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RESUMO 

 

Buqui, G. A. Desenvolvimento de métodos de geração de imagem por 
espectrometria de massas (MALDI e DESI-MSI) aplicados a modelos in vitro e 
in vivo de permeação cutânea e sistema nervoso central. 90f. Tese. Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2017. 
 

A química de produtos naturais da família Asteraceae tem sido foco de estudo do 
Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos (NPPNS) da FCFRP-USP 
que relatou diversas novas moléculas, com destaque para a classe das lactonas 
sesquiterpênicas. Para essas substâncias já foram atribuídas diversas atividades 
farmacológicas tais como antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, analgésicas 
e tripanossomicida. A atividade antitumoral da lactona sesquiterpênica 
goyazensolido (GOYA) foi avaliada no NPPNS e esse estudo revelou uma atividade 
farmacológica interessante paras as linhagens de tumor cutâneo e cerebral. Com 
isso, viu-se nesta classe de substâncias uma oportunidade para explorar o potencial 
antitumoral assim como sua distribuição e metabolismo. Para compreender melhor a 
distribuição dessa substância na pele, o modelo in vitro de penetração utilizando 
células de Franz e pele de orelha de porco como membrana foi aplicado. Para esse 
estudo um método de geração de imagem MALDI-MSI para avaliação da distribuição 
do GOYA na pele, assim como, um método por UPLC-MS/MS foram desenvolvidos. 
Para o desenvolvimento e validação do método de MALDI-MS as substâncias 
doxorrubicina e minoxidil, com estudos de penetração já estabelecidos, foram 
utilizadas. Para avaliação da distribuição de GOYA em sistema nervoso central 
(SNC) um modelo em insetos, utilizando gafanhotos foi aplicado. Nesse experimento 
os gafanhotos receberam a dose de 500 µM de GOYA, e foram coletadas amostras 
de hemolinfa, fezes e cérebro nos tempos de 15 e 30 minutos, assim como amostras 
de gafanhoto total. Para determinação de GOYA nas amostras de gafanhoto um 
método quantitativo por UPLC-MS/MS e um método de geração de imagem por 
DESI-MSI foram desenvolvidos. Com os estudos de penetração cutânea pudemos 
concluir que MALDI-MSI foi capaz de confirmar a distribuição de minoxidil nas 
amostras de pele, no entanto, não se mostrou uma técnica eficaz para determinação 
de doxorrubicina. A técnica de MALDI-MSI, em adição ao método de UPLC-MS/MS 
foi capaz de revelar que o GOYA não penetrou na pele estando acumulado na sua 
camada superior, provavelmente no estrato córneo. Nos ensaios de distribuição em 
SNC foi possível observar através do método de UPLC-MS/MS que o GOYA está 
presente no cérebro, hemolinfa e fezes do gafanhoto. Com isso podemos concluir 
que o modelo utilizado é um bom modelo de predição de permeação a barreira-
hematoencefálica, bem como para estudos de metabolismo. Conclui-se também que 
o método desenvolvido para essa finalidade foi adequado. A técnica de DESI-MS 
apesar de não gerar resultados positivos para permeação cerebral revelou a 
presença de GOYA no intestino do animal no tempo de 30 minutos, o que 
caracteriza uma rápida eliminação de GOYA do organismo. 
 
 

Palavras-chave: goyazensolido, MALDI-MSI, DESI- MSI. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO



 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Visão geral da proposta 

A química de produtos naturais tem sido o foco de diversos grupos de 

pesquisa e possui um papel importante no descobrimento de novas substâncias. A 

busca por novos ativos tem encorajado muitos pesquisadores a colaborarem e 

trabalharem juntos aplicando as melhores ferramentas para a descoberta e seleção 

dos melhores candidatos para ensaios pré-clínicos e estudos mais aprofundados.  

O grupo de pesquisa NPPNS (Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e 

Sintéticos) vem trabalhando com a família Asteraceae nos últimos anos e tem 

reportado uma variedade de substâncias novas, com destaque para o grupo das 

lactonas sesquiterpênicas (LST). Diversas atividades farmacológicas são atribuídas 

para as LST como anti-inflamatória, antimicrobiana, analgésica, tripanossomicida e 

citotóxica. As LST são conhecidas como um dos maiores grupos de substâncias 

oriundas de plantas da família Asteraceae com propriedades citotóxica e antitumoral 

(KELES et al., 2010). 

Com esse suporte de informações e abundância de dados relatados na 

literatura, o grupo NPPNS viu nesta classe de substâncias uma oportunidade para 

explorar esse potencial antitumoral assim como sua distribuição e metabolismo. 

Assim, um projeto envolvendo diversos pesquisadores em diferentes áreas foi 

elaborado, a fim de entender melhor o mecanismo de ação dessas substâncias 

(figura 1). 

 



 

 

 

Figura 1. Estudos de farmacocinética e atividade antitumoral aplicando a 
espectrometria de massas como principal ferramenta nos ensaios pré-clinicos. 

 

O projeto, que engloba estudos in vitro e in vivo envolvendo a farmacocinética 

(absorção, distribuição, metabolismo e excreção) de lactonas sesquiterpênicas e sua 

atividade antitumoral frente a diferentes linhagens celulares, principalmente 

linhagens do sistema nervoso central e pele, apresenta a espectrometria de massas 

como uma ferramenta fundamental para compreensão dos processos envolvidos nos 

ensaios pré-clínicos com essas substâncias. Neste trabalho será abordado 

principalmente o poder de absorção e distribuição dessas substâncias em pele e em 

sistema nervoso central, utilizando a lactona sesquiterpência goyazensolido (figura 

2) como substância representativa da classe.  



 

 

 

Figura 2. Estrutura química da lactona sesquiterpênica goyazensolido. 

 

Os ensaios de penetração cutânea fornecem informações fundamentais 

durante a etapa de desenvolvimento de sistemas de liberação tópico e transdérmico, 

bem como a compreensão do comportamento de substância desconhecidas em 

relação a sua distribuição na pele. O monitoramento da penetração de substâncias 

através da pele e sua quantificação nas diferentes camadas tem sido desafiador 

uma vez que as técnicas existentes possuem diversas limitações e a matriz biológica 

apresenta-se como um interferente significativo nessas análises.  

Para compreender melhor a absorção e distribuição de substâncias no tecido 

cutâneo nos ensaios de distribuição em pele faz-se necessário um método 

adequado.Os métodos atualmente utilizados na determinação da localização de 

substâncias nesse órgão após ensaio de penetração, como a microscopia confocal 

de varredura a laser, por exemplo, demandam a fluorescência da molécula, 

característica que não é comum a muitas substâncias.  

Com isso, esse estudo propõe o desenvolvimento de um método de geração 

de imagem por espectrometria de massas para determinação de substâncias de 

baixa massa molecular na pele. Esta pode se tornar uma ferramenta importante, 

uma vez que substâncias que não apresentam fluorescência podem ser identificadas 

através de sua ionização direta e geração de espectro de massas e confirmação por 

seu padrão de fragmentação, possibilitando assim seu mapeamento no tecido.  

Sendo assim, foi avaliada a penetração cutânea do GOYA nas camadas da 

pele através da geração de imagens por espectrometria de massas (MALDI-MSI). 

Para isso estudos de penetração in vitro utilizando célula de Franz foram realizados, 

e o método de geração de imagem foi validado por substâncias com perfil de 

penetração já conhecidos e descritos na literatura, que sendo elas o minoxidil e a 

doxorrubicina. 



 

 

Estudos recentes revelaram que modelos in vivo e ex vivo utilizando 

gafanhoto são capazes de discriminar o transporte de substâncias pela barreira-

hematoencefálica (BHE) entre difusão paracelular e transcelular, da mesma forma 

como ocorre em vertebrados. Assim, esses modelos representam um poder de 

predição da permeabilidade à BHE que pode ser aplicado na etapa de descoberta de 

novas substâncias ativas, informação muito interessante para comunidades 

científicas, bem como P&D em indústrias farmacêuticas, contudo, esse modelo ainda 

não está disponível no Brasil. 

Para estes ensaios, a espectrometria de massas apresenta-se como uma 

ferramenta importante, permitindo a avaliação da absorção e distribuição de 

substâncias, bem como seu metabolismo. Neste trabalho a proposta é avaliar a 

distribuição da LST goyazensolido em sistema nervoso central utilizando o modelo 

de gafanhoto proposto por Nielsen e colaboradores (2011) e Anderson et al (2013), 

aplicando as técnicas de LC-MS e DESI-MSI como ferramentas de análise. 

 

1.2 Lactonas sesquiterpênicas 

Aproximadamente 10% da flora mundial são representados pela família 

Asteraceae, que tem sido extensivamente estudada como uma das maiores famílias 

Angiospermae. A família Asteraceae é caracterizada não somente por sua 

taxonomia e diversidade morfológica, como também pela abundância de metabólitos 

secundários que ela apresenta (BREMER, 1994). Quimicamente, a família 

Asteraceae é conhecida pela sua capacidade de biossintetizar uma grande 

diversidade de metabólitos secundários. Os gêneros Eremanthus e Lychnophora são 

os mais numerosos na subtribo Lychnophorinae, pertencente à tribo Vernoniae da 

família Asteraceae (Compositae), e sua composição química tem sido 

extensivamente estudada, revelando os terpenóides como a classe de metabólitos 

mais abundante presente nestes gêneros, representando até 70%, seguidos pelos 

flavonóides, que representam 17% da composição química (CALABRIA et al, 2009 e 

KELES 2010). 

No tocante a classificação estrutural, lactonas sesquiterpências são divididas 

em diversos grupos, sendo os de esqueleto furanoeliangolido dos tipos 

goyazensolido e eremantolido os mais comuns na subtribo Lychnophorinae. Os 

furanoeliangolidos do tipo goyazensolido (figura 2) demonstram alta atividade 

antiinflamatória por inibição do mediador central da inflamação NF-kB in vitro por 



 

 

alquilação seletiva, e pode estar relacionado com a oncogênese, por 

desencadeamento da proliferação celular e inibição da apoptose, o que torna este 

fator de transcrição um alvo interessante na terapia antitumoral (SANTOS et al., 

2005). Contudo estudos in vivo demonstraram a ausência de atividade 

antiinflamatória e alta atividade citotóxica (BIGRAGÃO et al., 2004). 

Santos e colaboradores realizaram ensaios para avaliação do potencial 

anticancerígeno do goyazensolido, onde sete linhas de células tumorais foram 

tratadas com concentrações crescentes do composto isolado (0.04 a 2.5 mg mL-1) e 

comparadas aos medicamentos controles antitumorais doxorrubicina e etoposídeo. 

O goyazensolido demonstrou maior atividade antitumoral que o controle etoposídeo, 

no entanto menor que a doxorrubicina, obtendo valores de IC50 na ordem de 0.06 µg 

mL-1 para células leucêmicas e 0.75 µg mL-1 para células de melanoma (SANTOS et 

al., 2005). 

Como citado anteriormente espécies do gênero Eremanthus, da família 

Asteraceae, acumulam quantidades significativas de lactonas sequiterpênicas em 

adição a flavonóides, poliacetilenos, triterpenos, sesquiterpenos entre outros 

(GOUVEA et al., 2012). Suas populações são amplamente distribuídas na área 

oeste do Planalto Central do Brasil, em altitudes que variam de 500 a 1.000 m no 

Cerrado. Como já destacado, estudos de obtenção de princípios ativos isolados 

dessa espécie demonstraram alto teor e um bom rendimento de lactonas 

sesquiterpênicas do tipo goyazensolido (SOUSA et al., 2012), sendo assim essa 

espécie foi escolhida para a obtenção e isolamento do goyazensolido no presente 

trabalho. 

A descoberta de novos ativos anticâncer de ocorrência natural é algo a se 

considerar, uma vez que menos de 2% das plantas superiores foram avaliadas para 

detecção de constituintes com atividade neoplásica, buscando principalmente a 

atividade citotóxica (COSTA-LOTUFO et al., 2010). Considerando a importância 

farmacológica que a classe de metabólitos secundários das lactonas 

sesquiterpênicas representa, e os resultados obtidos em estudos de citotoxicidade, 

como exemplo o estudo de atividade antitumoral in vitro realizado por Santos e 

colaboradores com a substância goyazensolido, torna-se evidente a necessidade da 

avaliação mais detalhada da atividade antitumoral do composto goyazensolido.  

Apesar da maioria dos ativos antitumorais serem selecionados por sua 

capacidade de controlar a proliferação celular, atividades específicas contra alguns 



 

 

mecanismos metabólicos da célula tumoral têm sido consideradas importantes e 

devem ser investigadas, sendo necessário, portanto, ensaios com esses novos alvos 

terapêuticos (COSTA-LOTUFO et al., 2010). 

Espécies vegetais contendo lactonas sesquiterpênicas estão distribuídas em 

várias regiões no mundo e seu uso popular medicinal é frequente, incluindo uso 

tópico. Sendo assim torna-se importante a caracterização dos seus efeitos tóxicos e 

a elucidação da sua cinética de absorção para que os riscos envolvidos no contato 

com essas substâncias sejam avaliados.  

As informações acima justificam e estimulam o desenvolvimento de protocolos 

de estudo de distribuição cutânea do composto goyazensolido utilizando o modelo in 

vitro de célula de difusão de Franz para avaliação da sua capacidade de penetração 

na pele, bem como em modelos de distribuição no sistema nervoso central. Para 

essa avaliação a aplicação de técnicas de geração de imagens por espectrometria 

de massas como MALDI-MSI e DESI-MSI apresenta um grande interesse apesar de 

ainda muito pouco exploradas e conhecidas.  

 

1.3 Modelos de estudo de distribuição 

1.3.1 Ensaios de distribuição cutânea 

A pele é o maior órgão do corpo humano e sua principal função é a proteção 

do organismo frente a diversidades do meio externo, incluindo agentes físicos, 

químicos e biológicos. Essa eficiente barreira contra penetração de substâncias 

exógenas, por ser tão eficiente, torna-se um fator limitante para a terapêutica 

cosmética (BARRY et al., 2004). 

 A pele é constituída pelas camadas de epiderme, derme e hipoderme, sendo 

que esta última não possui um papel na penetração cutânea de substâncias, pois se 

situa abaixo do sistema vascular, sendo importante como reserva de gordura e por 

sua propriedade isolante e protetora. A derme é constituída por fibras de colágeno, 

responsáveis pela elasticidade da pele. Sua camada superior é formada por papilas 

que se projetam em direção à epiderme e apresenta os vasos sanguíneos e 

linfáticos, bem como as terminações nervosas e apêndices cutâneos (folículos 

pilosos, glândulas sebáceas e sudoríparas). A epiderme por sua vez é dividida em 

epiderme viável e estrato córneo. A epiderme viável trata-se da parte mais interna, 

onde há proliferação celular. O estrato córneo por sua vez, possui em sua 

composição ceramidas, ácidos graxos livres, esteroides e triacilgliceróis e assim, é 



 

 

considerada a maior barreira para difusão percutânea de substâncias (JUNQUEIRA 

et al., 2004).  

O estrato córneo pode ser atravessado por três vias distintas. São elas: 

intercelular, transcelular e via apêndices cutâneos. Essa capacidade de penetração 

por sua vez, vai depender das características físico-químicas da substância, que nas 

condições ideais trata-se de substâncias de baixa massa molecular (< 500 Da), com 

lipofilicidade para permearem através das camadas da epiderme e claro, que seja 

uma substância potente, que em baixa concentração é capaz de atingir o efeito 

terapêutico (GRATIERI et al., 2008). 

Quando essas condições não são favoráveis, há a opção de uso de 

promotores de absorção como componentes da formulação, ou o uso de técnicas 

que favorecem essa penetração, como por exemplo, a iontoforese, onde há 

aplicação de uma corrente elétrica que promove a penetração através dos anexos 

da pele e também via intercelular. 

Ensaios in vitro e in vivo são aplicados para estudos de perfil de penetração 

de substâncias na pele, com aplicações tópicas e transdérmicas, e são exigidos 

pelos órgãos reguladores para formulações com essa finalidade. Esses estudos são 

de extrema importância na fase de desenvolvimento de novas formulações, pois 

fornecem resultados sobre o perfil de penetração, a rota de permeação, o 

mecanismo de ação de sistemas carreadores e a determinação da substância nas 

diferentes camadas da pele (DEPIERE et al., 2015). 

O modelo mais utilizado para avaliação do estudo de cinética de absorção 

cutânea de substâncias é o in vitro, utilizando o modelo de célula de Franz. Esse 

modelo é composto por um compartimento doador, onde a substância, em sua 

formulação, é aplicada; um compartimento receptor, que contém a solução na qual a 

substância será difundida, e entre o compartimento receptor e doador encontra-se a 

membrana, que faz o papel de barreira na penetração de substâncias (FRANZ, 

1975). Neste modelo os parâmetros como tipo de membrana, temperatura do 

experimento, agitação, composição do meio receptor e doador, podem ser 

ajustados, de forma a mimetizar ao máximo as condições fisiológicas no organismo. 

Esses parâmetros podem ser determinados utilizando, por exemplo, os guias de 

estudo de penetração in vitro (OECD, 2004). 

Dentre as membranas que podem ser utilizadas para os estudos de 

penetração in vitro estão as membranas de origem sintéticas e as de origem animal, 



 

 

sendo as de pele humana ideais, mas de uso limitado devido principalmente, a 

disponibilidade e aprovação em comitê de ética. Alternativas como pele de porco, 

camundongo, rato, primatas, cobaias e cobra são amplamente aplicadas (DEPIERE 

et al., 2015). Neste estudo, optamos pelo uso da pele de orelha de porco. 

 

1.3.2 Ensaios de distribuição em sistema nervoso central 

A barreira hematoencefálica (BHE) é um dos maiores obstáculos na 

descoberta de novas drogas para o tratamento de doenças relacionadas ao sistema 

nervoso central (SNC), uma vez que a mesma tem o propósito de proteger o 

microambiente presente no cérebro, incluindo principalmente a seleção de entrada 

de substâncias. Por essa razão, os programas de pesquisas relacionadas a 

descobertas de novas drogas para o tratamento de doenças relacionadas ao SNC 

requerem informações prévias sobre a habilidade de permeação da substância ao 

SNC para que seja atingido seu alvo. Em contrapartida, pesquisas envolvendo 

substâncias com ação nos órgãos periféricos também necessitam de investigação 

frente a sua permeabilidade na BHE para evitar efeitos colaterais no SNC. Portanto, 

torna-se muito importante conhecer a permeabilidade a BHE da substância em 

estudo durante sua etapa de descoberta, o que torna os modelos de predição de 

permeação a BHE fundamentais (NIELSEN et al., 2011). 

A concentração de uma substância no cérebro vai depender de vários fatores 

como sua concentração plasmática (farmacocinética), sua taxa de ligação à proteína 

plasmática, sua permeabilidade a BHE (passiva ou por mecanismos mediados por 

proteínas), sua modificação metabólica frente a enzimas presentes na BHE, e a 

constante drenagem e secreção do fluido cerebral intersticial e cerebroespinhal. 

Atualmente existem métodos disponíveis para todas essas determinações, no 

entanto para a maioria das substâncias uma informação completa é de difícil 

obtenção. Para isso, diversas tecnologias podem ser aplicadas para estimar o 

comportamento dessas substâncias frente à BHE, passo fundamental para a 

compreensão da sua relação com o SNC (ABBOTT, 2004).  

O trabalho publicado por Abbott (ABBOTT, 2004) discute a predição da 

permeabilidade a barreira hematoencefálica através de estudos com modelos in 

vivo, in vitro e in silico. Neste trabalho o autor faz uma comparação entre os modelos 

existentes em cada categoria, apontando as vantagens e desvantagens de cada um. 

Com esses resultados conclui-se que uma combinação desses ensaios é necessária 



 

 

para um resultado representativo da permeabilidade de substâncias no SNC, bem 

como mecanismos de efluxo que podem estar envolvidos nesta etapa. Assim, 

dependendo o avanço na descoberta e grau de desenvolvimento da substância de 

interesse existe um ensaio o qual deve ser aplicado. Durante o processo de 

descoberta é possível o uso de um modelo in silico ou não baseado em células para 

que sejam selecionadas substâncias promissoras. Após essa etapa, durante a fase 

de identificação e otimização, requer-se um estudo utilizando células e que seja 

reprodutível e confiável. 

O modelo in silico mais utilizado é o baseado no estudo de relação 

quantitativa estrutura-atividade (QSAR), ideal para uma determinação preliminar de 

permeação a BHE, sendo capaz de identificar substâncias de interesse. Durante a 

etapa de otimização desses resultados faz-se necessário um conhecimento mais 

aprofundado dos efeitos estruturais da substância nos mecanismos de efluxo na 

difusão paracelular e transcelular cerebral. Para isso modelos utilizando células são 

necessários. Os modelos in vitro mais comuns utilizam células de origem não 

cerebral, como por exemplo, a caco-2, que difere muito das células cerebrais, 

principalmente em relação à presença de transportadores de membrana. Assim, 

novos modelos são imprescindíveis para os estudos de permeabilidade a BHE que 

mimetizem a BHE de mamíferos. 

O modelo de triagem de permeação a BHE utilizando gafanhoto proposto por 

Nielsen e colaboradores (NIELSEN et al.,2011) preenche esses requisitos e ainda 

tem um custo menor em relação aos ensaios in vitro, o que o torna atrativo para os 

grupos de pesquisa e  indústrias farmacêuticas. Eles demonstraram que os modelos 

in vivo e ex vivo utilizando gafanhoto é capaz de discriminar o transporte por difusão 

paracelular e transcelular de substancias através da barreira cérebro-hemolinfa, 

assim como ocorre em vertebrados. Assim, esse modelo seria ideal para avaliação 

da permeabilidade de substancias à BHE na etapa de descoberta de novas drogas 

(ANDERSSON et al., 2013). 

Nielsen e colaboradores apresentaram diversas vantagens em se trabalhar 

com o modelo inseto, como sua similaridade com a barreira cerebral biológica 

natural, que mantém sua integridade e funções biológicas durante o experimento, 

assim como ocorre nos experimentos in vivo com vertebrados. Além disso, permite o 

ensaio com substâncias que apresentam baixa solubilidade, usualmente não 

compatíveis com os agentes solubilizantes utilizados nos ensaios in vitro. E 



 

 

finalmente, para a realização destes ensaios a quantidade de substância necessária 

é muito pequena, o que se torna uma vantagem, principalmente quando se trabalha 

com substâncias de alto valor comercial ou ainda, substâncias isoladas de origem 

animal ou vegetal. 

No estudo de Olsen e colaboradores o metabolismo do anti-histaminico 

terfenadina, substrato da enzima CYP3A4, em gafanhotos foi avaliado. Este estudo 

revelou que os mesmos metabólitos encontrados no metabolismo de fase I em 

humanos foram encontrados na hemolinfa e fezes dos gafanhotos, o que indica que 

os gafanhotos provavelmente possuem uma enzima com atividade bem similar a 

CYP3A4, exclusiva em mamíferos. Essa informação torna-se útil não somente aos 

estudos de permeação a BHE, mas também em estudos de metabolismo de fase I, 

gerando dados sobre possíveis metabólitos (OLSEN et al., 2015).  

 

1.3 Espectrometria de massas 

A espectrometria de massas atualmente é uma ferramenta fundamental para 

os estudos de metabolismo no desenvolvimento de novas drogas. As técnicas de 

cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrômetro de massas 

sequenciais apresentam alta seletividade e sensibilidade e assim se tornaram uma 

ferramenta padrão para a determinação de ativos em experimentos in vitro e in vivo 

(HSIEH, CHEN, KORFMACHER, 2007). No entanto essa técnica tem a limitação de 

não fornecer diretamente informações sobre a distribuição espacial de ativos e seus 

metabólitos nos tecidos.  

Alternativamente a técnica de geração de imagens e análise de ativos 

utilizando a ionização por dessorção a laser assistida por matriz (MALDI, do inglês 

Matrix Assisted Lazer Desorption/Ionization), acoplado a um analisador de massas, 

por exemplo, um analisador por tempo de voo (TOF) (TANAKA, 2003). A técnica da 

MALDI-TOF consiste no uso de uma matriz capaz de fornecer prótons (H+) para o 

processo de ionização dos componentes da amostra. Essa matriz absorve a energia 

emitida pelo laser, ocorre a transferência de prótons da matriz para os analitos da 

amostra, ocorrendo o processo de dessorção, que possibilita a passagem da 

amostra do estado sólido para o gasoso. Os componentes da amostra ionizados e 

dessorvidos são direcionados então para o analisador TOF, onde são acelerados 

através de um campo elétrico, a pressão reduzida (rotineiramente denominado de 



 

 

vácuo) até que atinjam o detector. Neste percurso, os componentes da amostra são 

separados de acordo com suas m/z, chegando ao detector em diferentes tempos. 

Com essa técnica torna-se possível a geração de imagens por espectrometria de 

massas (MSI), na qual a um corte de tecido, animal ou vegetal, é aplicada a matriz 

solubilizada em um solvente, capaz de extrair o analito para a superfície do tecido; 

ao secar a matriz se cristaliza, e então disparos do laser são realizados e ocorre o 

processo de dessorção. Os íons resultantes são separados pelo analisador TOF de 

acordo com suas m/z, e as imagens são formadas pelo conjunto de íons detectados, 

sendo possível isolar e selecionar um único íon de interesse e, portanto, avaliar a 

sua localização no tecido. Essa imagem poderá ser correlacionada diretamente com 

os dados morfológicos do tecido, sendo possível a avaliação do mesmo corte, ou 

cortes seriados (BALLUFF, B.; SCHOME, C.; HOFLER, H., 2011; COLE, 2010).  

O acoplamento da fonte de MALDI com o analisador TOF permite a análise de 

uma extensa faixa de m/z e apresenta inúmeras vantagens, como a tolerância a 

contaminantes, tampões, alta sensibilidade, análises rápidas comparadas a outras 

técnicas, e simples instrumentação. Apesar do número de vantagens, MALDI-MSI é 

uma técnica desenvolvida inicialmente para análise de peptídeos e proteínas, e, 

portanto pouco utilizada para análise de substâncias de baixa massa molecular (< 

750 Da). Isso ocorre, principalmente devido à interferência dos íons da matriz e da 

amostra (matriz biológica). Assim, diversos estudos têm sido desenvolvidos a fim de 

melhorar o processo de preparo de amostras, bem como a descoberta de novas 

matrizes para ionização desses compostos (COHEN; GUSEV, 2002; KAMPEN, 

2011). 

O monitoramento da penetração de substâncias através da pele e sua 

quantificação nas diferentes camadas tem sido um grande desafio bioanalítico 

devido a vários fatores críticos como o limite de detecção das substâncias, bem 

como a interferência dos componentes da matriz biológica nas análises. Técnicas de 

microscopia e espectroscopia têm sido amplamente utilizadas para essa finalidade e 

são capazes de fornecer resultados satisfatórios. No entanto, muitas vezes é 

necessária a combinação de duas técnicas para uma maior segurança dos dados. 

Também ocorre uma não uniformidade de algumas técnicas para todos os analitos, 

ou seja, não são aplicáveis a todas as substâncias de uma mesma formulação. Um 

exemplo é a técnica de microscopia de fluorescência que é capaz de fornecer 

informações espaciais e quantitativas referente à penetração de substâncias na pele, 



 

 

no entanto é necessário que a molécula apresente fluorescência, que pode ser uma 

característica intrínseca, ou adquirida através de reações de acoplamento com 

moléculas contendo grupamento fluorocromo (DEPIERI et al., 2015).  

A fluorescência não é uma característica comum a muitas substâncias e as 

moléculas de escolha para marcadores fluorescentes, como exemplo isotiocianato 

de fluoresceína, 4-nitrobenzol oxadiazol e sulforodamina, apresentam uma massa 

molecular próximo a muitas micromoléculas, e que podem alterar as características 

físico-químicas da substância em que se deseja avaliar o comportamento de 

penetração (BOLZINGER et al., 2012). É o caso da lactona sesquiterpênica 

goyazensolido que possui massa molecular de 360 Da e que a adição de um 

fluorocromo de massa molecular semelhante seguramente irá interferir nos 

resultados positivos ou negativos encontrados. Uma alternativa que vem ganhando 

força é o emprego da técnica de geração de imagem por espectrometria de massas 

(MSI), devido à capacidade de análise de substâncias que, por exemplo, não 

apresentam fluorescência. Nesse processo as substâncias poderiam ser 

identificadas através de sua ionização (íon precursor) e geração de espectro de 

massas em alta resolução e por seu padrão de fragmentação, possibilitando assim 

seu mapeamento no tecido e sua cinética de absorção.  

Com a técnica de geração de imagens por espectrometria de massas é 

possível a obtenção da distribuição espacial da composição química de uma 

amostra. Essa técnica consiste em alguns passos fundamentais como demonstra a 

figura 3. Primeiramente há o preparo da amostra, que envolve diversas preparações 

e etapas para que ocorra a ionização e dessorção das moléculas da superfície da 

amostra. Para isso MALDI utiliza uma matriz orgânica ou coloidal que auxilia nesses 

processos. Á medida que os íons são emitidos das amostras para o espectrômetro 

de massas e o analisador de massas (íon trap, TOF, ICR, OrbiTrap), o detector 

registra a razão massa sobre a carga (m/z) dos analitos. Dependendo da 

concentração do analito na amostra os íons terão distribuições relativas diferentes 

na varredura feita pelo espectrômetro de massas. No resultado final o íon de 

interesse pode ser isolado do full scan obtido e representado por uma cor, que 

sobreposta a um escaneamento da amostra que foi submetida à análise, gera uma 

imagem, na qual é possível observar a distribuição espacial e intensidade do íon no 

órgão de interesse. Quanto maior a intensidade do íon no espectro de massas, 



 

 

maior será a intensidade da cor apresentada na sua imagem 2D (ESQUENAZI, et 

al., 2009). 

 

 

Figura 3. Representação esquemática do fluxo de trabalho de uma análise por 

MALDI-MSI. Adaptado de Li et al., 2014. 
 

A ionização de dessorção por eletrospray (DESI) é uma técnica de ionização 

ambiente descrita pela primeira vez em 2004 por Takats e seus colaboradores, e 

desde então tem sido amplamente aplicada em diversas áreas como química 

ambiental, análises farmacêuticas, análises forenses, química de alimentos e 

histopatologia através da geração de imagens (TAKATS et al., 2004; TILLNER et al., 

2016) .  

Essa técnica de ionização utiliza um eletrospray gerado por um fluxo baixo 

(0.5 a 10.0 mL.min-1) de solvente,  a aplicação de um gás nebulizador (nitrogênio) e 

um potencial de voltagem alto (4 a 5 kV) resultando em um feixe de microgotas 

carregadas. Quando esse feixe é direcionado a uma superfície, a mesma será 

umedecida e a extração, dessorção e ionização ocorrerão simultaneamente a partir 

do ponto de amostra situado abaixo do spray, como pode ser observado na figura 4 

(TAKATS et al., 2004). 



 

 

 

Figura 4. Representação esquemática de um experimento com DESI (TAKATS et 
al., 2004). 

 

A técnica de geração de imagem utilizando DESI como fonte de ionização 

(DESI-MSI) foi aplicada pela primeira vez no trabalho de Wiseman e colaboradores 

(WISEMAN et al, 2005; WISEMAN et al., 2006) com estudos de distribuição lipídica 

em pâncreas de camundongo, cérebro de rato e tecido de fígado humano com 

metástase.Com esses estudos desenvolvidos com a técnica de DESI-MSI podemos 

concluir que apesar da resolução espacial não ser tão boa quanto para MALDI-MSI 

os resultados mostram-se promissores, colocando DESI-MSI como uma nova opção 

para geração de imagem por espectrometria de massas. 

A técnica de DESI apresenta algumas vantagens como, por exemplo, a 

análise ser realizada em condições ambientes e diretamente na amostra, sem 

necessidade de um preparo elaborado da mesma, ou a aplicação de uma matriz. 

Outra vantagem em relação a outras técnicas de geração de imagem, como por 

exemplo, MALDI-MSI, é que tradicionalmente as análises realizadas por MALDI são 

preferencialmente feitas em modo positivo, enquanto que para DESI tanto o modo 

positivo quanto negativo funcionam igualmente bem. Isso ocorre, pois os princípios 

dessa técnica são muito similares aos utilizados na técnica normal de eletrospray, 

fazendo com que essa técnica seja aplicável a uma grande diversidade de 

substâncias. 

No entanto como ocorre em todas as técnicas de obtenção de imagem que 

utilizam spray, o fator limitante para a resolução espacial é o tamanho do ponto de 

ionização. Num experimento de DESI o spray não pode ser ajustado da mesma 



 

 

forma como o foco do laser na técnica de MALDI é ajustado. O tamanho do ponto de 

ionização é em torno de 200 µm, já para o MALDI valores de 5 µm  são encontrados. 

Com a otimização dos parâmetros da análise por DESI, como por exemplo, 

geometria do spray em relação à superfície e entrada do capilar para o 

espectrômetro de massas, a composição e a vazão do solvente e do gás de 

nebulização, essa resolução espacial pode aumentar para 100, podendo  chegar até 

a 50 µm, como relatado na literatura  (CAMPBELL et al., 2012; TILLNER et al., 

2016). 

O grupo de pesquisa de Janfelt e seus colaboradores tem explorado a técnica 

de DESI-MSI em diferentes áreas como, por exemplo, em produtos naturais, com o 

estudo de metabólitos em folhas e flores (LI et al., 2013), estudos de metabolismo e 

transporte de substância através da pele (D´ÁLVISE et al., 2014) e recentemente a 

distribuição de substâncias e seus metabólitos em estudos com modelo de 

gafanhoto (OLSEN et al., 2015; OLSEN et al., 2016).  

Tendo em vista o uso das técnicas de geração de imagem MALDI e DESI-MSI 

como ferramentas importantes nos estudos de metabolismo, mesmo que ainda 

pouco exploradas, este trabalho propõe o desenvolvimento de métodos utilizando 

MALDI e DESI-MSI para análise de tecidos em estudos de distribuição de 

substâncias na pele e em sistema nervoso central.  
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5. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento deste trabalho permitiu responder aos objetivos 

inicialmente propostos pontualmente listados a seguir. 

 Foi possível a obtenção e isolamento da lactona sesquiterpênica goyazensolido em 

quantidades superiores a centenas de miligramas a partir das folhas de Eremanthus 

mattogrossensis. 

 Os estudos distribuição cutânea utilizando modelo in vitro de célula de Franz e 

monitoramento por MALDI-MSI permitiram confirmar a distribuição da substância 

uniforme do minoxidil e o acúmulo do goyazensolido na parte superior do tecido. 

 Desenvolvimento de um método por UPLC-MS/MS para determinação de 

goyazensolido na pele de orelha de porco e no meio receptor de célula de Franz 

confirmou a presença do analito no interior do tecido e ausência do analito no meio 

receptor corroborando com os dados de MALDI-MSI.  

 O método por MALDI-MSI para localização da doxorubicina não se mostrou uma 

alternativa viável devido à alta dissociação na fonte apresentada por essa 

substância. 

 O ensaio de distribuição em sistema nervoso central utilizando modelo ex vivo de 

gafanhoto não gerou resultados  eficientes para as concentrações empregadas do 

goyazensolido. 

 O desenvolvimento de um método por DESI-MSI para localização in vivo de 

goyazensolido em gafanhoto confirmou a eliminação de GOYA no intestino do 

animal em 30 minutos de experimento. 

 O desenvolvimento de um método por UPLC-MS/MS para determinação de 

goyazensolido em cérebro, hemolinfa e fezes de gafanhoto mostrou-se adequado 

para a finalidade.  

Sendo assim, podemos concluir que a espectrometria de massas é uma 

ferramenta fundamental aplicada a estudos de absorção, distribuição, metabolismo e 

excreção de substâncias. Ainda, podemos afirmar que as técnicas de geração de 

imagem por espectrometria de massas MALDI-MSI e DESI-MSI são muito recentes e, 

portanto apresentam muitos desafios a serem desvendados, principalmente quando 

aplicados a estudos de distribuição de substâncias de baixa massa molecular. 
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