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Introdução: A clindamicina é um antimicrobiano que pode ser
utilizado no tratamento de infecções odontogênicas, por apresentar
alta absorção oral e significativa penetração tecidual, incluindo
penetração no osso. Até o momento não se conhece a fração de
clindamicina livre que penetra nos tecidos. A microdiálise (MD) é
uma técnica que permite amostrar pequenos volumes fisiológicos
para determinação das concentrações livres de fármacos, em
diferentes biofases, o que pode auxiliar na promoção de um
tratamento mais efetivo.

Objetivo: Determinar as concentrações livres de clindamicina após
dose única, por microdiálise, no músculo masseter – região
maxilofacial, de ratos Wistar.

Metodologia: Resultados: O método analítico foi desenvolvido empregando-se
separação cromatográfica realizada em cromatógrafo UPLC
Agilent 1290 Infinity, com detecção em espectrômetro de massas
Agilent 6460 Triplo Quadruplo com fonte de ionização ESI. A
quantificação do analito na matriz biológica foi baseada na área do
pico de clindamicina. 
 
 
 
 
 
 
 
A curva de calibração foi preparada na faixa de 0,25 a 10 µg/mL. O
tempo de retenção do fármaco foi de 4,41 minutos. A taxa de
recuperação das sondas de microdiálise foi cerca de 40%, não
sendo diferentes (p > 0,05) quando comparadas entre os diferentes
métodos (D e RD) de recuperação. O fluxo de 2,0 μL/min foi
selecionado para os experimentos. Baseando-se nas concentrações
de clindamicina encontradas, obteve-se tempo de meia vida de 3,08
h e ASC0-inf de 20,75 mg*h/L quando a dose de 51 mg/kg foi
empregada em ratos Wistar sadios. 
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Utilizadas 3 sondas CMA/20 (10 mm,
cutoff de 20 kDa, Estocolmo, Suécia)  

As sondas de MD foram calibradas in vitro e in vivo, empregando-se
fluxos de 1 e 2 μL/min, nas concentrações de 0,25 e 10,0 μg/mL, tanto
por diálise (in vitro) quanto por retrodiálise (in vitro e in vivo).  A
temperatura foi mantida em 37ºC ± 1ºC.

A recuperação das sondas
empregando-se o método de diálise
foi calculada pela equação:
           EE% = (Cout/Csol ) x 100                                     
onde EE (%) é a recuperação relativa
em porcentagem; Cout é a
concentração no dialisado e Csol é a
concentração de clindamicina no
líquido de perfusão.

A recuperação das sondas por RD foi
calculada pela equação:
 
                                                     
                        
onde RD (%) é a recuperação relativa
em porcentagem, Cout é a
concentração no dialisado e Cin é a
concentração no perfusado.

Amostras coletadas a cada 30
minutos, durante um período

de 7 horas.

Cromatograma da clindamicina em amostra de microdiálise.
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Conclusão:  Foi possível realizar a determinação das concentrações
livres de clindamicina no músculo masseter de ratos Wistar após
administração de dose única intravenosa de 51 mg/kg. O perfil
tecidual foi caracterizado por um período de 7 horas.


