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RESUMO 

O colostro oriundo das primeiras secreções das glândulas mamárias é considerado um alimento 

essencial para o desenvolvimento dos recém-nascidos, devido seu elevado teor de proteínas, 

peptídeos antimicrobianos, macro e micronutrientes. O soro é considerado um coproduto 

importante para a indústria leiteira, configurando cerca de 85–90% do volume total do leite. Suas 

proteínas são reconhecidas pelas propriedades biológicas, uma vez que possuem uma excelente 

composição e biodisponibilidade de aminoácidos essenciais. O presente estudo teve como objetivo 

caracterizar o perfil proteico do soro de colostro caprino produzido por cabras criadas na Paraíba e 

avaliar possíveis atividades biológicas. O soro (SR) foi obtido por precipitação ácida em pH 4,1 e 

fracionado por precipitação com sulfato de amônio para obtenção das frações 0-30% (SF1), 30-60% 

(SF2) e 60-90% (SF3). A análise do perfil proteico foi verificado por SDS-PAGE e aminoácidos totais. 

As propriedades biológicas das amostras foram verificadas com as análises das atividades antioxidante, 

proteção ao DNA e antibacteriana. Verificou-se que o soro do colostro apresenta proteínas com 

massas moleculares entre 12-160kDa e um excelente perfil de aminoácidos. A partir dos 

resultados obtidos é possível afirmar que todas as frações foram capazes de sequestrar os radicais ABTS 

e DPPH. Para o teste de proteção ao DNA, a concentração de 10µg de SF3 conferiu uma maior 

integridade à molécula. As amostras apresentaram atividade inibitória tanto para as bactérias gram-

negativas quanto para gram-positivas. As proteínas do soro do colostro apresentam propriedades 

biológicas com potencial aplicação biotecnológica e de interesse farmacêutico. 

Palavras-chave: Soro do colostro, atividade antioxidante, atividade antibacteriana. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Colostrum from the first secretions of the mammary glands is considered an essential food for the 

development of newborns due to its high content of proteins, antimicrobial peptides, macro and 

micronutrients. The serum is considered na important coproduct for the dairy industry, configuring about 

85-90% of the total milk volume, its proteins are recognized by their biological properties, since they 

have an excellent composition and bioavailability of essential amino acids. The present study had as 

objective to characterize the serum protein profile of goat colostrum produced by goats Created in 

Paraíba and to evaluate possible biological activities. The serum (SR) was obtained by acid precipitation 

in pH 4.1 and fractionated by ammonium sulfate precipitation to obtain the fractions 0-30% (SF1), 30-

60% (SF2) and 60-90% (SF3). The analysis of the protein profile was verified by SDS-PAGE and total 

amino acids. The biological properties of the samples were verified with the analysis of antioxidant, 

DNA protection and antibacterial activities. It was verified that colostrum serum presents proteins 

with molecular masses between 12-160kDa and an excellent profile of amino acids. From the 

obtained results it is possible to affirm that all the fractions were able to sequester the radicals ABTS 

and DPPH. For the DNA protection test, the concentracion of 10μg of SF3 conferred a greater integrity 

to the molecule. The samples presented inhibitory activity for both gram-negative and gram-positive 

bacteria. Colostrum serum proteins have biological properties with potential biotechnological 

application and pharmaceutical interest. 

Keywords: Colostrum serum, antioxidant activity, antibacterial activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 A caprinocultura no cenário mundial  

Por séculos, a criação de caprinos tem sido útil para os seres humanos das mais diversas 

formas, desde a produção de leite, carne, fibras e pele, até geração de emprego na área. Apesar 

de estar presente em quase todos os continentes, a caprinocultura ainda não recebe o apoio 

necessário, quando comparada à expansão e ao investimento em outras áreas de produção 

animal como a bovina, suína, equina e avícola (DUBEUF et al., 2004). 

A demanda do leite de cabra tem se expandido nos últimos anos, por seu produto 

propiciar uma dieta com alto valor nutricional, por ser uma alternativa viável para as pessoas 

alérgicas ao leite de vaca ou com outras alterações gastrointestinais e por ser um animal de fácil 

adaptação nas mais diversas condições de criatório (HAENLEIN, 2004; PARK et al., 2007).  

A caprinocultura encontra-se difundida em todos os continentes, exceto na Antártica 

(NOMURA et al., 2013). Os países com maior desenvolvimento da caprinocultura são a China, 

que apresenta a maior quantidade de cabeças, cerca de 19,00% correspondente a 187.869,000 

animais, seguido da Índia, Nigéria, Paquistão e Bangladesh, com respectivamente 13,00%, 

7,00%, 6,60% e 5,60% em relação ao cenário mundial, Figura 1 (FAO, 2015). Ainda que a 

produção mundial de leite caprino seja alta, sua comercialização não alcança os mesmos níveis, 

limitando seu consumo às pessoas que residem nas proximidades das áreas de produção 

(JACOPINI et al., 2011). 

De acordo com a FAO (2015) (Food and Agricultural Organization of the United 

Nations), o rebanho caprino mundial no ano de 2014 correspondeu a 1.006.785.725 milhões de 

cabeças. Verificando-se o progresso do rebanho caprino mundial nos últimos cinco anos, 

percebe-se um acréscimo anual de aproximadamente 1%, sinalizando melhorias na 

caprinocultura em 2016.  

Segundo a CONAB (2016), o Brasil encontra-se na 22º posição em relação ao rebanho 

mundial de caprinos, com aproximadamente 8.851,879 animais, concentrados em grande parte 

na região Nordeste, a qual contribui com 91,7% do efetivo para o cenário nacional. Esses dados 

indicam uma tendência de crescimento da caprinocultura no Nordeste, consolidando-a como 

uma atividade pecuária importante, o que repercute significativamente no investimento para a 

produção e comercialização de leite. A caprinocultura tem sido uma atividade direcionada a 
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pequenos e médios produtores, sendo considerada uma alternativa econômica viável para os 

municípios uma vez que os caprinos são animais de fácil manejo e adaptação ao ambiente. 

Figura 1: Os dez maiores rebanhos caprinos e sua participação no cenário nacional em 2014. Fonte: 

FAO (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por muito tempo, a caprinocultura foi considerada uma atividade de mera subsistência 

na região Nordeste, com um nível produtivo baixíssimo reflexo da falta de investimentos 

financeiros e tecnológicos para os pequenos produtores. Atualmente, a criação de caprinos vem 

se consolidando como uma atividade de importância econômica, cultural e social para a região, 

contribuindo diretamente no desenvolvimento do Nordeste Brasileiro (COSTA, et al., 2007). 

A caprinocultura tem apresentado uma expansão relevante, conquistando novos 

mercados para o leite de cabra e seus derivados. Atividade vem se mostrando lucrativa uma 

alternativa potencial para a geração de emprego, consequentemente fonte de renda para 

produtores da zona rural (SILVA et al., 2012).  

A indústria de leite caprino está sujeita à concorrência com o leite de vaca, ovelha e 

búfala. Ainda que os produtos provenientes do leite caprino sejam frequentemente destinados 

a mercados específicos, o faturamento e a vantagem produtiva no mercado dependem do valor 

relativo, da organização dos sistemas de produção, como a produção sazonal, tamanho dos 

rebanhos, produtividade e das características do leite (DUBEUF et al., 2004). O leite caprino e 

seus produtos representam um nicho promissor para a indústria láctea, principalmente pelos 
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benefícios nutricionais e por suas propriedades benéficas à saúde como, por exemplo, a 

hipoalergenicidade (PANDYA; GHODKE, 2007; RODRIGUEZ et al., 2008, VARGAS et al., 

2008).  

1.2 Aspectos funcionais, nutricionais e físico-químicos do leite de cabra 

O leite é designado como um fluido biológico complexo por conter em sua composição 

proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais, vitaminas e enzimas, sendo considerado, por 

esse motivo, um alimento essencial para prover as necessidades nutricionais de um mamífero 

recém-nascido. Ademais, os diferentes tipos de moléculas presentes no leite também conferem 

proteção imunológica, referente ao colostro, para os recém-nascidos. (FONTANELI, 2001).  

A qualidade e concentração de tais compostos variam de acordo com o processamento 

do leite, com os fatores de produção, condições e alimentação ao qual o rebanho é submetido, 

(AGNIHOTRI; PRASAD, 1993; DREWNOWSKI; FULGONI, 2008). O leite, quando 

produzido por outro animal que não o bovino, deve ser designado de acordo com a espécie de 

que se proceda (BRASIL, 2011). Assim sendo, o leite de cabra é definido como o produto 

oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de animais sadios da 

espécie caprina, bem alimentados e descansados (BRASIL, 2000). 

O leite desempenha um papel importante na alimentação da população, resultado de sua 

composição a qual é influenciada por fatores genéticos da raça do animal, fatores ambientais, 

idade, estágio de lactação, manejo da ordenha, estado de saúde, fisiologia individual do animal 

e, principalmente, fatores de origem alimentar (DONNELLY, 2006; SOUZA et al., 2014).  

Os componentes dos alimentos que apresentam atividades benéficas à saúde são 

comumente denominados de funcionais ou bioativos exercendo atividades como antioxidante 

por ativação de enzimas hepáticas contra intoxicações, bloqueando toxinas provenientes de 

vírus e bactérias, regulando a absorção de colesterol, agregação de plaquetas e inibindo 

bactérias gastrointestinais prejudiciais à saúde (PENNINGTON, 2002; AGUIAR; CORÓ; 

PEDRÃO, 2005). 

Diversos componentes bioativos presentes em alimentos de origem animal apresentam 

potenciais atividades biotecnológicas, seu valor nutritivo conhecido e por ser alimento 

funcional tem aumentado consideravelmente o interesse pelo leite caprino e seus derivados 

(OLALLA et al., 2009). 
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Considerado um alimento essencial para a saúde pelo seu valor nutricional o leite pode 

reduzir o risco de doenças e prevenir ou auxiliar no tratamento de distúrbios como osteoporose, 

problemas cardiovasculares, câncer, gastrointestinais e imunológicos (SLAČANAC et al., 

2010). O leite caprino é um alimento de alta digestibilidade devido à alta concentração de 

triglicerídeos de cadeias curtas e medias, e pela presença de glóbulos de gordura com diâmetro 

menor que os presentes no de vaca. (COSTA et al, 2008). 

Aspectos característicos como o sabor, aroma e a qualidade do leite geralmente estão 

associadas aos lipídeos, por esses apresentarem um perfil em ácidos graxos constituído 

predominantemente pelo capróico (C6:0), caprílico (C8:0) e o cáprico (C10:0), com uma 

concentração três vezes maior que o presente no leite de vaca, 15% e 5%, respectivamente 

(BOZA; SANZ SAMPELAYO, 1997).  

Uma alimentação com escassez de ácidos graxos essenciais pode levar a transtornos de 

crescimento, alterações imunológicas, neurológicos, alterações na pele e até promover sérios 

transtornos comportamentais. Níveis desproporcionais de ômega-6 e ômega-3 na alimentação 

é um dos fatores que levam a doenças degenerativas como a diabetes, artrite e o câncer, uma 

vez que o organismo possua uma maior concentração de ômega-6, responsável por produzir 

eicosanoides pro-inflamatórios, e uma baixa concentração de ômega-3, responsável por efeitos 

anti-inflamatórios e propriedades vasodilatadoras (FAGUNDES, 2002).  

Decorrente a essas alterações, há um interesse cada vez maior em aumentar as 

concentrações dos ácidos graxos ômega-3 em relação aos ácidos graxos ômega-6, assim como 

também as propriedades presentes no ácido linolêico conjugado, cujo isômero ácido rumênico 

está estritamente correlacionado com a prevenção do câncer e obesidade, dentre outros atributos 

como um alimento funcional (CHILLIARD & FERLAY, 2004). 

Os lipídeos são considerados um dos componentes com maior importância para a 

qualidade do leite caprino, pois promovem um melhor rendimento e firmeza para a produção 

dos queijos, bem como sua coloração, sabor e odor dos produtos originados do leite. As 

propriedades dos ácidos graxos presente no leite de mamíferos são intrínsecas, assim como os 

demais constituintes a composição dos ácidos graxos será referente as características do animal 

como espécie, raça, genótipo, fatores ambientais e estágio de lactação do animal (CHILLIARD 

et al., 2003; ALVES et al., 2003).  

A coloração branca do leite é resultante da baixa concentração do pigmento β-caroteno, 

também conhecido como provitamina A, em virtude do mesmo ser convertido em vitamina A 
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por meio de um processo fisiológicos das cabras (FISBERG et al., 1999). O leite de cabra 

também possui em sua composição as vitaminas A, tiamina, riboflavina, vitamina B6, vitamina 

D e C em concentrações superiores as apresentadas pelo leite bovino e humano (Tabela 1). 

Assim como no leite bovino, o principal e mais relevante carboidrato do leite de cabra 

é a lactose, componente importante na determinação do seu volume a ser produzido, uma vez 

que este corresponde cerca de 50% da sua pressão osmótica. No entanto, sua concentração é de 

0,2% - 0,5% menor no leite caprino quando comparado ao de vaca. Os demais carboidratos 

presentes no leite caprino são os oligossacarídeos, glicoproteínas, açúcares nucleotídeos e os 

glicopeptídeos. A concentração e diversidade de oligossacarídeos no leite caprino são maiores 

que no leite bovino. Tais constituintes lácteos apresentam atividades promissoras como ação 

anti-infecciosa e prebiótica, importante tanto para o estímulo do crescimento da microbiota 

humana, quanto para a proteção da mucosa intestinal frente a patógenos (AMIGO; 

FONTECHA, 2011). 

O conteúdo mineral presente no leite de cabra é considerado maior que o encontrado no 

leite bovino. Quando comparados, o leite caprino se sobressai em relação aos níveis de cálcio, 

fósforo, potássio, magnésio, cloro e apresenta um menor teor de sódio e enxofre (Tabela 1) 

(HAENLEIN, 2001; PARK; JUAREZ; RAMOS, 2007; SLAČANAC et al., 2010). 

As variações na composição físico-química do leite podem influenciar nas propriedades 

tecnológicas do mesmo. A densidade do leite de cabra é similar ao leite bovino, possui uma 

maior viscosidade, porém um menor índice de refração e ponto de congelamento. No entanto, 

a acidez titulável do leite caprino tem se mostrado superior ao leite bovino, por apresentar valor 

de pH menor (Tabela 1) (HAENLEIN; WENDORFF, 2006; PARK; JUAREZ; RAMOS, 2007). 
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Tabela 1: Propriedades físico-químicas do leite caprino em comparação ao leite bovino. 

PROPRIEDADES FÍSICO-

QUÍMICAS 

LEITE CAPRINO LEITE BOVINO 

Densidade (kg/m31) 
1029 – 1039 

 

2,0 x 10-3 

Viscosidade (Pa.s) 
2,12 x 10-3 

 

2,0 x 10-3 

Índice de refração 
1,450 ± 0,39 1,451 ± 0,35 

Ponto de congelamento (- °C) 
0,540 – 0,573 0,530 – 0,570 

Acidez titulável  

(g/kg de ácido lático) 1,4 – 2,3 1,5 – 1,8 

pH 6,50 – 6,80 6,65 – 6,71 

Fonte: Park; Juarez; Ramos, 2007. 

1.3 Composição proteica do leite de cabra 

O teor proteico do leite de cabra varia aproximadamente de 3,4 – 4,6%, sendo maior que o 

encontrado para leite bovino, 3,2 – 3,3%. Estes teores podem sofrer variações de acordo como 

espécie, raça do animal, fase de lactação, alimentação e alterações ambientais como clima, 

estação do ano, saúde e sanidade do animal (PARK; JUAREZ; RAMOS, 2007).  

O conteúdo proteico do leite varia de acordo com a concentração, estrutura e 

solubilidade das caseínas, que podem estar sob a forma de micelas, representando 80% do teor 

total, e as proteínas do soro, sob a forma solúvel, que correspondem aos outros 20% (OLALLA 

et al., 2009; POTOČNIK et al. 2011; ANDRÉN; HÖGBERG; JOHANSSON, 2015). As 

proteínas presentes nos glóbulos de gordura do leite representam cerca de 1 a 4 % do teor 

proteico total, valor que também pode variar de acordo com diversos fatores (COSTA; 

JIMÉNEZ-FLORES; GIGANTE, 2009). 

As proteínas presentes no leite de cabra são semelhantes às de leites de outras espécies, 

as caseínas, divididas em κ-, β-, αs1-, αs2-, γ-; e proteínas do soro, β- lactoglobulina, α-

lactoalbumina, albumina do soro, lactoferrina e imunoglobulinas. As frações proteicas do leite 
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caprino e bovino são qualitativamente similares, porém variam no teor proteico das diferentes 

classes de caseína (VARGAS et al., 2008). 

A hipoalergenicidade do leite de cabra é uma propriedade que está relacionada à 

ausência ou baixo concentrações de no máximo de 5% das αs1-caseína. Essa classe de proteína 

tem apresentado um considerável potencial alergênico, assim como determinados haplótipos, 

motivo pelo qual a maioria das pessoas alérgicas ao leite de vaca recorre ao leite caprino, 

obtendo bons resultados (OLALLA et al., 2009; SANTOS; DIAS; PINHEIRO, 2010; 

BALLABIO et al., 2011). 

O leite caprino compreende um maior teor das frações β-caseína, uma menor 

porcentagem das frações αs-caseína e proporções similares das frações κ-caseína (BOžANIĆ; 

TRATNIK; DRGALIĆ, 2002). Essas proteínas são mais digeríveis que as existentes no leite 

bovino (CEBALLOS et al., 2009). Essas divergências tem uma influência considerável na 

estrutura e nas qualidades nutricionais do leite caprino e bovino (HAENLEIN, 2004). 

O leite caprino e o bovino diferenciam-se em suas características polimórficas e 

imunológicas. O polimorfismo da αs1-caseína, já estudada, identifica pelo menos dez diferentes 

variações genéticas dessa classe proteica (BOZA; SANZ SAMPELAYO, 1997; JENNESS, 

1980). Os níveis dessa caseína no leite, associado ao teor de cálcio, está diretamente relacionado 

às propriedades de coagulação do mesmo (ALICHANDIS; POLYCHRONIADOU, 1997). 

Estudos têm destacado as propriedades digestivas das proteínas do leite de cabra. A 

protease do leite de cabra é mais eficiente que a do leite de vaca devido à baixa concentração 

da proteína αs1-caseína, resultando no estômago em um coágulo mais suscetível à digestão 

(HAENLEIN, 2004; PARK; JUAREZ; RAMOS, 2007). 

As proteínas do leite caprino, além de fornecerem aminoácidos essenciais, são uma 

fonte de peptídeos bioativos. Esses peptídeos são originados a partir de uma proteína inativa 

precursora, por meio de hidrólise com enzimas digestivas ou de origem microbiana. Os 

peptídeos são considerados compostos importantes para a saúde humana e podem ser adquiridos 

por meio da alimentação. Pesquisas sobre os peptídeos inibitórios da enzima conversora de 

angiotensina presentes no leite caprino têm sido destaque em função de sua atividade anti-

hipertensiva, assim como estudos com outros peptídeos que exercem atividades como 

antimicrobiana, opióide, antioxidante, antitrombótica e imunomoduladora (PARK; JUAREZ; 

RAMOS, 2007; HERNÁDEZ-LEDESMA et al., 2014).  
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O leite de cabra em comparação ao de vaca apresenta uma concentração superior de seis 

dos dez aminoácidos considerados essenciais: treonina, lisina, isoleucina, cisteína, tirosina e 

valina (HAENLEIN, 2004). A composição característica do leite caprino, somado ao seu valor 

nutritivo, está correlacionado aos fragmentos proteicos que são liberados durante o processo de 

digestão, os quais apresentam capacidade de promover atividades biológicas específicas 

(PARK; JUAREZ; RAMOS, 2007).  

1.4 Propriedades do soro do leite caprino 

O soro do leite é designado como sendo um fluído amarelo-esverdeado oriundo da 

coagulação do leite que é destinado à produção dos queijos ou da fração caseína (MADUREIRA 

et al., 2007; PRAZERES; CARVALHO; RIVAS, 2012). Pode ser obtido a partir do processo 

de coagulação enzimática, precipitação ácida para atingir o pH isoelétrico da caseína, ou 

separação física das micelas de caseína por meio de microfiltração. Independente do processo 

utilizado, obtém-se um concentrado de micelas de caseína e as proteínas do soro, que 

correspondem à fração líquida restante, sob a forma de um concentrado ou isolado proteico 

(SGARBIERI, 2005; HARAGUCHI; ABREU; PAULA, 2006; KRISSANSEN, 2007; 

SMITHERS, 2008). 

O soro é considerado um coproduto importante para a indústria leiteira, visto que 

configura cerca de 85 – 90% do volume total do leite, contendo boa parte da lactose, minerais, 

vitaminas hidrossolúveis e também as proteínas (SINHA et al., 2007; BALDASSO; BARROS; 

TESSARO, 2011). As proteínas do soro (Tabela 2) são reconhecidas por suas propriedades 

biológicas, por possuírem uma excelente composição e biodisponibilidade de aminoácidos 

essenciais (SGARBIERI, 2005; MADUREIRA et al., 2007). A qualidade da proteína está 

correlacionada a sua composição, capacidade de digestibilidade, absorção e a oferta de 

aminoácidos essenciais e de nitrogênios totais (PIRES et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2012). O 

soro do leite caprino possui outras classes de compostos proteicos, como hormônios e os fatores 

de crescimento. 
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Tabela 2: Principais proteínas do soro e suas características moleculares. 

 

Proteína 

 

Concentração 

Peso 

Molecular (kDa) 

Número de Resíduos de 

Aminoácidos 

β-Lactoglobulina 2,7 18,277 162 

α-Lactoalbumina 1,2 14,175 123 

Albumina do Soro  0,25 66,267 582 

Imunoglobulinas 

(A, M e C) 

 

 

0,65 

 

25,000 (fração leve) 

+50,000(fração pesada) 

 

- 

Lactoferrina 0,1 80,000 700 

Fonte: POPPI et al., 2010. 

Apesar do seu valor nutricional, a utilização do soro ainda é limitada pelo fato de ser 

facilmente perecível e por apresentar seus componentes diluídos quando comparados ao leite. 

Para concentrar seus componentes pode-se utilizar várias técnicas e metodologia, como o 

aquecimento, por meio da evaporação; secagem, por pulverização ou liofilização; ou inversão 

osmótica. A desmineralização é feita tanto pela utilização de resinas de troca iônica, quanto por 

eletrodiálise. Para a obtenção dos compostos proteicos utiliza-se separação por membranas 

(BRANS et al., 2004). 

Pesquisas relacionadas aos leites de diversas espécies, incluindo a caprina, mostram que 

as proteínas que constituem o soro, os peptídeos presentes e os gerados a partir da hidrólise 

dessas proteínas, apresentam atividades biológicas de grande importância para a saúde humana, 

tais como imunomoduladores, antioxidante, antitrombótico, antimicrobiana, atividade 

hipocolesterolêmica e anti-hipertensivas (ERIKSEN et al., 2008; RONCADA et al., 2012; 

MURATA et al., 2013). 

A β-lactoglobulina, proteína pequena e solúvel que representa a maior parte das 

proteínas do soro do leite de cabra, é constituída por 162 resíduos de aminoácidos e difere da 

β-lactoglobulina presente no leite de vaca em pelo menos seis resíduos (JENNESS, 1980; 

SAWYER, 2003). Suas propriedades são atribuídas pela presença das pontes dissulfeto entre 

os resíduos de aminoácidos Cys66-Cys160 e Cys106-Cys119 e pela cisteína livre de número 

Cys121 (MCKENZIE; RALSTON; SHAW, 1972). A presença das cisteínas reduz a mobilidade 

da β-lactoglobulina caprina em eletroforese a pH alcalino e também uma curva de titulação 

diferente se comparada com a proteína bovina. O pH exerce influência direta sob a proteína, 

em pH 3-7, a β-lactoglobulina apresenta-se como um dímero com massa molar de 36 kDa, ao 
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passo que em pH < 3 encontra-se na forma de um monómero com 18 kDa (CHATTERTON et 

al., 2006; SALIMEI; FANTUZ, 2012). 

A β-lactoglobulina teve sua conformação espacial determinada por Brownlow em 1997 

(figura 2), que verificou que a proteína possui nove segmentos em folhas β antiparalelas, que 

se arranjam na forma de um cálice ou barril achatado com capacidade de ligação para pequenas 

moléculas hidrofóbicas em seu interior. A estrutura proteica da β-lactoglobulina possibilita uma 

maior estabilidade em uma ampla faixa de pH, apesar de apresentar diferentes estados de 

associação, podendo passar por cinco alterações estruturais por meio da faixa de pH de 1-13 

(TAULIER; CHALIKIAN, 2001). A β-lactoglobulina é apresenta modificações estruturais 

quando submetida a variações de temperatura que podem levar à perda da solubilidade e 

exposição de sítios ativos (IAMETTI et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estrutura Terciária da β-Lactoglobulina. Fonte: Sgarbieri (2005). 

 

 A α-lactoalbumina do soro do leite de cabra é uma proteína pequena e globular, 

constituída por 123 resíduos de aminoácidos. Trata-se de uma metaloproteína que exerce uma 

função importante na síntese de lactose, ligando-se aos íons zinco e o cálcio (PARK; JUAREZ; 

RAMOS, 2007). Encontra-se altamente compactada e possui em sua estrutura quatro pontes 

dissulfeto, possui uma massa molar de cerca de 14 kDa e ponto isoelétrico de 4,8 (BREW, 

2003). A Figura 3 mostra a estrutura tridimensional da α-lactoalbumina. 
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Figura 3: Estrutura tridimensional nativa da α-Lactoalbumina, mostrando os terminais N e C, o átomo 

de cálcio ligado (esfera) e as quatro pontes dissulfeto (I, II, III e IV). Fonte: Sgarbieri (2005). 

É uma proteína importante no processo de biossíntese do leite a α-lactoalbumina está 

envolvida com a alteração do Km da glicose para transformá-la em um substrato apropriado para 

aceitar a galactose a partir de uridina difosfato-galactose com auxílio do complexo enzimático 

galactosil-transferase (EBNER; SCHANBACHER, 1974). 

A funcionalidade da α-lactoalbumina é atribuída à presença de cinco resíduos de nas 

posições 79-88, conferindo assim uma maior afinidade aos íons metálicos, especialmente o 

cálcio (CHATTERTON et al., 2006). A afinidade com o cálcio a baixo pH causa mudanças 

estruturais na proteína, influenciando no processo de purificação e na bioatividade da α-

lactoalbumina. Quando a proteína é saturada com o íon cálcio, passa a ser termoestável a 

temperatura de até 68ºC, entretanto, na ausência de cálcio a proteína perde estabilidade em 

temperatura acima de 43ºC. (CHATTERTON et al., 2006). A ligação com o íon de cálcio é de 

fundamental importância para manter a estabilidade estrutural da α-lactalbumina. 

A α-lactoalbumina e, juntamente com algumas frações de caseínas e β-lactoglobulina 

do soro do leite de cabra possuem estruturas diferentes das proteínas do leite bovino, esta 

alteração é a principal causa de alergias em bebês. A α-lactoalbumina proveniente do leite 

caprino, embora esteja em maior concentração, é uma classe específica que apresenta uma 

menor ocorrência em reações alérgicas quando comparado ao leite bovino (BOZA; SANZ 

SAMPELAYO, 1997; ROBINSON, 2001; McCULLOUGH, 2003). A β-lactoglobulina não é 

uma proteína constituinte do leite materno humano, e possui propriedades alergênicas quando 

proveniente do leite bovino, no entanto, no leite de cabra a sua estrutura se encontra em uma 

forma que lhe confere menor alergenicidade (JENNESS, 1980; ROBINSON, 2001; 

HAENLEIN, 2004). 
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A lactoferrina é uma glicoproteína com 80 kDa composta por 700 resíduos de 

aminoácidos, com sítios de ligação ao Fe+3, sendo a única proteína da família das transferrina a 

reter esse metal em uma ampla faixa de pH (AISEN; LEIBMAN, 1972, SHANBACHER, 

GOODMAN, TALHOUK, 1992) é encontrada em altas concentrações no soro do leite e no 

colostro (RODRIGUEZ, VAZQUEZ, RAMOS, 2005). A ligação com o Fe+3 proporciona uma 

maior estabilidade à estrutura proteica da lactoferrina, tornando-a resistente à temperatura e 

também a ações químicas e enzimáticas. Seu ponto isoelétrico encontra-se em torno de pH 8,0, 

possui facilidade em formar interações, seu comportamento na eletroforese varia em géis 

alcalinos e ácidos (METZ-BOUTIGNE et al., 1981, 1984). 

A albumina do soro, com conformação nativa globular, é uma proteína solúvel em água 

e constituída por 580 resíduos de aminoácidos. Seu peso molecular é de 66,8 kDa e seu ponto 

isoelétrico encontra-se entre os pH de 4,7 a 4,8. Quando encontra-se em um pH abaixo do seu 

ponto isoelétrico ocorre variações em suas propriedades físicas e químicas, dentre elas um 

aumento da viscosidade, do volume molecular e uma redução da solubilidade. A estrutura 

secundária da albumina do soro é constituída por α-hélice e folhas β, com aproximadamente 

54% e 40%, respectivamente. A proteína apresenta três domínios de ligação específica com 

íons metálicos, lipídios e nucleotídeos (MICHAELIDEOU, STEIJINS, 2006). 

As imunoglobulinas (Ig) constituem uma classe de proteínas com um peso molecular 

elevado, apresentando várias propriedades físicas, químicas e imunológicas importantes. São 

encontradas em altas concentrações no colostro, sendo responsáveis por disseminar a 

imunidade passiva aos recém-nascidos. Podem apresentar-se como monômeros ou polímeros, 

os quais são compostos por unidades de quatro cadeias polipeptídicas ligadas por pontes 

dissulfeto, duas cadeias curtas com aproximadamente 20 kDa e duas cadeias longas com cerca 

de 70 kDa. No colostro, o nível de IgG1 é superior comparada com o soro do leite maduro, 

encontra-se no leite também, porém em uma concentração inferior. IgG estão presentes, 

sobretudo, na forma de monômeros com peso molecular de 160 kDa (HURLEY, 2003). 

As proteínas do soro são hidrolisadas no intestino, gerando peptídeos, os quais são, em 

sua maioria, bioativos e podem apresentar, além das propriedades nutricionais, atividades 

biológicas benéficas à saúde humana. Estudos já relatam alguns dos efeitos do consumo de tais 

proteínas, tais como o aumento no desempenho físico, auxílio na recuperação após exercício, 

prevenção de atrofia muscular, benefício ao sistema cardiovascular, atividade anticancerígena 

e antibacteriana (SMITHERS, 2008). 
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Além das proteínas, os peptídeos caprinos oriundos do soro do leite têm apresentado 

propriedades antibacterianas para as cepas patogênicas (DEMERS-MATHIEU et al., 2013; 

MURATA et al., 2013). Os peptídeos presentes no soro atuam na membrana bacteriana pelo 

estabelecimento de uma ligação eletrostática com os componentes da membrana, grupos 

fosfatos carregados negativamente. A propriedade hidrofóbica de alguns peptídeos também 

possibilita a interação com os lipídeos da membrana. Essa interação promove a formação de 

um canal transmembranar, alterando a permeabilidade e podendo levar a ruptura da membrana 

plasmática com consequente desintegração celular. Além disso, a capacidade dos peptídeos de 

transpor o citoplasma permite que os mesmos interfiram nos componentes intracelulares, 

prejudicando as funções da célula (BENKERROUM, 2010). 

1.5 Colostro 

O colostro é designado como sendo o leite oriundo da primeira secreção das glândulas 

mamárias de mamíferos fêmeas durante as últimas horas de gestação, logo após o parto e 

durante os primeiros dias de vida, apresentando diferenças significativas quando comparado ao 

leite maduro. O colostro coletado nas primeiras horas após o parto possui níveis mais elevados 

de proteínas, minerais, ácido lático, vitaminas, lisozimas, peptídeos antimicrobianos e 

imunoglobulinas do que o leite de outras fases de lactação. Por esse motivo, geralmente, 

recomenda-se que os ruminantes recém-nascidos sejam alimentados com o colostro 

imediatamente após o nascimento (LU, 2001; XIN, 2004; ARAIN et al., 2008; MORALES-

delaNUEZ et al., 2011; HERNÁNDEZ-CASTELLANO et al., 2014).  

Os ruminantes recém-nascidos passam por três fases críticas do desenvolvimento do seu 

sistema imunológico. A primeira fase é a alimentação pelo colostro, seguida da transição para 

o leite maduro e, por fim, o desmame. Mudanças que interfiram em alguma dessas fases, 

principalmente no colostro, estão sujeitas a prejudicar o desempenho final do animal, deixando-

o mais suscetível a doenças e aumentando o risco de mortalidade (NOBREGA et al., 2005; 

NOWAK; POINDRON, 2006; MASSIMINI et al., 2007; MASTELLONE et al., 2011). À vista 

disso, é fundamental propiciar uma ótima fonte de colostro e garantir o desenvolvimento 

adequado do animal e produtividade futura (MORALES-delaNUEZ et al., 2011; 

HERNÁNDEZ-CASTELLANO et al., 2014). 

As imunoglobulinas são consideradas constituintes extremamente importantes para a 

sobrevivência e desenvolvimento saudável das cabras recém-nascidas, as quais serão 

transmitidas passivamente por meio da sucção, fornecendo a imunidade adquirida, que irá 
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exercer ação de proteção ao sistema imunológico (YANG; QIAO, 2002; CLARE et al., 2003; 

STELWAGEN et al., 2009; HERNÁNDEZ-CASTELLANO et al., 2014). O período entre as 

12 e 36h após o nascimento é fundamental para a absorção de IgG do colostro, adquirindo dessa 

forma a concentração adequada de imunoglobulina (NOWAK; POINDRON, 2006; CASTRO-

ALONSO et al., 2008). 

O colostro desempenha um importante papel na atividade do sistema complemento, por 

possuir proteínas com propriedades antimicrobianas, sendo capazes de combater 

microrganismos infecciosos (RODRÍGUEZ et al., 2009). Os caprinos estão incluídos no grupo 

de mamíferos que já tiveram seu sistema complemento descrito (CASTRO et al., 2008; 

MAYILYAN et al., 2008; RODRÍGUEZ et al., 2009; MORENO-INDIAS et al., 2012). 

Arguello e seus colaboradores (2006), juntamente com Romero e seus colaboradores (2013), 

declararam que o tempo pós-parto e o tamanho da ninhada e da serrapilheira promovem 

alterações significativas nas características imunes e físico-químicas do colostro. 

De acordo com Xiao-Yu, Jin-Ping e Fu-Xin (2009), a sobrevivência dos recém-nascidos 

está diretamente relacionada à qualidade e quantidade de colostro ingerido nos dois primeiros 

dias de vida. Desse modo, os primeiros dias após o parto são considerados um período crítico 

e decisivo para a sobrevivência e desenvolvimento das cabras recém-nascidas, caso esses 

animais sejam submetidos a uma ingestão insuficiente de colostro há um comprometimento de 

seu sistema imunológico. Estudos mostram que a causa de muitas doenças e mortalidade em 

recém-nascidos é atribuída à baixa concentração de imunoglobulinas. 

O período de transição entre o colostro e o leite maduro é marcado por alterações nos 

componentes nutricionais, assim como também metabólicas, hormonais e imunológicas, tais 

mudanças na composição e propriedade acontecem gradualmente (ARAIN et al., 2008). A 

transição ocorre aproximadamente a partir do quinto dia pós-parto. Nesse período ocorre uma 

baixa na qualidade imunológica do leite, porém os teores de gordura e proteínas permanecem 

altos (SÁNCHEZ-MACÍAS et al., 2014). 

O perfil de proteínas entre o leite bovino, iaque e caprino apresentam diferentes 

características mesmo todos sendo mamíferos ruminantes (Lu et al., 2016), a análise proteica 

do soro caprino ainda não foi totalmente elucidada. Nesse contexto, o estudo da proteômica do 

soro de colostro caprino bem como suas propriedades biológicas poderá fornecer informações 

valiosas, revelando-se uma potencial fonte de estudos.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Caracterizar as proteínas do soro de colostro produzido por cabras criadas na Paraíba, e 

avaliar as atividades antibacteriana e antioxidante de frações proteicas do soro.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Obter o soro do colostro caprino por meio de precipitação isoelétrica; 

 Obter diferentes frações proteicas do soro do colostro caprino;  

 Caracterizar o perfil proteico por SDS-PAGE; 

 Determinar o teor total de aminoácidos do soro do colostro; 

 Analisar o potencial antioxidante das amostras do soro; 

 Analisar a capacidade de proteção ao DNA contra danos oxidativos; 

 Avaliar a atividade antibacteriana do soro e frações proteicas frente a bactérias 

patogênicas gram-negativas e gram-positivas. 
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O estudo teve como objetivo caracterizar o perfil proteico do soro do colostro caprino e avaliar 

possíveis atividades biológicas. A determinação do pérfil proteico do soro se deu por 

eletroforese SDS-PAGE e aminoácidos totais. Foi realizada atividade antioxidante, proteção ao 

DNA e antibacteriana. Após a análise dos resultados, verificou-se que o soro apresenta 

proteínas com diferentes pesos moleculares. No teste com o radical ABTS a maior atividade foi 

encontrada no volume 200µL. No teste com DPPH, o volume com melhor atividade para todas 

as amostras testadas foi 50µL. Para o teste de proteção ao DNA, a concentração de 10µg 

conferiu maior integridade à molécula. As amostras apresentaram atividade inibitória para 

bactérias gram-negativas e gram-positivas. As proteínas do soro do colostro apresentam 

propriedades biológicas com potencial aplicação biotecnológica e de interesse farmacêutico. 
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RESUMO 

As proteínas do soro são reconhecidas por suas propriedades nutricionais e biológicas, uma vez 

que possuem uma excelente composição e biodisponibilidade de aminoácidos. O presente 

estudo teve como objetivo caracterizar o perfil proteico do soro do colostro caprino e avaliar 

possíveis atividades biológicas. O soro foi obtido por precipitação ácida em pH 4,1 e fracionado 

por precipitação com sulfato de amônio para obtenção das frações 0-30% (SF1), 30-60% (SF2) 

e 60-90% (SF3). A determinação do pérfil proteico se deu por eletroforese SDS-PAGE e 

aminoácidos totais. Para a análise das propriedades biológicas foi realizada atividade 

antioxidante, proteção ao DNA e antibacteriana. Verificou-se que o soro do colostro apresenta 

proteínas com massas moleculares entre 12-160 kDa e um excelente perfil de aminoácidos. No 

teste com o radical ABTS a maior atividade foi encontrada em SF1 e SF3 no volume 200µL. 

No teste com DPPH, o volume com melhor atividade para todas as amostras testadas foi 50µL. 

Para o teste de proteção ao DNA, a concentração de 10µg de SF3 conferiu maior integridade à 

molécula. As amostras apresentaram atividade inibitória para bactérias gram-negativas e gram-

positivas. As proteínas do soro do colostro apresentam propriedades biológicas com potencial 

aplicação biotecnológica e de interesse farmacêutico. 

Palavras-chave: Soro do colostro, atividade antioxidante, atividade antibacteriana. 

1. INTRODUÇÃO 

O leite, produzido e secretado pelas glândulas mamárias, é considerado como um dos 

alimentos mais completos na natureza devido seu elevado teor de macro e micronutrientes, 

assim como pelas atividades biológicas de suas proteínas. No curso evolutivo dos mamíferos 

vem sendo conservado como o principal alimento nutritivo dos recém-nascidos, fornecendo 

aminoácidos e nutrientes essenciais para o desenvolvimento dos mamíferos [1,2]. 

O colostro é o leite oriundo da primeira secreção das glândulas mamárias de mamíferos 

fêmeas durante as últimas horas de gestação, logo após o parto e durante os primeiros dias de 

vida, com diferenças significativas quando comparado ao leite maduro. O colostro nas primeiras 

horas após o parto possui níveis mais elevados de proteínas, minerais, ácido lático, vitaminas, 

lisozimas, peptídeos antimicrobianos e imunoglobulinas do que o leite de outras fases de 

lactação. [3,4].  
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O soro do leite é caracterizado como um fluído amarelo-esverdeado proveniente da 

coagulação da caseína [5,6]. Ele pode ser obtido a partir do processo de coagulação enzimática, 

precipitação ácida para atingir o pH isoelétrico da caseína ou separação física das micelas de 

caseína por meio de microfiltração. Independente do processo utilizado, as proteínas do soro 

correspondem à fração líquida remanescente com conteúdo de proteínas diferenciadas quanto 

as suas características físico-químicas e biológicas [7,8]. 

O soro é considerado um coproduto importante para a indústria leiteira, visto que 

configura cerca de 85 – 90% do volume total do leite, constituído por lactose, minerais, 

vitaminas hidrossolúveis e proteínas [9,10]. A qualidade de uma proteína está correlacionada 

com seu potencial nutricional, tais como digestibilidade, biodisponibilidade, composição 

aminoacidica em aminoácidos essenciais e de nitrogênios totais [11,12].  

As proteínas do soro são reconhecidas por suas propriedades biológicas, uma vez que 

possuem uma sequência de aminoácidos em sua cadeia que são precursores de uma série de 

sinalizadores e componentes orgânicos, tais como o composto celular antioxidante glutationa 

[5,7]. Nele Existem também outras classes de proteínas, hormônios e os fatores de crescimento. 

Pesquisas relacionadas aos leites de diversas espécies, apontam que suas soro proteínas, 

bem como os peptídeos gerados de sua hidrólise, apresentam atividades biológicas de grande 

importância para a saúde humana, tais como antimicrobiana, imunomodulatória, antioxidante, 

antitrombótico, atividade hipocolesterolêmica e anti-hipertensivas [13,14]. O presente estudo 

teve como objetivo caracterizar o perfil proteico do soro do colostro caprino produzido por 

cabras no Nordeste do Brasil e avaliar possíveis atividades biológicas. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Obtenção do colostro  

O colostro caprino avaliado foi obtido de um rebanho heterogêneo de cabras das raças 

Saanen e Alpina, do Setor de Caprinocultura do Centro de Ciências Humanas, Sociais e 

Agrárias (CCHSA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), campus III, município de 

Bananeiras-PB. Os animais pesavam em torno de 40 ± 6 kg, alimentados com ração comercial 

e a coleta do colostro realizada entre o 1º e 5º dia após o parto. O material foi congelado em 

freezer a -20ºC até o dia do processamento. 

2.2 Precipitação isoelétrica para obtenção do soro 

Alíquotas de 50mL do colostro caprino foram desnatadas por centrifugação a 5000 rpm, 

a 4 °C (NOVATECNICA NT815) e submetidas à precipitação isoelétrica mediante adição de 
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ácido clorídrico (HCl) 1,0 M, até atingir o pH 4,1 (CEBALLOS et al., 2009; EGITO et al., 

2006), para separar o precipitado caseínico e o soro.  

2.3 Precipitação proteica para obtenção das frações 

O soro (SR), foi submetido à precipitação proteica por sulfato de amônio (NH4)2SO4, 

salting-out, empregando-se três intervalos de saturação: 0-30% (SF1), 30-60% (SF2) e 60-90% 

(SF3). A cada faixa de saturação, o soro foi deixado em repouso overnight, à 4ºC, centrifugado 

a 5000 rpm por 20 minutos, o precipitado foi dialisado contra água destilada em membrana de 

celulose, congelado a -4 ºC e liofilizado (-80 ± 2 ºC). Desta forma foram obtidas 3 frações 

proteicas utilizadas nas analises a seguir. 

2.4 Determinação do teor de proteínas solúveis 

O teor de proteínas solúveis das amostras foi determinado pelo método descrito por 

Bradford [15], utilizando 1mg/mL de amostra e a albumina sérica bovina (BSA) como curva 

padrão. A análise consistiu em fazer diluições duplo-seriadas com NaCl 0,15M, onde a cada 

100µL de diluição foram adicionados 2,5mL de reagente de Bradford. Após o intervalo de 10 

minutos foi realizada uma leitura a 595nm, no espectrofotômetro. 

2.5 Caracterização do perfil proteico  

2.5.1 SDS-PAGE 

A caracterização do perfil proteico e peso molecular das proteínas das amostras (SR, 

SF1, SF2 e SF3) foi realizada eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de dodecil 

sulfato de sódio, SDS-PAGE (Sistema Loccus Biotecnologia. Model: Vert-i10), segundo a 

metodologia de Laemmli [16]. 

O gel de aplicação foi preparado na concentração de 3,5% de poliacrilamida em tampão 

Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 e SDS a 1%; e o gel de separação na concentração de 17,5% em tampão 

Tris-HCl 3 M, pH 8,8 e SDS a 1%.  

As amostras foram diluídas em tampão Tris-HCl 0,625 M, pH 6,7, contendo SDS a 2%, 

glicerol a 10% e β-mercaptoetanol 5% e azul de bromofenol 0,02% (4mg/300µL), submetidas 

a desnaturação térmica a 100°C durante 10 minutos, em estufa, centrifugadas por 1 minuto. 

Alíquotas de 8µL foram aplicadas nos poços do gel. A corrida foi feita sob as condições de 

200V, 25mA e 15W. O tampão de corrida utilizado foi previamente preparado com glicina 

0,2M; tris 0,025M e SDS 10%, com pH ajustado para 8,3.  
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Ao final das corridas, os géis foram fixados com TCA 10% durante 40 minutos corados 

com Coomassie brilliant blue R-250 a 0,005% overnight. O corante foi removido com água 

destilada morna.  

Os marcadores proteicos utilizados apresentava padrões moleculares de 225, 150, 102, 

76, 52, 38, 31, 24, 17 e 12 kDa (Amersham ECL Rainbow Marker - Full Range). 

2.5.2 Análise de aminoácidos 

A composição de aminoácidos presentes no SR foi determinada segundo White, Hart e 

Kry [17]. A amostra foi derivatizada em pré-coluna de aminoácidos liberados após a hidrólise 

ácida das proteínas (6 mol/L HCl), sob aquecimento (115°C/22 h). A análise de aminoácidos 

foi realizada por cromatografia líquida (Shimadzu Corporation, Tokyo, Japan) em coluna de 

fase reversa C18 - Luna - Phenomenex (250 mm x 4,6 mm, 5 μm; Phenomenex Inc., Torrence, 

CA, USA). Os aminoácidos foram identificados por comparação com o padrão externo (Pierce, 

PN 20088) e para a quantificação foi utilizado o padrão interno ácido α-aminobutírico (Sigma-

Aldrich®, St. Louis, MO, EUA). O teor de triptofano foi determinado separadamente por reação 

enzimática e quantificado a partir de uma curva padrão de L-triptofano. 

2.6 Determinação da atividade antioxidante pelos métodos ABTS e DPPH 

A capacidade antioxidante das amostras pelo método ABTS foi realizada conforme 

descrito por Rufino e colaboradores [18]. As amostras liofilizadas foram diluídas na proporção 

de 1mg/mL de NaCl 0,15M. O teste foi realizado em triplicata, com três concentrações para 

cada amostra: 50µL, 100µL e 200µL (1mg/mL). Às amostras foram adicionado 1,5mL de 

ABTS (2,2-azino-bis (3-etilbenzotiazolin) 6-ácido sulfônico). Os sistemas foram 

homogeneizados em vórtex, após 6 minutos, foi realizada a leitura em espectrofotômetro em 

734nm. Os resultados foram expressos em percentual de atividade antioxidante de cada amostra 

e comparando a curva-padrão de trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido 

carboxílico), usado como controle positivo e água ultra pura como controle negativo. 

Para o método DPPH foi utilizada a metodologia descrita por Morales e Jiménez-Pérez 

[19] com modificações. As amostras liofilizadas foram diluídas na proporção de 1mg/mL de 

NaCl 0,15M. O teste foi realizado em triplicata com três concentrações de cada amostra: 50µL, 

100µL e 200µL (1mg/mL). Às amostras foi adicionado 750µL de DPPH (2,2- Difenil-1-

picrilhidrazilo). Os sistemas foram homogeneizados em vórtex, incubada sob agitação por 85 

minutos com temperatura entre 20-25ºC. Após incubação, as amostras foram submetidas à 
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centrifugação por 5 minutos a 14500 rpm. A leitura em espectrofotômetro foi realizada a 

600nm. Os resultados foram expressos em percentual de atividade antioxidante de cada amostra 

e comparando-se a uma curva-padrão de trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido 

carboxílico), usado como controle positivo e água ultra como controle negativo. 

2.7 Atividade de proteção contra danos no DNA 

Para a realização do teste de proteção de danos oxidativos ao DNA, foi utilizado o 

material genético plasmidial de Escherichia coli (1mg/mL), o qual foi previamente 

ressuspendido em água RNase-Free, DEPC (Dietilpirocarbonato). A análise da atividade 

protetora de SR e suas respectivas frações foram realizadas como descrito por Jeong et al. [20].  

Para a reação foram utilizadas duas diferentes concentrações de proteína solúvel para 

cada amostra, 5µg e 10µg/mL. A cada amostra foram adicionados 4µL de DNA e a reação de 

Fenton, que foi preparada utilizando 2µL de peróxido de hidrogênio (H2O2) 60mM e 3µL de 

sulfato ferroso (FeSO4) 18mM, responsável por gerar radicais livres. A reação foi submetida a 

banho-maria por 30 minutos, após incubação foram adicionados 2µL de EDTA 1mM para parar 

a reação. Foi utilizado como controle positivo o DNA plasmidial de E. coli, e como controle 

negativo a água DEPC. A capacidade de remoção de radicais foi analisada por meio da 

integridade do DNA, visualizada mediante eletroforese em gel de agarose 1% sob luz UV. 

2.8 Atividade antibacteriana  

Foram utilizadas oito cepas bacterianas, sendo as gram-negativas: Salmonella spp 29, 

Escherichia coli, Acinetobacter baumannii HSI3, Pseudomonas aeruginosa HSI4, Klebsiella 

pneumoniae HSI2 e gram-positivas: Listeria monocytogenes ATCC 7644, Streptococcus mutans 

ATCC25175, Streptococcus salivarius ATCC7073. As cepas utilizadas pertencem à coleção de 

microrganismos do Laboratório de Bioquímica Genética e Radiobiologia (BIOGER) da 

Universidade Federal da Paraíba. As cepas estavam armazenadas em freezer a -20°C em meio 

Brain Heart Infusion (BHI) caldo com 70% de glicerol. O inóculo bacteriano foi padronizado 

para a escala de Macfarland de 0,5, correspondente a aproximadamente 1,5 x 108 unidades 

formadoras de colônias (UFC)/mL [21]. 

A técnica de microdiluição descrita por Zogda e Porter [22] foi utilizada com algumas 

modificações. As amostras liofilizadas foram diluídas em NaCl 0,15M, na proporção de 

3mg/mL, correspondente a 462µg/mL, 303µg/mL, 1,416mg/mL e 1,065mg/mL de proteína 

solúvel para SR e as frações SF1, SF2 e SF3, respectivamente. Em seguida, foram filtradas em 

filtros de 0,22μm. O teste foi realizado em triplicata utilizando microplacas de 96 poços estéril 
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com 100µL do meio de cultura BHI, 100µL de amostra (1:1) e 20µL da suspensão bacteriana 

em cada poço. O controle negativo consistiu em meio e bactéria, o negativo apenas o meio. O 

material foi incubado em leitor de placa (Thermo Scientific Multiskan GO) à 37ºC com leituras 

no tempo de 0 hora a 18 horas após incubação, em absorbância de 630nm. A Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) foi obtida por meio de diluição seriada e considerada a menor 

concentração da amostra capaz de inibir o crescimento bacteriano. 

2.9 Análise estatística 

Os testes foram realizados em triplicata e os resultados obtidos da atividade antioxidante 

submetidos à análise de variância ANOVA e o pós teste Tukey. Os resultados da atividade 

antimicrobiana foi submetido ao teste t-student, visando identificar diferenças significativas 

entre as médias da absorbância, usando o programa estatístico GraphPad Prism 6.0 (GraphPad 

Software Inc., San Diego CA, USA). A significância foi estabelecida com P<0,05. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Precipitação proteica 

Após a precipitação de proteínas em três intervalos de saturação obteve-se diferentes 

concentrações de proteínas solúveis (1mg/mL) como mostrado na Tabela 1. Podemos observar 

que a solubilidade em NaCl 0,15 M mostra que as frações SF1, SF2 e SF3 apresentaram 10%, 

47% e 35% de proteína, respectivamente.  

Tabela 1: Concentração de proteínas solúveis precipitadas nos intervalos de saturação de 0-30% (SF1), 

30-60% (SF2) e 60-90% (SF3) com sulfato de amônio. 

Fração Proteica 

(Grau de Saturação %) 

Proteína Total (µg/mL) 

SF1 (0-30%) 101 

SF2 (30-60%) 472 

SF3 (60-90%) 355 

 

3.2 Perfil proteico do soro do colostro 

Para a identificação das proteínas presentes no soro do colostro e nas frações proteicas, 

foi realizada a análise em SDS-PAGE. Na Figura 1 é possível observar no soro a α-lactalbumina 

com ~12kDa, β-lactoglobulina com ~17kDa, albumina sérica bovina com cerca de ~50kDa, 

lactoferrina ~60kDa e nas frações SF1 e SF2 além das demais foi possível identificar 

imunoglobulina com peso molecular de ~160kDa, sendo a identificação das bandas realizada 
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com base em padrões de peso molecular descritos para proteínas de leite bovino. Os pesos 

moleculares das proteínas encontradas são similares aos descritos por Sgarbieri [7]. 

O perfil proteico do soro de colostro caprino apresentou bandas ainda não descritas na 

literatura, uma banda proteica com massa molar de 24kDa presente no soro e nas frações, 

estando em baixa concentração na SF3 e, uma banda com 31kDa presente apenas nas frações 

SF1 e SF2. 

A precipitação com sulfato de amônio como demostrado anteriormente na Tabela 1, 

mostra que as frações SF2 e SF3 apresentaram maior teor de proteínas solúveis, com 

predomínio de α-lactalbumina e β-lactoglobulina em comparação a SR e SF1 quando analisado 

em SDS-PAGE (Figura 1). Resultados semelhantes foram encontrados por M. Ha e 

colaboradores (2014) para as amostras de leite de cabra com precipitação com sulfato de amônio 

mais elevada (60-90% e 50-90%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Eletroforese SDS-PAGE do soro do colostro (SR) e frações por sulfato de amônio 0-30% 

(SF1), 30-60% (SF2), 60-90% (SF3). Marcador de massa molecular (M), α-lactalbumina (α-La), β-

lactoglobulina (β-Lg), soro albumina (SA), lactoferrina (Lf), imunoglobulina (IgG). 

3.3 Análise da composição de aminoácidos 

O soro do colostro caprino apresenta aminoácidos em um total de 57% e 43% de 

essenciais e não essenciais, respectivamente. Em comparação com estudos realizados por Rafiq 
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[22], a presente análise revelou valores superiores do teor de alguns aminoácidos em relação ao 

soro do leite caprino maduro, assim como de outros ruminantes como camelo, vaca e ovelha. 

No colostro foi encontrado entre os principais aminoácidos essenciais a leucina, lisina, 

valina, isoleucina, treonina e triptofano. Dentre os aminoácidos não essenciais o de maior teor 

foi o ácido glutâmico, considerado importante para funções neurológicas, seguido do ácido 

aspártico, serina, glicina, alanina e arginina (Tabela 2). 

As propriedades da β-lactoglobulina são atribuídas a presença das pontes dissulfeto 

entre os resíduos de aminoácidos Cys66-Cys160 e Cys106-Cys119 e pela presença de uma 

cisteína livre de número Cys121 [23]. A presença de cinco aspartatos nos resíduos 79-88, 

confere a α-lactalbumina uma maior afinidade aos íons metálicos, especialmente o cálcio [24]. 

A soro albumina é caracterizada pelo baixo teor de triptofano e metionina, porém rico em 

cisteina, ácido glutâmico, aspártico, lisina e arginina. É uma relevante proteína precursora da 

síntese de glutationa potente agente redutor de peróxidos em eritrócitos, contendo 17 dissulfetos 

e um grupo sulfídrico livre[25]. Corroborando com os resultados obtidos no presente estudo. 

Tabela 2: Composição de aminoácidos do soro do colostro caprino. 

AMINOÁCIDO mg/g de proteína 

Não essencial  

Ácido glutâmico 162,15±0,17 

Ácido aspártico 122,83±0,04 

Serina 60,56±0,04 

Alanina 48,11±0,04 

Prolina 44,20±0,04 

Tirosina 37,12±0,04 

Arginina 36,39±0,04 

Glicina 36,39±0,04 

Cisteína 2,20±0.00 

 

Essencial 

 

Leucina 100,12±0,42 

Lisina 93,28±0,17 

Treonina 60,56±0,04 

Valina 58,61±0,00 

Isoleucina 45,91±0,21 

Fenilalanina 39,07±0,08 

Triptofano 24,42±0,04 

Metionina 17,34±0,08 

Histidina 10,99±0,00 
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As proteínas do soro de leite apresentam um perfil rico em aminoácidos ramificados 

(leucina, valina e isoleucina), favoráveis ao anabolismo muscular; dentre outas atividades estão 

os efeitos hipotensivo, hipocolesterolêmico e antioxidante [26]. Desse modo, as proteínas 

solúveis do soro do leite [27,28], e as do soro do colostro também apresentam um excelente 

perfil de aminoácidos, quando comparado com outros ruminantes [22], caracterizando-as como 

proteínas de alto valor biológico.  

3.4 Atividade antioxidante 

As ações promovidas por radicais livres podem causar danos ao DNA, alterando a 

síntese proteica e influenciando o envelhecimento celular através da estimulação da oxidação 

[29]. Por esse motivo a eliminação ou diminuição desses radicais é de extrema importância para 

os fenômenos biológicos [30]. 

A partir dos resultados obtidos é possível afirmar que todas as amostras foram capazes 

de sequestrar os radicais ABTS e DPPH. As amostras com maior atividade antioxidante para o 

radical ABTS foram SF1 e SF3 nas quais ocorrer uma diferença significativa entre os volumes 

testados. SR e SF2 apresentaram baixa atividade para os três volumes (Figura 2). Ambas 

frações, SF1 e SF3, apresentam um predomínio de α-lactalbumina. 

Na capacidade antioxidante mensurada pelo radical DPPH, a concentração com melhor 

atividade para todas as amostras foi de 50µL (Figura 3), devido se tratar de um método sensível 

para a detecção de pequenas concentrações. Os mecanismos envolvidos no sequestro dos 

radicais livres estão diretamente relacionado ao tamanho e composição da sequência peptídica 

da amostra [31].  

No experimento realizado por Power e Jackson [32], foi encontrado um peptídeo 

constituído por três resíduos de aminoácidos cisteína, ácido glutâmico e glicina que demonstrou 

elevada capacidade de eliminação de radicais livres e espécies reativas de oxigênio (ROS) por 

meio de interação e transferência de átomos de hidrogênio, corroborando com os resultados do 

presente estudo. Segundo Zhou e colaboradores [33], a presença de aminoácidos hidrofóbicos, 

tais como prolina, histidina, tirosina e triptofano também possuem tal atividade. 
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Figura 2: Efeito das diferentes concentrações proteicas das amostras SR, SF1, SF2 e SF3 na atividade 

antioxidante pelo método ABTS (*P < 0.05, **P < 0.01). O percentual de atividade antioxidante de 

cada amostra foi comparado a uma curva-padrão de trolox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Efeito das diferentes concentrações proteicas das amostras SR, SF1, SF2 e SF3 na atividade 

antioxidante pelo método DPPH (*P < 0.05, **P < 0.01). O percentual de atividade antioxidante de 

cada amostra foi comparado a uma curva-padrão de trolox. 

A sequência peptídica de tirosina, fenilalanina, prolina, ácido glutâmico e leucina 

mostraram uma forte atividade, especificamente no segmento de ácido glutâmico e leucina, 

conforme relatado por Rival et al. [34] em teste realizado pelo método DPPH, corroborando 

com os resultados apresentados. 

Kitts [35] atribuiu a capacidade de eliminar radicais livres aos resíduos de aminoácidos 

como metionina, tirosina, arginina e prolina. Alguns pesquisadores investigaram os 
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mecanismos de ação das proteínas do soro, atribuindo sua atividade antioxidante a um conjunto 

de fatores como a dependência de grupos sulfidrilas, sequestro de radicais livres, inativação de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) e quelação de íons metálicos [36,37].  

3.5 Atividade de proteção contra danos no DNA 

O estresse oxidativo promovido por radicais livres e ROS podem causar danos 

estruturais irreversíveis na molécula de DNA, conduzindo consequentemente a alterações 

relacionadas a patologias ou levando à morte celular. Dentre as patologias relacionadas ao 

acúmulo desses produtos oxidativos estão as cardiovasculares, carcinogênese química e 

perturbações neurodegenerativas [38,39].  

Os radicais hidroxila produzidos pela reação de Fenton são capazes de clivar o DNA 

[40], contudo agentes com capacidade antioxidante podem exercer uma atividade de proteção 

ao DNA frente a tais radicais. No presente estudo, as amostras foram avaliadas quanto ao seu 

potencial de sequestrar os radicais e preservar a integridade da molécula de DNA. A Figura 2 

mostra o efeito protetor de SR e SF3 contra os danos oxidativos no DNA induzido por H2O2 e 

FeSO4, em duas diferentes concentrações de proteína (10µg e 5µg/mL).  

Tal atividade pode ser atribuída aos aminoácidos constituintes das proteínas do soro 

(Tabela 2), principalmente ácido glutâmico e leucina [34]; aos resíduos de serina que catalisam 

a oxidação do ferro em estado ferroso (Fe+2) para o férrico (Fe+3), originando um complexo 

ferro-proteína estável [35]; assim como também a capacidade das proteínas do soro quelar íons 

metálicos [37]. 

A partir da análise visual do gel é possível observar que o soro apresentou atividade 

apenas na concentração de 10µg/mL, sendo SF3 a amostra com maior ação protetora, 

preservando a integridade da molécula em ambas as concentrações testadas (10µg e 5µg/mL) 

(Figura 4). Devido SF3 ser a fração proveniente do último grau de saturação, apresenta um 

predomínio da α-lactalbumina, seguida de β-lactoglobulina e lactoferrina em uma menor 

concentração como observado anteriormente na Figura 1.   
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Figura 4: Capacidade de proteção contra danos oxidativos ao DNA. DNA plasmidial de E. coli (C+), 

água DEPC (C-). 10µg (a), 5µg (b). SR (1), SF1 (2), SF2 (3), SF3 (4). As setas indicam as bandas 

integras de DNA. 

 

3.6 Atividade antibacteriana 

Com relação aos resultados dos ensaios de inibição do crescimento bacteriano na 

presença do soro caprino integral (SR) e das frações 0-30% (SF1), 30-60% (SF2), 60-90% 

(SF3), as amostras possuem uma CIM específica para cada cepa testada.  

As amostras apresentaram atividade inibitória tanto para as bactérias gram-negativas 

quanto para as gram-positivas, utilizadas no presente estudo. O tempo de inibição do 

crescimento bacteriano se deu a partir de 8h após incubação para as cepas Salmonella spp 29, 

Escherichia coli, Acinetobacter baumannii HSI3 e Listeria monocytogenes ATCC 7644, como pode ser 

observado na Figura 5. 

Resultados semelhantes foram relatados por Yadav [41], onde o colostro bovino 

apresentou atividade antibacteriana significativa para as cepas E. coli, e Salmonella. Estudos 

realizados por Chae [42] mostraram que o colostro bovino reduziu significativamente a 

associação de E. coli e Salmonella à células epiteliais Caco-2 após 30 minutos de incubação. A 

atividade foi caracterizada como bacteriostática, com evidências de bactérias viáveis após 24h 

de incubação.  

Para as cepas Pseudomonas aeruginosa HSI4 e Klebsiella pneumoniae HSI2 a inibição 

ocorreu a partir de 10h após incubação, já para Streptococcus mutans ATCC25175 ocorreu a 

partir de 15h e para Streptococcus salivarius ATCC7073 foi 14h após a incubação no leitor de 

placa (Figura 6). Mamatha, Nishimura e Aparna [43], demostraram que a IgG do colostro de 

búfalo, uma glicoproteína multifuncional, apresentou atividade bacteriostática inibindo o 

crescimento de K. pneumoniae.  

Nos ensaios realizados por Costa et al. [44] com frações proteicas do leite caprino 

precipitado com sulfato de amônio, apenas a fração 60-90% mostrou ser capaz de inibir o 
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crescimento de E. coli e P. aeruginosa. Em contrapartida, as proteínas presentes no soro do 

colostro caprino apresentaram potencial de inibição para todas as cepas testadas. Desse modo, 

tais proteínas podem estar atuando no estabelecimento de ligação eletrostática com os 

componentes da membrana bacteriana, formando um canal transmembranar capaz de alterar a 

permeabilidade e promover a ruptura da célula [45]. 

Embora não tenham estudos sobre as propriedades antibacterianas das frações proteicas 

obtidas a partir do soro do colostro, sabe-se que proteínas como as lactoferrinas e α-

lactoalbumina, podem ser capazes de inibir bactérias patogênicas [13,14,25]. A lactoferrina atua 

na inibição do crescimento bacteriano tanto por meio da ligação com íon ferro, um dos 

nutrientes para o desenvolvimento dos microrganismos, como pela ligação a membrana externa 

de bactérias Gram-negativas, promovendo a liberação dos lipopolisacarídeos e aumento na 

permeabilidade da membrana [46]. 
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Figura 5: Atividade inibitória do soro do colostro e frações (SF1, SF2, SF3) frente as cepas Salmonella spp 29 (A), Escherichia coli (B), Listeria monocytogenes 

ATCC 7644 (C) e Acinetobacter baumannii HSI3 (D) (*P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001, ****P<0.0001). 

T im e  (h )

D
.O

 (
6

3
0

n
m

)

0 5 1 0 1 5 2 0

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

1 .0

S a l m o n e l l a

S R *

S F 1 *

S F 2 *

S F 3 *

A

*

T im e  (h )

D
.O

 (
6

3
0

n
m

)

0 5 1 0 1 5 2 0

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

E .  c o l i

S R * * *

S F 1 * * *

S F 2 * * *

S F 3 * * *

B

*

T im e  (h )

D
.O

 (
6

3
0

n
m

)

0 5 1 0 1 5 2 0

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

L .  m o n o c y to g e n e s

S R * * *

S F 1 * * *

S F 2 * * * *

S F 3 * * * *

C

*

T im e  (h )

D
.O

 (
6

3
0

n
m

)

0 5 1 0 1 5 2 0

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

A .  b a u m a n n i i

S R * *

S F 1 *

S F 2 * *

S F 3 *

D

*



45 
 

 

Figura 6: Atividade inibitória do soro do colostro e frações (SF1, SF2, SF3) frente as cepas Pseudomonas aeruginosa HSI4 (A), Klebsiella pneumoniae HSI2 

(B), Streptococcus mutans ATCC25175 (C) e Streptococcus salivarius ATCC7073 (D) (*P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001, ****P<0.0001). 
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1. CONCLUSÃO 

As proteínas do soro do colostro caprino e suas frações proteicas possuem massas 

moleculares entre 12 e 160kDa e um excelente teor de aminoácidos essenciais e não 

essenciais. Apresentam atividade antioxidante e de proteção ao DNA, além de inibir o 

crescimento de linhagens bacterianas Gram positivas e negativas. Os resultados sugerem que 

o soro do colostro apresenta uma potencial aplicação biotecnológica e de interesse 

farmacêutico. 
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