL/min ou L/h) e compreende todos os processos que resultem na 

eliminação do fármaco do organismo. A biotransformação hepática somada à 

excreção renal e outras vias de excreção de um fármaco constituem a 

depuração sistêmica total ou clearance total (HARDMAN & LIMBIRD, 2003).   
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Basicamente dois fatores fisiológicos interferem significativamente na 

capacidade de Cl: a perfusão sanguínea do órgão eliminador e a capacidade 

intrínseca deste órgão para efetivar a eliminação do fármaco. Assim, o 

clearance é o produto do fluxo sanguíneo(Q) e da taxa de extração (E); e pode 

ser calculado a partir da equação: 

    Cl= Q x E 

onde E é o valor numérico entre 0 e 1 que pode ser  considerado como a 

porcentagem do fármaco (de 0 a 100%) eliminado durante uma única 

passagem pelo órgão eliminador e Q  é o fluxo sanguíneo (TOUTAIN & 

MÉLOU, 2004). 

A perfusão sanguínea está intimamente ligada ao débito cardíaco - 

quantidade de sangue bombeada pelo coração em litros/minuto – que se 

expressa pela relação entre o volume sistólico e freqüência cardíaca, fatores 

intimamente relacionados às características anatômicas e funcionais de um 

organismo.  

O débito cardíaco pode ser o fator limitante ao Cl e, em condições 

fisiológicas ideais de eliminação, o valor númerico máximo de Cl será 

aproximadamente o valor do débito cardíaco (TOUTAIN & MÉLOU, 2004). 

As condições fisiológicas ideais de eliminação a que nos referimos é aquela 

em que a primeira passagem do fármaco pelo órgão eliminador resulta em sua 

completa remoção do organismo. 

O cálculo do débito cardíaco pode ser realizado através da equação: 

              Débito cardíaco (mL/min/kg) = 180 x massa corpórea-0,19 

     Assim, a interpretação fisiológica do valor numérico de clearance deve 

considerar como referência o sistema biológico em questão uma vez que o 
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fluxo sanguíneo local e da taxa de extração do fármaco naquele órgão é 

essencialmente uma característica anatômica e funcional de cada organismo, 

além de relacionar-se às características físico-químicas do fármaco (TOUTAIN 

& MÉLOU, 2004). 

Por exemplo, para um homem adulto de 70 kg, calculando-se o débito 

cardíaco (DC): 

DC (mL/min/kg) = 180 x massa corpórea-0,19 � DC=180 x 70-0,19  

DC (mL/min/kg) ≅ 80,3 

Isto que significa que valores de Cl próximos a 80 mL/min/kg são 

considerados extremos, no homem de 70 kg, para a eliminação de um fármaco 

de alta extração; no entanto, para um rato de peso médio de 0,2 kg: 

DC (mL/min/kg) = 180 x massa corpórea-0,19 � DC=180 x 0,2-0,19  

DC (mL/min/kg) ≅ 244 

Então, o valor máximo de Cl para um fármaco de alta extração pelo 

órgão eliminador, para um rato de 200 g, é de 244 ml/min/kg.  

O valor de clearance obtido para o pró-fármaco de etambutol 

administrado foi de 84,3 mL/min/kg, inferior ao clearance apresentado pelo 

etambutol no mesmo modelo animal (209,9 mL/min/kg). Pode-se observar que 

o clearance do etambutol é muito próximo ao valor do débito cardíaco deste 

animal, o que significa alta extração do produto da circulação sanguínea; já o 

clearance observado para o pró-fármaco de etambutol expressa menor 

capacidade de extração (cerca de 1/3 do débito cardíaco).  

Esta característica de menor velocidade de eliminação do pró-fármaco 

pode ser explicada pela menor hidrossolubilidade do composto quando 

comparada ao seu fármaco de partida (etambutol) e a necessidade de 
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biotransformação para que a eliminação ocorra; em contraste com a 

eliminação do etambutol, onde até cerca de 70% do fármaco é eliminado 

inalterado na urina em um período de 24 horas.  

A extrapolação alométrica, através da escala interespecífica, tem sido 

frequentemente utilizada para prever os parâmetros farmacocinéticos em 

humanos a partir de estudos realizados em animais durante a fase de 

desenvolvimento de um produto (SHARMA & McNEILL, 2009; MAHMOOD, 

2004). 

Considerando que o clearance é um dos parâmetros mais importantes 

em farmacocinética, tem sido investigada uma série de modelos matemáticos 

para melhorar a relação entre os valores de clearance obtidos nos estudos pré-

clínicos e os obtidos nos estudos com humanos (MAHMOOD, 2004). Entre os 

métodos propostos está a extrapolação simples, através da qual se pode 

estimar o valor de clearance em humanos pela equação alométrica: 

 Cl= a (W)b 

onde  W é o peso corpóreo, a é o valor de Cl no modelo experimental ( em 

peso absoluto do animal) e b é o expoente encontrado na escala alométrica 

interespecífica. 

Esta relação fundamenta-se no fato de que o tamanho de um organismo, 

geralmente caracterizado pela massa corporal, afeta a maioria dos parâmetros 

biológicos (BARBOSA, 2007). 

 Assim, o parâmetro farmacocinético clearance calculado por esta 

equação, está relacionado à massa corporal e ao expoente alométrico  

caracterizado pelas relações já construídas entre o tamanho corporal e a taxa 

metabólica. 
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O expoente alométrico tem sido objeto de inúmeras pesquisas nas áreas 

de biologia e física com o propósito de encontrar a relação mais precisa entre o 

tamanho corporal e as diferenças metabólicas interespecíficas (BARBOSA, 

2007).  

Barbosa (2007) propõe, com base nestas pesquisas já realizadas, o 

valor de 0,714 para o expoente alométrico (b). 

Assumindo o valor de 0,714 para b, extrapolamos o valor de clearance 

do pró-fármaco de etambutol obtido em ratos wistar para humanos da seguinte 

forma: 

Cl= a (W)b     � Cl (ml/min)= 16,82 x 700,714 � Cl(ml/min) = 349,3  

 

 Neste cálculo, consideramos o peso de 70 kg para humanos e 200 g de 

peso para o rato wistar. Assim, o valor de clearance em um indivíduo de 70 kg 

será de 4,99 mL/min/kg . 

  O clearance do etambutol em humanos é estimado em 9 mL/min/Kg   

(HARDMAN & LIMBIRD, 2003) e, assim, o clearance estimado do DEREMB 

em humanos corresponde a aproximadamente 50% do clearance do 

etambutol.  

É importante ressaltar que, além do debito cardíaco, o clearance é um 

parâmetro dependente da capacidade de excreção do fármaco inalterado – 

principalmente efetuada pelo sistema renal – e da capacidade metabólica do 

tecido hepático.  

De maneira geral, os fármacos podem ser classificados de acordo com o 

seu mecanismo predominante de eliminação em: fármacos de eliminação renal, 
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fármacos de eliminação renal e não-renal e fármacos de eliminação não-renal 

(PECCININI,2010).  

Os fármacos de eliminação não renal têm sua excreção dependente 

principalmente da metabolização hepática e, neste caso, o clearance depende 

essencialmente do fluxo sanguíneo hepático e da atividade enzimática neste 

local. 

As características de solubilidade e o log P obtido para o pró-fármaco de 

etambutol sugerem que este produto é de eliminação não renal; contrapondo 

às características do etambutol, fármaco de eliminação essencialmente renal. 

No entanto, a determinação do clearance renal, feita através da determinação 

do produto inalterado excretado na urina, deve ser objeto de pesquisa futura 

para confirmar a hipótese de eliminação não renal. 

O volume de distribuição (Vd) de um fármaco descreve a relação entre a 

quantidade do fármaco existente em todo o organismo e a quantidade 

existente no plasma e conceitualmente se define como o volume no qual o 

fármaco deve estar contido para que a sua concentração se iguale a do 

plasma (HARDMAN & LIMBIRD, 2003). 

Quando Vd é pequeno, a captação pelos tecidos é limitada; por outro 

lado, grandes valores de Vd indicam uma ampla distribuição para os tecidos. 

Dependendo do grau de ligação às proteínas plasmáticas e aos tecidos, o Vd 

de um fármaco no homem pode variar de 0,04L/kg até 20L/kg ou mais. 

O padrão de distribuição de um fármaco no organismo depende de suas 

propriedades físico-químicas e dos padrões fisiológicos do organismo em que 

se encontram. Assim, a distribuição de fármacos sofre influência de fatores tais 

como: perfusão sanguínea, extensão de ligação às proteínas plasmáticas, 
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características físico-químicas do produto, grau e extensão de penetração 

através das membranas e barreiras biológicas e extensão de eliminação.  

Como citado anteriormente, o fluxo sanguíneo, ou perfusão sanguínea é 

função direta do débito cardíaco, que tem conseqüências diretas sobre a 

velocidade e extensão do transporte de substâncias nas diferentes regiões do 

organismo.  

O volume de distribuição para o pró-fármaco de etambutol obtido após 

administração endovenosa em dose única foi de 860 mL. Considerando que 

um rato de 200 g possui um volume aproximado de 14 mL de sangue (CUBAS, 

2007), este alto valor de Vd sugere que há acúmulo extravascular do produto. 

Não houve diferença estatística significativa entre os valores de Vd do pró-

fármaco e etambutol e, embora esta não fosse a expectativa, o perfil de 

apresentado pelo etambutol sugere também alta distribuição. 

É importante ressaltar que, apesar de um alto volume de distribuição 

sugerir a possibilidade de penetração do produto no sistema nervoso central, 

este parâmetro é calculado a partir das concentrações plasmáticas e, assim, 

não fornece informações com relação aos seus locais de penetração. Somente 

a determinação do pró-fármaco e do etambutol no tecido encefálico revelará se 

houve penetração neste compartimento e apontará possíveis diferenças de 

distribuição entre os compostos. 

 Os valores de Vd para um determinado fármaco diferem em função da 

idade, gênero, espécie e proporção água:gordura. Estas diferenças na 

composição corpórea possuem grande impacto sobre a distribuição de 

fármacos. 
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A extrapolação alométrica para este parâmetro exige a inclusão de 

vários fatores interferentes interespecíficos – como proporção água:lipídeo 

corpórea –  de tal forma a tornar o método de extrapolação aplicado 

anteriormente para cálculo de clearance  inadequado e impreciso (SHARMA & 

McNEILL, 2009). 

A ligação de fármacos às proteínas plasmáticas influencia 

significativamente sua distribuição no organismo, uma vez que esta ligação 

forma um complexo de peso molecular suficientemente grande para impedir a 

passagem do fármaco para outros locais, fazendo com que somente a porção 

não ligada às proteínas seja distribuída amplamente. Para fármacos que se 

ligam extensivamente a proteínas plasmáticas, e não a constituintes teciduais, 

os valores de Vd se aproximam aos volumes plasmáticos. Considerando que o 

valor de Vd para o pró-fármaco é alto, é provável que a sua ligação às 

proteínas plasmáticas seja de pequena proporção. No entanto, somente a 

determinação da fração livre e ligada do produto em amostras de sangue pode 

elucidar devidamente esta hipótese. 

A meia vida de eliminação obtida para o pró-fármaco foi de 33 minutos, 

estatisticamente diferente do seu fármaco de partida (11,6 minutos). 

Este parâmetro farmacocinético é útil para selecionar o intervalo de dose de 

um regime posológico, para prever o grau de flutuação da concentração 

plasmática durante o intervalo de dose, prever quanto tempo será necessário 

para atingir-se o estado de equilíbrio, para prever quanto tempo será 

necessário para que uma dada concentração decline a outra concentração 

específica uma vez que não seja administrada nova dose ou para determinar o 
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tempo necessário para que o fármaco seja eliminado do organismo 

(BJORNSSON,1997) 

È importante compreender a diferença entre clearance e meia vida de 

eliminação. O clearance expressa a capacidade do organismo de eliminar o 

fármaco e a meia vida expressa a taxa total de eliminação do fármaco na fase 

terminal da curva de concentração plasmática versus tempo; e este processo 

envolve tanto o clearance quanto a extensão de distribuição. Assim, é possível 

inferir que a meia vida é um parâmetro híbrido do clearance e do volume de 

distribuição.  

Assim, uma meia vida de eliminação longa pode estar associada a um 

grande volume de distribuição (Vd) ou relacionada a um clearance baixo; no 

caso do DEREMB, o clearance mais baixo determina maior meia vida do 

produto em relação ao etambutol. 

O impacto do Vd sobre a meia vida pode ser explicado pelo fato de que 

durante a fase terminal da curva de concentração plasmática versus tempo, 

para o fármaco ser eliminado, ele deve estar disponível para os órgãos 

responsáveis pela sua degradação, que em geral, estão contidos no 

compartimento central. Se o fármaco ficar retido no compartimento periférico – 

ou de difícil acesso - o processo de clearance será dificultado e a meia vida 

será longa (PECCININI,2010). 

Assim, a meia vida é um parâmetro dependente, em contraste com 

clearance e Vd, que são independentes porque têm bases fisiológicas 

primárias e não são combinações de outros parâmetros farmacocinéticos. Por 

ser um parâmetro híbrido, a meia vida é uma ferramenta menos sensível para 

avaliar a influência de fatores fisiológicos (variações interespecíficas, idade, 
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sexo, etc.) ou patológicos (insuficiências renal e hepática, etc.) na disposição 

cinética.  

Foram determinadas as concentrações plasmáticas de etambutol, pelo 

método HPLC/eletroquímico, após administração do DEREMB pela via 

endovenosa, nas mesmas amostras em que foram determinadas as 

concentrações plasmáticas do pró-fármaco. Estas determinações resultaram 

em níveis detectáveis de etambutol apenas nos 30 minutos iniciais, com 

valores médios de 0,75 ug/mL ; 1,22 ug/mL e 1,5 ug/mL nos tempos 5, 15 e 30 

minutos após a administração, respectivamente. A partir de 45 minutos as 

concentrações plasmáticas atingiram níveis abaixo do limite de quantificação 

do método analítico desenvolvido. Assim, não foi possível calcular qualquer 

parâmetro farmacocinético para o etambutol produzido a partir do DEREMB. 

Este resultado sugere que o produto não libera significativamente o etambutol 

na circulação sanguínea após administração endovenosa, o que é adequado 

ao objetivo proposto, uma vez que a expectativa é que esta liberação ocorra no 

sistema nervoso central. 

A administração do DEREMB pela via oral (gavagem/100 mg/kg) resultou 

em concentrações plasmáticas extremamente baixas, sendo detectadas 

apenas no tempo de 30 minutos após a administração, no valor médio de 1,6 

ug/mL (cv= 22%; n=5). Este resultado sugere que ou a absorção por esta via é 

pequena ou que o produto sofre substancial metabolismo de primeira 

passagem. Em ambos os casos, consideramos que a administração por esta 

via, mesmo na dose de 100 mg/kg, é insuficiente para atingir níveis plasmáticos 

clinicamente significantes. 
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É importante ressaltar que, no entanto, o produto foi planejado para o 

tratamento da meningite tuberculosa, geralmente realizado em ambiente 

hospitalar, possibilitando a utilização da via endovenosa para a administração 

de agentes terapêuticos. 

Desta forma, consideramos pertinente a continuidade dos estudos com 

o pró-fármaco na expectativa de sua utilidade terapêutica.  

A avaliação dos níveis de etambutol liberados no SNC a partir da 

administração endovenosa do DEREMB constitui prioridade em um novo 

projeto de pesquisa, assim como a realização de ensaios de toxicidade em 

dose única e doses múltiplas, que fornecerão informações fundamentais para a 

avaliação do risco vs benefício do produto. 
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7. Conclusões 

- O pró-fármaco, obtido através de múltiplas etapas reacionais, foi sintetizado e 

caracterizado por métodos analíticos; 

- O log P dos compostos calculados usando o programa ChemDraw Ultra 8.0 

mostrou que o pró-fármaco (DEREMB) apresenta log P maior que o etambutol; 

- Os resultados obtidos nos ensaios de hidrólise em diferentes pHs (1,2 e 7,4) e 

na submissão à ação de enzimas plasmáticas permitem observar  estabilidade 

do produto no período de 24 horas; 

- O pró-fármaco de etambutol apresentou atividade antimicobacteriana (MIC = 

31,25μg/mL) contra M. tuberculosis H37Rv ATCC 27294; 

- O perfil farmacocinético do DEREMB revela alto volume de distribuição, 

característico de substâncias lipofílicas com possibilidade de ingresso no 

sistema nervoso central.  
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