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Introdução 
A 1,5-bis(4-oleil-3-metoxifenil)-penta-1,4-dien-3-ona 

(1) (Figura 1), é um análogo da curcumina, uma 
substância de origem natural, com uma ampla 
variedade de ações biológicas [1]. 

 
Figura 1. 1,5-bis(4-oleil-3-metoxifenil)-penta-1,4-dien-3-ona (2). 

 
A formulação do composto 1 em emulsão 

apresentou ação citotóxica contra células de 
melanoma murino B16F10, inibição de crescimento 
tumoral de 25%, em camundongos inoculados com 
a mesma linhagem celular e redução do número de 
metástases. A toxicidade em camundongos Balb/C 
foi muito baixa (DL50 = 2500 mg/kg) e classificada 
na categoria 5, de acordo com o Globally 
Harmonized Classification System (GHS), protocolo 
da Organização para Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento da Comunidade Econômica 
Européia [2,3]. 
Para dar continuidade aos estudos pré-clínicos de 

farmacocinética do composto 1, este trabalho teve 
como objetivo o desenvolvimento de validação de 
método bioanalítico para a quantificação do ativo 
em plasma. 

Resultados e Discussão 
Para o desenvolvimento e validação do método 

bioanalítico, foi utilizada cromatografia líquida de 
alta eficiência (HPLC) em coluna de fase reversa 
(C18 – 15 cm x 4,6 mm), com fase móvel de 
isopropanol:acetonitrila:(ácido fosfórico/água–20%) 
(85:5:10) a um fluxo de 0,8 mL/min e comprimento 
de onda de análise de 360 nm. 
A eficiência da extração do analito da matriz 

biológica é de extrema importância para possibilitar 
sua quantificação. Neste trabalho foram testados 
vários solventes empregando os métodos de 
extração líquido-líquido e por precipitação de 
proteínas, buscando a máxima eficiência. A mistura 
tetraidrofurano:n-butanol (1:1) apresentou a melhor 
eficiência de extração/recuperação, em torno de 
50%, por precipitação de proteínas. A lipofilicidade 
do composto 1 promove forte agregação com 
proteínas plasmáticas, dificultando sua extração. 

 
De acordo com a nova resolução da ANVISA para 

métodos bioanalíticos [4], se a precisão e exatidão 
estiverem dentro dos valores exigidos, a eficiência 
da extração não necessita ser tão elevada.  
A curva de calibração, para quantificar o ativo no 

plasma, foi realizada com cinco amostras de plasma 
humano, em triplicata,  contaminadas com o 
composto 1 nas concentrações 31,25, 62,5, 125, 
250 e 500 µg/mL. O coeficiente de correlação, r = 
0,99985, mostra que há uma boa conformação dos 
dados experimentais a um modelo linear. 
O método é bastante seletivo, pois não apresenta 

interferentes na região de quantificação do analito, 
em torno de 3,2 minutos. 
A precisão, avaliada para as concentrações baixa 

(31,25 µg/mL), média (125 µg/mL) e alta (500 
µg/mL), mostra que os valores de coeficiente de 
variação 14,1%, 8,2 % e 10,6 %, respectivamente, 
estão dentro dos padrões estabelecidos pela 
ANVISA, que determina no máximo 15 % de 
variação para precisão.  
Embora a extração não seja tão eficiente, os 

valores encontrados para exatidão, variaram entre 
97,1 e 106,3 %. Estes, estão dentro dos 
preconizados pela ANVISA para métodos 
bioanalíticos, que prevê variações inferiores a 20% 
para o limite superior de quantificação (LSQ) e limite 
inferior de quantificação (LIQ), e inferior a 15 % para 
outras concentrações. 

Conclusões 
O método bioanalítico para quantificação do 

composto 1 em amostras de plasma foi 
desenvolvido e validado, pois apresenta valores 
adequados de precisão, exatidão e linearidade 
descritos pelos padrões estabelecidos para 
validação de métodos bioanalíticos. 
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