
Resumo

A tecnologia em questão é um novo

composto a ser utilizado como matriz

para MALDI-TOF na identificação de

lipídeos em espectrometria de massas.
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Solução

O novo composto apresenta resultados mais
eficientes como matriz em espectrometria de
massas do que a 9-aminoacridina e o alpha-
cyano-4-hydroxycinnamic acid,
apresentando um aspecto de massa mais
limpo, com maior razão sinal ruído,
dependendo da amostra a ser realizada. A
tecnologia apresenta uma menor
concentração do composto, 100 menos
vezes concentrada quando comparada com
a concentração da 9-AA já existente no
mercado e uma intensidade do sinal dez
vezes maior, aproximadamente, quando
comparada com a intensidade do sinal da 9-
AA.

Desafios e objetivo

A tecnologia se encontra em estágio de pesquisas iniciais, necessitando refinamentos

que possibilitem sua inserção no mercado. Além disso, é preciso otimizar a fabricação

do produto em larga escala, haja vista que a produção realizada foi em laboratório.

Composto para realização de espectrometria de massas MALDI

Aplicações

Espectrometria de massas.

Público-alvo

Empresas desenvolvedoras de 

produtos para realização de 

espectrometria  de massas MALDI.
Breve resumo em inglês

The invention is a compound that can be 
used as matrix in MALDI mass spectrometry 

by health chemistry professionals and 
related fields. The new compound presents 

more efficient results as a matrix in mass 
spectrometry than 9-aminoacridine and 
alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid.

Oportunidades 

A tecnologia foi depositada para análise
de patente e se encontra em estágio de
pesquisas iniciais. Buscamos parceiros que
queiram continuar a desenvolver essa
pesquisa junto à UFJF de modo a chegar a

um produto final que possa ser utilizado no
mercado de forma mais vantajosa do que
a 9-aminoacridina ou outro composto já
utilizado.
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