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I. INTRODUCERE
Analiza cromatografică a clopidogrelului din probe biologice a evoluat odată cu
necesităţile terapeutice şi strategia de reducere a rezistenţei multifactoriale a acestui
medicament.
Cercetarea de faţă propune estimări calitative şi cantitative ale clopidogrelului şi
metabolitului său de acid carboxilic din comprimate şi din plasma umană prin
cromatografia de lichide de înaltă performanţă. Elementul de noutate îl constituie
studierea profilului farmacocinetic al clopidogrelului alături de alte două medicamente
incluse în schema terapeutică, atorvastatina şi pantoprazolul.

II. STADIUL CUNOAŞTERII
Această parte a tezei de doctorat este alcătuită din trei capitole cu informaţii din
literatura de specialitate (ghiduri cu recomandări internaţionale, articole ştiinţifice).
Primul

capitol

al

tezei

de

doctorat

descrie

incidenţa

evenimentelor

cardiovasculare de natură aterotrombotică, mecanismele principale de producere şi
manifestările clinice ale aterotrombozei. Prevenţia în bolile cardiace de natură
aterotrombotică a devenit o abordare pe viaţă, implementându-se recomandări precise
cu privire la dietă, modul de viaţă şi scăderea factorilor de risc [1].
Capitolul
medicamentului
farmacodinamice,

al

doilea

contribuie

clopidogrel,
indicaţiilor

prin
şi

la

definirea

prezentarea
modului

profilului

farmacologic

particularităţilor
de

administrare,

al

farmacocinetice,
interacţiunilor

medicamentoase dintre clopidogrel-atorvastatină şi clopidogrel-pantoprazol. Sunt
prezentate rezultatele studiilor clinice din literarura de specialitate şi strategia
terapeutică recomandată de către ghidurile internaţionale de cardiologie pentru pacienţii
cu sindrom coronarian acut şi riscuri cardiovasculare majore [2].
In capitolul al treilea sunt prezentate metodele cromatografice din literatura de
specialitate, aplicaţiile lor în studiile de bioechivalenţă şi biodisponibilitate precum şi
studiile farmacocinetice ale clopidogrelului şi a metabolitului său de acid carboxilic.
Clopidogrelul a fost analizat prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă :
HPLC-MS [3], HPLC-MS-MS [4-9], HPLC-UV[10-11]. Sunt descrise etapele analizei
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cromatografice începând de la pregătirea probelor de plasmă, tehnicile recente de
extracţie plasmatică, separarea prin eluţie izocratică [12] şi în gradient [4], optimizarea
compoziţiei fazei mobile şi a pH-ului acestora prin ajustarea cu soluţii tampon.
Stadiul cunoaşterii conţine partea teoretică şi include elaborarea pe baza analizei
literaturii de specialitate a unei liste de metode analitice de determinare a
clopidogrelului şi a metabolitului derivat de acid carboxilic din probe biologice [13].

III. CONTRIBUŢII PERSONALE
III.1. Motivarea alegerii temei de cercetare
În acest capitol sunt menţionate detaliile referitoare la motivarea alegerii studiilor
farmacocinetice

clopidogrel-atorvastatină

respectiv

clopidogrel-pantoprazol

şi

importanţa determinării profilului concentraţiei plasmatice în timp a clopidogrelului la
pacienţii cu riscuri cardiovasculare majore.

III.2. Analiza simultană a clopidogrelului bisulfat, atorvastatinei calcice şi
acidului acetilsalicilic din comprimate prin cromatografia de lichide de înaltă
performanţă
Acest capitol propune un studiu design pentru optimizarea compoziţiei fazei
mobile (tampon KH2PO4 şi acetonitril ) cu parametrii cromatografici rezoluţie (Rs), timpul
de retenţie (tR) şi factorul de trenare (Tf). Au fost efectuate 11 experimente randomizate
pentru optimizarea metodei cromatografice folosind softul MODDE 9.1., modelul CCF
(Central Composite Face-Centered) cuadratic, ajustat cu PLS (Partial Least Squares –
pentru mai multe răspunsuri).
Analiza cromatografică a fost determinată folosind cromatograful de lichide
„Thermo Finnigan Surveyor” echipat cu un detector cu rețea de fotodiode şi un soft de
achiziție a datelor „Thermo Finnigan Xcalibur”. Separarea a fost realizată folosind o
coloană cromatografică cu faze inversate de tip HDS Hypersil C 18 (250x4.6 mm; 5µm).
Faza mobilă a fost optimizată cu ajutorul rezultatelor obţinute din designul propus şi a
constat într-un amestec tampon KH2PO4 0.01 M (cu pH=2.6 ajustat cu acid ortofosforic
85%) :acetonitril :metanol 20:40:40 (v/v/v) ) cu debitul de 0.8 mL·min-1.
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Liniaritatea metodei a fost determinată în intervalul de concentraţii de 0.03-5
µg·mL-1 pentru clopidogrel bisulfat, 0.03-2 µg·mL-1 pentru acidul acetilsalicilic şi 0.041.25 µg·mL-1 pentru atorvastatină. Precizia a fost determinată prin analiza de şase ori a
soluţiilor probelor de control (0.05, 0.3, 1 µg·mL-1 pentru clopidogrel bisulfat, 0.08,
0.1,.0.8 µg·mL-1 pentru atorvastatină şi 0.05, 0.5,1 µg·mL-1 pentru acidul acetilsalicilic).
Separarea prin cromatografia de lichide de înaltă performanţă a clopidogrelului
bisulfat, acidului acetilsalicilic şi atorvastatinei din comprimate este redată în figura1
[14]. Timpii de retenţie pentru compuşii de analizat au fost: 3.138 minute pentru acidul
acetilsalicilic, 4.133 minute pentru atorvastatină şi 6.833 minute pentru clopidogrel
bisulfat.

Figura 1. Cromatograma din comprimate obţinută pentru acidul acetilsalicilic ( peak 1)
atorvastatină (peak 2), clopidogrel bisulfat (peak 3) cu faza mobilă tampon KH2PO4 0.01
M (pH=2.6) :acetonitril:metanol 20:40:40 (v/v/v)
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III.3. Contribuţii la dezvoltarea unei metode cromatografice de lichide de
înaltă performanţă cu fază inversă pentru detecţia simultană a metabolitului de
acid carboxilic al clopidogrelului şi pantoprazolului din plasma umană: Studiu
pilot
In vederea analizei interacţiunii medicamentoase clopidogrel-pantoprazol a fost
dezvoltată şi validată o metodă cromatografică simplă şi specifică pentru estimarea
simultană a metabolitului de acid carboxilic al clopidogrelului şi pantoprazolului în
plasma umană.
Analiza s-a efectuat cu acelaşi sistem cromatografic „Thermo Finnigan
Surveyor”. Faza mobilă a fost formată din apă (pH=3 ajustat cu acid ortofosforic 85%):
metanol: acetonitril 36:10:54 (v/v/v) şi debitul de 1 mL·min-1. Probele de plasmă au fost
preparate prin adăugarea de 25µL SI (ibuprofen) 100 µg·mL-1 şi 25 µL de soluţii de
lucru la 0.5 mL de plasmă (obţinută prin centrifugarea probelor de sânge la 4000 rpm
pentru zece minute). Proteinele plasmatice au fost precipitate cu 1 mL de acetonitril.
Proba a fost centrifugată din nou. Supernatantul a fost evaporat sub un curent de azot ,
iar reziduul obţinut a fost reluat în metanol. Volumul injectat a fost de 20 µL.
Metoda a fost validată conform ICH [15] în vederea liniarităţii, limitei de
cuantificare, preciziei, acurateţei, specificităţii şi aplicată cu succes în detecţia
concentraţiei plasmatice a clopidogrelului şi pantoprazolului la doi pacienţi aflaţi sub
tratament cu 75 mg clopidogrel şi 20 mg pantoprazol. Liniaritatea a fost observată în
domeniul de concentraţii de 0.03-5 µg·mL-1 pentru metabolitul de acid carboxilic al
clopidogrelului şi 0.04-5 µg·mL-1 pentru pantoprazol. Limitele de cuantificare au fost de
0.03 µg·mL-1 pentru metabolitul de acid carboxilic al clopidogrelului şi 0.04 µg·mL-1
pentru pantoprazol. Timpii de retenţie ai metabolitului de acid carboxilic, pantoprazolului
şi ibuprofenului (5µg·mL-1) au fost 4.083 minute , 4.550 minute şi 9.817 minute.
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Figura 2. Cromatograma unei probe plasmatice de la un pacient la 45 de minute postdoză sub tratament cu 75 mg clopidogrel şi 20 mg pantoprazol cu metoda propusă
(peak-ul 1-metabolitul de acid carboxilic al clopidogrelului, peak-ul 2- pantoprazolul,
peak-ul 3- SI (ibuprofen) 5µg·mL-1).

III.4. Contribuţii la dezvoltarea şi validarea unei metode cromatografice de
lichide de înaltă performanţă cu fază inversă pentru detecţia simultană a
clopidogrelului bisulfat, metabolitului său de acid carboxilic si atorvastatinei din
plasma umană: Studiu farmacocinetic
Numeroase ghiduri internaţionale oferă recomandări importante cu privire la
modalitatea de prescriere a antiagregantelor plachetare şi statinelor pentru pacienţii cu
aterotromboză (sindrom coronarian acut, accident vascular cerebral, boală arterială
periferică) [16]. Obiectivul principal ale cercetării a fost detecţia plasmatică a
clopidogrelului şi a metabolitului său în prezenţa atorvastatinei. Pentru elaborarea
acestui obiectiv am considerat oportună folosirea ca metodă de separare a analiţilor de
interes cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC).
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Detecţia simultană a clopidogrelului bisulfat, metabolitului său de acid carboxilic
şi atorvastatinei din plasma umană a fost realizată cu acelaşi sistem cromatografic
„Thermo Finnigan Surveyor” cu eluţie în gradient [17], a cărei compoziţie este
prezentată în tabelul 1.
Tabelul 1. Eluţia în gradient pentru metoda cromatografică în gradient
Timp
(min)

Solvent A
(Tampon fosfat)

Solvent B
(ACN)

0.01
2.00
3.00
4.00
8.00
10.00
18.00
19.00
20.00

90
90
60
30
30
30
30
90
90

10
10
40
50
50
40
50
10
10

Solvent C
(CH3OH)
0
0
0
20
20
30
20
0
0

Toate probele de plasmă au fost tratate identic conform următoarei tehnici de
lucru : la 0.5 mL plasmă au fost adăugaţi 20 µL soluţie standard intern ibuprofen (50
µg·mL-1), 20 µL soluţie standarde de lucru pentru fiecare analit în parte şi 200 µL soluţie
de HCl (2 M). Precipitarea proteinelor s-a realizat cu 500 µL acetonitril. Probele au fost
agitate energic pentru 5 minute şi centrifugate pentru 10 minute la 4500 rpm.
Supernatantul a fost evaporat sub un curent de azot la temperatura ambientală.
Reziduul obţinut a fost redizolvat în 500 μL metanol şi 20 μL au fost injectaţi în coloana
cromatografică.
Liniaritatea metodei a fost determinată pentru 8 nivele de concentrație cuprinse
în intervalul 0.008-2 µg·mL-1 pentru clopidogrel bisulfat, 0.01-4 µg·mL-1 pentru
metabolitul de acid carboxilic al clopidogrelului şi 0.005-2.5 µg·mL-1 pentru
atorvastatină. Curba de calibrare a fost realizată pornind de la limita de cuantificare de
0.008 µg·mL-1 pentru clopidogrel bisulfat, 0.01 µg·mL-1 pentru metabolitului de acid
carboxilic al clopidogrelului şi 0.005 µg·mL-1 pentru atorvastatină. Timpii de retenţie ai
metabolitului de acid carboxilic al clopidogrelului, atorvastatinei, ibuprofenului(2µg·mL-1)
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şi clopidogrelului bisulfat au fost 9.663, 10.998, 11.802, 12.682 minute conform
cromatogramei din figura 3. Au fost determinate studii de degradare forţată pentru
determinarea stabilităţii substanţei active şi interferenţa excipienţilor.

Figura 3. Cromatograma unei probe plasmatice de la un pacient la 40 de minute de la
administrarea clopidogrelului 75 mg şi atorvastatinei 40 mg folosind metoda în gradient
cu debitul de 1 mL·min-1
Metoda a fost aplicată într-un studiu farmacocinetic la pacienţii cu polimedicaţie
cu 75 mg clopidogrel şi 20, 40 respectiv 80 de mg atorvastatină. Pentru metabolitul de
acid carboxilic al clopidogrelului au fost obţinute următoarele rezultate: Cmax= 4.2 µg·mL1

, Tmax=1 h, t1/2=4.51 h pentru pacientul 1, Cmax= 4.77 µg·mL-1, Tmax=1.24 h, t1/2=3 h pentru

pacientul 2, Cmax= 3.32 µg·mL-1, Tmax=1 h, t1/2= 5.21h pentru pacientul 3. In cadrul
aceluiaşi studiu au fost determinaţi şi parametrii farmacocinetici ai atorvastatinei,
obţinandu-se următoarele valori : Cmax= 0.09 µg·mL-1, Tmax=3 h, t1/2= 8.51 h pentru
pacientul 1, pentru Cmax= 0.15 µg·mL-1, Tmax= 2.52 h, t1/2= 8.37 h pentru pacientul 2, Cmax=
0.19 µg·mL-1, Tmax= 3.06 h, t1/2= 9.32 h pentru pacientul 3. Pentru pacienţii incluşi in
studiu efectul atorvastatinei asupra parametrilor farmacocinetici ai clopidogrelului este
modest şi nu se recomandă ajustarea dozelor sau stoparea medicaţiei hipolipemiante.
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Figura 4. Profilul concentraţiei plasmatice a clopidogrelului bisulfat, metabolitului său
de acid carboxilic şi atorvastatinei în timp la trei pacienţi după administrarea a 75 mg
clopidogrel şi 20 mg (pacient 1), 40 mg (pacient 2) şi 80 mg (pacient 3) atorvastatină
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IV. CONCLUZII
Au fost propuse teste preliminare pe parcursul metodei cromatografice pentru
optimizarea compoziţiei fazei mobile (tampon KH2PO4 şi acetonitril) cu parametrii
cromatografici: rezoluţie (Rs), timpul de retenţie (tR) şi factorul de trenare (Tf). Analiza
cromatografică din comprimate a fost posibilă prin folosirea unei faze mobile optimizate
cu ajutorul rezultatelor obţinute din designul propus, formată din tampon KH2PO4 0.01M
(cu pH=2.6 ajustat cu acid ortofosforic 85%): acetonitril: metanol 20:40:40 (v/v/v).
Analiza cromatografică simultană a clopidogrelului şi pantoprazolului din plasma
umană a fost determinată prin eluţie izocratică cu faza mobilă formată din apă (pH=3
ajustat cu acid ortofosforic 85%): metanol: acetonitril 36:10:54 (v/v/v) şi debitul de 1
mL·min-1. Metoda validată a fost aplicată cu succes în detecţia concentraţiei plasmatice
a clopidogrelului şi pantoprazolului la doi pacienţi aflaţi cu

tratament antiagregant

plachetar cu clopidogrel.
Următoarea etapă a constat în dezvoltarea şi validarea unei metode
cromatografice cu eluţie în gradient pentru determinarea simultană a clopidogrelului
bisulfat, metabolitului său de acid carboxilic şi atorvastatinei din plasma pacienţilor cu
tratament antiagregant plachetar cu 75 mg clopidogrel şi 20, 40 respectiv 80 mg de
atorvastatină.
Analizele cromatografice se pot continua pe probe plasmatice la pacienţii cu risc
cardiovascular major şi se pot analiza posibilele interacţiuni medicamentoase din
schema de tratament.
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