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Investigar a farmacocinética plasmática da clindamicina após dose 
única de 80 mg/kg em ratos Wistar e determinar os parâmetros 
farmacocinéticos por análise não compartimental (ANC) dos dados.

Clindamicina

Prostatite

Pertence à classe 
das lincosamidas

Infecção mais frequente 
do trato urinário masculino

Propionibacterium acnes 

Indicada para tratar 
infecções causadas por 

Pode estar 
presente na

Ratos Wistar machos (n=4) 

Anestesiados com uretano 
(1,25 g/kg) por via intraperitoneal 

Artéria carótida foi canulada e 
mantida com heparina 1% 

Administração de clindamicina 
em dose única de 80 mg/kg pela 

veia lateral caudal (i.v. bolus)

Peso aproximado de 300g 

As amostras de sangue (200 µL) 
foram coletadas da artéria carótida 
em tubos de centrífuga heparinizados 
nos tempos de:  5, 15, 30, 45, 60, 90, 
120, 240, 360, e 480 minutos após a 
administração da clindamicina. 

- Preparação das amostras para análise:

100 µL da amostra 
(plasma) 

400 µL de padrão interno 
(cimetidina - 10 ug/mL)

Vórtex 
(3 min)

Centrifugados 

Sobrenadante 
aliquotado 
em vials 

com inserts 

Injetados em 
LC-ESI-QTOF-MS 

Leitura das amostras 
feita através de uma 

curva padrão

Os perfis individuais de concentração plasmática total e os parâmetros 
farmacocinéticos por análise não compartimental (ANC) foram 
determinados pelo Software Phoenix (WinNonlin).

Centrifugou-se as amostras (12.000 rpm por 10 minutos) obtendo-se o 
plasma que foi armazenado em freezer a -70ºC.

Os parâmetros farmacocinéticos por análise não compartimental (ANC) 
determinados pelo Software Phoenix estão na tabela 1.  

Foi possível determinar a farmacocinética não compartimental 
plasmática da clindamicina em ratos Wistar após administração de 80 
mg/kg em dose única. Os dados posteriormente serão utilizados 
comparativamente com a abordagem compartimental. 
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Modelos não compartimentais são os que mais se aproximam da 
realidade fisiológica do organismo humano.

Câncer de próstata

Contribui para o 
aparecimento de

Tabela 1 - Parâmetros farmacocinéticos por análise não compartimental

Parâmetros Farmacocinéticos Clindamicina

Tempo de meia vida 3,0 ± 0,3 horas

Área sob a curva 0 - infinito 71,3 ± 24,2 ug*h/mL

Clearance 1,19 ± 0,4 L/h/kg

Volume de distribuição 5,0 ± 1,2 L/kg
Fonte: elaborado pelo autor (2020)

Tipo de câncer mais 
frequente em homens


