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Introdução 
As Microcistinas (MCs) são heptapeptídeos cíclicos 
hepatotóxicos produzidas durante florações de 
cianobactérias. Sua detecção e quantificação são 
de grande importância devido aos danos a saúde 
humana que essas cianotoxinas podem causar. 
Atualmente, a técnica MALDI-TOF-MS tem se 
mostrado uma eficiente ferramenta para a análise 
de MCs, e recentes estudos tem reportado seu uso 
na quantificação destas. O objetivo deste trabalho é 
avaliar o desempenho de diferentes métodos de 
preparo de amostra para MALDI-TOF-MS, e seu 
uso como uma ferramenta quantitativa para MCs. 

Resultados e Discussão 
A primeira etapa do trabalho consistiu na análise do 
padrão comercial da microcistina-LR (MC-LR) por 
11 métodos clássicos de preparo de amostras para 
MALDI-TOF-MS em comparação com um novo 
método desenvolvido em nosso laboratório (método 
Hooke). Em todas as análises foi utilizado como 
matriz o ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico (CHCA). 
Para a seleção do melhor método e para a 
construção da curva de calibração o peptídeo 
angiotensina-I foi utilizado como padrão interno (PI) 
por possuir a mesma eficiência de ionização que a 
MC-LR. À todas as amostras foi adicionado sulfato 
de zinco de modo a obter a concentração de 5 
µmol/L para evitar a formação de adutos de sódio e 
potássio. 
Os métodos foram avaliados com relação aos 
coeficientes de variação (CV) utilizando como 
parâmetro a razão entre as alturas dos sinais da 
MC-LR (2,5 µmol/L) e o do padrão interno (50 
µmol/L). Os métodos foram avaliados também em 
relação ao limite de detecção do método (LDM) e do 
limite de quantificação do método (LDQ). Para a 
determinação do LDM e LDQ foram analisados sete 
replicatas do branco e da amostra em uma 
concentração próxima do limite de detecção (1,0 
µmol/L). O método Hooke apresentou os melhores 
resultados para o CV (7,8%), LDM (0,06 µmol/L) e 
LDQ (1,8 µmol/L) em comparação com os métodos 
testados e em comparação com o métodos 
descritos na literatura.1 

 
 
O método Hooke consiste em aplicar 1,0 µL da 
amostra (padrão de MC-LR) sobre a placa de 
MALDI, secá-la à vácuo e, em seguida, aplicar 1,0 
µL da solução saturada de matriz (CHCA) sobre a 
amostra seguida de secagem à vácuo. 
Para a quantificação da MC-LR foi construída uma 
curva de calibração utilizando as seguintes 
concentrações: 10, 7, 5, 2,5, 1, 0,5, 0,1 e 0 µmol/L. 
A curva de calibração construída apresentou boa 
linearidade e R2 = 0,99. A Figura 1 apresenta o 
espectro relativo a concentração de 2,5 µmol/L. 
 

 
 
Figura 1: Espectro de MALDI-TOF-MS, no modo 
positivo, relativo a 2,5 µmol/L de MC-LR para a 
curva de calibração. 
 
Várias amostras de MC-LR de concentração 

conhecida foram utilizadas para validar este 
método. 

Conclusões 
 O método Hooke de preparo de amostra para a 
quantificação de Microcistinas por MALDI-TOF-MS 
se mostrou eficiente e superior aos métodos 
descritos na literatura. 
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