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RESUMO 

Cavalcante, Keila Nascimento. Efeitos da Tecnologia Não-Térmica de Processamento 

(UV-C) na Hidrólise da β-Lactoglobulina por Tripsina: Perfil de Peptídeos e 

Transporte Transepitelial de Peptídeos Bioativos em Monocamadas de Células de 

Caco-2.  Dissertação (mestrado em ciências). São Carlos: Universidade de São Paulo, 

Instituto de Química de São Carlos, 2022. 

A β-Lactoglobulina é a proteína majoritária no soro do leite, apresenta baixa 

digestibilidade in vivo, e elevado potencial alergênico. O emprego de tecnologias de 

processamento não-térmico vem ganhando interesse na indústria de alimentos, se 

destacam por serem economicamente viáveis, além de não causarem perdas de nutrientes, 

comumente observado no processamento de pasteurização. A luz UV-C pode ser capaz 

de induzir mudanças na conformacionais de proteínas, alterando sua suscetibilidade a 

enzimas proteolíticas. Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo, comparar os 

efeitos da irradiação por UV-C com o processo térmico, avaliando mudanças 

conformacionais na -lactoglobulina, grau de hidrólise (DH) tríptica, perfil de peptídeos, 

e o transporte transepitelial dos peptídeos em modelos de células de Caco-2. Foi 

observado um aumento significativo na constante de velocidade de hidrólise da -

lactoglobulina irradiada com luz UV-C, em comparação a proteína nativa e processada 

termicamente, sugerindo que os sítios de clivagem na cadeia proteíca se encontram mais 

expostos. O perfil de massas de peptídeos nos hidrolisados da -lactoglobulina irradiada 

com luz UV-C apresenta uma maior diversidade e teor de peptídeos em comparação aos 

hidrolisado da proteína nativa e pasteurizada. Nos hidrolisados trípiticos da -

lactoglobulina, irradiada com luz UV-C, foram encontrados seis peptídeos bioativos, fβ-

LG (f31-36, f57-76, f87-91, f91-99, f118-121, e f158-164). O transporte transepitelial em modelos de 

células de Caco-2, mostrou de baixa a médio transporte/absorção in vivo para os peptídeos 

bioativos f87-91, f91-99 e f158-164. O uso da luz UV-C se mostra uma alternativa de grande 

relevância frente ao tratamento térmico, elevando significativamente o grau de hidrólise 

tríptica, promovendo a formação e peptídeos bioativos, e diminuindo o potencial 

alergênico dos hidrolisados.  

 

Palavras chave: β-Lactoglobulina, UV-C, hidrólise, peptídeos bioativos, transporte 

transepitelial, processamento não-térmico.



 

 

ABSTRACT 

Cavalcante, Keila Nascimento. Effects of Non-Thermal Processing Technologies (UV-

C) on the Hydrolyses of β-Lactoglobulin by Trypsin: Peptide Profile and 

Transepithelial Transport of Derived Bioactive Peptides in Caco-2 Cell Monolayers. 

Dissertação (mestrado em ciências). São Carlos: Universidade de São Paulo, Instituto de 

Química de São Carlos, 2022. 

β-Lactoglobulin is the major protein in whey, has low in vivo digestibility, and has high 

allergenic potential. The use of non-thermal processing technologies has been gaining 

interest in the food industry, they stand out for being economically viable, in addition to 

not causing nutrient losses, as commonly observed in the pasteurization processing. UV-

C light may be able to induce conformation changes in proteins, altering their 

susceptibility to proteolytic enzymes. In this context, this work aimed to compare the 

effects of UV-C irradiation with the thermal process, evaluating conformational changes 

in β-lactoglobulin, degree of hydrolysis (DH) by trypsin, peptide profile, and 

transepithelial transport of peptides in Caco-2 cell models. A significant increase in the 

hydrolysis rate constant of β-lactoglobulin irradiated with UV-C light was observed, 

compared to native and thermally processed protein, suggesting that the protein backbone 

cleavage sites are more exposed. The peptide mass profile in -lactoglobulin hydrolysates 

irradiated with UV-C light shows greater diversity and peptide content compared to native 

and pasteurized protein hydrolysates. In the tryptic hydrolysates of β-lactoglobulin, 

irradiated with UV-C light, six bioactive peptides were found, fβ-LG (f31-36, f57-76, 

f87-91, f91-99, f118-121, and f158-164). Transepithelial transport in Caco-2 cell models 

showed low to the intermediate in vivo transport and absorption for the bioactive peptides 

f87-91, f91-99, and f158-164. The use of UV-C light is a very relevant compared with 

thermal processing of whey, ensuring microbiological safety, significantly increasing the 

degree of tryptic hydrolysis, promoting the formation of bioactive peptides, and reducing 

the allergenic potential of hydrolysates. 

 

 

 

Keywords: B-Lactoglobulin, UV-C, hydrolysis, bioactive peptides, Transepithelial 

transport, non-thermal processing. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Importância dos alimentos lácteos 

Com o avanço da medicina preventiva, os cuidados relacionados a saúde humana, a 

expectativa de vida tende a aumentar. A organização mundial da saúde (OMS) declara 

como idoso, qualquer indivíduo que apresente 60 anos ou mais. De acordo com a World 

Population Prospects, a taxa de crescimento da população acima de 60 anos deve subir 

de 9% em 2019, para 19% em 2050 na América do Sul (Figura 1), com uma expectativa 

populacional de 416 milhões de idosos ao redor do mundo [1]. 

Figura 1: Distribuição etária da população na América do Sul em 2020, e projeções populacionais para os 

anos de 2030, 2050, e 2100, respectivamente. 

 

Fonte: Adaptado de World Population Prospects, 2019. 

O envelhecimento da população traz à tona condições biológicas associadas ao 

avanço da idade, tais como a osteoporose, e principalmente a sarcopenia. A sarcopenia é 

um processo degenerativo, que se agrava com o passar dos anos, levando a uma condição 

de declínio gradual de massa muscular e diminuição da resistência e potência muscular 

[2]. A recomendação de ingestão de proteínas para um adulto é de cerca de 0,8 g/kg/dia, 

entretanto, com a perda progressiva de músculos, um idoso tem suas recomendações 
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elevadas para cerca de 1,2 g/kg/dia [3]. Neste sentido, há um crescente aumento na 

procura por alimentos com elevado valor nutricional e com a presença de ingredientes 

funcionais em sua composição, representando hoje, um mercado global de 

aproximadamente 5% [4]. 

Alimentos ou ingredientes funcionais são caracterizados por oferecer benefícios à 

saúde, além do valor nutricional inerente a sua composição química, podendo, durante o 

consumo regular, proporcionar benefícios na redução do risco de doenças crônicas e 

degenerativas [5]. A definição para alimentos funcionais foi sendo modificada ao longo 

dos anos, inicialmente estabelecida pelo Centro de Alimentos Funcionais em 1999 como  

um “alimento natural ou processados, que contem compostos biologicamente ativos, 

conhecidos ou não, que fornecem um benefício comprovado e documentado na 

prevenção/ gestão ou tratamento de doenças”[6]. Tal definição foi posteriormente 

questionada pelo FDA quanto a aplicação dos alimentos no tratamento de doenças. 

Atualmente, a definição aceita de alimentos funcionais é entendida por “Alimentos 

naturais ou processados que contenham compostos biologicamente ativos, que, em 

quantidades definidas, eficazes e não tóxicas, fornecem um benefício à saúde 

clinicamente comprovado e documentado, utilizando biomarcadores específicos, para 

promover a saúde e reduzir o risco de doenças crônicas/virais e controlar seus 

sintomas”[7]. Dentre os principais produtos procurados, o leite, bem como seus 

derivados, são uma das principais fontes de alimentos, ricos em proteínas, destacando-se 

por ser uma fonte alimentar amplamente difundida pelo mundo [3]. 

O consumo nacional de produtos lácteos vem aumentando a cada ano [8]. Segundo o 

anuário do leite, (2020) [8], produtos lácteos estão presentes na mesa de cerca de 80% do 

brasileiros, com uma média aproximada de consumo de leite de 135,6 litros por família. 

O leite bovino é um alimento nutricionalmente completo, composto principalmente por 

33g L-1 de gorduras totais, 32g L-1 de proteínas, e majoritariamente por 53g L-1 de 

carboidratos. Sua composição apresenta uma grande variedade de micronutrientes, dentre 

eles, mineiras tais como íons de Ca e P e as vitaminas hidrossolúveis (complexo B) e 

lipossolúveis (vitaminas D e E). Já no soro do leite, subprodutos da indústria de queijo e 

iogurtes, são encontradas as proteínas albumina, α-lactoglobulina, lactoferrina, e β-

lactoglobulina estando essa em maior abundância [9]. 

Embora sejam alimentos ricos nutricionalmente e importantes na manutenção da 

saúde, crianças abaixo de 2 anos e idosos comumente desenvolvem respostas alérgicas ao 
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leite, ou mais precisamente as proteínas do leite, além de uma grande parcela da 

população apresentar intolerância à lactose [9,10]. O leite de vaca é o principal alimento 

causador de alergia na primeira infância, atingindo de 2 a 5% dos lactentes [11]. A 

incidência da alergia na infância é comumente associada  ao fato de ser o primeiro 

antigênico adotado na alimentação, e de maneira geral, o processo pode ser transitório, 

sendo adquirida até os 3 anos de idade [12] . 

O processo alergênico pode ser entendido como uma resposta imune, causada pela 

imunoglobulina E (IgE), no momento em que as proteínas ingeridas ou os peptídeos 

liberados na digestão, sendo reconhecidos como antígenos, atingindo mais de um órgão 

ou sistema. A presença dos anticorpos IgE pode ser útil para distinguir quais indivíduos 

desenvolverão alergia a proteínas do leite ao longo da vida [13]. Dentre as alternativas já 

descritas, a hidrolise proteolítica usando a tripsina, pode ser capaz de reduzir a 

imunorreatividade em 75% dos pacientes que apresentam alguma alergia ao leite [13]. 

Dentre os principais componentes no leite com potencial alergênico, são destacados 

o conjunto das caseínas, responsáveis pela produção de uma classe de peptídeos 

conhecidos como caseinomorfinas, liberadas no processo de hidrólise da β-caseína [14]. 

Além desta, o processo alergênico pode ser desenvolvido pela β-Lactoglobulina, que está 

presente no soro do leite e pode ser responsável por até 80% dos casos alérgicos[12].  

 

1.2 β-lactoglobulina 

Como proteína majoritária do soro do leite bovino, a β-lactoglobulina (β-LG) 

representa cerca de 52% dos sólidos solúveis do soro do leite, e, aproximadamente 10% 

das proteínas totais no leite bovino [15]. A β-LG é uma proteína globular, com ponto 

isoelétrico (pI) de 4,8. É composta por 178 aminoácidos e de peso molecular de 19,8 kDa 

(UNIPROT- P02754). A sua estrutura secundária é distribuída entre 6-8% de α-hélice, 

44-52% de β-folha, de 8-10% β-volta, além de 30 a 35% de estrutura randômica [16]. 

Essa composição se organiza na forma de estrutura terciária, conforme ilustrado na Figura 

2, apresentando assim,  9 fitas β antiparalelas, onde, 8 dessas são responsáveis por formar 

um barril central hidrofóbico, fechado pela α- hélice de três voltas [17,18]. 

Alguns pontos em sua estrutura primária também são importantes para a manutenção 

da sua estrutura terciária, dentre elas, cinco cisteínas (representadas em amarelo), onde 

quatros delas formam as duas pontes dissulfeto (Cys66-Cys160 e Cys106-Cys119), 

responsáveis por garantir a estrutura globular. A Cys121 livre, assim como como as duas 
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pontes dissulfeto encontram-se na bolsa hidrofóbica, entretanto, a Cys121 está virada para 

as hélices G e H (Figura 2) [16]. Além deles, a presença de  2 triptofanos (Trp61 e Trp19) 

e, 4 tirosinas (Tyr20, Tyr42, Tyr99 e Tyr102), podem ser investigadas a fim de se monitorar 

mudanças na sua estrutura secundária e terciária da proteína[19]. 

 

Figura 2: Estrutura tridimensional da β-lactoglobulina em sua forma monomérica. 

 

Fonte: Adaptado de Cheison e Kulozik (2017) 

O pH do meio exerce forte influência em sua estrutura quaternária, sendo 

considerada uma proteína oligomérica em condições nativas (Figura 3). Na sua condição 

biológica do leite, com pH= 6,7, se encontra como um dímero, essa condição é mantida 

na faixa de 5 ≤ pH ≤ 7, onde permanecem ligadas por suas fitas β- antiparalelas de forma 

não covalente. Na faixa entre 3,7 ≤ pH ≤ 5 se apresenta como um octâmero [20]. Em 

condições mais ácidas, sua estrutura globular é considerada mais compacta devido ao 

looping entre os resíduos f89-90, que reduz o acesso a bolsa de ligação. Em contrapartida, 

em pH>7,5 sua dimerização é desfeita, retornando a seu estado monomérico e com a 

posição do cálice aberta, consequentemente, mais suscetível a hidrólises enzimáticas [21]. 
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Figura 3: Formas oligoméricas da β-lactoglobulina em diferentes condições de pH. 

 

Fonte: Adaptado de Cheison et al. (2011) 

 

1.3 Hidrólise tríptica 

 Dentre as proteínas presentes no soro do leite, a β-LG é uma proteína conhecida 

por sua elevada incidência de alergenicidade. Isto ocorre em parte devido a sua baixa taxa 

de proteólise por enzimas digestivas, tal como a pepsina[22], além de outros fatores, como 

sua estrutura tridimensional compacta e a sua ausência no leite humano, dificultando a 

sua hidrolise ao ser ingerida.  

 No estudo do perfil de clivagens proteolíticas, o uso da tripsina é bem difundido, 

apresentando mecanismos de clivagens bem estabelecidos, além de ser utilizada 

industrialmente na produção de hidrolisados proteicos, para a indústria de alimentos[23]. 

A tripsina (EC-232-650-8), apresenta um mecanismo de hidrólise semelhante à 

quimotripsina (EC-232-671-2), tendo a tríade catalítica (His57, Asp102 e Ser195) 

estabilizadas por ligações de hidrogênio, onde o aspartato estabiliza os íons do imidazol 

da His e a hidroxila da Ser, o que aumenta a nucleofilicidade local, facilitando as 

clivagens peptídicas no carbono ligado a amida do substrato [24]. 

A tripsina por sua vez é uma serina protease comercial de 23,3kDa, que pode ser obtida 

de origem bovina ou porcina. Presente no trato intestinal, tem como principal função, 

continuar o processo de digestão estomacal [16]. CHEISON et al. (2011), descreve suas 

condições ótimas de trabalho estabelecidos em 37ºC e 7,8 <pH< 8,6 [25]. O diferencial 
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da tripsina, em relação a quimotripsina, se encontra na primeira bolsa de ligação do 

substrato (resíduos 189-195, 214-220 e 225-228), que se encontram ao lado de dois loops 

(resíduos 185-188 e 225-228), onde o seu resíduo 189 é um Asp– e não uma Ser como na 

quimotripsina [26].  Esse resíduo acaba trazendo propriedades distintas à enzima, tal 

como sua maior especificidade. É frequentemente descrito na literatura, que a tripsina 

cliva especificamente resíduos de lisina e arginina, quando não ligados diretamente a 

prolina [27], e, em menores proporções, outras clivagens não específicas podem ser 

encontradas [27].  

 

1.4 Grau de Hidrólise 

Como uma das principais formas de se avaliar a ação enzimática, a equação de 

Michaelis Mentem é constantemente observada em estudos na área de enzimologia. Os 

parâmetros cinéticos fornecidos, como a constante de Michaelis Menten (Km) e Vmax 

podem ser facilmente obtidos e permitem avaliar a afinidade da enzima pelo substrato e 

a eficiência da catálise enzimática [28]. 

Além dos parâmetros cinéticos, em reações de digestão in vitro, pode-se utilizar da 

avaliação do grau de hidrólise (DH do inglês degree of hydrolysis) como um parâmetro 

de eficiência. A hidrólise acontece com a quebra das ligações peptídicas, liberando ácidos 

carboxílicos e grupos amina. Dessa forma, pode ser entendido como um reflexo da 

produção de peptídeos pelo processo de clivagem enzimática. O DH é relacionado com a 

proporção de ligações peptídicas clivadas, em relação a proteína total [29], e seu 

percentual é obtido de acordo com a equação 1: 

 
𝐷𝐻 (%) =

 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑔)

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑔)
× 100 [1] 

Dentre as diferentes formas de se avaliar o DH, os experimentos de pH-stat se 

destacam tanto por sua simplicidade, quanto pela reprodutibilidade dos resultados [29-

32]. Outros métodos conhecidos para a obtenção do DH, envolvem técnicas 

osmométricas, além de métodos espectroscópicos por UV-Vis empregando-se de 

derivatização com OPA e TNBS, além de métodos cromatográficos [30,31].  

 



19 

 

  1.5 Peptídeos e atividade biológica 

Dentre as proteínas hidrossolúveis do leite, o uso da β-LG tem sido cada vez mais 

investigado, por conta de seu valor nutricional presente em alimentos e bebidas, além de 

potencial ingrediente na formulação de alimentos  funcionais[33]. Em geral, seu potencial 

funcional está intimamente vinculado a sua hidrólise e a liberação de peptídeos com 

atividade biológica, denominados como peptídeos bioativos [17]. A denominação 

peptídeos bioativos surgiu em meados de 1950, onde alguns peptídeos fosforilados 

derivados das caseínas promoviam o aumento da calcificação óssea infantil [33]. 

Em linhas gerais, os peptídeos com atividade biológica documentada, apresentam 

entre 3 a 20 resíduos de aminoácidos em sua estrutura e a atividade biológica está 

intimamente relacionada com a sua estrutura primária [34]. Sua biodisponibilidade pode 

ser atrelada ao processo de digestão oral, onde, posteriormente podem ser absorvidos pelo 

trato gastrointestinal. A produção industrial de hidrolisados de soro de leite e seus 

subprodutos vem sendo estudados na formulação de suplementos e alimentos 

funcionais[35,36].  Dentre os peptídeos bioativos hidrolisados de -lactoglobulina, se 

destacam peptídeos com funções antioxidantes, atuando na redução de radicais 

livres[37,38], anti-hipertensivas, melhorando o sistema cardiovascular [34][39], 

hipocolestemicas, auxiliando no controle sanguíneo de colesterol [40], além de funções 

antibactericidas e antimicrobianas[47]. 

A hipertensão é uma doença de alta relevância no cenário atual, acomete cerca de 

25% da população mundial e com aumentos previstos em 60% até 2025 [41]. Dentre os 

principais tratamentos farmacológicos, se destacam substâncias capazes de inibir a 

enzima de conversão da angiotensina I (ACE do inglês angiotensin- converting-enzyme) 

à angiotensina II, tendo como principal medicamento, o Captopril, com IC50 de 0,006 µM 

[42]. Os inibidores de ACE sintéticos são cada vez mais usados como fármacos anti-

hipertensivos. Os peptídeos derivados da -lactoglobulina apresentam de média a alta 

inibição de ACE (entre 73 e 90%) [15]. O fragmento tríptico de sequência f(158-162) 

(ALPHMIR), é reportado com um índice de inibição IC50 de 42,6µM[15,43]. Outras 

sequências também apresentam potencial anti ACE, como as sequências f(87-91) e f(94-99) 

com IC50 de 63,7 e 144,8uM, respectivamente [43]. 

O consumo de alimentos com elevado conteúdo de gorduras saturadas, 

principalmente de origem animal, é um fator considerado responsável pelo 
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desenvolvimento de doenças cardiovasculares e níveis elevados de colesterol plasmático. 

Diferentemente das estatinas, fármaco de referência para o tratamento de 

hipercolesterolemia, que atua como inibidor da HMG-CoA redutase, os peptídeos IIAEK 

(f87-91) e VYVEELKPTPEGDLEILLQK(f57-76) atuam ligando-se a ácidos biliares, 

impedindo seu transporte Transepitelial [44]. Isto faz com as gorduras sejam excretadas 

sem serem absorvidas, diminuindo consequentemente o nível de colesterol plasmático 

[45]. 

Algumas frações de β-lactoglobulina apresentam funções de inibidores do tipo DDP-

IV (dipeptil peptidase-4), pertencente a classe dos hipoglicemiantes. As sequencias como 

f(31-36) e f(94-99) podem ser usados no tratamentos oral de diabetes mellitus do tipo II, tais 

peptídeos apresentam IC50= 74,9 e 149µM, respectivamente[43].  

Ademais, alguns peptídeos apresentam mais de uma atividade biológica descrita, 

como a sequência f(118-121), que apresenta função opioidal e anti-ACE[46]. O BP f(31-36) 

também tem as funções antioxidante e além de baixa atividade anti-ACE. 

1.6 Transporte estático de peptídeos 

A ingestão de peptídeos bioativos provém em sua maioria, pelo consumo de 

alimentos, fazendo com que toda a sua biodisponibilidade seja determinada pela absorção 

in vivo, através da barreira de células epiteliais intestinais [48]. Dentre os estudos a 

respeito da absorção in vitro de peptídeos bioativos, o uso de células de Caco-2 vem sendo 

cada vez mais reportado na literatura, atuando como base para triagem na indústria 

farmacêutica  [49,50]. 

As células de Caco-2(ATCC® HTB-37™) pertencem a uma linhagem 

imortalizada de adenocarcinoma colorretal humano. Estas células são usadas por sua 

capacidade de iniciarem a diferenciação morfológica, a qual pode ser observada no 

período de 20 a 30 dias [50]. Além disso, apresentam traços morfológicos e níveis de 

hidrolases de borda em escova, que podem ser comparadas aos de célula absortivas 

intestinais. Após 21 dias de cultura, apresentam junções bem desenvolvidas, o que são 

responsáveis por uma barreira na forma de monocamada, delimitando os canais apical 

(superior) e basolateral (luminal), tornando-os seletivamente permeáveis [50,51]. 

Conforme observado na Figura 4, o transporte de peptídeos pode acontecer por 

duas principais vias, sendo o transporte transcelular e paracelular. O transporte passivo, 
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transcelular, é o mais comum, sendo dependente do gradiente de concentração do analito, 

comumente observado no transporte de peptídeos. Já o paracelular, acontece nas junções 

intercelulares, envolvendo a difusão no meio aquoso, sendo, portanto, pouco eficiente 

devido a pequena área de superfície dos modelos experimentais aplicados.  

Figura 4: Condições de absorção intestinal. As rotas são descritas como: (1) Passiva (transcelular), (2) 

Ativa, por meio de carreador, (3) Passiva, por meio de carreador, (4) Passiva (paracelular), (5) Ativa,via 

transportadores de fluxo, (6) Absorção pela circulação linfática e (7) receptor e mediador de transcitoses. 

 

Fonte: Adaptado de Smetanová et al. (2011) 

A quantificação dos analitos transportados do compartimento apical para o basal 

(descrito também como transporte A→ B), é usualmente calculada pela permeabilidade 

aparente (Papp) [50-52] e descrito pela equação [2]: 

 𝑃𝑎𝑝𝑝 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
×

1

𝐴𝐶0
 [2] 

Onde, dQ é a quantidade do peptídeo encontrada no compartimento basolateral 

(µmol L-1), dt é o tempo de transporte em segundos, A é a área da monocamada de células 

(0,33 cm2), e Co é a concentração inicial aplicada no compartimento basal (µmol cm-3). 

 

1.7 Processamento térmico versus não térmico (luz UV-C) 

A fim de garantir a estabilidade de alimentos, o uso da energia térmica é o método 

industrial mais utilizado no processamento de produtos lácteos, procurando-se promover 
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a segurança microbiológica e aumentar o tempo de prateleira [53]. O processo de 

pasteurização foi evoluindo ao longo das décadas, do aquecimento brando conhecido 

como LTLT (do inglês Low tempertature, long time; aquecimento de 62ºC por 30 

minutos) para a esterilização do tipo UHT (do inglês Ultra high temperature; 

aquecimento de 130 a 150 ºC entre 2 e 4 segundos), conhecido como longa vida. Apesar 

de muito consolidado ao longo dos anos, sua aplicação apresenta até hoje empecilhos, 

tais como o seu alto custo energético e a promoção de reações químicas levando a perda 

de nutrientes, formação de substancias tóxicas, e off-flavours [54].  

Como alternativa, a indústria vem em busca de técnicas que apresentem um custo 

energético mais vantajoso, além de procedimentos que minimizem o número de 

operações unitárias e que causem menor modificação na composição química dos 

alimentos, mantendo as características organolépticas de frescor “fresh-like” [5].  A 

pasteurização, apesar de ser uma técnica extremamente usual e amplamente aplicada, faz 

uso de uma grande demanda energética, sendo a principal causadora do processo de 

agregação, realizando pontes de dissulfeto entre si, como observado por Surroca et al. 

(2002). 

Trabalhos na área de tecnologia, como o publicado por RODRIGUEZ- 

GONZALES et al. (2015) e de ATUONWU et al. (2018) reportam comparações entre 

métodos de redução de carga microbiológica mais recentes na indústria de bebidas e 

alimentos, conforme concatenados na Tabela 1 [53,55]. 

Tabela 1: Demanda energética dos diferentes tipos de processamento de alimentos para a 

diminuição bacteriana de 5log em uma bebida comercial. 

Fonte: Adaptado de Rodriguez- Gonzales et al. (2015) e Atuonwu et al. (2018). 

NA indica informação não fornecida pelo autor. 

Tipo de Processamento 
Capacidade 

(L s-1) 
Condição de processamento 

Demanda 

Energética 

(kJ/L) 

Pulso de Campo Elétrico (PEF) 2.10-3 35 kV/cm × ~50 ºC × 0.8 µs 95,5 

Alta Pressão Hidrostática (HHP) 1.10-3 500 MPa × 42 ºC ×300 s 482,8 

Luz do tipo UV-C (200–280nm) 1,1 25,5 kW × 25 °C × 0,6 s 0,022 

Pasteurização (RTLT) 5,5.10-3 71,1 ºC, 14 s 166,9 

Ultra alta temperatura (UHT) NA 143ºC, 6s 470 
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Nos  processamentos não-térmicos, destacam-se as técnicas de campo elétrico 

pulsado (PEF) e a alta pressão hidrostática (HHP), além de técnicas de irradiação com luz 

UV-C contínua ou pulsada [56]. 

O uso de luz UV-C vem sendo cada vez mais uma fonte alternativa na busca de 

processamentos não-térmicos, sendo mais econômico e menos prejudicial as qualidades 

nutricionais e sensoriais do produto. As possíveis reações fotoquímicas que podem 

acontecer com proteínas, abrem um amplo caminho de estudo sobre as possíveis relações 

de modificações e suas respostas no processo de digestão. 

A luz na região do UV-C pode promover alterações estruturais em proteínas, esse 

processo não se limita apenas a degradação, podendo também envolver a formação de 

radicais e processos de transferência de energia e/ou elétrons. Os aminoácidos que são 

capazes de absorverem consideravelmente a fração de luz incidente no UV-vis, são os 

amino ácidos classificados como aromáticos: Triptofano (Trp), Tirosina (Tyr), Histidina 

(His), e Fenilalanina (Phe) [57]. 

Triptofano 

Após a excitação com luz na região do UV-C, a primeira forma de relaxação do 

estado excitado do triptofano é ejetando elétron para o solvente, formando o cátion radical 

(Trp+•) (equação 3) que prontamente é desprotonado (equação 5).  O outro mecanismo 

de relaxação pode se dar pelo cruzamento intersistemas (equações 5 e 7), que pode gerar 

o triptofano em seu estado triplete excitado. O triptofano em seu estado tripleto excitado 

pode seguir dois caminhos de relaxação: reagir com o oxigênio molecular (equação 7) ou 

transferir um elétron para uma fonte dissulfeto espacialmente próxima (no caso da β-LG 

os resíduos cys66-cys119) (equação 8).  

 Trp + ℎ𝑣 → Trp+• + eaq
−  [3] 

 Trp+• → Trp• + H+ [4] 

 𝑠1 Trp + ℎ𝑣 → 𝑠1Trp∗ [5] 

 𝑠1Trp∗ → 𝑠3Trp [6] 

 𝑠3Trp + 𝑂2 →  Trp+• + 𝑂2
−• [7] 

 𝑠3Trp + RSSR →  Trp+• + RSSR−• [8] 

Fonte: NEVES- PETERSON et al, 2009 
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Após essa sequência de processos, observa-se a degradação oxidativa do 

triptofano, que pode gerar dois principais fotoprodutos, a N-formilquinurenina (NFK) e 

a quinurenina (sequência de equações 9). A reação acontece quando o triptofano radical 

(Trp•) reage com o oxigênio molecular gerando um radical peroxila (ROO•). Este radical 

peroxila é reduzido a um hidroperóxido que leva a formação de NFK e quinurenina por 

hidrólise[58]. 

 

 

[9] 

Adaptado de Silva, J. F. (2019) 

Tirosina   

A tirosina após fotoexcitação com luz UV-C, pode sofrer um processo semelhante 

ao triptofano, sendo levada ao seu estado triplete excitado pelo processo de cruzamento 

intersistema (equação 10). Em condições de pH neutro, pode ser fotoionizada através de 

um processo bifotônico levando a formação do radical fenoxila e elétron solvatado 

(equação 11). É importante ressaltar que a tirosina em seu estado triplete pode ser 

facilmente desativado por transferência de elétrons pela presença de oxigênio molecular, 

pontes dissulfeto, ou mesmo do triptofano. 

 𝑠1Tyr∗ → 𝑠3Tyr [10] 

 Tyr − OH + ℎ𝑣 → Tyr − OH−• + 𝑒𝑎𝑞
−  [11] 

Fonte: Neves- Peterson et al. (2009) 

O radical fenoxila da Tyr pode sofrer recombinação com outro radical Tyr 

promovendo a formação de ditirosina e cross-link (equação 12).  

 

 

[12] 

Adaptado de: Silva J.F. (2019) 
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A clivagem das pontes dissulfeto (RSSR) sabidamente pode alterar a estrutura da 

proteína e este processo pode ser induzido pela luz UV-C. A excitação do triptofano e da 

tirosina podem gerar elétrons solvatados (equações 9 e 11) que podem reagir com 

oxigênio molecular, formando o íon superóxido, ou diretamente com as pontes de 

dissulfeto (equações 14, 15 e 16) promovendo sua clivagem redutiva gerando o íon tiolato 

(RS-) e um radical tiila (RS•) (equação 17). O radical tiila pode sofrer reação de adição 

de oxigênio molecular, gerando o radial RSOO•, que pode se isomerizar a um radical 

sulfonila e levar a formação de ácido sulfinico (R2O2H) ou mesmo ácido sulfônico 

(RSO3H) (equações 18 e 19) [57]. 

 𝑒𝑎𝑞
− + 𝑂2 →  𝑂2

  •− [14] 

 𝑒𝑎𝑞
− + RSSR → 𝑅𝑆𝑆𝑅−• [16] 

 𝑅𝑆𝑆𝑅−• ↔ R𝑆• + 𝑅𝑆− [17] 

 R𝑆• + 𝑂2 → 𝑅𝑆𝑂𝑂• [18] 

 𝑅𝑆𝑂𝑂• + 𝑂2 → 𝑅𝑆𝑂3𝐻  [19] 

Fonte: Neves- Peterson et al. (2009) e Silva, J.F. (2019) 

Aplicações de alguns processamentos não-térmicos já foram realizadas para β-

Lactoglobulina na literatura. O trabalho de Izquierdo et al. (2004) [59], utiliza o método 

de HHP para o tratamento microbiológico, observando melhoria na digestibilidade da 

proteína por quimotripsina. Os efeitos PEF no DH por tripsina e quimotripsina foram 

estudados por Agoua et al. (2020) [60], também mostrando melhorias na hidrólise, 

quando comparados a proteína nativa e sob tratamento térmico.  

No trabalho reportado por Wu et al. (2018), a exposição da β-LG por luz UV-C foi 

responsável por oxidações dos resíduos de triptofano, tirosina e quebras de pontes de 

dissulfeto, bem como o aumento da atividade antibactericida do hidrolisado proteico [61]. 

Nada foi encontrado, entretanto, em como o processo de fotólise pode influenciar na 

produção de peptídeos. Em 2019, o trabalho publicado por SILVA [58], mostrou como o 

uso da luz contínua na região UV-C altera a estrutura secundária da β-Lactoglobulina, 

apontando uma diminuição da alergenicidade na terceira idade, simulando um processo 

de digestão gástrica 

O tradicional método de pasteurização, por outro lado, pode ser responsável pelo 

processo de agregação de proteína, tal observação foi constatada na formação da na forma 

de trímero, por Surroca et a, (2002) após 15 minutos de aquecimento à 68ºC [62]. Um 
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recente trabalho desenvolvido por Chengkang et al. (2022) mostrou que o aquecimento 

entre 60 -70ºC resulta num processo de desenovelamento e até desnaturação da proteína, 

sendo observadas um aumento expressivo de ligações intermoleculares entre as cisteínas 

Cys66-Cys66[63].  

 Fazendo-se uso das contribuições acima, este trabalho procura explorar e comparar 

os métodos de controle biológicos térmicos (LTLT) e não térmicos (UV-C), bem como 

completar informações com respeito a sua velocidade de digestibilidade, e sua resposta 

na formação de peptídeos e peptídeos bioativos. 
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2. OBJETIVOS 

 

Avaliar as modificações estruturais da β-lactoglobulina induzidas pelo processamento 

térmico (pasteurização do tipo LTLT) e não-térmico (luz contínua na região do UV-C) e 

avaliar o impacto no perfil de peptídeos e o grau de hidrólise. 

Objetivos específicos 

• Otimizar as condições de hidrólise tríptica a fim de se obter maior rendimento 

de peptídeos bioativos; 

• Avaliar a velocidade e o grau de hidrolise da proteína durante o processo 

enzimático; 

• Identificar e quantificar os peptídeos do hidrolisado, determinando as 

melhores condições para produção de peptídeos bioativos; 

• Avaliar o grau de permeabilidade celular aparente dos peptídeos derivados da 

-lactoglobulina pelo método de transporte estático usando células de Caco-2 

em uma membrana permeável de Transwell®. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Materiais 

β-lactoglobulina bovina comercial com pureza de 96% (Sigma-Aldrich); fosfato de 

sódio monobásico e dibásico; cloreto de sódio; ácido 5,5-ditio-bis (20nitrobenzóico) 

(DTNB) (Sigma Aldrich); Ácido etilenodiaminico tetra acético (EDTA) de grau analítico 

(Sigma-Aldrich); tripsina pancreática bovina (grau proteômica, Sigma-Aldrich); ácido 

fórmico e Acetonitrila grau HPLC (Panreac). 

 

3.2 Soluções 

 

A solução de β-LG foi preparada em tampão fosfato (pH=6,7 / 0,1M) com força iônica 

de 160 mM ajustada com NaCl [58]. A solução foi mantida em geladeira (2ºC) durante 

24h para completa hidratação. A determinação da concentração analítica da proteína em 

solução foi verificada por espectroscopia de UV-Vis em um espectrofotômetro Multiskan 

GO (ThermoScientific). Foi considerado o valor de absortividade molar de ε280nm= 17.600 

M-1cm-1[51] para a β- LG.  

 

3.3 Irradiação com luz UV-C 

As modificações estruturais na proteína β-LG foram realizadas em uma bancada 

fotoquímica, com o uso de um LED 255W (Thorlabs), com emissão centrada em 255 ± 4 

nm e potência controlada com um gerador de corrente variável, conforme observado na 

figura 

Figura 5: Esquema de fotólise da β-lactoglobulina por luz UV-C e I0=1,81.10-10 Einstein.s-1 
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Para a irradiação, 2,5mL da solução de β-LG (ca. 2mg mL-1) foram condicionadas em 

uma cubeta de quartzo, com caminho ótico de 1cm, e expostas há 2h de irradiação, sob 

agitação e controle de temperatura (25ºC ±1 ºC). A intensidade incidente da radiação 

luminosa foi avaliada por actinometria química. 

 

3.4 Actinometria 

O experimento de actinometria foi realizado com o objetivo de avaliar o fluxo de 

fótons incidente do feixe de luz. Dentre os tipos de actinometria, o uso do sal Parker 

K3[Fe(C2O4)].3H2O, é o mais difundido na literatura por sua simplicidade e exatidão. Para 

o cálculo do fluxo de fótons incidente, se utilizou 3mL de uma solução do sal de Parker 

(ca. 0,006mol L-1) que foi exposto a fonte de UV-C por 3 minutos em uma cubeta de 

quartzo com caminho ótico de 1cm, sob agitação e controle de temperatura em 25ºC ±1 

ºC. 1mL da amostra irradiada foi transferida para um balão volumétrico de 5mL, onde se 

adicionou 1,25mL de uma solução de acetao de sódio (ca. 0,6 mol L-1) contendo 0,18 mol 

L-1 de ácido sulfúrico, 1mL de uma solução de 1,10-fenantrolina a 0,12% m/m, e 

avolumado para 5 mL com água deionizada. A solução resultante foi agitada e mantida 

no escuro por 1h e a absorbância em 510nm registrada [64]. A fluxo de fótons incidente 

pode ser obtido pela equação 23; o fluxo de fótons determinado foi de 1,81.10-10 Einstein 

s-1 com uma densidade de potência de 3,1 W (m2) -1. 
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𝐼 =

𝑉1 × 𝑉3 ×  ∆𝐴

∅𝐹𝑒 × 𝑡 × 𝑉2 × 𝑙 × 𝜀𝐹𝑒
 [23] 

Onde: 

V1= Volume da solução irradiada (3mL); 

V2 = Volume total do balão (5mL); 

V3= Volume de alíquota da solução irradiada usada (1mL); 

ΔA= Diferença da absorbância (em 510nm) entre solução irradiada e não irradiada; 

ØFe= Rendimento quântico do Fe+2 em 266nm (1,24); 

t= Tempo de irradiação total em segundos (180s); 

l= caminho ótico da cubeta usada (1cm); 

εFe= Coeficiente de extinção molar do íon complexo [Fe(phen)3]
-2 (1,11 x10-4 cm -1. 

M-1). 

 

3.5 Quantificação de tiol livre 

Após o processamento da proteína com luz UV-C, as amostras foram submetidas a 

quantificação de tióis livres, a fim de se verificar possíveis quebras de pontes dissulfeto. 

Para isso, foi realizado o ensaio de Ellman, G. L.[65]. Os tióis livres formados pela 

fotólise reagem com o reagente de Ellman, o DTNB, levando a formação do TNB2-. O 

composto formado então, TNB2-, apresenta coloração amarela, e é quantificado por 

espectroscopia de UV-Vis (TNB2-, ε 412nm=14150 L mol-1cm-1) [54].  

3.6 Pasteurização 

Para a comparação entre as amostras obtidas por tratamento não-térmico, o processo 

de pasteurização lenta, conhecido como LTLT (do inglês low temperature, long time) 

também foi realizado. Para isso, 2mL da solução de β-LG a concentração de 2mg mL-1 

foram colocadas em ampolas herméticas fechadas, que foram aquecidas por 62 ± 2ºC, em 

banho seco por um intervalo de 30 minutos [67]. Após pasteurizadas, as amostras foram 

mantidas em freezer biológico. 
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3.7 Espectroscopia de espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

Os processamentos térmicos e não-térmicos utilizados no tratamento da β-LG podem 

ser responsáveis por mudanças estruturais que podem promover agregação. Afim de se 

verificar o diâmetro das partículas em solução após os tratamentos, as amostras de 

proteína foram submetidas a análises de DLS (do inglês Dynamics light scattering) em 

um instrumento de DLS modelo Mastersizer (Malvern Instrument Ltd) operando com o 

software Zetasizer versão 8.01. Todas as amostras foram previamente solubilizadas na 

concentração de 2mg de proteína por mL de solução (tampão fosfato). Os espectros de 

espalhamento foram registrados utilizando cubetas de quartzo de 1cm x 1cm e 

considerando-se o índice de refração de 1,45. Todas as análises foram efetuadas em 

triplicata biológica. 

 

3.8 Hidrolise por tripsina 

Para a determinação do grau de hidrólise da β-LG, bem como o perfil dos fragmentos 

de peptídeos obtidos, foi realizada a hidrólise com a tripsina bovina. A enzima foi 

solubilizada em meio aquoso (HCl 0,1M), e mantida em refrigeração (2ºC) por 24h antes 

do experimento. A digestão in vitro foi realizada em shaker-orbital de bancada, a 

temperatura de 37ºC, com pH 8,3 ± 0,2, e agitação à 300 rpm [19]. 2mL da proteína (em 

triplicatas biológicas) foram digeridas com a enzima em condição de E/S 1:20 m/m por 

2h.  

Durante o processo de hidrólise, alíquotas de 100uL foram coletadas a cada 30 min, 

para o estudo do perfil de fragmentação ao longo do tempo. Todas as reações foram 

quimicamente interrompidas com a adição de ácido fórmico 3% (m/m) seguida por 

congelamento em nitrogênio líquido, seno então armazenadas em freezer biológico. 

 

3.9 Grau de hidrólise (DH) 

3.9.1 DH por pH-stat 

Para a realização do DH, as soluções de β-LG 2mg mL-1 e tripsina 1mg mL-1 foram 

preparadas em água deionizada e hidratadas previamente por 24h. A hidrolise foi efetuada 

em temperatura de 37ºC e agitação branda. O pH de todas as soluções foram ajustados a 

8,3. O método experimental seguiu a metodologia descrita por ADLER-NISSEN J, 
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(1986). Foram adicionadas alíquotas de solução aquosa de NaOH (0,5mol L-1) para a 

manutenção do pH = 8, foram realizadas determinações de pH a cada 30 segundos de 

reação. O volume de base consumido durante a reação foi utilizado para se calcular o DH 

segundo equação: 

 𝐷𝐻 =
𝐵 × 𝑁𝐵

(𝑀𝑝 × 𝛼 × ℎ𝑡𝑜𝑡)
× 100 

[22] 

onde:  

DH= Degree of hydrolysis (Grau de hidrolise); 

B= Volume de base consumida (mL); 

NB= Concentração da base (NaOH) utilizada (0,5 mol L-1); 

MP = Massa de proteína utilizada; 

α = Média de dissociação dos aminoácidos; 

htot = Número de ligações peptídicas na proteína (7,2) 

A quantidade de clivagens específicas é considerada como uma hidrolise total de 

todos os sítios preferenciais cliváveis (i.e. 100%) e então os valores encontrados são 

calculados percentualmente em relação a hidrólise total teórica. 

 

3.9.2 DH determinado por HPLC-UV-vis 

A determinação do DH por HPLC-UV-Vis se procedeu primeiramente pelas 

adaptações de um método analítico que fosse capaz determinar a β-LG com 

reprodutibilidade e repetibilidade. Partindo-se de um método descrito por SILVA. J.S, 

(2019), foi adaptado um método por HPLC-UV-vis empregando um cromatógrafo 

Shimadzu modelo Prominience binário equipado com bombas LC20AD, usando um 

detector de arranjo de diodos modelo Prominience SPDM20A (Shimadzu). A separação 

cromatográfica foi efetuada em uma coluna C18 Aeris Peptide com dimensões de 15 cm 

x 2,1mm e partículas de 3,6µm (Phenomenex) empregando-se um gradiente de eluição 

com vazão de 0,4mL/min. O gradiente de eluição composto pelas fases móveis A (água 

contendo 0,1% ácido fórmico) e B (acetonitrila contendo 0,1% ácido fórmico) é linear de 

10 a 60 % de B em A durante 30 minutos, isocrático em 60% de B em A por 5 minutos, 

retornando linearmente de 60 a 10% de B em A em 5 minutos e mantendo-se isocrático 
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em 10% de B por 5 minutos. Foram usados durante todas as análises, injeções de 5uL. A 

quantificação da β-LG foi efetuada através de uma curva de calibração externa construída 

na faixa de concentração de 0,1 a 2 mg mL-1 da mesma proteína. Amostras de hidrolisados 

de soluções proteicas irradiadas, pasteurizadas e controle foram injetadas e analisadas 

para a determinação do teor de proteína não hidrolisada sob mesma metodologia. 

3.10 Peptidômica por MALDI-TOF 

O estudo do perfil de peptídeos produzidos por tempo de hidrólise foi acompanhado 

pela espectrometria de massas com ionização por dessorção a laser assistida por matriz, 

usando um espectrômetro de massas com a analisador por tempo de voo (MALDI-

TOF/TOF) modelo ultraflex III (Bruker Daltonics). Para tanto, 1uL da amostra a ser 

analisada foi co-cristalizada na proporção 1:1 (v/v) com a matriz HCCA (solução de 10 

mg mL
−1 em 50% de acetonitrila acidificada com 0,1% de ácido trifluoroacético) 

diretamente na placa de MALDI.  Os espectros de massas foram registrados no modo de 

íon positivo utilizando o modo refletor. Foram registrados PMF (do inglês peptide mass 

fingerprint) de todas as amostras na faixa de 500-3500 m/z. 

Os dados obtidos foram tratados pelo software FlexAnalysis 4.0, onde foram 

aplicados os filtros de smooth e baseline, os espectros foram em seguidas exportados para 

o software BioTools 4.0. As informações de clivagens teóricas foram coletadas do banco 

dados Mascot (Matrix Science), considerando hidrólise com tripsina e assumindo-se uma 

exatidão <0,3 Da. A busca por peptídeos bioativos foi efetuada conforme o descrito por 

Nielsen et al, 2017b. 

3.11 Transporte celular usando células de Caco-2 

O estudo de absorção realizado utilizando o transporte estático utilizando transwell. 

Para isso, as células de Caco-2(ATCC HTB-37) foram cultivadas utilizando o meio com 

glucose DMEN (do inglês Dulbecco Modified Eagle Medium), com L-glutamina, 10% de 

sérum fetal bovino, 1% de 100x aminoácidos não essenciais e 1% de PEST 100x 

(penicilina 10000 U mL-1 streptomicina, 10000 µg mL-1). As células foram cultivadas por 

21 dias, usando as condições de 37º e 5% de CO2, fazendo a troca do meio de cultura a 

cada 2 dias. 

Para o transporte estático dos peptídeos, a monocamada celular foi semeada em um 

suporte de policarbonato (Corning® HTS Transwell CLS3396) com 0,33cm2. Para a 
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garantia da monocamada celular, 10uM de phenol red em tampão HBSS foram 

adicionados ao canal apical (superior), o mesmo volume de tampão HBSS sem phenol 

red foi adicionado ao compartimento inferior (Basal). Após 60 minutos de incubação, 

uma alíquota do canal basal foi coletada, e seu espectro de UV-Vis foi registrado em 546 

nm, a fim de se determinar o percentual de difusão e permeabilidade aparente. 

Todas as amostras dos peptídeos foram determinadas após a digestão in vitro por 90 

minutos. As amostras foram liofilizadas, ressuspendidas em tampão HBSS a 

concentração de 500 µmol L -1. Para o experimento, 100µL da amostra foram adicionados 

no canal apical e 600 µL de tampão HBSS no basal. A placa foi incubada a 37ºC com 

média agitação. Alíquotas de 50% do volume do canal basal foram recolhidas em 30 e 90 

minutos, o mesmo volume foi substituído com tampão HBSS, enquanto que, alíquotas do 

canal apical foram recolhidas no tempo 0 e 90 minutos para se determinar a 

permeabilidade aparente.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização do processamento térmico versus não térmico 

4.1.1 Espectroscopia de absorção no UV- Vis 

O espectro de absorção no UV- Vis foi inicialmente utilizado para as medidas de 

quantificação analítica das amostras de solução de β-lactoglobulina diluídas na 

concentração de 0,5mg mL-1. Além disso, a análise desses espectros permitiu identificar 

mudanças conformacionais na estrutura primária e terciária da proteína, como a formação 

de fotoprodutos e formação de agregados, respectivamente. 

Na Figura 6, estão apresentados os espectros de absorção para a proteína controle 

(β -LG), bem como, para os tratamentos térmico (β-LG-P) e não térmico (β-LG-I).  Além 

da absorbância em 280nm, comum a proteínas com aminoácidos aromáticos na estrutura 

primária, é possível observar na amostra irradiada a formação de uma outra banda 

centrada em 322nm e atribuída ao fotoproduto N-formylquinurenina (NFK) [58].  

A formação de NFK em amostras de soro do leite tratadas por luz UV-C já foi 

relatada em estudos semelhantes, como por KRITOS e CORREDING (2012) [68].  Além 

disso, o trabalho publicado por WU et al. (2018) [61], também relata a formação dos três 

fotoprodutos para β-Lactoglobulina, sob condições de intensidade da lâmpada e tempo de 

irradiação superiores. Estudos anteriores do grupo, realizados por SILVA, J.F (2019) 

também corroboram com os dados observados. 

O espectro da amostra pasteurizada apresentou-se semelhante à sua forma nativa, 

com exceção ao aumento na linha de base ao longo do espectro. Dentre os fatores que 

podem ser responsáveis por este aumento, se destacam a formação de agregados ou 

mesmo desenovelamento da proteína, que por sua vez pode causar o espalhamento de luz, 

aumentando assim a sua absorbância. A fim de se investigar a possível formação de 

agregados, ou possível desestabilização da estrutura terciária da β-lactoglobulina, a 

procura pela proteína em seu estado oligomérico foi realizado por MALDI, bem como 

espectros de espalhamento de luz (DLS) para a identificação de uma possível agregação. 
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Figura 6: Espectro de absorbância de UV-Visível da β-Lactoglobulina em solução tampão fosfato (0,1mol 

L-1, pH=6,7 e força iônica de 160mmol L-1 de NaCl), na sua condição nativa (β -LG), e sob os tratamentos 

não térmico (β -LG-I) e térmico (β-LG-P), respectivamente. 

 

Fonte: Autoria própria 

4.1.2 Análise do estado oligomérico por MALDI 

 O espectro de massas apresentado na Figura 7, mostra a β-lactoglobulina nativa, 

e, após os respectivos processamentos térmicos e não-térmicos aplicados. O íon com m/z 

18 kDa, mais intenso em todas as amostras, correspondente ao peso molecular da β-LG 

em sua forma monomérica. Além disso, o pico em menor intensidade na faixa de 36900 

Da, também observado nas três amostras, pode ser atribuído ao dímero da proteína já 

encontrado na amostra sem tratamento térmico e/ou UV-C [69]. É importante notar que 

não há formação significativa de cross-link via ditirosina e/ou ponte de dissulfeto (RSSR) 

envolvendo a Cys121 após o processamento térmico e UV-C. 
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Figura 7: Espectro de massas obtido por MALDI-TOF, usando DHP como matriz para análise para β-

Lactoglobulina em tampão fosfato (0,1mol L-1, pH=6,7, e força iônica de 160mmol L-1). (7A) β-LG nativa, 

(7B) β-LG-I por tratamento UV-C e (7C) β-LG-P provinda de pasteurização do tipo LTLT 

 

Fonte: Adaptado do software FlexAnalysis 4.0 

   

4.1.3 Tamanho da partícula (DLS) 

 Dentre os principais fatores que estruturam a técnica de DLS, se destacam o efeito 

de Tyndall, que pode descrever a dispersão de um feixe de luz que atravessa as partículas, 

e o movimento Browniano, que descreve o movimento aleatório das partículas em uma 

solução. Em soluções, as partículas apresentam movimento browniano, e quando são 

incididas pela radiação monocromática,  cada partícula atua como uma fonte secundária, 

causando o espalhamento de luz [70].   
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 O efeito de espalhamento de luz pode ser usado para mostrar alterações dinâmicas 

na dispersão do tamanho das partículas, conforme indicado na Figura 8, abaixo. A 

amostra controle encontra-se majoritariamente com o raio hidrodinâmico de 5,3 ± 0,2 nm, 

além de contribuições de partículas em menores escalas de 333 ± 90 nm e 3,2 ± 4 nm 

respectivamente. O raio hidrodinâmico encontrado em maior intensidade nas amostras de 

β-LG nativa é semelhante ao encontrado em condições semelhantes por KEPPLER et al., 

de 5,4 ± 0,2 nm[71]. 

No processo de irradiação com luz UV-C (Figura 8B), a distribuição em 5 nm tem 

sua intensidade reduzida a quase metade, além de um aumento de partículas na região de 

350 nm, proteína pasteurizada (Figura 8C) em contrapartida, aparenta a menor 

reprodutibilidade, além da maior dispersão dos picos provindos de mesma triplicata. A 

presença de partículas de 5 nm foi observada em menor intensidade, além disso, as 

partículas encontradas com tamanho em torno de 441 ± 66 nm e 112,2 ± 22 nm apesar de 

dispersas, em seus desvios, se aproximam dos valores encontrados na amostra irradiada. 

O tamanho da relativo da partícula vai sendo modificado, tendo o raio dependente 

do processamento sofrido pela proteína. A pasteurização aparenta ser o processo com 

maiores perdas da proteína em seu estado nativo, onde apenas 19% da sua composição 

ainda se encontra com medidas da forma nativa (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Distribuição de intensidade relativa do tamanho hidrodinâmico específico para β-lactoglobulina, 

para as amostras de β-LG nativa, β-LG-I por tratamento UV-C e β-LG-P provinda de pasteurização do tipo 

LTLT. 

Amostra Raio hidrodinâmico(nm) Intensidade relativa 

β-LG 5,39 ± 0,27 74,9 

β-LG-I 5,66 ± 0,05 44 

β-LG-P 5,5 ± 0,10 19,1 
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Figura 8: Medidas de espalhamento de luz de β-Lactoglobulina em tampão fosfato (0,1mol L-1, pH=6,7 e 

Força iônica= 160mmol L-1.). (8A) β-LG nativa, (8B) β-LG-I por tratamento UV-C e (8C) β-LG-P provinda 

da pasteurização do tipo LTLT. 

. 

 Fonte: Autoria própria  

 O estudo estatístico a respeito das medidas de z-average foram realizados no 

Origin 2020 academic. Para tal, foi realizado o teste de hipótese-T, considerando 

amostras não pareadas. As medidas denominadas de z-average são uma representação do 

tamanho hidrodinâmico das médias ponderadas das intensidades coletadas, nesse caso, 

provem de um ajuste exponencial aplicado a função de autocorreção dos espectros. 

 A Figura 9 mostra a representação gráfica das médias do raio hidrodinâmico das 

amostras. Observa-se um aumento de z = 49,4 ± 36 nm da amostra controle para 56 ± 25 

nm para amostra fotolisada (β- LG- I). Os resultados obtidos para amostras pasteurizadas, 

entretanto, apresentam-se quase 3 vezes maior que a proteína em sua forma nativa (z =162 

± 37 nm).   
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Figura 9: Diâmetro hidrodinâmico, identificado como z-average da β-lactoglobulina em tampão fosfato 

(0,1mol L-1, pH=6,7 e Força iônica de 160mmol L-1), nas condições da proteína nativa (β-LG), irradiada 

(β-LG-I) e pasteurizada (β-LB-P), respectivamente 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A amostra β- LG-I não apresentou diferença significativa em comparação ao 

controle, considerando p<0,05. Em contrapartida, a proteína pasteurizada (β-LG-P) foi 

significativamente diferente do seu controle (p= 0,024), bem como da amostra β- LG- I 

(p= 0,022), resultante do processamento não térmico. O aumento acentuado do raio 

hidrodinâmico corrobora com as informações já observadas do aumento de linha de base 

do espectro de UV-Vis, sugerindo mudanças conformacionais na sua estrutura terciária 

que levam a formação de agregados.  

4.1.4 Quantificação de tióis livres 

A radiação do tipo UV-C induz modificações estruturais na β-LG, dentre as 

principais, pode-se destacar a quebra de pontes dissulfetos intermoleculares entre as 

proteínas, que são ligações covalentes responsáveis pela manutenção da estrutura 

terciária.  

 Trabalhos anteriormente desenvolvidos pelo grupo [58], indicaram que o valor 

observado de tióis livres após o tempo de 2h eram mantidos constante, sendo estabelecido 

como tempo de otimização ótimo. A concentração de tióis livres em amostras irradiadas 

por 2h, mostraram-se 5x maior (média de 4,4.10-8 mol L-1) que em amostras controle 

(média de 5,6.10-9 mol L-1), apresentando uma diferença significativa entre eles. Como 

pode ser observado na figura 10. 
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O resultado obtido indicou que a luz no LED no comprimento de 255 ± 4 nm foi capaz 

de quebrar pontes de dissulfeto da β-Lactoglobulina. O aumento tióis livres, podem 

indicar uma estrutura mais aberta e consequentemente, mais suscetível a hidrólises 

enzimáticas. 

Figura 10: Quantificação de tiós livres de amostras de β-Lactoglobulina em tampão fosfato (0,1mol L-1,, 

pH=6,7 e força iônica de 160mmol L-1), fotolisadas por 2h usando LED contínuo (255nm com intensidade 

de 1,81.10-10 Einstein s-1). β-LG representa a média das amostras nativa, e β-LG-I,  a média das amostras 

irradiadas. 

 

Fonte: Autoria própria 

4.2 Grau de hidrólise 

4.2.1 DH determinado por pH-stat 

 A especificidade da tripsina, pode ser descrita como sendo preferencialmente em 

porções positivamente carregadas dos resíduos arginina e lisina, em função da sua tríade 

catalítica. Na estrutura primária da β-lactoglobulina[19], foram descritos 19 sítios 

específicos potenciais para clivagem tríptica sendo 17 lisinas e 2 argininas. Assim, 

teoricamente a hidrólise total máxima a ser encontrada para a β-LG é de 10,46%. [25,72]. 

Na Figura 11A estão os valores calculados do grau de hidrólise para a amostra de 

β-LG e β-LG-I.  A amostra de β-LG mostrou o DH de 7,2% enquanto que, a β-LG-I, 

apresentou um DH ≅ 2% superior. Em trabalhos com vertentes semelhantes, como 

realizado por Cheison et al. (2010), foram encontrados o DH de 9,5%, considerando uma 

hidrólise de 26h em condições experimentais [73]. A comparação dos resultados obtidos, 

quando comparados com a literatura, mostram que a fotólise traz uma melhora 
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significativa na hidrólise da proteína, chegando a resultados semelhantes com apenas 2h 

de hidrolise. 

O número de clivagens específicas da β-LG (19 sítios), foi convertido a 100% para 

o cálculo das respectivas percentagens, conforme ilustrado na Figura 11B. Nessa figura, 

é possível observar que, apesar do valor de hidrólise total ser “baixo”, os possíveis sítios 

de clivagens específicos da tripsina foram em sua maioria clivados, por ambas amostras. 

A hidrólise se apresenta maior na amostra irradiada, com um aumento de 18,56% em 

relação ao controle, indicando que o processo de fotólise pode ter favorecido o acesso da 

tripsina a seus pontos de clivagens específicos. 

Figura 11: Grau de hidrólise (DH) para a β- Lactoglobulina 2mg mL em água e pH=8. Amostras avaliadas 

por 2h de hidrólise tríptica sob condições de E/S 1:20(m/m), aplicados a proteína controle (β-LG) e 

provinda de irradiação (β-LG- I). (11A) Grau de hidrólise total e (11B) Grau de hidrólise percentual 

considerando sítios de específicas à tripsina. 

 

Fonte: Autoria própria 

Foi observado experimentalmente que, no momento de adição de solução de base 

para reestabelecer o pH, este era rapidamente consumido, e com o decorrer do tempo, a 

acidificação por conta da quebra de ligações se tornava mais lenta. Após 1h40 de digestão, 

o valor de pH permaneceu constante, a hidrólise foi interrompida com 2h de experimento, 

com a adição de ácido fórmico 3% (m/m), para a inativação química da enzima.  

 

4.2.2 DH determinado por HPLC-UV-Vis 

Para a obtenção da concentração de β-LG em cada alíquota de tempo, foram 

injetadas inicialmente, amostras para construção da curva analítica de 0,1 a 2mg mL-1. A 
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equação de 1º grau obtida (y= Ax+ B), considerando a integração das áreas dos picos e a 

concentração usada, apresentou o coeficiente de linearidade r2=0,9902, conforme 

observado na Figura 12. 

Figura 12: Curva analítica da concentração do padrão de de β-Lactoglobulina (0,1 a 2mg mL-1). Áreas 

integradas a partir do cromatograma obtido em 280nm. 

 

Fonte: Autoria própria 

A partir da curva de calibração da β-LG, todas as amostras foram injetadas sob 

a mesma condição. A equação da reta, obtida pelo ajuste linear, foi usada para a 

obtenção da concentração de proteína residual em todas as alíquotas, o valor obtido 

foi convertido a porcentagem, em relação ao tempo 0 minuto da digestão in vitro, que 

equivale a 100% da concentração de proteína intacta (Figura 13). 

O processo de digestão pode ser acompanhado em todos intervalos de tempo, 

mostrando o desempenho da hidrólise enzimática, sob diferentes processamentos. Nos 

minutos iniciais é onde a digestão acontece mais rápido, o que é previsto, devido as 

condições de trabalho iniciais de pH e temperatura, direcionadas ao desempenho da 

tripsina [73]. Em 30 minutos de hidrolise, é onde as maiores diferenças foram 

encontradas, a β-LG-I foi a mais rápida dentre as três, apresentando metade da 

concentração residual de proteína, quando comparada com o controle e a amostra  β-

LG-P.  No decorrer da hidrolise, a concentração de proteína continua se mantendo 
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menor nas amostras irradiadas, indicando que pode ser uma condição onde as 

clivagens são mais facilmente realizadas. A quebra de pontes dissulfetos descritas no 

tópico 4.1.4, podem ser responsáveis pela maior exposição da proteína, favorecendo 

a ação da tripsina e clivagem na proteína fotolisada.  

A β-LG-P apresentada na Figura 13C, tem um perfil de hidrolise semelhante 

ao controle, entretanto, com o passar do tempo, o controle foi sendo hidrolisado mais 

rapidamente que a amostra pasteurizada, tendo a proteína nativa, ao final das 2h,  uma 

concentração de proteína 3% menor que o processamento do tipo LTLT.  

A velocidade de hidrólise da proteína vai se tornando menos expressiva, em 

ambas as amostras, ao longo do tempo. Essa resposta se dá por fatores limitantes da 

reação, como, a acidificação do meio, menor abundância de sítios preferenciais da 

enzima, além da menor concentração de β-LG presente em solução.  Este modelo de 

decaimento da proteína ao longo do tempo é semelhante a dados já tabelados para 

proteína em solução e outras enzimas [74]. Além disso, os processamentos aplicados 

a proteína nativa, parecem ter relação direta com a velocidade em que esta é 

hidrolisada, sugerindo que condições como agregação, desenovelamento ou mesmo 

quebras de ponte dissulfeto, influenciam a velocidade de hidrólise.     

Figura 13: Concentração residual de β-LG (em porcentagens relativas) de 0 a 2h de digestão obtidas por 

HPLC-UV-Vis. (13A) β-LG em condição nativa, (13B) amostras irradiadas por luz UV-C (β-LG-I) e (13C), 

amostras pasteurizadas pelo método LTLT (β-LG-P). 

 

Fonte: Autoria própria 

Os valores residuais de concentração da β-LG, bem como seus desvios, foram 

usados para construir um ajuste de decaimento exponencial de primeira ordem, com 

equação genérica do tipo: y=A1e(-x/t1) + yo. O fator nomeado como Ae(x/t1) pode ser 

usado como um indicador do quão rápido a reação de hidrólise enzimática acontece 
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(também chamado de Kobs), onde, quanto maior o valor observado para a constante, 

mais rápido e acentuado esse decaimento irá acontecer, e, mais expressiva será o 

desaparecimento da proteína na hidrólise. Os ajustes podem ser consultados na Tabela 

3, descrita abaixo: 

Tabela 3: Valores de kobs obtidos pelo ajuste de decaimento exponencial para a proteína nativa, dados 

obtidos pelo Origin 2020 Academic. Onde, β- LG indica a proteína nativa, e sob os respectivos tratamentos 

não térmico por UV-C, e térmico, β- LG- I e β- LG- P, respectivamente.  

Amostra kobs (min-1) 

β-LG  0,050 

β- LG- I 0,079 

β- LG- P 0,055 

Fonte: Autoria própria. 

 Assim como observados nos valores percentuais de proteína ao longo do 

tempo, o kobs obtido também indica que a proteína que foi submetida ao processo de 

irradiação é digerida mais rapidamente, quando comparada com sua forma nativa e 

termicamente processada. 

 Em trabalhos preliminares do grupo [58], a digestibilidade da β-lactoglobulina 

foi avaliada, simulando uma condição estomacal in vitro, apresentando um aumento 

significativo na velocidade de hidrólise também em amostras irradiadas por UV-C 

contínua, suportando o resultado encontrado neste trabalho.  

 O uso da pasteurização já foi descrito como um processamento que pode ser 

capaz de agregar, mudar a forma da proteína, sendo capaz de formar agregados 

limitando a digestão pela dificuldade de acesso da enzima ao substrato [75]. 

 

4.3 Peptidômica 

O uso da técnica de MALDI tem sido cada vez mais usado, por se apresentar eficaz 

na análise de peptídeos, se destacando pelo baixo volume de amostra necessário para as 

análises e rápida obtenção de dados [27]. Sua aplicação na área de produtos lácteos tem 

sido cada vez mais frequente, tanto pela sensibilidade, quanto na sua detecção em 

modificações pós-traducionais (PTM), ou mesmo mutações em proteínas [76]. 
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4.3.1 Quantificação dos peptídeos obtidos 

Afim de se determinar o tempo ótimo de digestão, caracterizado pela máxima 

produção de peptídeos bioativos, foram analisadas por MALDI amostras de β-LG obtidas 

no tempo 0 e, após 30, 60, 90 e 120 minutos de hidrólise. Considerando que após 1h40min 

o grau de hidrólise se manteve estável (descrito no item 4.4.1), foram escolhidos os 

intervalos de 30 minutos, até o ponto final de 2h para este estudo, visto que, em tempos 

superiores (resultados não apresentados), não foram observadas diferenças significativas 

no perfil de peptídeos (PMF).  

As clivagens específicas e teóricas são apresentadas na Tabela 4. Foram considerados 

fragmentos com perdas de sítios de clivagem, possível devido ao pouco tempo de 

hidrólise, além da dificuldade de acesso a sítios específicos, sendo descritos então, 21 

peptídeos, na faixa de trabalho avaliada (de 500 a 3500 m/z) [27]. 

No início da digestão (indicado como T0), foram o observado uma baixa produção de 

peptídeos (Anexo II), devido ao pouco tempo de interação da tripsina com a proteína. A 

β-LG controle tem apenas 3 sequências específicas, envolvendo 6 sítios de clivagem, que 

foram identificadas como f(31-56), f(158-164), e f(165-178). A amostra irradiada com luz UV-C 

apresentou formação adicional do fragmento f(57-76), observado apenas no tempo seguinte 

de digestão nas demais amostras. Ademais, o aquecimento foi capaz de formar 

brevemente o peptídeos f(17-24), este que, não foi mais encontrada ao longo da hidrólise, 

sendo clivado posteriormente.  

Os peptídeos observados na β-LG foram igualmente identificados por CHEISSON et 

al. (2011) sob condições semelhantes [74]. A fração f(158-164) de sequência  ALPHMIR, foi 

encontrado em todos os tempos de digestão, e, sob os  diferentes processamentos,  esse 

fragmento já foi descrito por diversos trabalhos [34,35,77], sendo ele, facilmente obtido 

por tripsinólise e altamente estável. Ademais, a sequência f(165-178) já foi descrita como 

uma fração com moderada atividade alergênica, igualmente estável e produzida em 

grandes quantidades, sua ausência no processamento com luz UV-C pode sugerir uma 

menor resposta alérgica na ingestão do leite bovino processado com luz UV-C [13].  

 Após 60 minutos de digestão, a amostra de β-LG controle produziu apenas seis 

peptídeos provindos de clivagem teórica, os quais foram observados até as 2h finais de 

hidrólise. A β-LG-I, entretanto, apresentou um aumento gradual na produção de peptídeos 
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de clivagens teóricas, tendo seu máximo em 90 minutos, e decaindo no tempo seguinte, 

indicando que, este seria o melhor tempo para o estudo dos peptídeos obtidos, e para a 

avaliação da absorção estática dos mesmos. Em contrapartida, o processamento de 

aquecimento na β-LG- P, manteve a produção de peptídeos de clivagens teóricas abaixo 

do controle, se mantendo estável até as 2h, onde a peptídeo teórico f(87-91) começou a ser 

observado, este que, foi identificado na sua proteína nativa e irradiada com luz UV-C aos 

30 minutos de hidrólise, sugerindo que esta faixa pode estar na região hidrofóbica e o 

aquecimento aplicado, pode ter dificultado o processo de clivagem desse peptídeo. 

Dentre a faixa de tempo estudada, não foram encontrados 10 das possíveis clivagens 

para β-LG, provindos de hidrólise teórica por tripsina. Em trabalhos com propostas 

similares [72,73], foram observados resistências em clivagens específicas, quando há a 

presença de Lys- Lys, justificando a ausência das frações f86-90 e f117-140.  Além disso, 

igualmente, a clivagem entre Lys63-Pro64 não foi observada [80], impedindo a formação 

do peptídeo f63-76. Ademais, as frações não observadas podem sido formadas entre os 

tempos estudados, ou mesmo após as 2h de hidrólise estudadas. 

O mecanismo de fragmentação da tripsina, segundo REGNIER e KIM (2014) [78], 

pode ser priorizado por dois fatores: o I) a presença de aminoácidos básicos na estrutura 

primária da cadeia, e II) presença de aminoácidos básicos na estrutura exposta da proteína.  

A estrutura terciária e sua conformação são crucias nos momentos iniciais de hidrólise, 

em razão de serem o primeiro contato. Sendo assim, a forma em que a proteína se 

encontra, pode ser responsável por quais peptídeos serão obtidos no processo, incluindo 

o aumento/ diminuição de perdas de sítios específicos.  
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Tabela 4: Possíveis fragmentos a serem obtidos in- vitro para clivagens teóricas em hidrólise enzimática usando a tripsina. Os símbolos “-”  e “+” indicam a presença ou 

ausência desse peptídeo nos tempos de digestão, respectivamente. Na sequência C: β-LG controle; I: β-LG Irradiada e P: β-LG pasteurizada.  

Frações 
m/z 

teórico 
Fragmento 

Tempo de digestão(min) 

0 30 60 90 120 

C I P C I P C I P C I P C I P 

[3-30] 2929,63 CLLLALALTCGAQALIVTQTMKGLDIQK - - - - - - - + - - + - - + - 

[17-24] 933,54 LIVTQTMK - - + - - - - - - - - - - - - 

[25-30] 673,51 GLDIQK - - - - - - - - - - - - + + - 

[31-36] 696,37 VAGTWY - - - - - - - - - + + - + - - 

[31-56] 2707,38 VAGTWYSLAMAASDISLLDAQSAPLR + + + + + + + + + + + + + - + 

[57-76] 2313,26 VYVEELKPTPEGDLEILLQK - + - + + + + + + + + + + + + 

[77-85] 1064,45 WENGECAQK - - - - - - - - - - + - - - - 

[87-91] 573,36 IIAEK - - - + + - + + - + + - + + + 

[94-99] 674,40 IPAVFK - - - - - - + + - + + - + + - 

[118-121] 555,25 YLLF - - - - - - - - - + + - + + - 

[118-140] 2647,20 YLLFCMENSAEPEQSLACQCLVR - - - - + - - + - - + - - + - 

[158-164] 837,48 ALPMHIR + + + + + + + + + + + + + + + 

[165-178] 1658,78 LSFNPTQLEEQCHI + - + + - + + - + + - + + - + 

Fonte: Autoria própria
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O processo de aquecimento usado na pasteurização indica ter causado 

modificações estruturais na proteína, como o aumento significativo de raio 

hidrodinâmico, da variação de tamanho de partícula, e aumento de linha de base no 

espectro de UV-Vis, conforme descrito no tópico 4.1. As modificações influenciaram 

diretamente o acesso a sítios de clivagem, diminuindo a velocidade de hidrólise, e 

consequentemente, o perfil de peptídeos obtidos pelo processo de clivagem em sítios 

específicos in vitro (Anexos de II a V).  

A fim de se investigar a formação de sequências de β-lactoglobulina provindas de 

clivagens inespecíficas, foram descritos então, na Tabela 5, o valor das clivagens que 

foram perdidas nas sequências identificadas por MALDI, para cada tempo da digestão. O 

aumento do número de perda de sítios de clivagens (partials), encontrados pode ser um 

indicativo aumento da variabilidade de fragmentos obtidos. Assim como observado nas 

clivagens teóricas, o tempo de 90 minutos se mostra com a maior variabilidade, tanto para 

o controle quanto para a β-LG-I.  A amostra pasteurizada por outro lado, mostrou a menor 

quantidade de sítios perdidos em todos os tempos, sugerindo uma menor variabilidade de 

fragmentação e de peptídeos.  

Tabela 5: Perdas de sítios de clivagens para a proteína β-lactoglobulina sob ação enzimática da tripsina, 

em sua forma nativa (β-LG) e para seus respectivos tratamentos não térmicos (β-LG-I) e térmicos (β-LG-

P). 

 Tempo (minutos de hidrólise) 

 0 30 60 90 120 

β- LG 9 25 26 31 28 

β- LG- I 16 24 26 29 29 

β- LG- P 4 14 19 20 25 

Fonte: Autoria própria 

Em todas as amostras, provindas de tratamento térmico ou não térmico estudados, 

foram observadas diferenças significativas no perfil peptidômico, tanto em termos de 

concentração, quanto na formação de peptídeos resultantes de clivagens específicas e 

inespecíficas. A variação da quantidade de peptídeos obtidos em cada alíquota de tempo 

pode ser observada na figura 14.  
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Figura 14: Peptídeos totais obtidos das clivagens específica e inespecífica, ao longo do tempo. Onde, β- 

LG indica a proteína nativa, e sob os respectivos tratamentos não térmico por UV-C, e térmico, β- LG- I e 

β- LG- P, respectivamente.  

 

Durante o processo de hidrólise, foi observado um aumento na produção dos 

peptídeos obtidos para todas as amostras. Dentre os tempos analisados, a alíquota de 90 

minutos se destacou pela produção de peptídeos bioativos mais acentuada nas amostras 

irradiadas (conforme observado no tópico 4.3.2), apesar do contínuo aumento de 

sequências formadas no final do processo de hidrólise, esses peptídeos encontram-se em 

baixas concentrações (Anexo V). Para um melhor detalhamento do perfil peptidômico em 

1h30, a Figura 15 apresenta a distribuição das sequências de aminoácidos encontradas 

para todas as amostras, mostrando a intensidade de cada fragmento identificado e 

quantificado, ao longo da estrutura primária da proteína.  

No mapa de peptídeos descrito abaixo, é possível uma visualização completa de todos 

os fragmentos encontrados em cada processamento. O gráfico ilustra a sequência 

encontrada e a concentração de acordo com a intensidade de cor. O número de ocorrência 

é aumentado quando o resíduo de aminoácido foi identificado em mais de um peptídeo. 

O formato denominado de peptigrama, já foi adotado em trabalhos de proteômica de 

produtos lácteos [79], com o objetivo de mostrar o perfil total de peptídeos obtidos. A 

quantificação dos peptídeos formados outros tempos da digestão podem ser consultados 

nos anexos. 
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Figura 15: Mapa de peptídeos obtidos em 90 minutos de digestão da β-lactoglobulina sob ação enzimática 

da tripsina bovina, em condições de E/S 1:20(m/m), pH=8,3, 37ºC e 300rpm, quantificados com auxílio de 

padrão externo.  Proteína representada em sua condição nativa (β -LG), e sob os tratamentos não térmico 

(β -LG-I) e térmico (β-LG-P), respectivamente. 

 

Fonte: Autoria própria 

Dentre todas as clivagens, foram encontrados, ao todo 88 peptídeos diferentes, 

considerando os dois tratamentos realizados. O fenômeno conhecido como “memória da 

quimotripsina” pode ser associado a variação de sequências encontradas [16,60,61]. Este 

que, pode ser observado pela similaridade das estruturas e origem evolutiva em comum 

da tripsina e a quimitropsina, pode levar a clivagens nos aminoácidos aromáticos: 

triptofano, tirosina e fenilalanina e em menor escala asparagina, glutamina, histidina, 

lisina, treonina e valina.  Essa tendência pôde ser observada nos resultados obtidos, 

havendo a formação do peptídeo com maior concentração e estabilidade dos espectros, 

de f(37-56) e sequência SLAMAASDISLLDAQSAPLR, havendo a clivagem entre a Tyr36 e 
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a Ser37, também observada em trabalhos correlatos [22,80]. Outros fatores que também 

podem favorecer outras clivagens é, o tempo de hidrólise, bem como a razão 

enzima/substrato utilizada [81]. Os espectros de MALDI referentes as digestões de 90 

minutos, assim como a identificação dos picos majoritários da β- LG, β- LG- I e β- LG- 

P, podem ser consultados no anexo I. 

Os pontos de maiores probabilidades de quebra, são descritos por Neutrath como 

“dobras” da cadeia, que podem ser interpretados como regiões pouco estruturadas, ou em 

ligações de domínio.  A proteína nativa, bem como em seus respectivos tratamentos, 

indica uma facilidade de acesso a enzima nas regiões de 30-60, seguida por 120-150 e 

entre 160-170.  A região entre 65-100, foi totalmente blindada a ação enzimática na β- 

LG- P, essa dificuldade de acesso à região pode ser devido a processos de agregação da 

proteína nesse ponto, uma vez que se encontra dentro do anel hidrofóbico da proteína. 

Estudos anteriores comprovam o processo de desenovelamento por técnicas como 

Dicroismo Circular no UV-Vis (CD-UV-Vis) em amostras de B-LG sob aquecimento, 

diminuindo a forma aleatória, e tendo um aumento em sua β-folha [82].  

Modificações pós-traducionais 

Os processos térmicos e não térmicos podem ser capazes de causar modificações 

na estrutura terciária da β-LG, em consequência a isso, dificultar ou mesmo mudar os 

sítios de clivagens. Na busca por massas em clivagens inespecíficas, foram encontrados 

peptídeos com modificações pós traducionais, como oxidações da metionina, triptofano 

e tirosina, além de pontes dissulfeto adicionais, que podem ter origem no processamento 

da proteína.  

Em trabalhos anteriores de β-lactoglobulina, após o processo de hidrólise, 

mostraram a presença de sequências com deamidação [76], pontes de dissulfeto e 

oxidações de tirosina e triptofano, como já observado em trabalhos do grupo [58]. Na 

Tabela 6 estão descritas modificações pós-traducionais encontradas nas amostras 

submetidas a 90 minutos de hidrólise. 
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Tabela 6: Modificações pós-traducionais identificadas em 90 minutos de digestão in vitro de β-

lactoglobulina por tripsina em forma 

m/z Sequência Modificação β-LG β- LG- I β- LG- P 

543,270 121-124 Oxidação Met ✓  ✓  ✓  

595,285 19-23 Oxidação Met ✓  ✓  ✓  

599,180 122-126 Oxidação Met ✓    

656,023 35-39 Oxidação Trp ✓  ✓   

696,250 123-128 Oxidação Met ✓  ✓  ✓  

699,253 32-37 Oxidação Trp  ✓   

712,374 157-162 Oxidação Met ✓    

938,549 156-163 Oxidação Met ✓    

2351,129 105-123 Oxidação Met ✓    

2673,170 22-46 Oxidação Met ✓   ✓  

Fonte: Autoria própria  

 Dentre as modificações pós-traducionais identificados por MALDI, a oxidação 

em resíduos de metionina (MetO) foi a mais presente, sua facilidade em ser oxidado pode 

estar relacionado com sua estrutura, e o enxofre em sua composição.  A presença de MetO 

na estrutura, pode ser responsável por expor centro hidrofóbicos, atuando no 

direcionamento de algumas enzimas no processo de digestão [83]. Além das clivagens 

inespecíficas, as PTM podem estar relacionadas com a formação do maior número de 

peptídeos na amostra de β-LG.  Modificações resultantes do processo de fotólise também 

foram observadas, dentre os resíduos de triptofano (Trp35 e Trp77), apenas o primeiro deles 

teve a oxidação identificada, nas sequências f(32-37) e f(35-39).  

 

4.3.2 Peptídeos bioativos 

O soro de leite bovino é majoritariamente composto por β-Lactoglobulina, se 

tornando uma proteína de grande interesse biotecnológico, tanto por sua abundância, 

quanto por sua riqueza em peptídeos com benefícios descritos. Dentre todas sequências 

descritas e já estudadas, são descritos 48 peptídeos bioativos diferentes, provindos das 

mais diversas condições de proteólises. Dentre elas, 7 fragmentos têm sítios de clivagem 

preferenciais à clivagem por tripsina.    
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Como já observado na produção de peptídeos resultantes de clivagens específicas e 

inespecíficas, os dois processamentos também trazem alterações dinâmicas nas 

concentrações dos peptídeos bioativos, como ilustrado na Figura 16.  Com exceção 

peptídeo bioativo com f(100-107), todos os demais foram identificados, como nas amostras 

de β-LG e  β-LG-I em algum momento da hidrólise. Trabalhos de CHEISSON et al. 

(2011), identificam igualmente a presença dos mesmos peptídeos bioativos em sua 

digestão tríptica [29]. 
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Figura 16: Quantificação de peptídeos bioativos identificados por MALDI, com auxílio de padrão externo. 

Linhas em preto, azul e vermelho indicam as concentrações de β-LG, β-LG-I e β-LG- P, respectivamente. 

(16A) f(87-91) de sequência IIAEK, (16B) f(118-121) de sequência YLLF, (16C) f(94-99) de sequência IPAVFK, 

(16D) f(31-36) de sequência VAGTWY,   (16E) f(158-164) de sequência ALPMHIR, e, (16F) f(57-76) de sequência 

VYVEELKPTPEGDLEILLQK. * índica diferença significativa. 

 

 

Fonte: Autoria própria 

O perfil de obtenção dos peptídeos bioativos indicou uma tendência de aumento 

ao longo do tempo, tendo os melhores resultados em 90 minutos, corroborando com a 

escolha de tempo ótimo de hidrólise. A β-LG- P não produziu os peptídeos bioativos f(118-

121) e f(94-99), além de produzir a sequência f(87-91) apenas ao final das 2h de hidrólise.  
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A amostra irradiada por outro lado, apresentou a formação dos mesmos peptídeos 

encontrados no controle. Foram observados aumentos significativos na concentração dos 

fragmentos em 1h30min de digestão. Para fins de comparação, os valores das triplicatas 

coletadas foram usados no teste T para amostras não pareadas. Assim, o peptídeo f(87-91) 

teve sua concentração significativamente maior nas amostras de a β-LG-I, quando 

comparado com a β-LG nativa (p=0,047). 

4.3 Transporte estático dos peptídeos avaliados por Transwell 

 

Para averiguar o crescimento da monocamada das células de Caco-2, o 

experimento de difusão do phenol red, como descrito no tópico 3.1, foi realizado no 

vigésimo primeiro dia de crescimento das células, antes do estudo de transporte. Segundo 

a literatura, valores de difusão abaixo de 5 % indicam que a monocamada está integra, e 

o estudo de transporte estático pode ser realizado. Para a quantificação do phenol red 

transportado, uma curva analítica foi previamente construída. A média dos valores de 

difusão encontrados foram apresentados na Figura 17, indicando que todos os poços 

estavam aptos para serem utilizados. 

Figura 17: Percentual de 1 hora de difusão do phenol red no dia 21 de crescimento da célula de 

Caco-2. Valores dos poços usados para cada amostra. obtidos considerando a média e desvio padrão da 

triplicata 

 

Fonte: Autoria própria 

Assim como observado no perfil peptidômico de 90 minutos, a β-LG apresentou 

a maior quantidade de peptídeos sendo transportada. Assim, dos 53 peptídeos produzidos 

na hidrólise, 28 foram transportadas a câmara basal, indicando que a ocorrência do 
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transporte paracelular. Enquanto que, a β-LG- I e β-LG- P produziram 43 e 26 peptídeos, 

sendo 23 e 11 deles transportados, respectivamente, conforme ilustrado na Tabela 6.  

Segundo YEE (1997) [84],  os valores obtidos de Papp, podem ser usados na predição 

da absorção do peptídeo in vitro, classificando-os como:  

• I- Baixa (de 0 a 20%), se, Papp  ≤10-6 cm s -1,  

• II- Moderada (de 20 a 70%), se, 1 10-6 cm s -1 < P app ≤ 10-5 cm s-1, e,   

• III- Alta (de 70 a 100%), se, P app > 1 10-5 cm s-1 

A concentração dos peptídeos presentes na solução aplicada no compartimento 

apical, tem uma relação direta com a permeabilidade aparente (Papp) dos mesmos (Tabela 

7). A amostra β-LG apresenta a maior parte dos seus peptídeos com baixa predição de 

absorção in vitro, possivelmente pelo grande número de peptídeos formados em baixas 

concentrações. 

Foram observadas diferenças significativas no transporte do peptídeo f(57-76) de m/z 

2313,032, este que, foi majoritariamente formada na amostra β-LG-P, seu pico pode ser 

facilmente comparado nos espectro de digestão (encontrados no anexo I).  Essa relação 

de concentração e velocidade de transporte já foi relatada por trabalhos usando peptídeos 

também de β- Lactoglobulina [85]. 

Estudos a respeito do transporte do peptídeo inibidor de ACE f(158-164) realizados 

por VERMEIRSSEN et al. (2002)[86], apresentam semelhanças na permeabilidades. No 

trabalho em questão, o peptídeo ALPMHIR foi transportado integralmente pela 

monocamada de Caco-2, porém em baixas concentrações para se obter a atividade 

inibitória de ACE descrita[87].  
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Tabela 7: Permeabilidade dos peptídeos encontrados após 60 minutos de transporte, quantificados pela 

alíquota basolateral (abaixo da monocamada). * Peptídeo bioativo  

m/ z Range Sequencia 

Permeabilidade (10-6 cm s-1) 

β- LG β- LG-I 
β- LG-

P 

507,260 [21-24] QTMK 3,48 27,1 - 

510,241 [1-4] MKCL - 19,8 - 

532,225 [126-130] SAEPE 1,13 - - 

543,318 [52-56] SAPLR 0,98 13,0 - 

573,361 [87-91] IIAEK* 1,25 12,3 - 

585,365 [138-142] LVRTP 0,64 6,78 - 

595,268 [19-23] VTQTM 0,52 8,46 - 

611,329 [159-163] LPMHI 0,79 30,3 - 

656,305 [36-41] YSLAMA 3,51 13,4 1,08 

672,411 [156-161] LKALPM 1,40 - - 

673,401 [17-22] LIVTQT 1,47 - - 

695,287 [123-128] MANSAE 1,39 - - 

696,328 [31-36] VAGTWY 0,68 5,66 1,03 

699,268 [32-37] AGTWYS 3,27 308 - 

712,381 [157-162] KALPMH 0,45 6,55 - 

715,255 [69-74] DLEILL 1,25 - - 

734,316 [9-16] ALTCGAQA 0,37 7,89 1,5 

837,476 [158-164] ALPMHIR* 0,58 0,61 0,45 

859,332 [120-126] LFCMENS 1,24 - - 

881,000 [130-137] EQSLACQC 8,02 - - 

956,422 [119-126] LLFCMENS 0,72 - - 

2030,059 [37-56] SLAMAASDISLLDAQSAPLR 0,11 0,50 11,3 

2313,252 [57-76] VYVEELKPTPEGDLEILLQK* 1,85 2,16 2,45 

2335,200 [105-123] ENKVLVLDTDYKKYLLFCM 0,32 0,54 2,15 

2351,243 [105-123] ENKVLVLDTDYKKYLLFCM- Oxidado 0,32 - - 

2707,376 [31-56] VAGTWYSLAMAASDISLLDAQSAPLR 1,65 1,72 - 

2720,263 [129-152] PEQSLACQCLVRTPEVDDEALEKF 4,63 - - 

2778,409 [102-124] ALNENKVLVLDTDYKKYLLFCME 5,40 1.60 - 

2801,27 [22-47] VTQTMKGLDIQKVAGTWYSLAMAASD 1,66 - - 

Fonte: Autor 

 

O peptídeo f(105-123), em sua condição nativa e com a oxidação da Met123, foram 

igualmente absorvidos pela célula, o que sugere que este tipo de modificação não 

influencia na sua absorção in vivo.   
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5. CONCLUSÃO 

 

O uso dos dois processamentos, térmico e não-térmico, levaram a diferentes mudanças 

estruturais na β-Lactoglobulina. A irradiação por de luz UV-C (255 ± 4 nm) proporciona 

um aumento de 5 vezes na concentração de tióis livres em relação a proteína nativa, 

resultando em uma estrutura tridimensional mais aberta e suscetível a proteólise.  Em 

conjunto, os resultados de DH por pH-stat e constante de velocidade (kobs =0,08) por 

HPLC-UV-vis confirmam o aumento na digestibilidade da proteína irradiada com luz 

UV-C em comparação a proteína nativa e principalmente a proteínas pasteurizada. Nos 

hidrolisados proteícos da β-Lactoglobulina irradiada com luz UV-C é observada a 

ausência do peptídeo f(165-178) (LSFNPTQLEEQCHI) conhecido por sua moderada 

atividade alergênica, sugerindo uma menor resposta alérgica decorrente do 

processamento não-térmico. Adicionalmente, o processo de irradiação com luz UV-C 

promove um aumento na produção de peptídeos bioativos, em especial para peptídeo f(87-

91) (IIAEK). 

A pasteurização, por outro lado, mostrou aumento significativo (p<0,05) no raio 

hidrodinâmico da das partículas em solução, sugerindo a agregação da proteína. As 

mudanças estruturais promovidas termicamente podem ter sido responsáveis pela 

diminuição da ação enzimática da tripsina aos sítios de clivagem, levando a uma menor 

constante de velocidade de hidrólise (kobs = 0,055) e uma menor produção de peptídeos. 

Para a amostras de proteína pasteurizadas não é observado formação de peptídeo na faixa 

de f(80-100) levando a ausência dos peptídeos bioativos f(87-91), f(94-99) e  f(118-121). 

 Para todas as amostras analisadas a permeabilidade aparente dos peptídeos 

avaliados através do transporte transepitelial em monocamadas de células de Caco-2, 

apresentam de média a alta predição na absorção intestinal in vivo. Dentre os peptídeos 

bioativos identificados, apenas as sequências f(158-164), f(87-91) e f(37-56) transportadas através 

do epitélio. 

Com base nos resultados apresentados pode-se afirmar que a irradiação com luz 

UV-C pode ser uma alternativa economicamente viável e vantajosa na para o controle 

microbiológico e para a produção de alimentos fresh-like, altamente digestíveis, e com 

potencial funcional. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

Espectro de massas na faixa de 500-3500m/z obtido por MALDI. Amostras 

digeridas por 90 minutos por tripsina sob condição de E/S 1:20 m/m.  
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ANEXO II 

Perfil de clivagem total da proteína em sua forma nativa (β -LG), e sob os 

processamentos usando luz do tipo UV-C (β - LG- I), e a pasteurização do tipo LTLT 

(β- LG- P). Digestão inicial (tempo 0) 
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ANEXO III 

Perfil de clivagem total das proteína em sua forma nativa (B-LG), e sob os 

processamentos usando luz do tipo UV-C (B- LG- I), e a pasteurização do tipo LTLT ( 

B- LG- P). 30 minutos de digestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

ANEXO IV 

Perfil de clivagem total das proteína em sua forma nativa (B-LG), e sob os 

processamentos usando luz do tipo UV-C (B- LG- I), e a pasteurização do tipo LTLT ( 

B- LG- P). 60 minutos de digestão 
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ANEXO V 

Perfil de clivagem total das proteínas em sua forma nativa (β-LG), e sob os 

processamentos usando luz do tipo UV-C (β - LG- I), e a pasteurização do tipo LTLT (β 

- LG- P). Digestão final (120 minutos de hidrólise) 

 




