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Introdução 

Cianobactérias são organismos com grande 
versatilidade metabólica, o que permite que habitem 
vários tipos de ecossistemas e ocasiona na síntese 
de uma diversidade de metabólitos secundários, 
como as cianotoxinas. Em meio aquoso, a 
eutrofização favorece a floração dessas bactérias, 
aumentando assim a concentração de toxinas. 
Dentre estas, encontra-se as Microcistinas (MC), 
que são heptapeptídeos cíclicos e agem como 
hepatotoxinas através da reação irreversível de 
fosfatases com sua porção Mdha. Os aminoácidos 
encontrados nas posições 2 e 4 são variáveis e 
compõem a nomenclatura. Em conjunto com outras 
substituições menos comuns, estas modificações 
resultam em um grande número de variantes 
estruturais (acima de 80 MC descritas). 
 

 
Figura 1. Estrutura geral das microcistinas. 
 
O limite estipulado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para MC-LR é de 1 µg/L em águas de 
consumo humano¹. 
Os principais desafios envolvidos na determinação 
de MC em corpos d’água são o limite de detecção, a 
diversidade estrutural e as deficiências no 
processamento das amostras. Neste contexto, a 
utilização de padrões internos é indispensável para 
a sua quantificação. 
O trabalho aqui apresentado visa à síntese de 
padrões internos por meio da derivatização da 
porção Mdha das microcistinas via reação de adição 
de Michael. 

Resultados e Discussão 

Estudos preliminares foram feitos usando moléculas 
análogas à porção Mdha (Acrilamida e Ácido 
acetamidacrílico) e tióis (-SH) como nucleófilos (N-
acetil-cisteína e 2-mercaptoetanol). Tais estudos 
mostraram que os nucleófilos apresentaram boa 

compatibilidade com o meio reacional e elevada 
taxa de conversão.  
As condições determinadas nos testes com 
análogos foram aplicadas na derivatização das MC 
(Figura 2). 

Figura 2. Derivatição das MC. 

 
Os tióis foram reagidos com a MC-LR (padrão 
Sigma) em meio básico (NH4HCO3 50 mM) em 
atmosfera inerte. As amostras foram analisadas por 
ESI(+)-MS nos modos SIM, Precursor Ion Scan e 
MRM (LCMS-8040, Shimadzu). 
Conforme os resultados com os análogos de Mdha, 
as reações de adição envolvendo o 2-mercapto- 
etanol foram quantitativas. Embora tenha 
apresentado comportamento promissor nos testes 
preliminares, as adições com N-acetil-cisteína não 
apresentaram bons rendimentos, provavelmente 
devido ao impedimento estérico. A conversão pôde 
ser aumentada com excesso do tiol. 

Conclusões 

A síntese dos padrões internos para a MC-LR 

através de adição de Michael se mostrou eficaz 

usando o 2-Mercaptoetanol como nucleófilo. A 

reação com a N-acetil-cisteína continua sob estudo 

para otimização da derivatização. Outros padrões 

de microcistinas estão sendo obtidos através de 

extrações² de amostras da Represa Billings. 

As MC identificadas nestas coletas³ serão usadas 

como substrato nas adições de Michael. 

Desta forma será possível desenvolver um padrão 

interno compatível com a maioria das variantes 

conhecidas. 

Agradecimentos 

Shimadzu, PROGRAD-Unifesp e CNPq 

1 WHO. Guidelines for drinking water quality. 2ª Ed. Health Criteria 

and Other Supporting Information, vol. 2. World Health Organization, 

Geneva, 1998. 
² Lawton, L.A.; Edwards, C.; Codd, G.A. Analyst, 1994,119,1525.  

³ Dörr, F. A. et al. Rapid Commun.Mass Spectrom., 2011, 25, 1981. 


