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RESUMO 

 

O álcool perílico (AP) é um monoterpeno monocíclico hidroxilado que apresenta 

efeitos antitumorais em uma variedade de modelos experimentais. Possui atividade 
anti-angiogênica e pró-apoptótica, interferindo nas vias de sinalização mediadas 
pelos oncogênes Ras e MAPKs. Estudos do nosso grupo evidenciaram atividade 
anti-proliferativa do AP em células de glioblastoma e eficácia clínica da 
administração intranasal do AP em gliomas malignos. Dados recentes do nosso 
grupo mostram que o AP é capaz de induzir diferenciação de células de 
adenocarcinoma de pulmão humano, sugerindo que o AP pode estar atuando 
através da inibição da fosforilação da quinase ERK (extracellular regulated kinase) 
uma proteína envolvida na cascata de transdução de sinal através da 
membrana. Administrando o AP por via intranasal e aplicando o método 
cromatográfico em HPLC-UV, este estudo avaliou a presença do AP e seu 
metabólito, ácido perílico, no pulmão e no plasma de ratos Wistar. Foram utilizados 
35 ratos Wistar (Rattus novergivus) machos, variedade Albino, saudáveis com idade 
de 90 dias. Estes foram divididos em grupo controle (GC, n=6) que não fizeram a 
inalação e grupo experimental (GE, n=29) que inalaram álcool perílico diluído em 
água mineral com pH > 7,0, em tempos fracionados em: 1’, 5’, 10’ e 15 minutos, 
utilizando inalador pressurizado adaptado a uma câmara de CO2. A separação 
cromatográfica foi realizada em uma coluna Zorbax Eclipse XDB C18 (150 mm x 4.6 
mm x 5 µm) com a fase móvel consistindo de ACN:Tampão fosfato (25 mM pH 5,0) 
38:62 v/v com fluxo de 1.0 ml/min. Os resultados do presente trabalho determinaram 
as concentrações do álcool perílico e seu metabólito ácido perílico (AP) no plasma e 
pulmões de ratos tratados com álcool perílico intranasal. A concentração das duas 
substâncias estudadas é cinco vezes maior no plasma do que nos pulmões dos 
ratos. Este método foi aplicado com sucesso para a determinação do AP inalatório 
no plasma e pulmões de ratos Wistar. Fundamentado nos resultados obtidos, 
podemos sugerir que este composto pode alcançar células malignas nos diversos 
órgãos do corpo humano. 
 

Palavras chave: Álcool perílico; inalação; câncer, cromatografia, ratos Wistar. 
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ABSTRACT 

 

Perillyl alcohol (POH) is a monocyclic hydroxylated monoterpene that exhibits 

antitumor effects in a variety of experimental models. It has anti-angiogenic and pro-
apoptotic activity, interfering in signaling pathways mediated by Ras and MAPKs 
oncogenes. Studies of our group have demonstrated POH anti-proliferative activity in 
glioblastoma cells and the clinical efficacy of intranasal POH administration in 
malignant gliomas. Recent data from our group show that POH is able to induce 
differentiation of human lung adenocarcinoma cells, suggesting that POH may be 
acting by inhibiting the kinase phosphorylation ERK (extracellular regulated kinase) a 
protein involved in the transduction cascade of through the membrane. By 
administering the POH intranasally and applying the chromatographic method in 
HPLC-UV, this study evaluated the presence of POH and its metabolite, perillic acid, 
in the lung and plasma of Wistar rats. Thirty-five male Wistar rats (Rattus 
novergivus), Albino variety, healthy at 90 days old were used. These were divided 
into a control group (GC, n = 6) who did not inhale and experimental group (GE, n = 
29) who inhaled perillyl alcohol diluted in mineral water with pH> 7.0 at fractional 
times in: 1 ', 5 ', 10' and 15 minutes using pressurized inhaler adapted to a CO2 
chamber. Chromatographic separation was performed on a Zorbax Eclipse XDB C18 
(150 mm x 4.6 mm x 5 μm) column with the mobile phase consisting of ACN: 
Phosphate Buffer (25 mM pH 5.0) 38:62 v / v with flow of 1.0 ml / min. The results of 
the present study determined the concentrations of perillyl alcohol and its perillic acid 
(AP) metabolite in the plasma and lungs of rats treated with intranasal perillyl alcohol. 
The concentration of the two substances studied is five times higher in plasma than 
in the lungs of rats. This method was successfully applied for the determination of 
inhaled AP in the plasma and lungs of Wistar rats. Based on the results obtained, we 
can suggest that this compound can reach malignant cells in the various organs of 
the human body. 
 

Key words: Perillyl alcohol; inhalation; cancer, chromatography, Wistar rats. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O álcool perílico (AP) é um monoterpeno monocíclico hidroxilado, formado 

pela junção de duas unidades isoprênicas. Encontrado em óleos essenciais de 

cerejas, lavandas, capim-limão, hortelã, sementes de aipo e gengibre (Loutrari et al., 

2004; Fischer et al., 2005; Salazar et al., 2014). O AP apresenta efeito antitumoral, 

atividade anti-angiogênica e pró-apoptótica. A atividade antitumoral deve-se em 

parte à inibição de enzimas responsáveis pela modificação pós-tradução da proteína 

RAS envolvida na diferenciação das neoplasias, além da indução de apoptose e 

diferenciação de células tumorais (Afshordel et al., 2015).  O efeito anti-angiogênico 

do AP deve-se à sua ação em dois importantes reguladores: reduz a liberação do 

fator de crescimento endotelial vascular (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor) 

e estimula a expressão de angiopoietina 2 (ANG2) pelas células endoteliais, 

resultando em um efeito inibitório da neovascularização (Loutrari et al., 2004).   

Estudos clínicos com a administração oral do AP em pacientes com tumores 

sólidos malignos evidenciaram efeitos colaterais no trato gastrintestinal (Ripple et al., 

2000; Hudes et al., 2000; Azzoli et al., 2003). Contudo, estudos clínicos com a 

administração inalatória do AP, evidenciaram redução do volume tumoral e aumento 

da sobrevida em pacientes com gliomas malignos recidivos, sem efeitos colaterais 

do trato gastrointestinal (da Fonseca et al., 2006a; da Fonseca 2006b; da Fonseca et 

al., 2007; da Fonseca et al., 2008). Neste contexto, a administração inalatória de 

fármacos permite grandes concentrações da droga diretamente nas vias aéreas 

(Oliveira et al., 2005; Darquenne, 2012). A mucosa nasal apresenta menores níveis 

de enzimas em comparação com o sistema digestivo e o fígado. Isto facilita o acesso 

direto, a rápida absorção de fármacos evitando o primeiro metabolismo hepático, 

proporcionando assim uma maior biodisponibilidade e um rápido início de resposta a 

fármacos (Chen et al., 2016).  
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Autores, utilizando modelo murino, observaram que a administração nasal do 

álcool perílico, por um minuto duas vezes ao dia durante cinco dias, aumentou a 

porcentagem de linfócitos e macrófagos alveolares aumentando assim a imunidade 

inata do pulmão (Salazar et al., 2014). Neste experimento, os autores também 

verificaram que o tratamento com o AP intranasal não causa qualquer efeito tóxico 

no pulmão, fígado, cérebro e medula óssea (Salazar et al., 2014).  

  No estudo de Fischer et al. (2005) sobre a expressão gênica de células de 

adenocarcinoma de pulmão, foi observado que o álcool perílico inibe a isoprenilação 

da proteína Ras, o que impede assim sua ancoragem na membrana celular. 

Ademais, no estudo de Yeruva et al. (2007) foi observado que o álcool perílico e seu 

metabólito o ácido perílico, foram capazes de inibir o crescimento das células de 

carcinoma de não pequenas células de pulmão e aumentar a expressão de 

proteínas pró-apoptóticas. 

Genes mutados da família da proteína Ras são os oncogênes mais 

comumente encontrados nas neoplasias malignas. No câncer de pulmão, mutações 

na proteína Ras são detectadas em cerca de 25 a 50% dos casos de 

adenocarcinoma pulmonares. Atualmente, o câncer de pulmão é considerado a 

neoplasia mais letal em todo mundo (Capelozzi, 2009; Zamboni, 2002; Troncone et 

al., 2017). 

Em grande parte, o tratamento para a maioria dos tipos de câncer envolve o 

uso de radiação o que nos casos de câncer de pulmão seria um fator limitante, pois 

doses mais altas de radiação neste órgão poderiam gerar efeitos tóxicos, tais como 

pneumonites e fibroses (Kainthola et al., 2017). 

Diante disso, a pesquisa por novos tratamentos quimioterápicos é de extrema 

relevância, sendo o álcool perílico uma possível alternativa eficaz para o tratamento 

de tumores sólidos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 ÁLCOOL PERÍLICO 

 
O álcool perílico (AP), também conhecido como p-metha 1,8-diene-7-ol, é um 

monoterpeno monocíclico hidroxilado, formado pela junção de duas unidades 

isoprênicas. É encontrado em óleos essenciais de cerejas, lavandas, capim-limão, 

hortelã, sementes de aipo e gengibre (Gould, 1997; Loutrari et al., 2004; Fischer et 

al., 2005; Salazar et al., 2014). 

É produzido a partir do limoneno, numa via caracterizada pela substituição do 

componente metila do limoneno (Figura 1). A enzima responsável pela 

transformação do limoneno em álcool perílico é a limoneno 7-monooxigenase. Em 

ratos, cachorros e humanos, o AP é rapidamente metabolizado a ácido perílico (PA, 

do inglês perilic acid) e ácido dihidroperílico (DHPA, do inglês dihidroperilic acid). A 

recuperação urinária total dos três compostos é de 8-9%, enquanto que a maior 

parte da droga é recuperada sob a forma de PA (O’Brien, 2004). 

 

Figura 1 – Principais vias metabólicas do Limoneno. 

 

 
Fonte: Adaptada de Zhang et al., 1999. 

Álcool perílico Ácido perílico 
D-limoneno 
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  Um importante estudo sobre o metabolismo do limoneno foi realizado por 

Crowell et al., em 1994 (Crowell et al., 1994a), sendo este o primeiro relato da 

presença dos metabólitos do limoneno no plasma de humanos. Realizaram também 

um estudo da análise de atividade do álcool perílico, focando a prenilação de 

proteínas e a proliferação celular. Esses estudos, determinaram que o limoneno é 

metabolizado por humanos e ratos de maneira similar e que o AP se mostrou mais 

eficiente do que o limoneno em ambas as atividades testadas (Crowell et al., 1994a; 

Crowell et al., 1994b). 

O álcool perílico é uma molécula anfipática, com alto coeficiente de partição, 

interagindo ao longo da cauda acil-lipídica rompendo assim a integridade e as 

propriedades biofísicas da bicamada lipídica. A molécula do AP se acopla à 

membrana celular de forma essencialmente física, em contraste com o mecanismo 

de ligação de outras moléculas que se acoplam à membrana por receptores 

específicos. Nesse contexto, parece importante considerar um mecanismo da 

interação do AP em dois passos: o primeiro envolveria a partição do monoterpeno na 

membrana e o segundo a sua orientação e difusão lateral para ligação eventual a 

um dado receptor, possivelmente via acoplamento fraco (de Cuyper & Bulte, 2000). 

Uma vez acoplada à bicamada lipídica, a molécula de AP fica simultaneamente 

sujeita à atração elétrica (que a mantém ancorada) e à agitação térmica 

característica da temperatura do corpo humano (36,5°C) que procura romper essa 

ligação. O desacoplamento do AP da membrana celular pode ocorrer após um 

tempo médio de ligação (TML) da ordem de algumas horas, fato compatível com a 

evidência terapêutica de causa e efeito, observados no estudo de farmacocinética 

do AP pela via inalatória em voluntários sadios, e de resultados dos ensaios clínicos 

com pacientes (da Fonseca et al., 2016). 

Da mesma forma que a agitação térmica rompe a ligação hidrofílica do AP 

expelindo-o para fora da membrana celular por um mecanismo flip-flop (Witzke et al., 

2010; Gomes et al., 2017), pode igualmente de mesmo modo forçá-lo para o interior 

da membrana (região hidrofóbica), possibilitando a integração ao sistema de 

endomembranas podendo interagir com organelas celulares (e.g. complexo de Golgi, 

retículo endoplasmático, endossomas). Este último evento responderia por parte dos 

efeitos adversos mínimos observados em alguns pacientes submetidos à terapia 

com AP (da Fonseca et al., 2013). Interessante ressaltar que as células tumorais têm 
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ciclo celular em tempo menor e mais frequente que o tempo médio de ligação (TML), 

sendo crível que o mecanismo de ligação do AP seja muito eficaz em promover 

citotoxicidade por ruptura da membrana celular. Em contraste, as células normais 

apresentam ciclos mais espaçados que o TML e ao se duplicarem já eliminaram as 

moléculas de AP de suas membranas não sendo afetadas neste processo (Da 

Fonseca et al., 2016). 

No estudo de Salazar et al., em 2014, utilizando ratos como modelo, foi 

concluído que um tratamento em curto prazo com PA intranasal não causa qualquer 

efeito tóxico no pulmão, fígado, cérebro e medula óssea. Além disso, observaram 

que a administração nasal do álcool perílico, por um minuto duas vezes ao dia por 

cinco dias, aumentou a porcentagem de linfócitos e macrófagos alveolares 

aumentando assim a imunidade inata do pulmão (Salazar et al., 2014). 

 
2.2 O PULMÃO 

  
 Os pulmões, juntamente com a traqueia, surgem da endoderme um tecido de 

onde se originam vários órgãos, incluindo o sistema respiratório, esôfago, tireoide e 

fígado. A especificação pulmonar começa no período embrionário, com a 

evaginação de células epiteliais resultando na formação da traqueia e de dois brotos 

pulmonares. Durante esta fase, a traqueia completa sua separação do esôfago 

(Herriges & Morrisey, 2014). 

 Nos estágios embrionários e pseudoglandular, os dois brotos pulmonares 

passam por um processo de ramificação altamente regulado chamado ramificação 

morfogênica que gera uma árvore, com uma rede de vias aéreas com milhares de 

ramos terminais. Seguem-se os estádios canalicular e sacular, durante os quais 

estes ramos terminais se estreitam e formam aglomerados de sacos epiteliais que 

mais tarde se transformarão em alvéolos em preparação para a respiração ao 

nascer. Finalmente, a maturação total dos alvéolos ocorre na fase de alveolarização 

(Herriges & Morrisey, 2014). 

  O pulmão é o órgão-chave da troca gasosa, realizando o transporte de 

oxigênio do ar inspirado para a corrente sanguínea e o transporte de dióxido de 
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carbono no sangue circulante, que em seguida é exalado e assim removido do corpo 

(Herriges & Morrisey, 2014).  

O desenvolvimento pulmonar gera um grande número de pequenos alvéolos, 

produzindo assim uma área de troca gasosa extremamente grande e uma barreira 

alveolocapilar tão fina quanto possível para minimizar a distância que a difusão dos 

gases deve transitar (Silverthorn, 2003; Nardiello et al., 2017; Baharom et al., 2017). 

 O trato respiratório humano é dividido em vias aéreas superiores e inferiores. 

Compõem as vias aéreas superiores, a boca, o nariz, a faringe e a laringe. E as vias 

aéreas inferiores começam com a traqueia ramificando-se em dois brônquios, 

bronquíolos e os alvéolos. Uma densa rede de capilares subjacente aos alvéolos 

forma a base da respiração, onde ocorre a troca de oxigênio e dióxido de carbono 

que é necessário para a vida. (Silverthorn, 2003; Baharom et al., 2017; Nardiello et 

al., 2017). 

 Os pulmões são constituídos de um tecido leve e esponjoso cujo volume é 

quase todo ocupado por espaços cheios de ar. Cada pulmão está envolvido por um 

saco pleural duplo cujas membranas recobrem a parte interna do tórax e a parte 

externa dos pulmões. Entre as camadas opostas da membrana pleural, existe o 

líquido pleural que permite o deslizamento entre as membranas opostas permitindo 

assim que o pulmão se mova dentro do tórax (Silverthorn, 2003). 

A respiração é quase que inteiramente realizada pelos movimentos do 

diafragma. Durante a inspiração, momento onde ocorre a contração da musculatura 

diafragmática, ocorre aumento da pressão negativa no espaço pleural permitindo a 

expansão pulmonar. Na expiração ocorre o relaxamento diafragmático. Esta fase da 

respiração é passiva, permitindo que a retração elástica do parênquima pulmonar 

seja capaz de proporcionar o esvaziamento pulmonar, a expiração (Silverthorn, 

2003; Guynton & Hall, 2011). 

O sangue pulmonar e a circulação linfática são características essenciais dos 

pulmões. Em uma pessoa saudável, estima-se que o volume sanguíneo pulmonar 

seja de aproximadamente 10% do volume sanguíneo total do corpo, com 20 a 25% 

sendo o volume sanguíneo arterial. Gerando assim uma oportunidade de drogas 

inalatórias alcançarem rapidamente uma alta concentração na corrente sanguínea 
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(Mortensen, 2014). A região ideal para atingir a entrega sistêmica é a periferia 

(bronquíolos respiratórios e alvéolos), devido à grande área de superfície, à fina 

barreira epitelial e à proximidade do sangue e do fluido linfático. (Mortensen, 2014). 

Todas as enzimas metabólicas encontradas no fígado também estão 

presentes no pulmão, mas em um nível mais baixo. Por exemplo, o citocromo P 450 

é 5 a 20 vezes menor no pulmão comparado ao fígado. A localização de enzimas 

dentro das vias aéreas e em organelas subcelulares também pode desempenhar um 

papel na disposição, uma vez que a via que a droga toma dos pulmões terá uma 

probabilidade espacial e temporal de passar por regiões de alta atividade 

metabólica. Certas células são conhecidas por serem altamente metabólicas, como 

por exemplo, as células de Clara nas vias aéreas. As células de Clara são capazes 

de secretar produtos proteicos, lipídicos e carboidratos. O principal produto 

secretado é a proteína secretora de células Clara (CCSP), que está envolvido na 

resposta das vias aéreas a toxinas, alérgenos e agentes biológicos e supostamente 

possui propriedades antioxidantes, imunomoduladoras e anticarcinogênicas. 

Considera-se também que tem uma função atenuante em certas doenças, incluindo 

carcinoma, asma e fibrose (Mortensen., 2014; Seidel et al., 2013). 

 O sistema imunológico pulmonar fornece proteção necessária contra diversas 

ameaças potenciais sem causar danos colaterais ao tecido, detectando rapidamente 

patógenos invasores, através dos monócitos, macrófagos e fagócitos 

mononucleares, que examinam o trato respiratório e o microambiente pulmonar, a 

fim de discriminar entre antígenos inofensivos e nocivos para iniciar respostas 

imunitárias quando necessário (Baharom et al., 2017; Garbi & Lambrecht, 2017). 

 

2.3 CÂNCER 

 
Entende-se por câncer o conjunto de mais de 100 doenças que tem em 

comum o crescimento desordenado de células anormais. Os tumores podem ser: 

malignos, que se caracterizam pelo crescimento desordenado e acelerado das 

células e com potencial de produzir metástases para outras partes do corpo; e 

benignos, que não produzem metástases (Simplicio et al., 2002; Santana, 2008). 
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No Brasil, a estimativa para o biênio de 2016-2017, aponta para a ocorrência 

de aproximadamente 600 mil novos casos de câncer. Os tipos mais comuns de 

câncer são o de pele, mama, próstata, pulmão e estômago, sendo a estimativa para 

câncer de pulmão em torno de 28.220 novos casos (INCA, 2017). 

O desenvolvimento do câncer nos seres humanos envolve uma sucessão de 

eventos que usualmente ocorre durante muitas décadas. Durante esse processo, o 

genoma das células neoplásicas incipientes sofre mutações em genes, genes 

supressores tumorais, e outros genes que controlam, direta ou indiretamente, a 

proliferação celular. Combinações diferentes desses alelos mutantes são 

encontradas no genoma de tipos distintos de neoplasias humanas, assim como, em 

tumores diferentes de um mesmo tecido. A complexidade desses eventos levanta a 

questão, se diferentes tipos de câncer humano podem ser racionalizados sob um 

pequeno número de princípios bioquímicos e genéticos. Estudo experimental de 

transformação de células humanas indica que, a desregulação de um número 

limitado de vias de sinalização intracelular, é suficiente para produzir fenótipo 

tumorigênico numa grande variedade de células normais (Tang DG., 2012). 

Nos tecidos saudáveis as células estão em constante comunicação, 

permitindo o reparo e a remodelagem tecidual. A comunicação intercelular é 

influenciada pelo microambiente e ocorre por via indireta através de moléculas 

mensageiras, como hormônios e fatores de crescimento ou diretamente através de 

contato intercelular. A comunicação intercelular propicia tanto a proliferação de 

células saudáveis, quando novas células são necessárias, como também estabelece 

a parada da divisão celular quando células suficientes já tiverem sido produzidas. As 

células transformadas descendem de células normais, nas quais eventos internos ou 

externos causaram mudança na expressão gênica, determinando o estágio de 

iniciação pré-neoplásica. Após modificações adicionais em vários genes, a célula 

perde a capacidade de manter uma comunicação intercelular e o seu controle 

regulador do ciclo celular, causando a malignização. As modificações genéticas 

induzidas nesse processo ocorrem em várias gerações de células até originar uma 

célula tumoral. No estágio de promoção neoplásica, a célula é capaz de produzir 

suas próprias proteínas e hormônios que funcionam como fatores de crescimento, 

não requerendo agentes promotores que estimulem sua proliferação. No estágio da 

progressão tumoral, a célula neoplásica gera células filhas com características de 
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malignidade permitindo dessa maneira: i) invadir tecidos vizinhos originando 

metástases; ii) promover o crescimento de novos vasos sanguíneos circunjacentes 

ou neoangiogênese e iii) ativar mecanismos de escape do sistema imune (Boik J., 

2001). 

Os principais eventos moleculares pró-neoplásicos considerados alvos 

importantes no desenvolvimento de estratégias terapêuticas são: a) indução de 

instabilidade genética: concerne às mutações apresentadas pelas células 

transformadas necessárias para adaptá-las ao meio. Este processo é agravado pela 

ação oxidante dos radicais livres produzidos nos tecidos circunjacentes; b) 

expressão anormal de genes: determinando a produção excessiva de proteínas que 

facilitam a progressão tumoral, ou a falta de proteínas reguladoras do ciclo celular; c) 

transdução anormal do sinal externo: decorrente em parte da expressão aumentada 

de receptores para hormônios e fatores de crescimento, determinando uma 

estimulação autócrina continuada e favorecendo a intensa proliferação celular; d) 

comunicação intercelular anormal: devida em parte à atividade anormal de 

moléculas de adesão, alterando a comunicação intercelular determinando o 

surgimento de células indiferenciadas sem capacidade de aderência ao substrato; e) 

indução da angiogênese: devido à intensa secreção de fatores pro-angiogênicos, 

como o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) ou inibição da expressão de 

trombospondina-1, uma proteína reguladora da angiogênese; f) invasão e 

metástases: a disseminação, migração e proliferação excessiva são os principais 

marcos da malignidade; g) evasão do sistema imune: ocorre em parte devido à 

produção de compostos que afetam o reconhecimento imunológico e que inativam 

células citotóxicas naturais (NK) com atividade anti-tumoral (Boik J., 2001). 

O paciente com câncer pode apresentar uma evolução geralmente agressiva 

da doença. Com sintomas debilitantes como dor, perda de peso, presença de 

nódulos e um tratamento prolongado associado a efeitos colaterais desagradáveis. 

O tratamento geralmente envolve a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia 

(Simplício et al., 2002; Santana, 2008; INCA, 2017). 
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2.3.1 Câncer de pulmão 

 
Atualmente, o câncer de pulmão é considerado a neoplasia mais letal em todo 

mundo. Clinicamente os carcinomas pulmonares são classificados em carcinomas 

de não pequenas células e carcinomas de pequenas células, sendo os carcinomas 

de não pequenas células (CNPCs) os mais frequentes. São histologicamente 

classificados em: carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma e carcinoma de 

grandes células (Capelozzi, 2009; Zamboni, 2002; Troncone et al., 2017; Vachani et 

al., 2017; Zheng et al., 2017).  

Esta doença quando diagnosticada é frequentemente metastática e, portanto, 

os tratamentos raramente são curativos. Nos últimos anos, a investigação centrou-se 

nas características do câncer de pulmão, destacando o papel específico dos genes 

envolvidos no crescimento tumoral. Esses genes podem ser considerados como 

alvos terapêuticos importantes, especialmente em adenocarcinomas avançados (Lo 

Russo et al., 2017; Vachani et al., 2017). 

Em grande parte, o tratamento para a maioria dos tipos de câncer envolve o 

uso de radiação, o que nos casos de câncer de pulmão seria um fator limitante, pois 

doses de radiação mais altas neste órgão trariam efeitos de toxicidades, tais como 

pneumonites e fibroses (Kainthola et al., 2017; Vachani et al., 2017). 

 

2.4 O ÁLCOOL PERÍLICO E O CÂNCER. 

 

Atualmente existe mais de uma centena de drogas derivadas de plantas 

(fitoterápicos) em uso clínico que foram descobertas graças ao estudo químico 

direcionado para a identificação de princípios bioativos de vegetais (Solanas et al., 

2010; Zhang et al., 2018). Compostos naturais atuam inibindo a proliferação de 

células transformadas normalizando a atividade dos sinais envolvidos no 

crescimento celular tais como: instabilidade genética, expressão de genes, 

transdução de sinal, comunicação intercelular e angiogênese, sem destruir as 

propriedades estruturais das células normais (Cragg et al., 1993). Vários programas 

de triagem foram criados para avaliação da potencialidade das plantas para fins 
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terapêuticos, e o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos desenvolve desde 

1960 um programa visando o isolamento de substâncias de origem vegetal com 

atividade antitumoral (Cragg et al., 1993).  

Os terpenos são exemplos de compostos naturais que possuem efeito 

inibitório em diferentes etapas da proliferação celular e apresentam atividade 

antioxidante, anti-inflamatória, citostática, citotóxica e pró-apoptótica, realçando a 

importância desses compostos como agentes quimiopreventivos e quimioterápicos 

(Bailly, 2009; Gomes et al., 2017). Terpenos são hidrocarbonetos formados por 

unidades isoprênicas, sendo classificados em monoterpenos (10 átomos de 

carbono), sesquiterpenos (15 átomos de carbono), triterpenos (30 átomos de 

carbono) e tetraterpenos (40 átomos de carbono) (da Fonseca et al., 2007). 

 Os monoterpenos são encontrados principalmente nos óleos essenciais de 

frutas e vegetais e representam uma nova classe de agentes terapêuticos com 

atividade citotóxica, capazes de causar a regressão de tumores mamários, 

pancreáticos, hepáticos, de cólon, gliomas e prostáticos (Chen et al., 2015; Shah et 

al., 2017).  

Álcool Perílico, um monoterpeno monocíclico hidroxilado, apresenta efeito 

antitumoral, atividade anti-angiogênica e pró-apoptótica, inibe as vias de sinalização 

mediadas pelo oncogene RAS e MAPKs (Mitogen Activated Protein Kinases) 

(Afshordel et al., 2015) e inibe fosforilação da quinase ERK (Extracellular Regulated 

Kinase), uma proteína envolvida na cascata de transdução de sinal através da 

membrana plasmática (Fischer et al., 2006). Interessante notar que genes mutados 

da família da proteína Ras são os oncogênes mais comumente encontrados nas 

neoplasias malignas. No câncer de pulmão, mutações na proteína Ras são 

detectadas em cerca de 25 a 50% dos casos de adenocarcinoma pulmonares 

(Pacheco et al., 2002). Ademais, no estudo de Yeruva et al. (2007), foi observado 

que o AP e seu metabólito o ácido perílico, foram capazes de inibir o crescimento 

das células de carcinoma de não pequenas células de pulmão e aumentar a 

expressão de proteínas pró-apoptóticas. O efeito anti-angiogênico do AP deve-se à 

sua ação em dois importantes reguladores: reduz a liberação do fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor) e 
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estimula a expressão de angiopoietina 2 (ANG2) pelas células endoteliais, 

resultando em um efeito inibitório da neovascularização (Loutrari et al., 2004).  

Estudos clínicos de sua administração oral em pacientes com tumores sólidos 

malignos mostraram efeitos colaterais no trato gastrintestinal (Hudes et al., 2000; 

Ripple et al., 2000; Azzoli et al., 2003). Por outro lado, estudos da administração 

inalatória do AP, obtiveram resultados como a diminuição da massa tumoral, 

melhora do quadro clínico e aumento da sobrevida em diversos pacientes com 

gliomas malignos recidivos, além da redução dos efeitos colaterais do trato 

gastrointestinal (da Fonseca et al., 2006a; da Fonseca et al., 2006b; da Fonseca et 

al., 2007b; da Fonseca et al., 2008). 

 
2.5 ADMINISTRAÇÃO INALATÓRIA DE FÁRMACOS 

 
A administração inalatória de fármacos permite grandes concentrações da 

droga diretamente nas vias aéreas gerando potentes efeitos terapêuticos e 

reduzindo os efeitos sistêmicos adversos (Oliveira et al., 2005; Darquenne, 2012; 

Maselli et al., 2017). Esta forma de administração proporciona características 

vantajosas. A mucosa nasal apresenta níveis diminuídos de enzimas em 

comparação com o sistema digestivo e o fígado. Isto facilita o acesso direto, a rápida 

absorção de fármacos e evita o primeiro metabolismo hepático, proporcionando 

assim uma maior biodisponibilidade e um rápido início de resposta a fármacos. 

(Chen et al., 2016). 

Uma forma de administrar fármacos pela via aérea é feita através do aerossol 

(Figura 2). Aerossóis são suspensões de diminutas partículas (líquidas ou sólidas) 

em um gás ou em mistura de gases. Para a medicina, o uso do aerossol significa 

inalação intermitente por meio de máscaras, tubos orais ou névoa (espaço fechado), 

utilizando inaladores pressurizados, inaladores em pó ou nebulizadores (Mearns, 

1970; Souza, 1998). 
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Figura 2 – Mecanismo de depuração de partículas inaladas no pulmão. 

 

1: primeiro contato da partícula no revestimento pulmonar; 2: absorção através do epitélio pulmonar; 
3: depuração da partícula não dissolvida. 
Fonte: Adaptado de Ruge et al., 2013; Ngan & Asmawi, 2018. 

 

A morfologia das vias aéreas, o tamanho e a aerodinâmica das partículas, o 

clearance mucociliar e o fluxo inspiratório influenciam a deposição das partículas 

inaladas nos pulmões. As partículas são depositadas nas vias aéreas por 

sedimentação, impactação ou difusão, dependendo do tamanho da partícula. O 

impacto das substâncias ocorre principalmente na via aérea superior e é 

proporcional ao tamanho da partícula, enquanto que a difusão e a sedimentação 

predominam na via aérea distal (Oliveira et al., 2005; Peterson, 2008). 

O fármaco administrado pode ser diluído em soro fisiológico ou em água. 

Alguns fatores podem influenciar na eficácia dos nebulizadores, como por exemplo: 

o tipo de aparelho, o fluxo do gás, volume e o pH da solução a ser nebulizada. O pH 

deve ser superior a 6,5, pois o pH entre 4,5 e 6,5 provocam irritação da mucosa 

nasal e aumento da secreção de muco, diminuindo assim a biodisponibilidade do 

fármaco. O pH igual a 8 promove uma absorção de quase 90% do fármaco inalado. 

(Souza, 1998; Wermeling et al., 2015). 
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2.6 O USO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

 
A evolução contínua de conhecimento na medicina envolve a experimentação 

animal, que auxiliam na solução de problemas na prática clínica, contribuindo com o 

desenvolvimento de novos métodos na busca da cura e prevenção de doenças. A 

experimentação animal fornece abordagens para o tratamento de doenças crónicas, 

incluindo as que afetam as vias aéreas e os pulmões (Andrade, 1994; Kinshoku et 

al., 2012; Ghorani et al., 2017). 

  Códigos internacionais que tratam das normas de pesquisa na área da saúde 

descrevem que a pesquisa desenvolvida em seres humanos deve estar 

fundamentada na experimentação prévia realizada em animais, laboratórios ou em 

outros fatos científicos. A maior parte das pesquisas é feita com animais de pequeno 

porte, como por exemplo: camundongos, ratos, hamster, cobaia ou gebril (Schnaider 

& Souza, 2003; Schanaider & Silva, 2004). 

 O uso de anestésicos em animais demanda um conhecimento do mecanismo 

de ação e as vias de acesso dos anestésicos. As vias de administração mais 

utilizadas são a via intravenosa, a intraperitoneal e a inalatória (Schanaider & Silva, 

2004; Carregaro et al., 2005; Fantoni et al., 2006). A anestesia influencia fortemente 

o corpo do animal de laboratório. Por esta razão, deve-se atentar para a 

possibilidade de interferência das substâncias anestésicas administradas com os 

parâmetros que serão avaliados no experimento (Schanaider & Silva, 2004; Konno, 

2014). 

 
2.7 DETERMINAÇÕES DO ÁLCOOL E ÁCIDO PERÍLICO EM MATRIZES 

BIOLÓGICAS 

 
Autores realizaram um estudo sobre a farmacocinética do AP através de 

doses orais únicas em forma de gavagem em cachorros. Foram coletadas amostras 

de sangue para obtenção do plasma onde foi analisada a presença do AP, do ácido 

perílico (PA) e ácido dihidroperílico (DHPA) através da cromatografia gasosa 

acoplada a espectrometria de massas (GC-MS) (Phillips et al., 1995). Porém o álcool 
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não foi detectado devido ao limite de quantificação do método analítico, somente o 

ácido perílico e o DHPA foram detectáveis (Phillips et al., 1995). 

Outros estudos foram realizados com administração oral em forma de 

cápsulas de álcool perílico em humanos e utilizaram a metodologia de cromatografia 

gasosa associada à espectrometria de massas (GC-MS) desenvolvida por Phillips et 

al. Analisaram  e quantificaram a presença do ácido perílico e ácido dihidroperílico 

no plasma e na urina dos pacientes (Hudes et al., 2000; Ripple et al., 2000). 

Cabe ressaltar que métodos em GC-MS foram utilizados para estudos 

farmacocinéticos do AP em cachorros e humanos. Entretando estes métodos não 

foram capazes de detectar o álcool perílico no plasma devido à sensibilidade 

inadequada. Além disso, o método GC-MS exige uma preparação de amostras 

complicada e demorada (Hua et al., 2008). 

Ezennia et al. realizaram um estudo sobre a presença do ácido perílico em 

plasma de ratos após doses intravenosas do ácido perílico em forma de sal 

liofilizado diluído em água destilada, utilizando a cromatografia liquida associada a 

detecção em ultra violeta (HPLC-UV). Utilizaram uma coluna C18 com fase móvel 

consistindo de acetonitrila-tampão acetato de amônia e um fluxo de 1.1 ml/min e 

acetonitrila para precipitar proteínas. O método cromatográfico foi simples, sensível, 

muito específico e adequado para estudar a farmacocinética plasmática do ácido 

perílico (PA) em ratos. Enquanto que Chow et al também quantificaram somente o 

ácido em plasma humano após ingestão de limonadas utilizando uma coluna LC-

ABZ, com fase móvel consistindo de acetonitrila-tampão acetato de sódio com fluxo 

de 1.1 ml/min (Ezennia et al., 1997; Chow et al., 2002). 

Autores desenvolveram um método cromatográfico em HPLC-UV simples e 

eficaz para analisar a presença do álcool perílico (AP) em plasma de ratos, através 

de doses intravenosas de álcool perílico dissolvido com propanodiol e diluído em 

soro fisiológico, utilizando uma coluna C18 com fase móvel consistindo de 

acetonitrila-água com fluxo de 1.0 ml/min; acetonitrila foi utilizada para precipitar 

proteínas (Hua et al., 2008). 
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2.8 CROMATOGRAFIA 

 

A cromatografia é um método físico-químico que permite a separação, 

identificação e determinação dos componentes de uma mistura, baseando-se na 

migração diferencial dos componentes, em duas fases. A fase móvel e a 

estacionária, onde a fase estacionária permanece fixa e a fase móvel, sendo um 

líquido ou gás, passa através dela, arrastando determinados componentes da 

mistura, enquanto outros ficam retidos na fase estacionária. Isso resulta na migração 

diferencial de cada componente. Os métodos cromatográficos possuem boa 

sensibilidade e são capazes de separar diversos tipos de espécies, desde não 

voláteis até termicamente instáveis (Gadelha et al., 2014). 

 A cromatografia pode ser combinada a diferentes sistemas de detecção. É 

uma técnica de separação analítica de componentes presentes numa matriz 

complexa, muito utilizado para fins qualitativos e quantitativos. A determinação de 

fármacos em amostras biológicas tem sido usual na prática clínica com objetivo de 

assegurar sua eficácia (Tonhi et al., 2002; Queiroz et al., 2005; Chiaradia et al., 

2008; Herviou et al., 2016). 

A detecção em UV gera os espectros de picos cromatográficos à medida que 

as substâncias passam pela célula de fluxo do detector. Como os espectros são 

gerados ao mesmo tempo eles ajudam na identificação do pico, confirmando assim a 

presença de um composto em uma amostra, auxiliando a identificação de qual pico é 

o ingrediente ativo na amostra (Snyder et al., 2010). 

O uso de padrão interno na cromatografia quantitativa permite uma maior 

precisão e ajuda a evitar as incertezas da injeção das amostras. Uma quantidade de 

uma substância conhecida como padrão interno é adicionada em cada amostra e a 

razão entre as áreas do pico do analito e do pico do padrão interno funciona como 

padrão analítico. É necessário que o pico do padrão interno seja bem separado do 

pico dos analitos. O padrão interno deve ser quimicamente semelhante à substância 

a se analisar, de modo que as perdas do processo analítico sejam as mesmas para 

ambos e, portanto, a concentração do analito pode ser determinada em relação à do 

padrão (MURRAY et al.,2013; Skoog DA et al., 2002). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar a presença do álcool perílico e do ácido perílico por via inalatória 

no pulmão e no plasma de ratos Wistar. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 - Desenvolver e validar um método cromatográfico (HPLC-UV) para as 

análises; 

2 - Aplicar o método cromatográfico para avaliar a presença do álcool e seu 

metabólito o ácido perílico no plasma e no pulmão dos ratos; 

3 - Avaliar a concentração do álcool e do ácido perílico em relação aos 

tempos pré-determinados de inalação; 

4 - Analisar a presença do álcool e do ácido perílico uma hora após o término 

da inalação. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

 O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense. Número: 784/2016. De 

acordo: Lei n° 11794/2008 

Os procedimentos atenderam às exigências previstas no projeto de lei nº 

11.794/2008, que estabelece procedimentos para o uso científico de animais. 

 

4.2 ANIMAIS 

 

Foram utilizados 35 ratos machos Rattus norvergicus, variedade Albinus, 

linhagem Wistar, obtidos a partir de colônias do Laboratório de Nutrição 

Experimental da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. 

Após o desmame (21 dias), foram separados em seis grupos e foram 

mantidos em condições controladas de temperatura (22 ± 2ºC) e umidade (60 ± 

10%), submetidos a ciclos de 12:12h claro-escuro até 90 dias de vida. A dieta foi 

constituída de ração comercial Nuvilab® e água livre demanda. Os animais foram 

cuidados três vezes por semana. 
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4.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 Após o desmame os animais foram separados em seis grupos e dispostos em 

gaiolas coletivas. 

 O grupo controle foi eutanaziado sem fazer a inalação do álcool perílico. O 

grupo experimental inalou o álcool perílico diluído em água mineral com pH ˃ 7,0, 

utilizando o inalador pressurizado adaptado a uma câmara de CO2 (Figura 3). 

 

Figura 3 – Inalador adaptado a uma câmara de CO₂. 

 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

 Foram realizadas inalações em tempos variados fracionados em: 1’, 5’, 10’, 

15 minutos.    
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 Logo após estas inalações, os ratos foram imediatamente eutanaziados para 

retirada do sangue e dos pulmões.  E um grupo que inalou pelo tempo total de 15 

minutos e foi eutanaziado 60 minutos após a inalação (Figura 4). 

 

Figura 4 – Delineamento experimental. 

 

 

Fonte: Própria autoria 

 

Após o desmame (21 dias), os ratos foram separados em seis grupos: 

• Controle (GC, n=6) cujos animais foram eutanaziados sem 

realizar a inalação. 

Grupo 1: Grupo controle, 6 ratos que foram eutanaziados sem inalar. 
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BSA (m²) = 1,85 (𝑤 70⁄ )2/3 

 

• Experimental (GE, n=29) cujos animais fizeram a inalação em 

tempos pré-determinados, divididos em: 

Grupo 2: 6 ratos fizeram a inalação, um por vez, do POH por um minuto e 

imediatamente a inalação foram eutanaziados; 

Grupo 3: 6 ratos fizeram a inalação, um por vez, do POH por cinco minutos e 

imediatamente foram eutanaziados; 

Grupo 4: 6 ratos fizeram a inalação, um por vez, do POH por dez minutos e 

imediatamente foram eutanaziados; 

Grupo 5: 6 ratos fizeram a inalação um por vez, do POH por quinze minutos e 

imediatamente foram eutanaziados; 

Grupo 6: 5 ratos fizeram a inalação, um por vez, do POH por quinze minutos, 

foram retirados da câmara onde foi feita a inalação e foi esperado 60 minutos do 

término da inalação para eutanaziá-los. 

A dose foi baseada no protocolo fase I/II, que é de 23 gotas (55 mg) diluídas 

em 3 ml de H₂O e foi calculada e ajustada para a superfície corporal e peso médio 

de cada animal utilizando a fórmula abaixo (da Fonseca et al., 2008; Antonio et al., 

2009). 

 

Onde BSA é a área da superfície corporal e W é o peso do animal em 

quilogramas, onde obtivemos uma concentração de 1,81 mg (Antonio et al., 2009). 

Entretanto essa dose não foi suficiente para realizar as inalações nos tempos pré-

determinados. 

Assim, 23 gotas (55 mg) do álcool perílico foram diluídas em 3 mL de água 

mineral com pH > 7,0 e foi retirado para cada tempo de inalação a dosagem 

necessária. Para 1 minuto = 500 µL com 9 mg de POH; para 5 minutos 2.150 µL 

com 38,9 mg de POH. E para os tempos maiores 46 gotas do álcool perílico foram 

diluídos em 6 mL de água e foi retirado para 10 minutos = 4.200 µL com 76 mg de 

POH e para 15 minutos = 6.400 µL com 115,84 mg de POH. 
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Os ratos foram eutanaziados por meio de decapitação, que é uma forma de 

eutanásia geralmente utilizada quando outros métodos podem invalidar a pesquisa. 

A decapitação provoca morte instantânea com imediata perda dos reflexos. Não foi 

utilizado nenhum anestésico. A utilização de qualquer anestésico, neste estudo, 

poderia acarretar importantes distorções na avaliação do POH no pulmão e no 

plasma. 

O uso de anestésicos em animais demanda um conhecimento do mecanismo 

de ação e as vias de acesso dos anestésicos. As vias de administração mais 

utilizadas são a via intravenosa, a intraperitoneal e a inalatória. Os anestésicos 

intravenosos são altamente solúveis nos lipídeos e captados por todos os tecidos, 

produzindo assim um rápido início de ação. Já os anestésicos inalatórios são 

administrados diretamente pela via pulmonar, onde o ar alveolar, saturado com o 

anestésico entra em contato com o sangue alveolar sendo assim captado e 

distribuído. Os anestésicos intraperitoneais, administrados diretamente na cavidade 

peritoneal, promovem uma absorção mais rápida (Schanaider & Silva, 2004; Fantoni 

et al., 2006). 

A anestesia influencia fortemente o corpo do animal de laboratório. Deve-se 

atentar para a possibilidade de interferência das substâncias anestésicas 

administradas com os parâmetros que serão avaliados no experimento (Schanaider 

& Silva, 2004; Konno, 2014). 

  O sangue coletado foi centrifugado a 3.500 RPM por 15 minutos para 

extração do plasma e 800 µl foram acondicionados em tubos eppendorf e foram 

congelados à -80°C para posterior análise através da cromatografia líquida 

associada com detecção em UV (ultravioleta). 

 Após exsanguinação o animal foi posicionado e fixado em decúbito dorsal, foi 

realizada incisão mentopubiana com subsequente abertura das cavidades torácica e 

abdominal, removendo-se a pele e o peritônio e expondo as vísceras. 

 Após a visualização dos pulmões, os mesmos foram removidos, lavados em 

solução salina para retirada do excesso de sangue e colocados em papel filtro para 

eliminar o excesso de líquido. Foram pesados e posteriormente envolvidos em papel 

laminado, mergulhados em nitrogênio líquido para imediato congelamento e foram 
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então acondicionados em um isopor com gelo seco e ao final de todas as coletas 

foram armazenados em um freezer a -80°C, para posterior análise através da 

cromatografia líquida associada à detecção em UV. 

 

4.4 ANÁLISE CROMATOGRÁFICA 

 

 A análise cromatográfica foi realizada no Laboratório de Cromatografia 

(LACRO) do Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da 

Universidade Federal Fluminense. 

 

4.5 DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO CROMATOGRÁFICO PARA 

DETERMINAÇÃO DO ÁLCOOL E DO ÁCIDO EM PLASMA E PULMÃO DE RATOS 

 

4.5.1 Reagente e Padrões 

 

Foram utilizados os seguintes solventes e reagentes: Acetonitrila grau HPLC 

(Tedia), água ultrapura (MilliQ), Fosfato de Potássio monobásico (J.T.Baker), 

Pirofosfato de sódio (J.T.Baker). Os padrões utilizados foram o álcool perílico 96% e 

ácido perílico 95% (Sigma-Aldrich) e Ibuprofeno (PharmaNostra). 

 

4.5.2 Amostras de plasma e pulmão livre dos analitos 

 

Para validação do método foram utilizados 20 mL de plasma e pulmões de 

animais que não inalaram o POH e que seriam eutanaziados por conta de outros 

experimentos. 
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4.5.3 Preparação das soluções 

 

A partir dos padrões de álcool perílico, ácido perílico e ibuprofeno (utilizado 

como padrão interno) foram preparadas soluções-estoque em acetonitrila (1mg/mL), 

mantidas a – 20°C. As soluções de trabalho foram feitas por diluições destas 

soluções. Uma série de soluções padrão do álcool e do ácido foi preparada para 

construir a curva de calibração. Estas soluções padrão da curva de calibração, 

também foram usadas para a validação do método. 

Preparo da solução estoque do álcool perílico – Foram retirados 21 µL do 

álcool perílico puro e colocado em um balão volumétrico e avolumado com 20 mL de 

acetonitrila. 

Preparo da solução estoque do ácido perílico – Foram pesados 0,02106 g de 

ácido perílico puro em balança analítica, diluídos em acetonitrila e avolumados em 

balão volumétrico com 20 mL de acetonitrila. 

Preparo da solução estoque do padrão interno ibuprofeno – Foram pesados 

0,02000 g de ibuprofeno puro em balança analítica, diluídos em acetonitrila e 

avolumados em balão volumétrico com 20 mL de acetonitrila. 

Preparo da solução tampão fosfato 25 mM com pH 5.0 – Foram pesados 

0,20494 g de pirofosfato de sódio e 3,4 g de fosfato de potássio monobásico em 

balança analítica, foram dissolvidos e avolumados com 1 (um) litro de água 

ultrapura. A solução foi tamponada a pH 5,0 pela adição de ácido clorídrico, 

utilizando pHmetro previamente calibrado. 

 

4.5.4 Preparação das amostras 

 

A 100 µL de plasma foram adicionados 200 µL de acetonitrila contendo 

0,7µg/mL do padrão interno (ibuprofeno) e foi realizado vórtex por 3 minutos. Depois 

foi centrifugado a 12.000 rpm por 10 minutos a 4 °C. As amostras foram filtradas em 
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filtros hidrofóbicos de PVDF (do inglês polyvinylidene difluoride) de 0,22 µm antes da 

injeção. 

Quatrocentos miligramas (400 mg) de pulmão foram homogeneizados com 

1,2 mL do tampão fosfato no homogeneizador Ultra Turrax IKA T18 Basic com 3 

séries de 30 segundos com intervalo de 10 segundos a 20.000 rpm. Foram retirados 

200 µl do homogenato e acrescentado 400 µL de acetonitrila contendo 0,7µg/mL do 

padrão interno (ibuprofeno) e foi realizado vórtex por 3 minutos. Depois foi 

centrifugado a 12.000 rpm por 10 minutos a 4 °C. As amostras foram filtradas em 

filtros hidrofóbicos de PVDF de 0,22 µm antes da injeção. 

 

4.5.5 Condições cromatográficas 

 

As análises foram realizadas por Cromatografia Liquida de Alta Eficiência 

(CLAE) utilizando um cromatógrafo Methrom (sistema de bombeamento) acoplado a 

um detector de arranjo de diodos (PDA, do inglês photodiode array) 

(AccelaThermoScientific®) e a um sistema de aquisição de dados ChromQuest 5.0 

(ThermoScientific®). A separação foi realizada usando a coluna Agilent Eclipse XDB 

C18 (150 x 4,6mm x 5 µm). A fase móvel se constituiu de (38:62 v/v) ACN: tampão 

fosfato 25 mM em pH 5,0, a vazão foi de 1,0 mL/min. A fase móvel foi filtrada antes 

do uso com filtro de PVDF de 0,22 µm. O volume de injeção foi de 50 µL e os 

analitos foram detectados em 200 e 217 nm. O método foi isocrático. 

 

4.6 VALIDAÇÃO DO MÉTODO BIOANALÍTICO 

 

Para garantir que o método analítico gere respostas confiáveis ele deve ser 

validado. A validação deve garantir que o método atenda as exigências das 

aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados (Ribani et al., 

2004). 
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As diretrizes seguidas no presente estudo foram extraídas do Guia de 

Validação de métodos bioanalítico EMA (do inglês European Medicine Agency) 

(EMA, 2011).  

Os parâmetros avaliados foram: Seletividade, efeito residual (carry over), 

limite de quantificação, curva de calibração, exatidão, precisão e estabilidade. 

 

4.6.1 Seletividade 

 

O método analítico deve ser capaz de diferenciar os analitos de interesse e o 

padrão interno de componentes endógenos na matriz ou outros componentes na 

amostra, garantindo que o pico de resposta seja exclusivamente do composto de 

interesse. A seletividade deve ser comprovada usando pelo menos 6 fontes 

individuais da matriz em branco isenta da substância de interesse, que são 

individualmente analisadas e avaliadas quanto à interferência. A ausência de 

componentes interferentes é aceita onde a resposta é inferior a 20% do limite inferior 

de quantificação para o analito e 5% para o padrão interno (Ribani et al., 2004; EMA, 

2011). 

  

4.6.2 Efeito residual (carry over) 

 

Deve ser injetada uma amostra em branco logo após uma injeção de uma 

amostra de alta concentração. O efeito residual na amostra em branco não deve ser 

superior a 20% do limite inferior de quantificação e 5% para o padrão interno (EMA, 

2011). 

 

4.6.3 Limite de quantificação 

 

Representa a menor concentração da substância que pode ser medida, de 

forma confiável e precisa. O sinal analito da amostra do limite de quantificação deve 
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ser pelo menos 5 (cinco) vezes o sinal de uma amostra em branco (Ribani et al., 

2004; EMA, 2011). 

 

4.6.4 Curva de calibração 

 

A relação matemática entre o sinal e a concentração do analito de interesse 

deve ser determinada empiricamente. Essa relação pode ser expressa como uma 

equação de reta conhecida como curva de calibração e deve ser avaliada em um 

determinado intervalo de concentração. Os padrões de calibração devem ser 

preparados na mesma matriz que a matriz das amostras de estudo pretendidas, 

sendo construída uma curva para cada analito estudado, a partir de um mínimo de 

seis níveis de concentração, além de uma amostra em branco e uma amostra com 

adição somente do padrão interno (Ribani et al., 2004; Snyder et al., 2010; EMA, 

2011). 

As concentrações calculadas dos padrões de calibração devem estar dentro 

de ± 15% do valor nominal, exceto para o limite inferior de quantificação (LIQ) para o 

qual deve estar dentro de ± 20%. Pelo menos 75% dos padrões de calibração, com 

um mínimo de seis níveis padrão de calibração, devem cumprir este critério (EMA, 

2011). 

 

4.6.5 Exatidão 

 

É representada pelo grau de concordância entre os resultados individuais 

encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito como 

verdadeiro. A exatidão de um método analítico descreve a proximidade do valor 

determinado obtido pelo método para a concentração nominal do analito. Deve ser 

avaliada em amostras com quantidades conhecidas do analito, amostras de controle 

de qualidade (amostras CQ). As amostras CQ são analisadas contra a curva de 

calibração e as concentrações obtidas são comparadas com o valor nominal, os 

resultados devem ser expressos em porcentagem. A avaliação intra corridas é feita 
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com cinco corridas em cada nível, sendo eles: o limite de quantificação, o nível baixo 

que é três vezes o valor do LIQ, o médio que deve estar entre 30 e 50 % dos valores 

da curva e o alto que deve ser 75 % do valor do ponto mais alto da curva. A 

avaliação entre corridas é realizada por meio de 3 corridas em cada nível, realizadas 

em dois dias diferentes. A concentração média deve estar dentro de 15% dos 

valores nominais das amostras CQ, com exceção do LIQ, que deve estar dentro de 

20% do valor nominal (Ribani et al., 2004; EMA, 2011). 

 

4.6.6 Precisão 

 

A precisão do método analítico descreve a proximidade de medidas 

individuais repetidas de analito. Deve ser realizada nas amostras limite de 

quantificação, baixo, médio e alto, utilizando as amostras CQ. São avaliadas 

também as precisões intra-corrida e entre corridas, expressa como o coeficiente de 

variação (CV). O valor CV não deve exceder 15% para as amostras CQ, com 

exceção do LIQ, que não deve exceder 20% (EMA, 2011). 

CV= (desvio padrão/ média)x100 

 

4.6.7 Estabilidade 

 

Deve ser realizada para garantir que todas as etapas tomadas durante a 

preparação e análise de amostras, bem como as condições de armazenamento 

utilizadas não afetem a concentração do analito. A estabilidade do analito na matriz 

estudada é avaliada usando amostras CQ baixas e altas (matriz em branco com o 

analito a uma concentração de um máximo de 3 vezes o limite de quantificação e 

próximo ao alto) que são analisadas imediatamente após a preparação e após o 

armazenamento aplicado condições que devem ser avaliadas. A concentração 

média em cada nível deve estar dentro de ± 15% da concentração nominal (EMA, 

2011). 
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Nesta validação foram avaliados os mesmos níveis de concentração 

utilizados na avaliação da precisão e exatidão (baixo e alto) em triplicata. Foram 

avaliadas:  

• A estabilidade da amostra processada, armazenada na geladeira, 

mantido à temperatura de ±8°C por 24 h;  

• A estabilidade da amostra processada, armazenada na geladeira, 

mantida à temperatura de ± 8 °C por 48 h. 

 

4.6.8 Recuperação 

 

A eficiência da extração do álcool e do ácido no plasma foi avaliada nas 

concentrações do nível baixo, médio e alto, por meio da comparação das áreas dos 

analitos no extrato de amostras fortificadas com as áreas obtidas por injeções diretas 

da solução contendo as mesmas concentrações do álcool e do ácido em solvente 

puro. 

 

4.7 ANÁLISES 

 

Trata-se de um estudo analítico, quantitativo, utilizando-se o método de 

cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao detector UV. 

As análises foram realizadas no laboratório de cromatografia do Instituto de 

Química da Universidade Federal Fluminense. 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi utilizado teste de Shapiro-Wilk para analisar a normalidade dos dados. Em 

relação à comparação das concentrações dos analitos foi utilizada ANOVA com pós-

teste de Bonferroni quando houve normalidade, nos que não houveram normalidade 

foi realizado o teste Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunns. Os dados foram 
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expressos em média ± desvio padrão ou mediana ± intervalo interquartil, quando 

apropriado. O nível de significância foi de p<0,05. Todos os dados foram analisados 

no programa GraphPad Prism 6.0. 
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5 RESULTADOS 

  

5.1 TESTE DE ESPECTROFOTOMETRIA 

 

Os métodos espectroscópicos de análise foram baseados na medida da 

quantidade de radiação absorvida pelas moléculas ou pelas espécies de interesse. 

Os resultados dessas medidas são expressos por meio do espectro, que se refere a 

um gráfico da radiação emitida em função da frequência ou do comprimento de 

onda. Na espectroscopia de absorção, medimos a quantidade de luz absorvida em 

função do comprimento de onda (Skoog et al., 2014). 

Para ajudar a caracterização dos analitos de interesse, seus espectros de 

absorção no UV foram avaliados utilizando um espectrofotômetro (Lambda 15, 

Perkin Elmer, EUA) o espectro de absorção da fase móvel também foi verificado. 

Conforme as Figuras 5, 6, 7 e 8. 

 

Figura 5 – Espectro do álcool perílico. 

 

              

Fonte: Própria autoria. 
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Figura 6 – Espectro do ácido perílico. 

 

              

Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 7 – Espectro do ibuprofeno (padrão interno). 

 

 

       Fonte: Própria autoria 

 
Figura 8 – Espectro da fase móvel. 

 

 
       Fonte: Própria autoria 
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5.2 PLASMA E PULMÃO 

 

Vários testes cromatográficos foram feitos, com diferentes colunas e fases 

móveis (dados não mostrados). A coluna Zorbax Eclipse XDB foi a que apresentou 

melhor desempenho, considerando-se não só a eficiência, mas também a robustez 

após a injeção de extratos de matrizes.  

O ácido perílico apresenta um máximo de absorção em 217 nm (Figura 6). No 

entanto, o objetivo do presente trabalho foi a determinação simultânea de álcool e 

ácido perílico. O álcool perílico apresenta um máximo de absorção abaixo de 200 nm 

(Figura 5). O tampão fosfato foi escolhido por ter absorbância muito baixa na faixa 

de comprimentos de onda utilizada para a detecção (Figura 8). A composição 

ACN:Tampão 38:62 (v/v) para a fase móvel foi obtida após vários testes, 

considerando os tempos de retenção dos analitos, do padrão interno e a eliminação 

da interferência dos componentes das matrizes plasma ou pulmão. 

O solvente de injeção das amostras também é um fator importante para a 

obtenção de picos cromatográficos simétricos, que possam ser quantificados. Os 

extratos de plasma e pulmão continham um alto teor de acetonitrila, o que causava 

deformação nos picos, pelo efeito da força do solvente (Snyder, 2010). Foi 

necessária uma diluição (fdil=2) do extrato, pela mistura de 150 µL do extrato com 

150 µL do tampão, imediatamente antes da injeção. 

A quantificação do álcool perílico e do padrão interno (ibuprofeno) foi feita em 

200 nm e a do ácido perílico em 217 nm. 

A figura 9 mostra um cromatograma obtido em 200 nm com extrato de plasma 

fortificado, nas condições descritas acima. 
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Figura 9 – Corrida com os padrões diluídos. 

 

 

5.2.1 A validação 

 

5.2.1.1 Seletividade 

 

Para confirmar a seletividade do método, foram analisadas amostras de 

plasma e pulmão de 6 animais diferentes, utilizando os animais do grupo controle, 

Grupo 1 (um) que não inalaram o POH (Figura 10). O critério de aceitação deste 

ensaio foi a ausência de substâncias no tempo de retenção dos analitos de interesse 

e do padrão interno. 
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Figura 10 – Cromatograma do plasma e do pulmão do Grupo 1. 

 
A: Cromatograma do plasma do grupo 1 que não inalou álcool perílico. B: Cromatograma do pulmão 
do grupo 1 que não inalou álcool perílico. Observa-se não haver nenhum pico interferente nos tempos 
de retenção dos analitos. 

 
 

5.2.1.2 Efeito Residual (Carry Over) 

 

Foi passada uma amostra em branco do plasma logo após a corrida de um 

nível alto e o resultado foi considerado satisfatório. 

 

5.2.1.3 Precisão, exatidão e LIQ.   

 

 A precisão e a exatidão foram avaliadas em três níveis de concentração, 

incluindo o LIQ, em dois dias diferentes. Foram realizadas 5 réplicas para cada dia. 

A precisão, definida pelo coeficiente de variação (CV%) foi determinada por 

repetições intracorrida e entre corridas. As concentrações experimentais foram 

obtidas a partir da curva de calibração padrão. Os valores obtidos de CV% entre as 

replicatas atenderam aos limites estabelecidos: <20% para a concentração no LIQ e 

< 15% para as concentrações maiores. A exatidão foi expressa pelo erro relativo da 

concentração nominal. Os valores de desvio foram menores que 20% e 15% para a 

concentração no LIQ e para as concentrações maiores, respectivamente, e 

considerados satisfatórios. Entretando foi aceita uma inexatidão de 21% no LIQ do 

ácido perílico no pulmão (Tabelas 1, 2 e 3). 

A B 
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Tabela 1 – LIQ, precisão e exatidão do ácido perílico do plasma. 

 

ÁCIDO PERÍLICO 

  LIQ 

0,36µg/mL 

BAIXO  

0,99 µg/mL 

MÉDIO 2,01 

µg/mL 

ALTO 

 4,50 µg/mL 

Precisão (CV 

%) 

Intra-dia 

n = 5 
1,76 4,60 1,19 4,11 

Inter-dias 

n = 3; 2 dias 
9,74 3,23 1,15 1,72 

Exatidão (Erro relativo) 13,49 6,54 2,83 -2,25 

CV: coeficiente de variação; LIQ: limite inferior de quantificação. 

 

Tabela 2 – LIQ, precisão e exatidão do álcool perílico do plasma. 

 

ÁLCOOL PERÍLICO 

  LIQ  

0,24 µg/mL 

BAIXO  

0,63 µg/mL 

MÉDIO 1,50 

µg/mL 

ALTO 

 2,40 µg/mL 

Precisão (CV 

%) 

Intra-dia 

n = 5 
5,61 5,19 0,83 4,44 

Inter-dias 

n = 3; 2 dias 
9,62 3,73 1,18 1,61 

Exatidão (Erro relativo) 12,76 -3,92 -5,60 -0,57 

C.V%: coeficiente de variação; LIQ: limite inferior de quantificação. 
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Tabela 3 – LIQ, precisão e exatidão do ácido perílico no pulmão. 

 

ÁCIDO PERÍLICO 

  LIQ  

0,18 µg/g 

BAIXO  

0,54 µg/g 

MÉDIO 

1,08 µg/g 

ALTO 

 2,07 µg/g 

Precisão (CV 

%) 

Intra-dia 

n = 5 
10,66 2,65 0,29 2,02 

Inter-dias 

n = 3; 2 dias 
14,25 2,76 1,35 2,59 

Exatidão (Erro relativo) -21,63 -1,95 6,65 8,99 

C.V%: coeficiente de variação; LIQ: limite inferior de quantificação. 

 

5.2.1.4 Curva de Calibração. 

 

As variâncias dos resultados foram avaliadas através do teste de Cochran. O 

fator calculado do ácido perílico (Ccal 0,1584) e o do álcool (Ccal 0,3013) no plasma 

foram menores do que o valor crítico no nível de significância de 95%, Ccrítico, α 

0,05 = 0,4450 (k = 10, n = 3). O fator calculado do ácido perílico no pulmão (Ccal 

0,0791) foi menor do que o valor crítico no nível de significância de 95%, Ccrítico, α 

0,05 = 0,5157 (k = 8, n = 3) fez com que admitíssemos que os dados fossem 

homocedásticos. 

Foram realizadas três curvas de calibração para cada analito, como os 

resultados foram semelhantes, segue abaixo a figura representativa da curva de 

cada analito (Figura 11). As concentrações finais para o ácido no plasma foram: 

0,36; 0,51; 0,75; 0,99; 1,26; 1,5; 2,01; 3,99; 4,5 e 6,0 µg/mL (Figura 11A). As 

concentrações finais para o álcool no plasma foram: 0,24; 0,36; 0,51; 0,63; 0,75; 

0,99; 1,5; 2,01; 2,4 e 3,0 µg/mL (Figura 11B). No pulmão as concentrações finais do 

ácido foram: 0,18; 0,36; 0,54; 0,81; 1,08; 1,50; 2,25 e 2,70 µg/g (Figura 12). 

O valor do coeficiente de determinação da regressão (R2) expressa 

numericamente o percentual da variação total do sinal analítico (y) explicado pela 

variação da concentração do analito (x). Esse percentual varia de 0 a 100% e o valor 
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de R2, sendo a expressão numérica do mesmo, varia de 0 a 1. Quanto mais próximo 

de 100% for o percentual da variação e o valor de R2 mais próximo de 1 (um), 

melhor será a qualidade da curva analítica. 

 
Figura 11 – Curvas de calibração do ácido e do álcool perílico no plasma. 

 

 A: curva do ácido perílico; B: Curva do álcool perílico. 

 

 Figura 12 – Curva de calibração do ácido perílico no pulmão. 
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5.2.1.5 Estabilidade 

 

O estudo da estabilidade da amostra processada foi realizado em duas 

condições de armazenamento e em dois níveis (LIQ e alto) de concentração em 

triplicada: no primeiro, o extrato foi armazenado em geladeira, mantido à 

temperatura de ±8°C por 24 h; no segundo, o extrato foi armazenado na geladeira, 

mantida à temperatura de ± 8 °C por 48 h. Os valores de concentração obtidos entre 

T0 (injeção realizada no momento da extração) e 24 horas depois (Tabela 4) e T0 e 

48 horas depois (Tabela 5) não apresentaram diferenças significativas, sendo tcal > 

tcrítico = 2,78 (unicaudal, g.l. 4; α = 0,05).  

 

Tabela 4 – Concentração de ácido perílico no T0 e 24 horas depois da 

injeção. 

 

Analito 
Tempo 0 Tempo 24 

Teste 

t-student 

µg/mL CV (%) µg/mL CV (%) tcal 

Ácido 

perílico 

0,23 14,33 0,24 13,46 8,67 

1,81 0,344 1,83 0,55 4,22 

Álcool 

perílico 

0,10 3,72 0,11 2,39 5,24 

0,95 2,10 0,95 2,03 5,30 

 

  



56 
 

Tabela 5 – Concentração de ácido perílico no T0 e 48 horas depois da 

injeção. 

 

Analito 
Tempo 0 Tempo 48 

Teste 

t-student 

µg/mL CV (%) µg/mL CV (%) tcal 

Ácido 

perílico 

0,23 14,33 0,24 13,73 11,65 

1,81 0,344 1,83 0,52 4,31 

Álcool 

perílico 

0,10 3,72 0,11 2,44 4,51 

0,95 2,10 0,96 1,83 3,98 

 

5.2.1.6 Recuperação 

 

A recuperação foi realizada em 3 níveis e em triplicata. Os níveis de 

recuperação podem ser observados na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Níveis de recuperação para o ácido e para o álcool perílico. 

 

 Recuperação (%) 

 Ácido Perílico Álcool Perílico 

Baixo 113,50 113,99 

Médio 116,14 114,21 

Alto 106,56 114,78 

 

. 

 

5.2.2 Análise das amostras reais 
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Foram realizadas extrações de amostras de 3 animais de cada grupo em 

triplicata, os analitos foram avaliados em comprimento de onda diferentes, o álcool e 

o padrão interno (ibuprofeno) foram avaliados em 200 nm e o ácido em 217 nm 

(Figura 13, 14, 15, 16 e 17). 

 

Figura 13 – Cromatogramas representativos do Grupo 2. 

 

 

A: Cromatograma do plasma do grupo que inalou por 1 minuto, onde o número 1 é o pico do ácido 
perílico, o 2 é o pico do álcool perílico e o 3 é o pico do padrão interno. B: Cromatograma do pulmão 
onde o pico 1 é o ácido perílico e o pico 2 é o padrão interno. 

 

 

  

A B 
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Figura 14 – Cromatogramas representativos do Grupo 3. 

 

 

A: Cromatograma do plasma do grupo que inalou por 5 minutos, onde o número 1 é o pico do ácido 
perílico, o 2 é o pico do álcool perílico e o 3 é o pico do padrão interno. B: Cromatograma do pulmão 
onde o pico 1 é o ácido perílico e o pico 2 é o padrão interno. 

 

Figura 15 – Cromatogramas representativos do Grupo 4. 

 

 

A: Cromatograma do plasma do grupo que inalou por 10 minutos, onde o número 1 é o pico do ácido 
perílico, o 2 é o pico do álcool perílico e o 3 é o pico do padrão interno. B: Cromatograma do pulmão 
onde o pico 1 é o ácido perílico e o pico 2 é o padrão interno. 

 

 

  

 

A B 

A B 
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Figura 16 – Cromatogramas representativos do Grupo 5. 

 

 

 

 A: Cromatograma do plasma do grupo que inalou por 15 minutos, onde o número 1 é o pico do ácido 
perílico, o 2 é o pico do álcool perílico e o 3 é o pico do padrão interno. B: Cromatograma do pulmão 
onde o pico 1 é o ácido perílico e o pico 2 é o padrão interno. 
 
 
 

Figura 17 – Cromatogramas representativos do Grupo 6. 

 

 

 
A: Cromatograma do plasma do grupo que inalou por 15 minutos e foi eutanaziado 1 hora depois, 
onde o número 1 é o pico do ácido perílico e o 2 é o pico do padrão interno. B: Cromatograma do 
pulmão onde o pico 1 é o ácido perílico e o pico 2 é o padrão interno. 
 
 
 

  

  

A 
B 

A B 
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5.2.3 Análise estatística do plasma 

 

O Grupo 1 não entrou nessa análise estatística, pois foram os animais que 

não fizeram a inalação com o POH, logo, não foi observada a presença do 

medicamento no plasma e no pulmão. 

A Figura 18 demonstra a comparação das concentrações do ácido perílico no 

plasma entre os grupos. Pode-se notar que o Grupo 5 que inalou POH por 15 

minutos apresentou maiores concentrações de ácido perílico quando comparado ao 

Grupo 2, 3 e 4, que inalou 1, 5 e 10 minutos, respectivamente (Grupo 2: 0,7064 ± 

0,8366; Grupo 3: 1,731 ± 0,9600; Grupo 4: 2,048 ± 0,2400; Grupo 5: 6,002 ± 2,1800; 

Grupo 6: 4,246 ± 2,553). 

 

Figura 18 – Concentração do ácido perílico no plasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: diferença significativa quando comparado aos grupos 2, 3 e 4; **: diferença significativa quando 
comparado aos grupos 3 e 4. Teste Kruskal-Wallis p<0,0001. 

 

A Figura 19 demonstra a comparação das concentrações do álcool perílico no 

plasma entre os grupos. Pode-se notar que o Grupo 2 que inalou POH por 1 minuto 

apresentou menores concentrações desse álcool quando comparado ao Grupo 3 e 

5, que inalaram 5 e 15 minutos, respectivamente; o Grupo 3 apresentou maiores 
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concentrações de POH quando comparado apenas ao Grupos 6 que inalou por 15 

minutos e aguardou 1 hora para a eutanásia; o Grupo 4 que inalou POH por 10 

minutos apresentou menores concentrações de POH quando comparado ao Grupo 5 

e maiores concentrações quando comprado ao Grupo 6; e o Grupo 5 apresentou 

maiores concentrações de POH quando comparado so Grupo 6 (Grupo 2: 0,2451 ± 

0,1432; Grupo 3: 0,5644 ± 0,5568; Grupo 4: 0,4830 ± 0,0706; Grupo 5: 0,7867 ± 

0,2702; Grupo 6: 0,0582 ± 0,0357). 

 

Figura 19 – Concentração do álcool perílico no plasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: diferença significativa quando comprado aos grupos 3 e 5; **: diferença significativa quando 
comparado ao grupo 6; ***: diferença significativa quando comparado aos grupos 5 e 6. Teste 
Kruskal-Wallis p<0,0001. 

 

A Figura 20 demonstra a comparação das concentrações do ácido perílico no 

pulmão entre os grupos. Pode-se notar que o Grupo 4 que inalou POH por 10 

minutos apresentou maiores concentração de ácido perílico quando comparado ao 

Grupo 2 que inalou POH por 1 minuto; o Grupo 5 que inalou POH por 15 minutos 

apresentou maiores concentrações do PA quando comparado ao Grupo 2, 3 e 4 que 

inalou POH por 1, 5 e 10 minutos, respectivamente; e o Grupo 6 que inalou POH por 

15 minutos e aguardou 1 hora para a eutanásia apresentou maiores valores quando 

comprado ao Grupo 2 e 3 (Grupo 2: 2,545 ± 1,720; Grupo 3: 5,593 ± 2,836; Grupo 4: 

8,638 ± 1,529; Grupo 5: 17,950 ± 3,650; Grupo 6: 13,190 ± 0,640). 
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Figura 20 – Concentração do ácido perílico no pulmão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: diferença significativa quando comprado aos grupos 4, 5 e 6; **: diferença significativa quando 
comparado aos grupos 5 e 6; ***: diferença significativa quando comparado ao grupo 6. Teste 
Kruskal-Wallis p<0,0001.  
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho determinou pela primeira vez, concentrações do álcool 

perílico e seu metabólito ácido perílico (AP) no plasma e pulmões de ratos tratados 

com álcool perílico intranasal. Pode-se observar que a concentração das duas 

substâncias estudadas é cinco vezes maior no plasma do que nos pulmões dos 

murinos.  

 Atualmente, o câncer de pulmão é considerado a neoplasia mais letal em todo 

mundo.  O tratamento padrão consiste de cirurgia, quimioterapia e radiação, 

dependendo do estágio de malignidade e ressecabilidade. O uso de drogas 

quimioterápicas baseia-se no princípio da toxicidade para inibir a proliferação de 

células que crescem a uma taxa anormal. Efetivamente, esses agentes afetam tanto 

as células normais como as neoplásicas, porém acarretando maior dano às células 

malignas do que às dos tecidos normais, devido às diferenças quantitativas entre os 

processos metabólicos dessas duas populações celulares. Destarte, os citotóxicos 

não são letais às células neoplásicas de modo seletivo (Capelozzi, 2009; Zamboni, 

2009; Lee et al., 2015; Troncone et al., 2017). Este trabalho teve como objetivo 

analisar a farmacocinética da administração intranasal do AP, cuja atividade 

antitumoral deve-se em parte à inibição de enzimas responsáveis pela modificação 

pós-tradução da proteína RAS envolvida na cascata de transdução de sinal através 

da membrana plasmática, além da indução de apoptose e diferenciação de células 

tumorais. 

Autores como Fisher et al. (2005) e Yeruva et al. (2007), observaram que o 

álcool perílico e o seu metabólito o ácido perílico são capazes de inibir a 

isoprenilação da proteína Ras, inibir o crescimento das células de carcinoma de não 

pequenas células de pulmão e aumentar a expressão de proteínas pró-apoptóticas.  
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Autores estabeleceram que a proteína RAS traduzida como resultado da 

expressão do gene RAS, é funcional após sofrer isoprenilação numa reação 

catalisada pela enzima hidroxi-metilglutaril-coenzima-A redutase (HMG-CoA 

redutase), e farnesilação mediada pela farnesil transferase (FPTase), o que permite 

seu ancoramento à membrana plasmática (Bharate et al., 2012; Gomes et al., 2017; 

Novotny et al., 2017).  

Existem evidências de que a via p21-RAS pode contribuir para o 

desenvolvimento tumoral (Severyn B et al., 2016). A sua ativação excessiva pode 

ocorrer diretamente como resultado da mutação e/ou superexpressão da 

oncoproteína, ou indiretamente devido à falta de regulação da função p21-RAS 

GAPs (GTPase Activating Proteins) e p21-RAS GEFs (Guanine-nucleotide-

Exchange Factors), ou em decorrência de alterações em outras proteínas 

oncogênicas que sinalizam via p21-RAS (Sangodka J et al., 2017; Takashima & 

Faller, 2013). Devido à excessiva ativação da RAS em um grande número de 

neoplasias, a inibição da sua atividade é agora considerada uma importante meta no 

desenvolvimento de estratégias terapêuticas.  

Estudos clínicos com a administração inalatória do AP, evidenciaram redução 

do volume tumoral e aumento da sobrevida em pacientes com gliomas malignos 

recidivos, sem efeitos colaterais do trato gastrointestinal (da Fonseca et al., 2006a, 

2006b; da Fonseca et al., 2007a; da Fonseca et al., 2008). Ademais no estudo de 

Salazar et al. (2014) foi observado que a inalação do álcool perílico em murino, não 

causou nenhum efeito tóxico no pulmão ou no cérebro. 

A administração inalatória de fármacos é um método não invasivo que permite 

grandes concentrações da droga diretamente nas vias aéreas e apresenta facilidade 

e conforto na administração. A mucosa nasal apresenta menores níveis de enzimas 

em comparação com o sistema digestivo e o fígado. Isto facilita o acesso direto, a 

rápida absorção de fármacos evitando o primeiro metabolismo hepático, 

proporcionando assim uma maior biodisponibilidade e um rápido início de resposta a 

fármacos (Oliveira et al., 2005; Darquenne, 2012; da Fonseca et al., 2007b; Chen et 

al., 2016).  

Neste contexto, as pesquisas visando à administração de drogas que 

alcancem diretamente o parênquima pulmonar, tem se concentrado principalmente 
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em novas tecnologias de partículas ou em dispositivos que possam melhorar a 

geração de aerossóis. O tecido pulmonar tendo níveis notavelmente altos de 

biodisponibilidade sistêmica parece ser a melhor via de absorção não invasiva para 

macromoléculas, como peptídeos ou proteínas. O ingrediente farmacêutico ativo 

mostra uma dissolução imediata ao contato com as superfícies pulmonares, 

permitindo sua rápida absorção na corrente sanguínea. Assim, os compostos 

lipofílicos são transportados através dos epitélios respiratórios para a corrente 

sanguínea mais rapidamente e em maiores quantidades do que os compostos 

hidrofílicos. Desta maneira, a administração local e específica de drogas 

quimioterápicas através da via pulmonar poderia ter um benefício terapêutico real na 

eficiência do fármaco (Ruge et al., 2013; Pastoriza et al., 2014). 

Por sua natureza apolar, o AP intranasal é rapidamente difundido através da 

mucosa nasal, sendo este transporte passivo responsável pela liberação direta do 

AP no microambiente pulmonar. Ao atingir este sítio e antes de ser metabolizado, a 

biodisponibilidade e a estabilidade do AP são maiores do que em relação a sua 

administração por via oral (da Fonseca et al., 2007b).  

Todas as enzimas metabólicas encontradas no fígado também estão 

presentes no pulmão, porém em nível inferior. A localização de enzimas dentro das 

vias aéreas sugere que a droga dentro dos pulmões terá uma probabilidade espacial 

e temporal de passar por regiões de alta atividade metabólica. Certas células são 

conhecidas por serem altamente metabólicas, como por exemplo, as células de 

Clara nas vias aéreas (Mortensen, 2014). 

No pulmão dos ratos deste estudo, o álcool perílico não foi quantificado, pois 

havia uma quantidade abaixo do limite de quantificação, sendo possível somente a 

sua detecção. O que pode ser justificado pela alta lipofilicidade do álcool perílico 

permitindo assim sua rápida absorção pelo tecido pulmonar onde se encontram as 

enzimas metabólicas, podendo assim ter havido uma metabolização quase que 

imediata do álcool em seu metabólito o ácido perílico, este foi quantificado em todos 

os animais deste o primeiro minuto de inalação. A quantidade de ácido aumentou 

gradativamente a cada tempo estipulado de inalação.  

Em concordância, O´Brien observou que em ratos, cachorros e humanos, o 

álcool perílico é rapidamente metabolizado a ácido perílico (O’Brien, 2004). 
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 Destacamos nesse estudo que no plasma dos animais o álcool perílico e o 

ácido perílico foram detectados e quantificados. Observou-se que a concentração 

das duas substâncias estudadas é cinco vezes maior no plasma do que nos 

pulmões dos murinos. Isso pode ser justificado devido à lipofilicidade do álcool 

perílico que permitiram uma permeabilidade dos compostos para a corrente 

sanguínea. O álcool que foi absorvido pelo pulmão foi rapidamente metabolizado em 

ácido e o que não foi absorvido foi transportado para corrente sanguínea 

considerando a ampla vasculatura pulmonar. Neste contexto, os pulmões 

apresentam uma grande área de superfície de contato (cerca de 100 m2), epitélio 

alveolar fino (0,1–0,2 μm) e alta permeabilidade da membrana, o que o torna um 

domínio de entrada para a liberação sistêmica de medicamentos (Ngan & Asmawi, 

2018).  

Estudos farmacocinéticos do AP oral têm sido desafiadores devido à alta 

variabilidade inter e intra-paciente. Os dois metabolitos principais em humanos foram 

identificados como ácido perílico e ácido dihidroperílico, que estavam presentes 

numa proporção semelhante à observada em estudos com cães, e metabolitos 

menores incluíam perilaldeído. Deve-se atentar que em contraste, o AP não foi 

detectável no plasma (Chen et al., 2015). 

Contudo, no presente trabalho foi desenvolvida e aplicada uma metodologia 

de cromatografia em HPLC-UV, que determinou a presença do álcool perílico e seu 

metabólito ácido perílico no plasma e pulmões de ratos Wistar, após administração 

intranasal do AP. 

 O desenvolvimento de um método analítico compreende a otimização de 

vários estágios como a manipulação da amostra, a separação cromatográfica e a 

quantificação. A avaliação dos parâmetros como seletividade, recuperação, limite de 

quantificação, curva de calibração, exatidão, precisão e estabilidade, devem ser pré-

estabelecidos como critério. A validação do método analítico é importante porque 

garante o sucesso da utilização da metodologia desenvolvida, além de detectar 

erros de procedimento analítico e oferecer evidências comprovadas da eficiência do 

método (Shah et al., 2018). 

Neste estudo, a quantificação dos dois compostos, álcool perílico e ácido 

perílico, simultaneamente no plasma e pulmão foram feitos através de um método 
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desenvolvido e validado de cromatografia líquida associada à detecção em UV. 

Interessante notar que métodos cromatográficos em HPLC-UV para analisar a 

presença destes compostos em matrizes biológicas já foram desenvolvidos. Porém 

nunca analisaram os dois compostos pelo mesmo método.  

Ezennia et al. (1997) analisaram o ácido perílico em plasma de ratos após 

doses intravenosas do ácido perílico em forma de sal liofilizado diluído em água 

destilada, utilizando uma coluna C18 com fase móvel consistindo de acetonitrila-

tampão acetato de amônia e um fluxo de 1.1 ml/min e utilizou acetonitrila para 

precipitar proteínas. Enquanto que Chow et al. (2002) também quantificaram 

somente o ácido em plasma humano após ingestão de limonadas utilizando uma 

coluna LC-ABZ, com fase móvel consistindo de acetonitrila-tampão acetato de sódio 

com fluxo de 1.1 ml/min. 

Hua et al. (2008) analisaram somente o álcool perílico em plasma de ratos 

após doses intravenosas do álcool perílico dissolvido com propanodiol e diluído em 

soro fisiológico, utilizando uma coluna C18 com fase móvel consistindo de 

acetonitrila-água com fluxo de 1.0 ml/min e utilizou acetonitrila para precipitar 

proteínas. 

 Portanto nos métodos cromatográficos já estudados, as análises dos 

compostos álcool perílico e ácido perílico foram realizadas através de vias de 

administração não inalatória. 

Destaca-se no presente estudo que um método simples e eficaz em HPLC-

UV para determinar o álcool e o ácido em plasma e pulmão de ratos foi inicialmente 

desenvolvido. As amostras foram separadas com sucesso por uma coluna C18. 

Diversas fases móveis foram testadas e a acetonitrila-tampão fosfato foi a melhor 

fase móvel para separação dos compostos, permitindo uma excelente separação em 

um tempo de execução de 25 min, e todos os picos se mostraram simétricos. A 

detecção foi em 200 nm para o AP e o padrão interno e 217 nm para o ácido 

perílico. As proteínas foram precipitadas com acetonitrila. 

Após testes com outros tampões, o tampão fosfato foi escolhido após o teste 

de espectrofotometria revelar que o mesmo apresenta uma baixa absorbância, 

permitindo assim uma análise sem interferências nos compostos. O método foi 
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isocrático, simples e eficaz. E foi usado com sucesso tanto no plasma como no 

pulmão. 

O rigor científico requer que salientemos a observação de que alguns animais 

submetidos à administração inalatória do AP ficaram agitados e com aumento da 

frequência respiratória. Dado que, este fenômeno pode influenciar a absorção de 

medicamentos, é crível conjecturarmos que houve pequenas diferenças na 

deposição pulmonar do fármaco. 

 Trabalhos recentes de nosso grupo mostraram que o AP conjugado ao 

quimioterápico Temozolamida tem grande potencial clínico para tratar efetivamente 

os glioblastomas (Jhaveri N et al., 2016). 

 Portanto, fundamentado nos resultados deste estudo, é crível sugerir que o 

AP, como agente único ou combinado a outros quimioterápicos através da via 

inalatória, pode tornar-se potencial adjuvante no arsenal de opções no tratamento 

sistêmico das neoplasias. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Após a administração inalatória, o pulmão dos ratos neste estudo foi capaz de 

absorver, metabolizar e distribuir o álcool perílico e o seu metabólito o ácido para a 

corrente sanguínea. 

O método cromatográfico desenvolvido nesta pesquisa mostrou-se seguro, 

eficaz e sensível para determinar e quantificar a presença do álcool e seu metabólito 

o ácido perílico em diferentes matrizes biológicas, como o plasma e o pulmão. 

Sugere-se a realização de mais estudos para avaliar a melhor relação 

dose/efeito.   
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9.1 APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA 
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9.2 TABELA DE COCHRAN 

 

9.2.1 Valores críticos para o teste de Cochran (nível de significância de 

5%) 

 

 

 


