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Resumo 
 

A análise de peptideo tem sido cada vez mais estudada afim de ampliar e facilitar a manipulação 
dessas biomoléculas  estendendo sua área de aplicação tendo em vista sua grande funcionalidade em nosso 
sistema biológico. A obtenção e identificação dos peptídeos a partir de whey protein, por conter uma gama 
extensa de benefícios ao nosso organismo, tornou-se um alvo importante para pesquisas afim de buscar 
novas formas de utilização das proteínas presentes no soro do leite. A técnica mais utilizada é a cromatrografia 
líquida acoplada a espectrometria de massa triploquadrupolar. O objetivo  dessa pesquisa é desenvolver uma 
metodologia para a determinação de peptídeos hidrolisados, utilizando injeção direta em um espectômetro de 
massas com fonte de ionização por electrospray, sem a utilização de cromatografia líquida. Para isso será 
desenvolvido um método qualitativo para a determinação em amostras hidrolisadas de peptídeos. Onde, as 
amostas foram extraídas com diferentes metodologias de extração. Espera-se verificar qual a mais eficiente 
para a obtenção e identificação dos peptideos presentes no soro do leite sem a utilização de cromatografia. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Electrospray; Proteínas do soro do leite; Biomoléculas.  

 
 

1          INTRODUÇÃO 
 

A espectrometria de massas (MS) é considerada uma técnica de grande 
abrangência dentro da ciência, com aplicações em diversas áreas tais como: física, 
química, química medicinal, ciências, geologia, ciência nuclear, ciência material, 
arqueologia, ciência forense e ciência ambiental (DASS, 2007). A alta sensibilidade, 
velocidade de análise e diversidade de suas aplicações a elevaram a uma posição 
privilegiada entre os métodos analíticos (HOFFMANN & STROOBANT, 2007). Essa 
técnica é caracterizada por possibilitar a discriminação de íons de acordo com suas 
razões massa/carga (m/z) de cada espécie analisada (AKSENOV, 2017). 

Para elucidação estrutural de peptídeos, a técnica de dissociação induzida por 
colisão (CID) é a mais utilizada (WELLS & MCLUCKEY, 2005). Normalmente nesse tipo 
de operação normalmente utilizam um quadrupolo para selecionar o íon de interesse, 
uma cela de colisão que pode ser um quadrupolo com gás inerte como nitrogênio ou 
argônio para propiciar a fragmentação e por fim um analisador de massas que vai dar as 
m/z e intensidades dos produtos iônicos, esse por fim pode ser de resolução unitária 
como analisadores quadrupolares ou de alta resolução como analisadores por tempo de 
voo (HOFFMANN & STROOBANT, 2007). 

Peptídeos são cadeias de aminoácidos que apresentam ampla importância em 
diversas áreas da biologia e da química. Quando liberados no organismo, interagem no 
sistema gastrointestinal, cardiovascular, imunológico, endócrino e sistema nervoso. 
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Apresentam atividades como agentes bioativos anticâncer, hipotensivo, 
hipocolesteramico, anti-hipertensivo, estimulador de fagocitose (SINGH et. al., 2014). 

O leite, se faz presente na vida do ser humano desde o nascimento, é 
considerado um alimento que apresenta uma quantidade significativa de peptídeos, 
assim como seus derivados. Por apresentar compostos bioativos e ser de fácil aquisição, 
o leite e seus derivados se tornam uma boa fonte para as pesquisas englobando este 
assunto. A utilização dos hidrolisados do soro do leite para a reparação da fibra muscular 
é comum por pessoas que praticam exercícios físicos por ter um alto potencial nutritivo 
e facilmente convertido em carboidrato, bastante utilizado para o ganho de massa 
muscular. 

O objetivo desse trabalho é desenvolver a análise de peptídeos hidrolisados a partir 

da proteína do soro do leite (whey protein) utilizando CID para a elucidação de peptídeos 

pela metodologia do sequenciamento de novo. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  
2.1 HIDROLISADO PROTEICO 

 
O whey protein hidrolisado foi adquirido em loja de venda de suplementação 

alimentar da região de Jandaia do Sul – Pr. Segundo o rótulo, contém 15g de aminoácidos 
essenciais, e procurou adquirir o que mais apresentava a disponibilidade dos compostos. 
Para a análise, utilizou-se duas concentrações (100 e 250 mg/mL) para prosseguir os 
testes, onde foram extraídos em seis diversas soluções de extração, de acordo com a 
tabela 1. Posteriormente, foram diluídas 10x com fase carreadora de acetonitrila:água (7:3) 
e adicionado 0,1% de ácido fórmico; filtradas em filtro Millex (0,22µm) e seguidas por 
injeção direta. 
 
2.2 PRODUTOS QUÍMICOS 

 
Acetonitrila (ACN), grau HPLC, da Vetec - Sigma-Aldrich (duque de Caxias, RJ). O 

ácido trifluoroacético (TFA) e o ácido fórmico foram adquiridos da Merck (Darmstadt, 
Alemanha). A água foi purificada utilizando um sistema de purificação de água Milli-Q 
(Millipore, Bedford, MA, EUA). Todos os outros produtos químicos de grau analítico serão 
utilizados sem purificação adicional. 

 
2.3 CONDIÇÕES DE ANÁLISES E INSTRUMENTAÇÃO 

 

A análise dos peptídeos será realizada através da injeção direta no modo de íon 
positivo. O sistema utilizado será o Waters Quattro PREMIER XE (triplo quadrupolo MS) 
com ionização electrospray. Os parâmetros otimizados previamente demonstram ser 
possível a  análise, utilizando voltagem no capilar, 2,00 a 3,5 kV; tensão do cone, 10–20 V; 
temperatura da fonte, 110°C; temperatura de dessolvatação, 250-350 ° C; vazão de gás de 
dessolvatação, 400 L h−1; gás do cone, 0,0 L h−1; e faixa de varredura, de m/z 50 a 1000. 
Esses parâmetros poderão ainda ser otimizados em experimentos preliminares para obter 
a maior abundância dos íons protonados direcionados. O N2 foi utilizado como gás de 
secagem e gás nebulizador. Todas as amostras serão analisadas no modo positivo usando 
ácido fórmico como um modificador orgânico.  
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Extração Solvente Massa 
(mg) 

Vol.  
Solvente 
(µL) 

Pré-Extração Método de Preparo 

1 ACN:H2O 
(7:3) 

0,1% de ácido 
fórmico 

 
 100 
 

 
  1000 

 • Vórtex em 40s 

• Centrifugar 15 min 

• Coletar 
sobrenadante 

• Armazenar em -20ºC 

2 (A) 
Éter de Petróleo 

 
 
 
 100 
 

 
 
(A) 1000 

(A)  
 

• Vórtex (40s) 

• Centrifugar 
(15 min) 

• Repetir (2x) a 
extração  

• Coletar 
sobrenadante 

 

(B) Ao sobrenadante 
 

• Vórtex (40s) 

• Centrifugar (15 min) 

• Coletar 
sobrenadante 

• Armazenar (-20ºC) 

(B) 
 ACN:H2O 

(7:3) 
0,1% de ácido 

fórmico 

     
  
  (B) 1000 

3 Bicarbonato de 
Amônio 

(50mMol) 

 
 100 

 
1000 

 • Vórtex (40s) 

• Centrifugar (15 min) 

• Coletar 
sobrenadante 

• Armazenar (-20ºC) 

4 Bicarbonato de 
Amônio 

(50mMol) 
+ 

5%Ácido 
Trifluoracético 

 
 100 

 
 

990 

• Vórtex (40s) 

• Adicionar 
10µL de TFA 

 

• Vórtex (40s) 

• Centrifugar (15 min) 

• Coletar 
sobrenadante 

• Armazenar (-20ºC) 

5 Éter de petróleo 
+ 

Bicarbonato de 
Amônio 

(50mMol) 

 
 
 100 

 
(A) 1000 

(A) 

• Vórtex (40s) 

• Centrifugar 
(15 min) 

• Repetir (2x) a 
extração  

• Coletar 
sobrenadante 

(B) Ao sobrenadante 
 

• Vórtex (40s) 

• Centrifugar (15 min) 

• Coletar 
sobrenadante 

• Armazenar (-20ºC) 

 
(B) 1000 

6 (A) Éter de 
petróleo 

+ 
(B) 5% Ácido 
Trifluoracético  

+ 
(C) Bicarbonato 
de Amônio 
(50mMol) 

 
 
 
100 

 
 
(A)1000 

(A) 

• Vórtex (40s) 

• Centrifugar 
(15 min) 

• Repetir (2x) a 
extração  
Coletar 
sobrenadante 
(B) 

• Vórtex (40s) 

• Adicionar 
10µL de TFA 

(C) Ao sobrenadante 
 

• Vórtex (40s) 

• Centrifugar (15 min) 

• Coletar 
sobrenadante 

• Armazenar (-20ºC) 
 
(B)990 
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Tabela 1: diferentes procedimentos de extração para amostras de whey protein. Obs: as extrações foram 
realizadas para as concentrações de 100 e 250mg. 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
   

As amostas ja foram extraídas e armazenadas para dar continuidade aos metodos de análise. Com 
as diferentes metodologias de extração espera-se verificar qual a mais eficiente para a obtenção e 
identificacao dos peptideos presentes no soro do leite. 

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Tem-se como destino final do trabalho, a obtenção de metodologia para analise de peptídeos 
hidrolisados, utilizando espectometria de massas com ionização por electrospray, que auxilie no processo de 
identificação dos peptideos presentes no soro do leite. 
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