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RESUMO 

 
A procura de novos medicamentos para um tratamento mais específico e 

menos tóxico do câncer tem recebido grandes investimentos tanto no meio 
acadêmico quanto na indústria. Há muitos estudos envolvendo Conjugados de 
Anticorpo-Medicamento (ADC) para este fim. Acredita-se que estas moléculas são 
ideais para o tratamento mais específico, pois o anticorpo se liga ao antígeno 
presente somente na superfície das células alvo. Consequentemente, o 
medicamento só será liberado nas células cancerosas e não causará danos às 
células sadias, diminuindo a toxicidade ao organismo. Mais estudos sobre a 
farmacocinética e eficácia dos ADCs ainda são necessários para que estes sejam 
aprovados aos testes clínicos com humanos. Os estudos iniciais envolvem testes in 
vitro a fim de se obter informações sobre a estabilidade das moléculas destes 
potenciais fármacos. Em seguida, realizam-se testes em camundongos, para a 
obtenção das primeiras informações sobre a farmacocinética do medicamento em 
diferentes formulações; embora haja uma tendência geral em diminuir o uso de 
animais em testes farmacêuticos.  O objetivo deste trabalho foi desenvolver métodos 
quantitativos para potenciais fármacos utilizando espectrometria de massas, em 
suporte aos estudos iniciais in vitro e também aos estudos farmacocinéticos para a 
escolha da formulação do medicamento. A liberação do medicamento a partir da 
reação enzimática do conjugado com sua enzima específica foi monitorada por 
cromatografia a líquido de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas 
(HPLC-MS). O método de separação, detecção e quantificação foi otimizado com 
soluções padrões do conjugado e do medicamento, separadamente. O padrão 
interno genérico, verapamil, foi utilizado. A nova tecnologia de ionização paper spray 
(PS-MS) foi testada para os estudos farmacocinéticos visando diminuir as 
quantidades de sangue e de solvente utilizadas, além de poder diminuir 
drasticamente o tempo de análise. O método de detecção e quantificação foi 
otimizado com soluções padrões do medicamento em sangue fresco dos 
camundongos. Dois padrões internos foram testados, verapamil e lidocaína. O 
método por HPLC-MS apresentou bom potencial para a determinação da eficiência 
de liberação do medicamento para qualquer conjugado e o método por PS-MS 
mostrou-se eficaz na comparação de diferentes formulações para um mesmo 
medicamento a partir do perfil farmacocinético destes.  
 

Palavras-chave: ADC; HPLC-MS; Paper Spray; Farmacocinética.  
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ABSTRACT 

 
The search for new drugs to a more specific and less toxic treatment for cancer 

has received big investments lately, both in the academia and in the industries. There 
are a significant amount of studies focusing on the Antibody-Drug Conjugates (ADC) 
for that end. These molecules are considered ideal for the more specific treatment 
because the antibody binds to the antigen presented only on the surface of the target 
cells. Therefore, the drug will only be released inside the cancerous cells and it will 
not harm healthy cells, minimizing the toxicity to the organism. More studies 
regarding the pharmacokinetics and efficiency of the ADCs are still necessary in 
order to approve these molecules for clinical tests with humans. The initial 
investigation involves in vitro assays to obtain information about the stability of these 
potential pharmaceuticals. Then, tests are made using laboratory rats to obtain the 
first pharmacokinetics characteristics in different formulations; although there is a 
movement pointing to the diminishment of tests with animals at the pharmaceutical 
industries. The goal of this study was to develop quantitative methods for potential 
pharmaceuticals using mass spectrometry, in support to the initial in vitro 
investigations and also to the pharmacokinetics studies for ranking formulations. The 
release of the drug from the enzymatic reaction between the conjugate and its 
specific enzyme was monitored with high performance liquid chromatography 
coupled to mass spectrometry (HPLC-MS). The method of separation, detection and 
quantitation was optimized using standard solutions of the conjugate and the drug, 
independently. The generic internal standard, verapamil, was used. A new ionization 
technology, paper spray (PS-MS), was tested for the pharmacokinetics studies in 
order to minimize the quantities of blood and solvent necessary, moreover it may 
drastically shortens the time of analysis. The method of detection and quantitation 
was optimized using standard solutions of the drug in fresh blood from rats. Two 
internal standards were tested, verapamil and lidocaine. The HPLC-MS method 
showed good potential to determine the efficiency of drug release of any conjugate 
and the PS-MS method showed able to rank different formulations for the same drug 
by comparing their pharmacokinetics profiles. 

 

Keywords: ADC; HPLC-MS; Paper Spray; Pharmacokinetics. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

 A indústria farmacêutica levanta questões que requerem a aplicação de 

Química Analítica de alta tecnologia para serem respondidas, pois a investigação de 

meios biológicos resulta em matrizes complexas e comportamentos não óbvios das 

moléculas em estudo. A introdução de tecnologias inovadoras se dá principalmente 

durante os passos iniciais no descobrimento e desenvolvimento de novos fármacos 

e, uma vez que os métodos foram validados, estes são então considerados a serem 

transferidos para a divisão de manufatura. A transferência é lenta, porém inevitável, 

pois os processos devem se adequar às necessidades das novas moléculas 

(Guidance for Industry PAT, 2004; SINGH, S. et al., 2012). 

 Na escolha da técnica analítica a ser utilizada no método, os seguintes 

fatores devem ser considerados: sensibilidade, especificidade, resolução, efeitos de 

matriz, preço e rapidez da análise; dentre outros fatores mais específicos para cada 

projeto. Quando alta sensibilidade e alto poder de resolução são desejados, 

espectrometria de massas (MS) é o método frequentemente recomendado, 

especialmente quando acoplado à cromatografia a líquido de alta eficiência (HPLC). 

Especificamente, o instrumento equipado com o analisador de massas do tipo triplo 

quadrupolo permite o monitoramento de reações múltiplas (MRM) que é altamente 

seletivo e sensível, portanto, uma técnica poderosa para quantificação (ADDONA, T. 

A. et al., 2009; KESHISHIAN, H. et al., 2007; MANI, D. R. et al., 2012). 

 A nova fonte de ionização, paper spray (PS) pode ser acoplada 

diretamente ao espectrômetro de massas permitindo a detecção de substâncias em 

soluções complexas, sem extração prévia da amostra e utilizando pequenos 

volumes (10 – 12 µL). Esta nova tecnologia está em concordância com os 3Rs 

(reduzir, reutilizar e reciclar) e é ideal para automoção em ensaios de larga escala. 

PS tem sido aplicada na quantificação de moléculas diretamente de amostras de 
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sangue e se mostrou uma técnica promissora para o estudo do perfil farmacocinético 

de medicamentos (LIU, J. et al., 2010; WANG, H. et al., 2011).  

 O objetivo deste trabalho é desenvolver métodos quantitativos em 

espectrometria de massas para análise de novos fármacos. O estudo foi realizado 

durante estágio de verão em 2012 na indústria Abbvie (Chicago, IL, EUA). Os 

objetivos específicos foram utilizar o HPLC-MS no estudo da quebra enzimática de 

conjugados de medicamento em solução aquosa e validar a PS-MS para a 

construção do perfil farmacocinético de um medicamento em diferentes formulações.
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CAPÍTULO 2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Conjugados de Anticorpo-Medicamento (ADC) 

 

A quimioterapia clássica baseia-se no efeito citotóxico, que confere a morte 

das células tumorais causada por toxinas liberadas na corrente sanguínea. Assim, 

se o tratamento for bem sucedido, os tumores param de crescer e o câncer não tem 

continuidade. O problema da quimioterapia clássica é a falta de seletividade, ou 

seja, as toxinas também atacam células sadias. Devido à alta toxicidade da 

quimioterapia clássica os medicamentos são aplicados em baixas dosagens, muitas 

vezes mais baixas do que o necessário para eliminar o tumor. Ainda assim, efeitos 

colaterais são muito frequentes e interferem na saúde física e emocional dos 

pacientes, alguns deles são: fraqueza, diarreia, enjoo, vomito, tonteira, perda ou 

aumento do peso, dores no corpo, queda de cabelo, feridas na boca, ressecamento 

ou descamação da pele (Controle do Câncer, 2008). 

Linhas de pesquisa atuais focam em uma abordagem mais específica para o 

tratamento do câncer. O desenvolvimento dos Conjugados de Anticorpo-

Medicamento (ADC), também chamados de Imunoconjugados, é um dos resultados 

da busca de medicamentos mais seletivos às células cancerosas. Os ADCs levam o 

medicamento diretamente às células cancerosas, pois eles possuem um anticorpo 

em sua estrutura que irá se ligar seletivamente a um marcador tumoral. O marcador 

tumoral é uma proteína localizada na superfície das células tumorais em questão. O 

anticorpo presente na molécula do ADC localiza esta proteína (antígeno) e se liga a 

ela, a ligação faz com que a célula cancerosa absorva o ADC, liberando a toxina 

apenas dentro da célula alvo. Sabe-se que a ligação entre um anticorpo e seu 

antígeno é altamente específica, por isso os ADCs são potencialmente menos 
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tóxicos e podem viabilizar uma dosagem maior do medicamento no organismo, 

aumentando o sucesso da quimioterapia (Conjugados de Anticorpo-Medicamento, 

2013). 

 As moléculas de ADC devem ser estáveis na corrente sanguínea para que a 

toxina não seja liberada no organismo e ataque células saudáveis. Ao mesmo 

tempo, a ligação entre o anticorpo e o medicamento não deve ser estável dentro das 

células cancerosas, pois esta precisa ser quebrada para que o medicamento seja 

liberado após a absorção do ADC. Para que isto aconteça, a ponte entre o 

medicamento e o anticorpo é projetada para que seja quebrada somente por 

enzimas presentes dentro das células cancerosas (JEFFREY, S. C. et al., 2006).  

O mecanismo de ação do ADC é esquematizado na Figura 1 (a ponte que liga 

o anticorpo ao medicamento na molécula do ADC não está representada). O 

anticorpo (parte amarela) é reconhecido pelo antígeno na superfície da célula. A 

ligação entre o anticorpo e o antígeno inicia e leva à absorção deste complexo pela 

célula, no interior da qual a ponte do ADC é quebrada por enzimas específicas 

presentes no lisossomo. Deste modo, medicamento (parte vermelha) é liberado 

somente no interior das células cancerosas, sendo o restante da molécula do ADC 

excretado para a corrente sanguínea e eliminado pelo organismo (JEFFREY, S. C. 

et al., 2006; LOW, P. S. et al., 2008). 

 

 

Figura 1: Mecanismo de ação do ADC - reconhecimento e ligação entre o ADC e o 

antígeno na superfície celular; Absorção do ADC; Quebra do ADC dentro do 

lisossomo, liberando o medicamento; excreção do restante da molécula do ADC 

(Fonte: Adaptado de LOW, P. S. et al., 2008). 
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2.2. Perfil farmacocinético  

 

O perfil farmacocinético de um medicamento fornece dados relevantes ao 

entendimento de seus estágios no organismo desde sua administração até sua 

eliminação. Estes dados permitem a tomada de decisões clínicas a partir da 

avaliação dos mecanismos de ação do medicamento e da sua toxicidade. A fim de 

comprovar a baixa toxicidade dos ADCs, estudos detalhados da estabilidade destas 

moléculas na corrente sanguínea são necessários. O tempo para que o ADC 

encontre as células alvo pode levar até semanas e é necessário conhecer a 

quantificação da molécula intacta e do medicamento livre no sangue dentro deste 

intervalo de tempo (SILVA, P., 2006; KATZUNG, B. G., 2010). 

Uma limitação da obtenção do perfil farmacocinético é a quantificação de 

pequenas concentrações do medicamento a partir de uma matriz extremamente 

complexa: o sangue. A técnica de HPLC-MS pode ser usada com esta finalidade. 

Entretanto, esta técnica exige um preparo extensivo das amostras e utiliza grandes 

quantidades de sangue, inviabilizando a construção detalhada do perfil 

farmacocinético com muitas medidas. Os estudos iniciais são geralmente realizados 

em camundongos, que possuem pouca quantidade de sangue e vão ficando 

desidratados com a retirada regular de grandes amostras. A desidratação é não só 

prejudicial ao animal, como também prejudica a exatidão das medidas, pois muitas 

vezes mais de um animal é utilizado para se obter o número de pontos necessários 

para construir o perfil farmacocinético de um mesmo medicamento. Portanto, o 

desenvolvimento de métodos que utilizem menor quantidade de sangue é importante 

tanto do ponto de vista econômico, pois diminui o número de espécimes 

necessários, quanto do ponto de vista analítico, pois aumenta a exatidão das 

medidas; além de diminuir o desconforto do animal causado pela desidratação 

(WANG, H. et al., 2011). 

 

2.3. Técnicas de análise em espectrometria de massas  
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Na espectrometria de massas íons gasosos são separados a partir da suas 

razões massa-carga (m/z). Os íons são manipulados através de campos magnéticos 

e/ou elétricos pelos analisadores de massas, tendo como princípio básico que o 

efeito do campo sobre um íon é proporcional à sua m/z. Pode-se, então, ajustar um 

analisador de maneira que este selecione um determinado íon ou um grupo de íons. 

Assim, faz-se uma varredura dos íons de interesse e obtém-se o espectro de 

massas. A varredura em um intervalo grande de m/z fornece informação sobre a 

composição de uma amostra pura desconhecida. Mas em misturas, o espectro 

possui um número tão grande de informação que dificulta a identificação dos 

compostos (SKOOG, D. A. et al., 2006; SKOOG, D. A. et al., 2009). 

Para a identificação de substâncias em misturas, utilizam-se analisadores de 

massas sequenciais: a espectrometria de massas sequencial mais simples é a 

MS/MS (ou tandem MS), na qual a obtenção de um espectro de massas de íons pré-

selecionados e fragmentados é possível, fornecendo um espectro mais limpo 

(diminuição do ruído) e passível de quantificação. (SKOOG, D. A. et al., 2009). 

Os espectrômetros de massas MS/MS são equipados com o analisador triplo 

quadrupolo que possui três quadrupolos em sequência Q1, Q2 e Q3. Os 

quadrupolos Q1 e Q3 selecionam os íons de interesse, através da análise 

bidimensional dos íons, e eliminam os restantes. Em Q2 não há análise de massas, 

Q2 é uma câmara de colisão por gás inerte. Assim, ocorrem dois estágios de análise 

dos íons, que acontecem em Q1 e Q3, por isso o nome MS/MS. (EBERLIN, M. N. et 

al., 2009; SKOOG, D. A. et al., 2009). 

Com o analisador triplo quadrupolo é possível monitorar mais de um íon 

precursor ou ainda monitorar mais de um fragmento proveniente do mesmo íon 

precursor. Ele permite o uso do modo MRM que confere alta sensibilidade e 

seletividade a métodos quantitativos para substâncias em matrizes complexas, pois 

monitora fragmentos específicos provenientes de precursores específicos: o íon 

precursor é pré-selecionado em Q1, ao chegar em Q2 este íon sofre dissociação 

induzida por colisão (CID), processo no qual fragmentos são formados. No Q3 os 

fragmentos do íon precursor são selecionados e enviados ao detector. Para utilizar o 

modo MRM é necessário apenas conhecer a massa dos íons precursores e dos 

fragmentos a serem monitorados, o que está relacionado às substâncias de 

interesse. Suas m/z são obtidas por varredura em um amplo intervalo de m/z antes 
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do desenvolvimento do método. Também, é preciso adicionar um padrão interno 

para a otimização completa da quantificação (EBERLIN, M. N. et al., 2009; SKOOG, 

D. A. et al., 2009). 

O espectrômetro de massas QTrap é chamado de híbrido por possuir o 

sistema de análise triplo quadrupolo com aprisionamento de íons (ion trap). No 

QTrap Q3 é substituído por um analisador do tipo ion trap, que possui maior poder 

de resolução do que um quadrupolo e uma seleção de massas mais precisa devido 

à análise tridimensional dos íons. O trap aprisiona os íons dentro do analisador e 

libera as massas selecionadas gradativamente ao detector. Seu modo de varredura 

pode ser alterado rapidamente de maneira que se obtenha um espectro MRM e 

varredura de íons produto simultaneamente. Ou seja, assim que uma transição 

precursor-fragmento é detectada, pode-se obter o espectro MS/MS detalhado 

daquele ponto e rapidamente voltar ao modo MRM. A alteração dos modos leva 1 

ms e pode ser realizada mesmo com cromatografia a líquido ultra rápida sem perda 

de sensibilidade. Na Figura 2 encontra-se a comparação entre o modo varredura de 

íons produto e o modo MRM (Brochure: AB SCIEX QTRAP 5500; EBERLIN, M. N. et 

al., 2009; WONG, P. S. et al., 1997). 

 

Figura 2: Comparação entre o modo varredura de íons produto e o modo MRM. 

Adaptado de MRM (Multiple Reaction Monitoring). (Fonte: Disponível em: 

<https://www.broadinstitute.org/scientific-

community/science/platforms/proteomics/mrm-multiple-reaction-monitoring>. Acesso 

em: 15 julho 2014). 
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 Neste estudo foi utilizado o espectrômetro de massas QTrap 5500 (ABSciex, 

EUA) para a obtenção de resultados quantitativos rápidos e confiáveis. 

 

2.4. Fontes ambientes de ionização (DESI e PS)  

 

 A fonte PS é uma fonte de ionização ambiente (pressão atmosférica e 

baixas temperaturas) que surgiu da Ionização de Dessorção por Electrospray 

(DESI). DESI foi descrita em 2004 pelo grupo do professor Cooks na Universidade 

de Purdue e foi inicialmente projetada para a análise de superfícies sólidas, mas seu 

uso se estendeu à ionização de amostras no estado líquido, soluções congeladas ou 

gases adsorvidos. A fonte PS é uma variação da DESI onde a amostra no estado 

líquido é depositada sobre um papel de filtro e deixa-se secar antes das análises. 

Este papel é fixado em um cartucho e possui formato triangular em uma das pontas; 

a amostra é depositada na ponta com formato triangular. O cartucho possui duas 

aberturas para o solvente, uma localizada sobre a amostra e outra antes da amostra. 

Há uma miniesfera de metal no meio do cartucho, onde é direcionada uma descarga 

elétrica para carregar o solvente e iniciar o processo de ionização (COOKS, R. G. et 

al. 2006, LIU, J. et al., 2010; TAKÁTS, Z. et al., 2004;  WANG, H. et al., 2011). 

 As análises por PS-MS podem ser realizadas no modo positivo ou 

negativo e formam em geral íons moleculares intactos [M+H]+ ou [M-H]-. A ionização 

por PS é considerada branda pois causa pouca fragmentação e seus espectros 

possuem características semelhantes aos da ionização por eletronebulização (ESI), 

contendo íons multicarregados, adutos de metais alcalinos e complexos não 

covalentes. A fonte também é capaz de ionizar compostos geralmente não ionizados 

por ESI, como os compostos não polares, colesterol e carotenos. As características 

dos espectros nestes casos são semelhantes aos de Ionização Química a Pressão 

Ambiente (APCI) (LIU, J. et al., 2010; WANG, H. et al., 2011). 

 A fonte de ionização PS é comercializada pela Prosolia Inc. (West 

Lafayette, IN, EUA) e foi lançada em junho de 2014 com o nome Velox360. Sua 

sequência de funcionamento é, em sua maior parte, automatizado (Figura 3). Inicia-

se com a deposição da amostra no papel de filtro, os cartuchos são colocados no 

suporte e deixados secar ao ar; Abaixo do suporte para os cartuchos há um sistema 
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rotatório automatizado. O cartucho é posicionado sob a saída de solvente e uma 

pequena quantidade de solvente é dispensada, primeiro sobre a amostra (zona da 

amostra) e depois sobre o papel de filtro atrás da amostra (zona do solvente); Em 

seguida, a ponta triangular do cartucho é alinhada com o espectrômetro de massas. 

Alta voltagem é aplicada sobre o cartucho durante um pequeno intervalo de tempo e, 

finalmente, o cartucho é descartado após a análise (VELOX 360, 2014). 

 

 

Figura 3: Mecanismo de funcionamento da fonte Velox 360. a) deposição da amostra 

sobre o papel de filtro no cartucho; b) empilhamento dos cartuchos no suporte; c) 

sistema rotatório no ponto de adição do solvente sobre a amostra; d) cartucho 

posicionado em direção ao espectrômetro de massas com alta voltagem ligada e e) 

espectro no fim da análise quando a voltagem é desligada. (Fonte: Adaptado de 

VELOX 360, disponível em <http://www.prosolia.com/resources/videos/velox-360>. 

Acesso em 15 julho 2014). 

 

 O processo de ionização por PS ocorre durante a aplicação de alta 

voltagem sobre o cartucho. A amostra é molhada previamente pelo solvente da 

ionização, formando um filme contendo moléculas dissolvidas. Em seguida, 

moléculas do analito são dessorvidas do papel de filtro pelo solvente carregado pela 

descarga elétrica. Enquanto o solvente viaja pelo papel e ioniza as moléculas 

dissolvidas no filme também ocorre uma rápida separação cromatográfica no papel 

de filtro. Na figura 4 encontra-se a instrumentação da fonte PS e na Figura 5 o 
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mecanismo de ionização proposto e mais aceito atualmente (LIU, J. et al., 2010; 

WANG, H. et al., 2011). 

  

 

Figura 4: Instrumentação típica da fonte Velox360 que utiliza a tecnologia paper 

spray de ionização: 1) cartucho descartável, 1a) zona da amostra, 1b) zona do 

solvente; 2) tela digital; 3) suporte para cartuchos; 4) frascos para solventes. (Fonte: 

Adaptado de VELOX 360, disponível em 

<http://www.prosolia.com/resources/videos/velox-360>. Acesso em 15 julho 2014). 

 

 

Figura 5: Mecanismo de ionização por paper spray. (Fonte: Adaptado de LIU, J. et 

al., 2010). 



 

 

 

CAPÍTULO 3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Materiais 

3.1.1. Solventes 

 

Os solventes usados como fase móvel foram: acetonitrila e água, ambos 

contendo 0,1% de ácido fórmico (grau HPLC - Fluka; EUA), acetonitrila, ácido 

acético, água, dimetilsulfóxido e metanol (grau HPLC - Sigma; Aldrich - EUA)  e 

tampão fosfato-salino pH 7,4 (PBS 1X). 

 

3.1.2. Padrões, conjugados e medicamentos 

 

Os padrões analíticos sólidos lidocaína e verapamil com purezas maiores que 

99% (Sigma; Aldrich - EUA) foram utilizados sem purificação adicional. Soluções 

estoque de lidocaína e verapamil foram preparadas em dimetilsulfóxido (DMSO) e 

mantidas a - 8oC. As soluções utilizadas nos estudos foram preparadas a partir da 

diluição do estoque em tampão PBS 1X, seguida de diluições em série com solução 

de acetonitrila/água 1:1 (para o estudo da quebra enzimática do conjugado de 

medicamento) ou com sangue fresco de camundongos (para o estudo da 

farmacocinética do medicamento). 

Os medicamentos (D1 e D2) e o conjugado de medicamento (C1) foram 

sintetizados pelo departamento de Química Orgânica da indústria farmacêutica 

Abbvie (Chicago, IL, EUA) e suas estruturas são confidenciais (mas seus pesos 

moleculares são conhecidos). Soluções estoques de 5 mmol/L do medicamento D1 e 

do conjugado C1 correspondente foram preparadas em DMSO. Solução estoque de 
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4,9 mmol/L do medicamento D2 foi preparada em metanol/água 1:1. As soluções 

estoque foram mantidas a - 8oC e todas as pesagens foram feitas em balança 

analítica com precisão de 0,01 mg. 

Micropipetas digitais de volume variável (0,5 - 20 µL; 2,0 - 125 µL; 5 - 250 µL; 

25 - 1250 µL) e ponteiras descartáveis (VistaLab, EUA) foram utilizadas no preparo 

de todas as soluções neste estudo. 

 

3.1.3. Instrumentação 

 

 Para o estudo da cinética da quebra enzimática do conjugado do 

medicamento C1 foi empregado o cromatógrafo a líquido Prominance (UFLC 

Shimadzu, EUA) acoplado a espectrômetro de massas QTrap 5500 (ABSciex, EUA) 

com coluna de fase reversa (XBridge C18 - 2.1 x 100 mm x 3.5 μm, Waters EUA). 

 Um protótipo da fonte de ionização PS, construída no laboratório do professor 

Cooks na Universidade de Purdue, foi acoplado ao espectrômetro de massas QTrap 

5500 para a obtenção do perfil farmacocinético do medicamento D2. 

  

3.2. Métodos 

3.2.1. Avaliação da quebra enzimática do conjugado de medicamento 

 

Os parâmetros cinéticos da reação entre o conjugado C1 e a enzima 

responsável pela quebra da ponte ligada ao medicamento D1 foram determinados a 

fim de se obter informações sobre a eficiência da liberação do medicamento dentro 

da célula alvo.  

Os parâmetros cinéticos são obtidos através da equação de Michaelis-Menten 

(Equação 1) para uma concentração fixa da enzima e reagente em excesso.  

 

    (Equação 1) 
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Nesta equação, Vo é a velocidade inicial da reação, [S] é a concentração do 

substrato (conjugado C1), Km é a constante de Michaelis e Vmax é a velocidade 

máxima da reação. A reação atinge Vmax quando a enzima encontra-se 

supersaturada e o aumento da concentração de substrato não causa aumento na 

velocidade da reação. Km é uma grandeza característica do par enzima-substrato 

que indica a afinidade entre estes, convencionou-se que Km é igual à concentração 

de substrato quando Vo é igual à metade de Vmax, ou seja, quanto maior o Km menor 

é a afinidade entre o substrato e a enzima (NELSON, D. L. et al., 2012). 

O conjugado C1 utilizado neste estudo é composto de medicamento e ponte 

apenas, ele não possui o antígeno ligado à ponte devido à limitação da massa 

máxima analisada pelo espectrômetro de massas QTrap 5500 (m/z < 1250). A 

função do antígeno é apenas reconhecer a célula cancerosa e não interfere na 

reação da quebra enzimática da ponte. O estudo da quebra enzimática do 

conjugado foi realizado de acordo com o fluxograma da Figura 6. Todas as reações 

foram realizadas em triplicatas e os valores médios foram utilizados. 

 

 

 

Figura 6: Fluxograma da metodologia empregada na determinação dos parâmetros 

cinéticos da quebra enzimática do conjugado de medicamento. Todas as reações 

foram realizadas em triplicatas e os valores médios foram utilizados. 
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3.2.1.1. Ensaios bioquímicos 

 

O objetivo desta parte do trabalho foi desenvolver uma metodologia para 

comparar a eficiência de quebra de diferentes pontes para conjugados contendo o 

mesmo medicamento. O método foi desenvolvido utilizando o conjugado C1. 

 A concentração da enzima foi mantida igual a 16 nmol/L, e a concentração 

inicial de C1 foi variada (10, 20, 40, 80 e 160 µmol/L). A concentração de D1 livre foi 

medida no decorrer da reação após 5, 10, 15, 30, 45, 60 e 120 min. As reações 

foram conduzidas a 37oC e pH 7,4 e a enzima foi desnaturada com acetonitrila a fim 

de pausar a reação nos tempos desejados. As amostras foram centrifugadas e o 

sobrenadante foi diluído com solução de acetonitrila contendo o padrão interno 

verapamil (concentração final de verapamil igual a 82 µmol/L) para as análises por 

HPLC-MS. 

A partir da concentração de D1 liberada através da quebra enzimática com o 

tempo foi possível obter as velocidades iniciais da reação para cada concentração 

de conjugado e construir a curva Michaelis-Menten; o programa GraphPad Prism 5 

(GraphPad Software, EUA) foi utilizado com esta finalidade. Os valores aproximados 

de Km e Vmax podem ser observados diretamente no gráfico e o programa calcula 

seus valores com os respectivos desvios padrões. O desvio padrão é calculado 

considerando que os argumentos são uma amostra da população (método n-1). 

 

3.2.1.2. Otimização da concentração da enzima 

 

Após a obtenção do valor de Km para C1, fixou-se a concentração do 

conjugado igual ao seu respectivo Km e variou-se a concentração da enzima, 

retirando-se alíquotas nos mesmos pontos (5, 10, 15, 30, 45, 60 e 120 min). A 

concentração inicial do conjugado deve ser igual ao Km, pois assim os fatores 

estéricos que interferem na afinidade entre o substrato e a enzima são 

desconsiderados. Como o objetivo deste estudo é comparar a eficiência de quebra 

da ponte após o substrato ter encontrado e se ligado à enzima, esta variável deve 

ser eliminada.  

A concentração de enzima foi reduzida para 8 nmol/L a fim de reduzir a 

velocidade da reação. É necessário encontrar uma faixa onde a liberação do 
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medicamento varie linearmente com o tempo, permitindo a comparação da eficiência 

da reação através da comparação dos coeficientes angulares das retas 

(medicamento liberado x tempo). Esta faixa é observada no início da reação e sua 

visualização gráfica é mascarada em reações muito rápidas. 

 

3.2.1.3. Quantificação por HPLC-MS 

 

Para a quantificação do conjugado e do medicamento livre em solução foi 

utilizado o método HPLC-MS com ionização por eletronebulização (ESI). A 

temperatura da coluna foi mantida a 30oC e um gradiente de 40 - 90% de acetonitrila 

em água, contendo 0,1% de ácido fórmico (v/v), mostrou resolução satisfatória do 

conjugado e o medicamento durante todas as análises. O tempo de cada corrida foi 

de 6 min, a vazão da coluna foi mantida a 0,6 mL/min e 5 µL de amostra foram 

injetados. Soluções de acetonitrila e água 1:1 foram utilizadas como branco. Todos 

os dados cromatográficos e espectrométricos foram obtidos e analisados através do 

programa Analyst 1.6 (integrado a todos os espectrômetros ABSciex). 

O conjugado, o medicamento e o padrão interno foram ionizados no modo 

positivo com ionização por eletronebulização e detectados simultaneamente no 

modo MRM. Os métodos quantitativos para o medicamento e para o conjugado 

foram desenvolvidos a partir de curvas analíticas compatíveis com as concentrações 

iniciais do conjugado utilizadas nos ensaios bioquímicos. Todas as soluções foram 

feitas em triplicatas e curvas de calibração individuais foram construídas para 

soluções contendo o conjugado + padrão interno e o medicamento + padrão interno. 

A Figura 7 ilustra o sistema de HPLC-MS usado.  
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Figura 7: Instrumentação de um sistema de UFLC Shimadzu acoplado ao QTrap 

5500 ABSciex. (Fonte: Disponível em 

<http://www.pharmacy.umaryland.edu/centers/massspec/spectrometers/absciex.html

>. Acesso em 25 julho 2014). 

 

Os componentes de interesse (C1 e D1) foram identificados por seus íons 

precursores (íon molecular) e os respectivos fragmentos de maior intensidade. A 

quantificação das substâncias foi realizada comparando-se as razões entre suas 

áreas e a área do padrão interno (verapamil) nos cromatogramas com as equações 

das curvas de calibração.  

Durante o processo de ionização o conjugado sofre uma pequena 

decomposição, liberando algum medicamento. Foi, portanto, fundamental separar o 

medicamento proveniente da quebra enzimática do conjugado, antes que a amostra 

fosse ionizada, tornando possível diferenciar o medicamento proveniente da quebra 

enzimática e o medicamento liberado durante o processo de ionização através dos 

tempos de retenção. Para a quantificação, a área do medicamento liberado durante 

o processo de ionização foi adicionada à área do conjugado intacto.  

 

3.2.2. Perfil farmacocinético por PS-MS 

 

O perfil farmacocinético do medicamento D2 foi obtido de acordo com o 

fluxograma da Figura 8. 
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Figura 8: Fluxograma da metodologia empregada na construção do perfil 

farmacocinético para o medicamento D2. *A dosagem do medicamento e a retirada 

das amostras de sangue foram realizados no Departamento de Farmacocinética. 

 

3.2.2.1. Dosagem do medicamento 

 

O perfil farmacocinético do medicamento D2 foi construído para 4 

formulações distintas (F1, F2, F3 e F4) em camundongos machos da linhagem 

Sprague-Dawley. Doses orais de 10 mg de D2 para cada 1 kg da massa do 

camundongo foram realizadas e amostras de sangue foram retiradas após 0,25; 0,5; 

1; 2; 3; 6; 9; 12; 16; 20 e 24 h. Foram utilizadas 4 replicatas biológicas para as 

formulações F1, F2 e F3 e triplicatas biológicas para F4.  

A dosagem do medicamento e a retirada das amostras de sangue foram 

realizadas pelo Departamento de Farmacocinética da empresa Abbvie. As amostras 

de sangue foram levadas ao Departamento de Análises Instrumentais em banho de 

gelo durante o transporte e processadas dentro de 2 h após a coleta. Alíquotas de 

36 µL de cada amostra foram retiradas para as análises de PS-MS e o restante foi 

guardado para as análises de HPLC-MS. Uma mistura de padrão interno, verapamil 

e lidocaína em metanol/água 1:1, foi adicionada às amostras de sangue para uma 

concentração final de 2,5 µmol/L de verapamil e 0,5 µmol/L de lidocaina; 10 µL da 
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mistura final foram depositados sobre o papel de filtro nos cartuchos. As amostras 

foram secas ao ar por 2 h antes das análises por PS-MS.  

 

3.2.2.2. Quantificação do medicamento por PS-MS 

 

 Para a detecção e quantificação do medicamento D2 diretamente das 

amostras de sangue foi utilizado o método PS-MS. A fonte ESI foi retirada para a 

adaptação da fonte PS. O HPLC foi desconectado do MS e o programa foi operado 

no modo de fluxo contínuo para que este reconhecesse a fonte PS. O solvente 

utilizado foi 95% de metanol em água, contendo 0,01% de ácido acético (v/v). Não 

foram utilizados brancos entre as análises porque não há ocorrência de 

contaminação cruzada (carryover) significativa nas análises por PS. O tempo de 

cada análise foi de 36 s e apenas 10 µL de sangue e 1 mL de solvente foram 

utilizados por análise. Todos os dados espectrométricos foram obtidos e analisados 

através do programa Analyst 1.6. A integração da área dos sinais foi realizada 

manualmente, pois o programa apresentou erros no reconhecimento do sinal.  

O medicamento e os padrões internos foram ionizados no modo positivo e 

detectados simultaneamente no modo MRM. O método quantitativo para o 

medicamento foi desenvolvido a partir de curva analítica compatível com as 

concentrações de determinação do medicamento. A curva de calibração foi 

construída com a diluição do medicamento D2 mais os padrões internos em sangue 

fresco de camundongos, para minimizar os erros causados pela matriz. Todas as 

soluções foram feitas em triplicatas. A Figura 9 ilustra o sistema de PS-MS lançado 

em 2014 pela Prosolia. 
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Figura 9: Instrumentação da fonte Velox360 acoplada ao espectrômetro de massas 

TSQ Endura Triplo Quadrupolo. (Fonte: Adaptado de VELOX 360, disponível em 

<http://www.prosolia.com/resources/videos/velox-360>. Acesso em 15 julho 2014). 

 

Os padrões internos foram identificados por seus íons precursores e os 

respectivos fragmentos de maior intensidade. O medicamento foi monitorado pelo 

seu íon precursor, seu fragmento de maior intensidade (íon quantitativo) e seu 

fragmento de segunda maior intensidade (íon qualitativo). 

A quantificação de D2 foi realizada comparando-se a razão entre a área do 

seu pico e a área do padrão interno mais adequado (verapamil) nos espectros com a 

equação da curva de calibração (a área do fragmento de maior intensidade foi 

utilizada para fins de quantificação). O perfil farmacocinético foi construído ao plotar 

a concentração de D2 no sangue em função do tempo após a dosagem. 

   

3.2.2.3. Comparação com HPLC-MS 

 

Os perfis farmacocinéticos para D2 obtidos por PS-MS foram comparados aos 

perfis obtidos por HPLC-MS. As análises por HPLC-MS foram realizadas em 

laboratório distinto por outros analisadores, utilizando as mesmas amostras iniciais 

do estudo por PS-MS. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Parâmetros analíticos dos métodos quantitativos  

 

As equações das curvas analíticas fornecem os dados utilizados para o 

cálculo dos parâmetros analíticos dos métodos quantitativos, como o coeficiente de 

determinação (R2) e o limite de quantificação (LOQ). R2 é diretamente fornecido pelo 

programa Analyst 1.6 junto com a equação da reta da curva de calibração. O LOQ é 

obtido ao multiplicar a razão entre a relação sinal/ruído e os coeficientes angulares 

das respectivas retas por dez (MILLER e MILLER, 1989). A Equação 2 representa 

uma curva genérica de calibração após o ajuste pelo método dos mínimos 

quadrados, onde a é o coeficiente angular e b o coeficiente linear para cada 

substância.  

 

Áreasubstância / Áreapadão interno = a Csubstância / Cpadrão interno + b                        (Equação 2) 

  

4.1.1. Quebra enzimática do conjugado de medicamento  
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As curvas de calibração para o conjugado C1 (Figura 10) e o medicamento 

D1 (Figura 11) foram construídas na faixa de 0,01 a 2,5 mmol/L. As relações 

sinal/ruído para o cálculo dos LOQs foram estimadas pelo desvio padrão das áreas 

dos picos das amostras contendo 1,0 mmol/L, após 10 corridas consecutivas. Os 

parâmetros analíticos indicaram excelente linearidade e recuperação na faixa 

estudada: os valores estimados através da curva de calibração para as soluções 

padrões foram correspondentes aos valores reais (± 5 %) e as retas obtidas 

apresentaram R2 maior do que 0,99 tanto para o conjugado quanto para o 

medicamento. Os LOQs (10 µmol/L) foram compatíveis com as concentrações 

típicas do medicamento na corrente sanguínea. 

  

 

Figura 10: Curva de calibração para o conjugado C1: ÁreaC1 / Áreaverapamil = 0,181 

CC1 / Cverapamil + 0,00351 e R2 = 0,999. Construído com Analyst 1.6.                                       
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Figura 11: Curva de calibração para o medicamento D1: ÁreaD1 / Áreaverapamil = 0,052 

CD1 / Cverapamil + 0,00023 e R2 = 0,997. Construído com Analyst 1.6. 

                      

4.1.2. Perfil farmacocinético por PS-MS 

 

A curva de calibração para o medicamento D2 (Figura 12) foi construída na 

faixa de 2,4 a 1230 nmol/L. Os valores estimados para as soluções padrões 

conhecidas foram correspondentes aos valores reais (± 5 %), e as retas obtidas 

possuem R2 maior do que 0,99, indicando excelente linearidade e recuperação na 

faixa estudada. A relação sinal/ruído para o cálculo do LOQ foi estimada pelo desvio 

padrão das áreas dos sinais de amostras contendo 25 nmol/L, após 10 análises 

consecutivas. O LOQ do medicamento (7,3 µmol/L) é compatível com as 

concentrações típicas do medicamento na corrente sanguínea. 
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Figura 12: Curva de calibração para o medicamento D2: ÁreaD2 / Áreaverapamil = 

0,0055 CD2 / Cverapamil + 0,0126 e R2 = 0,9947. Construído com Excel 2007. 

 

4.2. Os métodos quantitativos 

 

4.2.1. Quebra enzimática do conjugado de medicamento 

 

Os métodos quantitativos para C1 e D1 apresentaram boa detectabilidade e 

seletividade devido ao baixo LOQ obtido, a boa resolução da separação 

cromatográfica somada à alta especificidade e resolução do modo MRM.  

A separação cromatográfica foi fundamental para a determinação do 

conjugado intacto e do medicamento liberado pela quebra enzimática antes da 

ionização. O medicamento liberado durante o processo de ionização foi facilmente 

identificado no cromatograma, pois, apesar da sua massa ser detectada como 

medicamento pelo analisador do MS, seu pico coincidia com o pico do conjugado 

(Figura 13). 
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Figura 13: Cromatograma de 80 µmol/L de C1 após reagir com 16 nmol/L da enzima 

por 10 min, obtido utilizando o método desenvolvido para HPLC-MS. A separação 

entre C1 e D1 liberada pela quebra enzimática é observada através dos diferentes 

tempos de retenção. O pico de D1 que coelui com o pico de C1 representa o 

medicamento liberado durante a ionização. Verapamil é o padrão interno. Construído 

com Analyst 1.6. 

 
 O valor de Km para C1 foi calculado a partir da curva de Michaelis-Menten 

(Figura 14). Como pode ser observado, a velocidade da reação aumenta com o 

aumento da concentração de conjugado, até atingir um valor constante em Vmax. O 

valor de Km é constante para um mesmo par enzima-substrato. Neste estudo foram 

construídas 5 curvas para se obter uma melhor estimativa do seu valor (Km = 18,70 ± 

3,16 µmol/L de C1), apresentado através da média e desvio padrão nos valores 

calculados (Tabela 1).  
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Figura 14: Curvas de Michaelis-Menten para C1 reagindo com 16 nmol/L da enzima, 

pH 7,4 a 37oC. Construído com GraphPad Prism 5. 

 

Tabela 1: Valores de Km para C1 reagindo com 16 nmol/L da enzima, pH 7,4 a 37oC, 

calculados com o GraphPad Prism 5  

t, min Km, µmol/L DESPAD 

5 16,10 6,80 
10 18,80 6,70 
15 14,00 4,80 
30 18,70 3,20 
45 15,60 5,20 
60 22,30 3,20 
120 21,90 6,20 

Média 18,70 3,16 

 

  

 A partir do valor de Km para C1 e a enzima, a concentração inicial de C1 foi 

fixada ([C1] = 18 µmol/L) e a concentração de enzima foi reduzida para 8 nmol/L 

para reduzir a velocidade da reação. A liberação enzimática do medicamento D1 foi 

monitorada, seguindo o mesmo método descrito por HPLC-MS, e observou-se uma 

região linear de liberação até aproximadamente 40 min, nestas condições (Figura 

15). 
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Figura 15: Liberação do medicamento D1 a partir de 18 µmol/L de C1 reagindo com 

16 nmol/L (rosa) e 8 nmol/L (azul) da enzima. Região linear em laranja. Construído 

com GraphPad Prism 5. 

 

Este método poderá ser transferido para qualquer outro conjugado de 

medicamento e empregado para comparar a eficiência com que diferentes pontes 

são quebradas pela enzima através da inclinação da reta (maior inclinação indica 

maior eficiência). 

 

4.2.2. Perfil farmacocinético por PS-MS  

 

 O método quantitativo para o medicamento D2 diretamente de amostras de 

sangue por PS-MS apresentou boa sensibilidade e seletividade, devido ao baixo 

LOQ obtido e à alta especificidade e resolução do modo MRM. Dois fragmentos 

provenientes do íon precursor de D2 foram monitorados no modo MRM. O fragmento 

1, de maior intensidade foi considerado o íon quantitativo e foi utilizado na 

construção da curva de calibração por conferir maior sensibilidade. O fragmento 2, 

segundo de maior intensidade, foi utilizado como íon qualitativo para uma maior 

credibilidade na identificação do medicamento. A razão entre a área do íon 

quantitativo e a área do íon qualitativo (razão quanti/quali) deve ser constante, 

independente da concentração do substrato. Na Figura 16 é ilustrada a validação da 

detecção do medicamento D2 por PS-MS pela razão quanti/quali, cuja variação 
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(3,8%) foi menor que 5% e a inclinação da reta em função do número da amostra 

igual a 0,0061 (teste t). 

 

Figura 16: Validação da detecção do medicamento D2 diretamente do sangue por 

PS-MS através da razão quanti/quali no modo MRM: coeficiente angular igual a 

0,0061 (teste t) e variação de 3,8%. Construído no Excel 2007. 

 

 Os gráficos farmacocinéticos obtidos por PS-MS forneceram o mesmo perfil 

que os obtidos por HPLC-MS. Os valores absolutos das concentrações de D2 

calculados por PS-MS mostraram-se sempre maiores (em torno de 20%) do que os 

calculados por HPLC-MS. A diferença de ± 20% está dentro da margem de erro 

entre duas técnicas diferentes e o fato deste erro ter sido constante (-20% no HPLC-

MS) indica que pode ser facilmente eliminado assim que sua fonte for determinada.  

 Este erro constante pode estar relacionado a perdas do medicamento durante 

o processo de extração no preparo das amostras para o HPLC-MS. Os valores 

calculados por PS-MS seriam, portanto, mais próximos dos valores reais por serem 

medidos diretamente do sangue. Acredita-se também que há uma quantidade maior 

de erros acumulados nos valores calculados por HPLC-MS devido à diferença de 

matriz entre as soluções padrões utilizadas na construção da curva de calibração e 

as amostras reais. O método PS-MS eliminaria os erros de matriz, uma vez que as 
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soluções padrões são preparadas com sangue fresco. Estas hipóteses devem ser 

testadas com ensaios de recuperação que não serão discutidos neste trabalho.  

 Mesmo assim, é viável utilizar tanto HPLC-MS quanto PS-MS para a 

comparação de diferentes formulações, uma vez que o perfil da curva é avaliado e 

não os valores das concentrações em si (Figura 17). 

  

 

Figura 17: Gráficos comparativos dos perfis farmacocinéticos obtidos por PS-MS e 

por HPLC-MS para D2 com diferentes formulações. Construídas com os valores 

médios das concentrações de D2 no sangue em função do tempo, as barras indicam 

o desvio padrão, calculado pelo método (n-1). 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O método quantitativo por HPLC-MS desenvolvido para identificar a região 

linear de liberação enzimática do medicamento foi otimizado para C1 com sucesso. 

A comparação da eficiência de conjugados de medicamentos com pontes diferentes 

poderá ser implementada com a transferência deste método para outros conjugados, 

comparando-se a inclinação das retas obtidas (medicamento liberado x tempo).  

O método quantitativo por PS-MS desenvolvido para a comparação de 

diferentes formulações para um mesmo medicamento foi implementado com 

sucesso, porque forneceu curvas farmacocinéticas com perfil idêntico às obtidas 

pelo método HPLC-MS. PS-MS foi indicado para a análise rápida de um perfil 

farmacocinético mais detalhado com múltiplos pontos, pois utiliza menor quantidade 

de sangue. 

Ambos os métodos permitiram obter alta detectabilidade (LOQ = 10 µmol/L 

para C1 e D1 com HPLC-MS e LOQ = 7,3 µmol/L para D2 com PS-MS) com 

respostas extremamente rápidas do MS e alta seletividade devido ao uso do modo 

MRM. 

 



  

 

 

CAPÍTULO 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ADDONA, T. A. et al., Multi-site assessment of the precision and reproducibility of 

multiple reaction monitoring-based measurements of proteins in plasma. Nat. 

Biotechnol., v. 27, n. 7, p. 633-641, 2009.  

 

Ações de Enfermagem para o Controle do Câncer: uma proposta de integração 

ensino-serviço. INCA, 3 ed. atual. amp., 2008. 

 

Brochure: AB SCIEX QTRAP® 5500 System: Above and Beyond the Extraordinary.  

 

Conjugados e Anticorpo-Medicamento — armas seletivas e precisas contra o câncer. 

Disponível em <http://www.bayerpharma.com.br/pt/pesquisa-

desenvolvimento/tecnologias-tendencias/conjugados-anticorpo-medicamento/>. 

Acesso em: 10 julho 2014. 

 

COOKS, R. G. et al., Ambient Mass Spectrometry. Science, v. 311, n. 5767, p. 1566-

1570, 2006. 

 

Guidance for Industry PAT — A Framework for Innovative Pharmaceutical 

Development, Manufacturing and Quality Assurance. FDA Pharmaceutical CGMPs, 

2004. 

 

EBERLIN, M. N. et al., Espectrometria de Massas — Princípios e Aplicações. 

Disponível em: <http://www.espectrometriademassas.com.br/>. Acesso em: 10 

agosto 2014. 

 



 

31 

 

JEFFREY, S. C. et al. Development and Properties of β-Glucuronide Linkers for 

Monoclonal Antibody-Drug Conjugates. Bioconjugate Chem., v. 17, n. 3, p. 831–840, 

2006. 

 

KATZUNG, B. G. Farmacologia Básica e Clínica. Editora Guanabara Koogan, ed. 10, 

2010. 

 

KESHISHIAN, H. et al., Quantitative, Multiplexed Assays for Low Abundance 

Proteins in Plasma by Targeted Mass Spectrometry and Instable Isotopic Dilution. 

Mol. Cel.l Proteomics, v. 6, n. 22, p. 2212-2229, 2007 

 

LIU, J. et al., Development, Characterization and Application of Paper Spray 

Ionization. Analytical Chemistry, v. 82, n. 6, p. 2463–2471, 2010. 

 

LOW, P. S. et al., Discovery and Development of Folic-Acid-Based Receptor 

Targeting for Imaging and Therapy of Cancer and Inflammatory Diseases. Accounts 

of Chemical Research, v. 41, n.1, p. 120-29, 2008. 

 

MANI, D. R. et al., Statistical characterization of multiple-reaction monitoring mass 

spectrometry (MRM-MS) assays for quantitative proteomics. BMC Bioinformatics, 

13(Suppl 16):S9, 2004. 

 

MILLER, J. C.; MILLER, J. N. Statistics for Analytical Chemistry. 2 ed. New York: 

Ellis Horwood, 1989. p. 227. 

 

MRM (Multiple Reaction Monitoring). Disponível em: 

<https://www.broadinstitute.org/scientific-

community/science/platforms/proteomics/mrm-multiple-reaction-monitoring>. Acesso 

em: 15 julho 2014. 

 

NELSON, D. L. et al., Lehninger Principals of Biochemistry. 6 ed. New York: W. H. 

Freeman, 2012. p. 194. 

 



 

32 

 

SILVA, P. Farmacologia. 7 ed. Lugar: Guanabara Koogan, 2006. p. 24. 

 

SINGH, S. et al., A critical review on the use of modern sophisticated hyphenated 

tools in the characterization of impurities and degradation products. J. Pharm. 

Biomed. Anal.,  v. 69, p. 148-173, 2012. 

 

SKOOG, D. A. et al., Fundamentos de Química Analítica. Tradução da 8 ed. Rio de 

Janeiro: Thomson, 2006. p. 932. 

 

SKOOG, D. A. et al., Princípios de Análise Instrumental. 6 ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2009. p 587.  

 

TAKÁTS, Z. et al., Mass Spectrometry Sampling Under Ambient Conditions with 

Desorption Electrospray Ionization. Science, v. 306, n. 5095, p. 471-473, 2004. 

 

VELOX 360. Disponível em: <http://www.prosolia.com/resources/videos/velox-360>. 

Acesso em: 15 julho 2014. 

 

WONG, P. S., et al., Ion Trap Mass Spectrometry. Current Separations and Drug 

Development, v. 16, n. 3, 1997. 

  

WANG, H. et al., Paper Spray for Direct Analysis of Complex Mixtures Using Mass 

Spectrometry. Angewandte Chemie Int., v. 49, n. 5, p. 877–880, 2011. 

. 


