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Introdução 

O metabolismo do triptofano ocorre ativamente em 

macrófagos, células dendríticas e tecidos humanos, 

onde participa nos processos de imunoescape de 

tumores
1
. Este aminoácido é precursor de inúmeros 

compostos biologicamente ativos, como a 

melatonina (MEL), a triptamina (TRY) e 

dimetiltriptamina (DMT), os quais estão ligados à 

clonogenicidade de tumores. Neste contexto, este 

trabalho teve como objetivo a otimização de 

metodologia para extração líquido-líquido (ELL) de 

MEL, TRY e DMT em meio de cultura DMEM, para 

sua posterior determinação em culturas celulares 

por cromatografia líquida de alta eficência acoplada 

a espectrometria de massas (LC-MS/MS). Avaliou-

se ainda a utilização de 6-cloroMEL como padrão 

interno. 

Resultados e Discussão 

A recuperação mede a eficiência do procedimento 

de extração de um método analítico dentro de um 

limite de  variação
2
. Ela foi determinada em função 

da relação entre as áreas do padrão extraído e não 

extraído, tanto para o analito quanto para o padrão 

interno, separadamente. Amostras em meio DMEM 

e em solvente foram contaminadas com três 

concentrações diferentes (1 , 10 e 50 ng/mL), em 

triplicata, e submetidas a extração líquido-líquido 

(ELL) utilizando-se como solventes acetato de etila 

(AcOEt), diclorometano (CH2Cl2) e éter etílico 

(Et2O). As fases orgânicas foram transferidas para 

tubos de vidro, evaporadas em fluxo de N2 e 

reconstituidas na fase móvel 

ACN:MEOH:H2O:formiato de amônio pH 4 (1:1). A 

concentração do padrão interno foi de 50 µg/mL. Os 

extratos obtidos foram analisados por LC-MS/MS. 

Testou-se três tipos de colunas (Kinetex C18, Fusion-

RP e Polar-RP) e diferentes proporções de fase 

móvel (ACN:H2O: formiato de amônio). Os melhores 

resultados foram obtidos com a coluna C18 e 

ionização por eletrospray no modo positivo. Foram 

monitoradas as transições 233 (M + H)
+
 > m/z 174 

para MEL, 161 (M + H)
+
 > m/z 144 para TRY, 189 (M 

+ H)
+
 > m/z 58.1 para DMT e 266 (M + H)

+
 > m/z 77 

para 6-cloroMEL. O resultado da recuperação leva 

em conta a razão da média das áreas das amostras 

extraídas pela média das áreas das soluções padrão 

não extraída. O AcOEt mostrou-se mais eficiente 

quando comparado aos demais solventes, por obter 

melhor recuperação e menor coeficiente de variação 

(CV%) (Tabela 1). O padrão interno, 6-cloroMEL, 

tanto na amostra extraída como em solvente, 

mostrou-se constante em CH2Cl2, já a razão para 

TRY, mostrou-se constante em AcOEt. A figura 1, 

ilustra o cromatograma da análise pela coluna 

Kinetex C18. 

Tabela 1. Recuperação em porcentagem dos 

metabólitos e padrão interno. 

*R.G recuperação global  

 
Figura 1. Cromatograma representativo da análise 
pela coluna Kinetex C18. 

Conclusões 

Os dados de recuperação mostram que o AcOEt é 

um solvente adequado para extração, além de ser 

menos tóxico, possuir melhor custo-benefício e fácil 

de ser manuseado do que o CH2Cl2. O 6-cloroMEL é 

um bom padrão interno para MEL e DMT em CH2Cl2 

e para TRY em AcOEt. Novos estudos estão sendo 

realizados, para verificar o efeito matriz desses 

metabólitos em culturas celulares. 
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C4H8O2 C4H10O CH2Cl2 
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R.G* 
 (média%) 

CV(%) 
R.G* 

(média%) 
CV(%) 

MEL 144,1 18,84 56,6 44,3 83,5 23,1 

TRY 68,8 7,64 55 11,5 21,8 2,06 

DMT 143,7 3,83 85,3 78,8 102,7 40,3 

6-ClMEL 91,4 
 

71,7 
 

81,9 
 


