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Abstract

There has been thirty years since the first coupling between capillary electrophoresis
and mass spectrometry (CE-MS). New instrumentations and methodologies have
been developed, due to several applications, including metabolomics. CE-MS
interfaces are at the core of these innovations, aiming at better integration between
both techniques and allying the advantages of electrophoretic separations and
the power of identification of mass spectrometry. For this reason, CE-MS has been
currently established as a routine approach in many laboratories within different
research areas. Metabolomics and its bioanalytical applications is a stand out area
towards distinct use of CE-MS methodologies and instrumentation. It encompasses
a broad spectrum of applications, including the discovery of new insights related to
the mechanism, diagnostics or treatment of a particular disease, and investigations
related to environmental or nutritional issues. This review intends to present the most
relevant innovations regarding the coupling between the two techniques that led
CE-MS to be consolidated as a resourceful platform for metabolomics applications.
Keywords: capillary electrophoresis-mass spectrometry, metabolomics,
fundamentals, advances, applications

Resumo

Há três décadas, a eletroforese capilar foi acoplada pela primeira vez à espectrometria
de massas. Desde então, o desenvolvimento de instrumentação e metodologias vem
sendo aperfeiçoado e, impulsionado, principalmente, pelas aplicações no campo
da metabolômica. As interfaces CE-MS são o centro dos recentes desenvolvimentos
que tentam integrar ao máximo as vantagens da separação por eletroforese e da
detecção e identificação pelos analisadores de espectrometria de massas, em
uma única técnica de alta eficiência. Atualmente, CE-MS é considerada uma
técnica em plena consolidação, devido o crescente número de usuários e
grupos de pesquisas trabalhando com aplicações em diferentes áreas da ciência.
Em particular, a metabolômica e suas aplicações em bioanalítica se destacam
com o maior uso das diferentes técnicas e instrumentações de CE-MS em virtude
da sua relevância para o estudo de doenças, nos diagnósticos e no entendimento
dos mecanismos bioquímicos envolvidos nas patologias clínicas, mas também nas
áreas de alimentos para segurança alimentar e valor nutricional, ambiental
focado em poluentes e contaminantes emergentes. A abrangência das aplicações e
a inserção em diferentes áreas da ciência revela a consolidação de CE-MS no campo
da metabolômica.
Palavras-chave: eletroforese capilar acoplada a espectrometria de massas,
metabolômica, fundamentos, avanços, aplicações
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1. Introdução
A eletroforese capilar acoplada à espectrometria
de massas (CE-MS, do inglês capillary electrophoresis
– mass spectrometry) surgiu há três décadas (Figura 1)
Atualmente, é uma técnica em consolidação
e com grande potencial em metabolômica aplicada
a bioanalítica, devido a sua utilização na separação
e identificação de várias classes de biomoléculas
(2). A CE-MS reúne em um mesmo sistema os
processos de separação eletroforéticos e os sistemas
de detecção de espectrometria de massas que conferem
à técnica alta resolução e eficiência, sensibilidade,
detectabilidade e informação estrutural dos compostos
(3). A complementaridade em relação a LC-MS (Liquid
Chromatography – Mass spectrometry) e GC-MS
(Gas Chromatography – Mass spectrometry), devido à
variedade de modos de separação existentes, possibilitou
grandes avanços e crescente aceitação dos usuários. Tais
características da CE-MS tem motivado sua aplicação
em estudos de genômica, proteômica e metabolômica em
aplicações de bioanalítica (3-5). Em metabolômica, a CEMS é considerada uma técnica analítica complementar
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para caracterização dos perfis de metabólitos polares em
amostras biológicas (3-6). Ao longo dos últimos anos,
avanços significativos foram feitos nas abordagens para
estudos de perfis metabólicos usando CE-MS e sua
aplicabilidade se estendeu para áreas como biomecânica,
clínica, microbiologia, ambiental e alimentos (6). Esta
revisão pretende contextualizar o uso de CE-MS no
campo da metabolômica, discutindo os aspectos práticos
superados para permitir seu uso nesta área, bem como as
limitações ainda enfrentadas. Os avanços mais recentes
da técnica são apresentados, mais detalhadamente sobre
as interfaces CE-MS, e as referências bibliográficas
contendo informações dos aspectos teóricos e práticos
são citadas.

2. Características de CE-MS e suas relações
com a metabolômica
A eletroforese é definida como uma técnica de
separação baseada na diferença de migração de compostos
iônicos ou ionizáveis na presença de um campo elétrico.
No final da década de 60, o redimensionamento da
técnica para um capilar surgiu como uma alternativa

Figura 1. Linha do tempo do desenvolvimento de CE-MS (7-13).
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eficiente para dissipação do calor gerado pela
aplicação do campo elétrico, aliada a alta eficiência de
separação, tendo então alavancado o uso da técnica e o
desenvolvimento de diversas modalidades de separação
(14), como eletroforese capilar em zona (CZE, do inglês
capillary zone elctrophoresis) (14-16), cromatografia
eletrocinética micelar (MEKC, do inglês micellar
electrokinetic capillary) (17), focalização isoelétrica
capilar (CIEF, do inglês, capillary isoelectric focusing)
(18), isotacoforese capilar (CIT, do inglês capillary
isotacophoresis) (19) eletrocromatografia capilar (CEC
do inglês, capillary electrochromatography) (20) e
eletroforese capilar em gel (CGE, do inglês capillary gel
electrophoresis) (21). Com exceção das duas últimas,
as demais modalidades de separação se diferenciam
basicamente pela composição do eletrólito de separação
(BGE, do inglês background electrolyte). Independente
do modo de separação, o BGE é importante na definição
dos tempos de migração de cada analito, já que constitui
a solução em que os analitos são separados. Uma das
funções do BGE é prover condições controladas,
principalmente do pH e da força iônica, para a separação
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dos analitos, independente da composição da amostra
(22).
A CE-MS é considerada uma técnica recente
quando comparado com as técnicas de separação
como cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC,
do inglês High Performance Liquid Cromatography)
e cromatografia gasosa (Gas Chromatography).
A técnica CE-MS alia o alto poder de resolução e
eficiência da CE com a universalidade, sensibilidade,
seletividade e especificidade que a MS oferece como
um sistema de detecção (analisador + detector)
comparado a algumas técnicas de detecção como, por
exemplo, espectrofotometria na região do UV-visível
e fluorescência induzida a laser (LIF, do inglês Laser
Induced Fluorescence).
Um equipamento de CE-MS consiste,
basicamente, em uma fonte de alta tensão, um eletrodo
para condução de campo elétrico no reservatório
de BGE da entrada do capilar (inlet), um capilar de
separação, uma interface entre os sistemas de CE e MS,
o espectrômetro de massas, que é constituído por um

Figura 2. Esquema de um equipamento de CE-MS composto pelo sistema de separação eletroforética, interface/fonte de ionização e analisadores
do espectrômetro de massas.
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analisador de massas e um sistema de detecção, e um
sistema de registro de dados.
Os princípios da separação por eletroforese
capilar, descrevendo matematicamente cada variável
responsável por influenciar o resultado analítico, já
estão bem estabelecidos e publicados na literatura
científica. (23-25) Por isso, o foco dessa revisão são os
fundamentos, aspectos práticos e teóricos, bem como o
uso desta técnica no campo da metabolômica.
CE-MS é uma técnica interessante e útil
para análises metabolômicas de amostras biológicas
complexas que apresentam em sua composição
compostos com características distintas de polaridade.
Desta maneira, CE-MS se torna útil na separação e
caracterização de metabólitos polares (ionizados ou
ionizáveis) (26), utilizando CZE como principal modo de
separação (27). Além disso, a possibilidade de inversão
de polaridade dos eletrodos e adição de modificadores
de fluxo eletrosmótico (EOF, do inglês electroosmotic
flow) ou recobrimento da parede interna do capilar
com polímero catiônico permite que íons positivos ou
negativos atinjam a fonte de ionização apenas alterando
a natureza do BGE e a configuração do equipamento.
Assim, é possível ampliar ainda mais a gama de
compostos detectados através das análises nos modos de
ionização positiva e negativa. Algumas características
instrumentais fazem com que a inversão de fluxo não
seja ainda tão simples, mas o desenvolvimento da técnica
tende a facilitar a realização de análises por CE-MS com
fluxo “normal” e reverso (5). Soga et al. reportaram pela
primeira vez o desenvolvimento de um método CE-MS
para a análise de metabólitos catiônicos e ânionicos
em uma abordagem global (untargeted metabolomics),
conjuntamente com um método para análise de
nucleotídeos e coenzimas, aplicados a bactéria Bacilus
subtilis durante a esporolução na fase exponencial de
crescimento. Utilizando ferramentas de bioinformática
para a identificação de analitos desconhecidos, 1692
metabólitos puderam ser identificados (11).
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Outra característica importante desta técnica
é seu alto poder de resolução, superior a técnica
de cromatografia líquida, já que a ausência da fase
estacionária leva a um processo de transferência de
massa do analito mais efetiva e ausência dos caminhos
múltiplos proporcionados pelo empacotamento da
coluna cromatográfica (termos C e A da Equação de
Van Deemter, respectivamente) (28, 29). Isso se torna
particularmente útil na análise de amostras biológicas
complexas, uma vez que minimiza a comigração de
compostos, facilitando a etapa de identificação (ver item
4). Além disso, CE-MS utiliza um volume reduzido
de amostra (1 – 50 nL de amostra é consumido por
análise), característica desejável para a análise de
amostras biológicas (30) que, comumente, são coletadas
em pequenos volumes, ao passo que as técnicas
cromatográficas trabalham com injeções na ordem de
μL. (23) Atrelado ao pequeno volume de amostra, está
também o menor custo de análise, refletido pelo baixo
volume de solvente utilizado e na diferença de custo
entre um capilar de sílica (o mais comumente utilizado)
e uma coluna cromatográfica.
Como qualquer técnica analítica, CE-MS
apresenta também algumas desvantagens que, portanto,
vêm sendo alvo de pesquisas e novos desenvolvimentos
a fim de aumentar a eficiência de análise. A primeira
diz respeito ao próprio acoplamento entre as técnicas
de eletroforese capilar e espectrometria de massas
e será mais profundamente discutido no item 3. No
entanto, é importante frisar que o acoplamento mais
utilizado atualmente nos estudos metabolômicos se faz
com o uso de um líquido auxiliar, diluindo os analitos
na extremidade de saída do capilar anteriormente à
ionização, e reduzindo a sensibilidade da análise. Com
isso, a análise de metabólitos, geralmente encontrados
em baixas concentrações nas amostras biológicas, é
ainda um desafio e foco de vários estudos (30).
Outro ponto importante diz respeito à baixa
reprodutibilidade em CE-MS, quando comparado às
técnicas cromatográficas. As grandes variações nos
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tempos de migração (principalmente resultante de
alterações na superfície interna do capilar) dificultam
posteriormente a etapa de tratamento de dados, uma
vez que o alinhamento de picos se torna mais difícil,
especialmente em softwares desenvolvidos inicialmente
para as técnicas cromatográficas, onde a variação dos
tempos de retenção é menos evidente (18, 20). No
caso de amostras biológicas como plasma e soro, por
exemplo, essa variação pode ser ainda maior uma vez
que proteínas não eliminadas no processo de preparo de
amostra podem adsorver na parede interna do capilar,
alterando o EOF e diminuindo ainda mais a repetibilidade
dos tempos de migração (26).

3. Interfaces CE-MS e analisadores de massas
O desenvolvimento das interfaces CE-MS foi
baseado nas já usadas em LC-MS devido a semelhança
do processo de ionização à pressão atmosférica.
Contudo, algumas adaptações foram realizadas devido a
necessidade de manter um gradiente de tensão no capilar,
a falta de correspondência de corrente elétrica entre CE
e a fonte ESI (electrospray ionization), a baixa taxa
de fluxo de CE, a dificuldade de manter a estabilidade
do eletrospray e as limitações na escolha do BGE para
serem compatíveis com CE e MS (6) . Desta forma,
o interfaceamento de CE com MS pode ser feito com
líquido auxiliar (sheath-flow) ou sem líquido auxiliar
(sheathless) de acordo com a presença do líquido auxiliar
e de um sistema elétrico de contato. As interfaces com
ionização por nanospray podem ser também do tipo
sheath-flow ou sheathless, gerando eletrospray a partir
de vazões de nL/min (6, 31).
As interfaces de CE-MS podem operar com
diferentes tipos de ionização, tais como ionização química
à pressão atmosférica (APCI, do inglês atmospheric
pressure chemical ionization), MALDI (matrix assisted
laser dessorption ionization) no modo offline, e ESI (1,
31). Esses sistemas foram precedidos pelo acoplamento
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on-line com ionização por bombardeamento rápido
com átomos em fluxo contínuo (cf-FAB, do inglês
continuous-flow fast atom bombardment) com interfaces
de junção líquida e com líquido auxiliar (1, 31). A
fonte de ionização mais adequada para cada aplicação
depende das propriedades dos analitos, principalmente
da polaridade e da massa molar. O sistema CE-MS com
fonte ESI é o mais empregado atualmente devido aos
avanços nas interfaces do tipo junção líquida (liquid
junction) e com líquido auxiliar (2). Particularmente em
metabolômica, a fonte ESI é a mais usada, uma vez que as
biomoléculas analisadas por CE-MS são frequentemente
polares (2, 32).
A transferência / produção de íons efetiva a partir
da solução proveniente do capilar de eletroforese é
fundamental nas análises por CE-MS. Nesse processo,
ocorre a ejeção de íons provenientes de gotículas à
pressão atmosférica para a fase gasosa, seguido pela
atração dos íons pelo analisador de massas (26,33). As três
configurações mais utilizadas para o acoplamento entre
CE e ESI-MS são: com líquido auxiliar coaxial (coaxial
sheath liquid), com junção líquida (liquid junction) e
sem líquido auxiliar (sheathless ou nanospray), onde
todas apresentam fechamento do circuito elétrico na
extremidade de saída do capilar de separação ou no
capilar de entrada do espectrômetro de massas (26, 31,
33, 34).
3.1) Interface com líquido auxiliar coaxial
(coaxial sheath liquid) e ortogonal (orthogonal sheath
liquid)
A interface com líquido auxiliar coaxial é a
mais utilizada no acoplamento CE-ESI-MS devido à
estabilidade e a reprodutibilidade do sistema, porém
requer a otimização de parâmetros que alteram o EOF
como pH, concentração e natureza do tampão, além
do modo de ionização (natureza e concentração de
solvente orgânico e aditivos, e vazão do líquido auxiliar)
para melhorar a detectabilidade das análises (32, 35).
Quando a otimização não é atingida ocorre a diminuição
de detectabilidade devido à diluição dos analitos, ao
Scientia Chromatographica 2017; 9(4):228-244
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se misturarem com o líquido auxiliar na extremidade
de saída do capilar, e como resultado o aumento nos
limites de detecção quando comparado as interfaces
sheathless (37). O funcionamento da interface com
líquido auxiliar coaxial requer um líquido auxiliar que
é introduzido através de um tubo de aço inoxidável
concêntrico ao capilar eletroforético, em vazões que
variam de nanolitros a poucos microlitros por minuto. A
mistura entre o efluente eletroforético e o líquido auxiliar
ocorre na extremidade do tubo e um gás nebulizador,
geralmente nitrogênio, auxilia na formação do spray.
O circuito eletroforético é fechado pelo aterramento
do capilar metálico (agulha) do ESI (32, 36). A maior
desvantagem da interface com líquido auxiliar coaxial
é o alinhamento preciso do capilar em relação à entrada
do espectrômetro de massas, pois a vazão proveniente
do capilar eletroforético pode causar contaminação e
supressão da ionização dos analitos, gerando espectros
de massas pouco informativos (32, 35, 36).
O emprego de uma interface com posição
ortogonal(10) ao eixo do espectrômetro de massas
representou um grande avanço na construção de interfaces
CE-MS, pois possibilitou a redução da contaminação na
entrada do MS e atração eletrostática dos íons referentes
aos analitos, melhorando a detectabilidade do sistema
(Figura 3). Adicionalmente, a configuração ortogonal

Figura 3. Interface ortogonal introduzida por Ingendoh e
colaboradores (10).
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da interface permitiu maior flexibilidade na escolha dos
eletrólitos que compõe o BGE, assim como o uso de
tampões eletroforéticos moderadamente não voláteis.
3.2) Interface sem líquido auxiliar (sheathless)
A utilização de liquido auxiliar é uma fonte
de diluição dos analitos que leva à diminuição da
detectabilidade do sistema, por isso, o desenvolvimento
de interfaces sem liquido auxiliar é uma alternativa para
resolver esse problema. Porém, tais interfaces são ainda
pouco robustas e, embora venham sido reportadas desde
os princípios da técnica de CE-MS, o lançamento de
equipamentos comerciais com esta configuração é ainda
recente(37). O funcionamento adequado dessa interface
para o acoplamento CE-ESI-MS tem como principal
desafio a dificuldade de manter simultaneamente os
circuitos elétricos de CE e ESI. No entanto, a introdução
da extremidade do capilar dentro de uma agulha de metal
auxilia na estabilidade do contato elétrico de ambos
sistemas. A tensão é aplicada diretamente na extremidade
de saída do capilar através do material condutor
depositado em sua extremidade afunilada. As principais
limitações da interface sheathless são o curto tempo de
vida útil do capilar e a formação de espécies químicas
interferentes em decorrência de reações eletroquímicas.
Os mais recentes avanços no desenvolvimento
das interfaces CE-MS incluem a interface sem líquido
auxiliar com ponta porosa (porous tip sheathless)
desenvolvida por Moini (12) (Figura 4). A interface
porous tip sheathless é constituída por uma extremidade
porosa disposta na saída da agulha do capilar ESI que
possibilita a conexão elétrica do capilar ESI com o MS
através do preenchimento da agulha com um eletrólito.
Essa extremidade porosa disposta na interface permite o
acoplamento efetivo do baixo fluxo de CE em combinação
com MS, resultando em limites de detecção da ordem
de nmol/L para várias classes de metabólitos polares. A
interface porous tip possui alta reprodutibilidade e pode
ser usada tanto para nanoLC-MS como para CE-MS.
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Figura 4. Esquema de interface sem líquido auxiliar com ponta porosa (porous tip sheathless) desenvolvida por Moini (12).

Outros desenvolvimentos importantes no
interfaceamento de CE-MS incluem a interface “flowthrough microvial” de Chen, a interface com líquido
auxiliar conduzido pelo fluxo eletrosmótico (do inglês,
EOF driven sheath-liquid) de Dovichi, e a interface
“porous emitter sheathless” de Wang(13). A interface
flow-through microvial tem como inovação a manutenção
da corrente elétrica no capilar através de soluções de
católito e mobilizador. O flow-through microvial garante
um ambiente químico estável e ajuda a melhorar a
eficiência de ionização sem diluir significativamente
o analito pós separação eletroforética, facilitando a
transferência do efluente do capilar de separação para
o capilar do ESI(38). A interface EOF driven sheathliquid baseia-se no fluxo eletrocinético para conduzir
a separação e o eletrospray. Não é utilizada bomba
mecânica para bombeamento da solução. O terminal de
saída do capilar de separação faz contato com a entrada
do capilar do eletrospray, através de um pequeno volume
de líquido. A solução líquida é introduzida através de uma
junção em T com um fluxo conduzido pela superfície
de vidro borosilicato, minimizando assim a diluição do
efluente eletroforético para maximizar a sensibilidade
234

e aumentando em ca. 50-100 vezes o sinal analítico,
quando comparada com uma interface sheath-liquid.
A interface porous emitter sheathless consiste
de um capilar de separação e um capilar de ionização
por eletrospray. A extremidade do capilar do eletrospray
pode ser porosa ou revestida para formar uma superfície
eletricamente condutora. Uma parte do capilar é disposta
dentro do capilar de separação, formando uma junção,
e um tubo metálico contendo um líquido condutor
possibilita a conexão do sistema CE com o MS (39).
3.3) Analisadores de massas nos acoplamentos
CE-MS
Na última década, a espectrometria de massas
tornou-se a principal técnica de análise e detecção de
compostos nos acoplamentos com CE superando, em
quantidade de aplicações, os detectores de ultravioleta
(UV) e arranjo de fotodiodos (DAD), os detectores de
fluorescência, e os detectores eletroquímicos - como os
potenciométricos, amperométricos e condutométricos
(1, 40). O acoplamento de CE e MS é compatível,
visto que a separação por CE é baseada nas diferentes
Scientia Chromatographica 2017; 9(4):228-244
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mobilidades apresentadas pelos analitos no BGE,
enquanto que a razão massa/carga (m/z) dos íons rege a
detecção por MS. O baixo volume do capilar de CE, que
dificulta a detecção por UV e DAD (devido ao reduzido
caminho ótico – delimitado pelo diâmetro interno do
capilar), facilita a evaporação do efluente eletroforético
na interface e a transferência para o MS, e diminui o
efeito de supressão iônica da fonte (1, 41). Dentre os
diversos instrumentos de espectrometria de massas
comercialmente disponíveis, é crucial conhecer as
características instrumentais dos principais analisadores
para sua aplicação mais adequada em metabolômica.
Atualmente, os analisadores de massas mais utilizados
em aplicações metabolômicas são o quadrupolo (Q),
triplo quadrupolo (QqQ) (42), Ion Trap (IT) (43),
ressonância ciclotrônica de íons com transformada de
Fourier (FT-ICR) (44) e tempo de voo (TOF) (45) e
orbitrap (46). Porém os fatores que podem influenciar
significativamente o desempenho de um analisador de
massas em análises qualitativas e quantitativas devem
ser considerados, como: (i) transmissão de íons para
o detector que é estimado a partir da relação entre o
número de íons que chegam ao detector e o número de
íons produzidos na fonte; (ii) a resolução como o menor
incremento de massa que pode ser distinguido pelo
analisador; (iii) taxa de varredura (ou taxa de aquisição),
que é o tempo necessário para que o analisador percorra
uma determinada faixa de massa em unidades de massa
atômica; e (iv) o maior limite de relação massa/carga que
pode ser medido. (2)
Os quadrupolos são analisadores em desuso nos
instrumentos de CE-MS devido a baixa velocidade de
varredura que prejudica a detecção de picos eletroforéticos
por apresentarem alta eficiência e necessitarem de alta
velocidade de aquisição do analisador. A resolução do
quadrupolo é de aproximadamente 1 Da em toda a faixa
de massa (aproximadamente até 1500 Da), portanto, é
considerado um analisador de baixa resolução. Essa
característica torna-se uma desvantagem em análises
metabolômicas nas quais alta resolução é um requisito
indispensável um requisito indispensável para a
Scientia Chromatographica 2017; 9(4):228-244
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identificação confiável dos metabólitos conhecidos e
de novas moléculas. Entretanto, o quadrupolo pode
monitorar um único íon com a máxima eficiência de
coleta da fonte e máxima eficiência de transmissão e
sensibilidade, operando no modo de monitoramento do
íon selecionado (SIM do inglês, selected ion monitoring).
Neste modo, há aumento de seletividade do quadrupolo,
pois dois ou mais íons de diferentes razões m/z que comigram na separação por CE, podem ser monitorados em
diferentes canais, gerando detecção diferencial do sinal
iônico para múltiplos íons. Devido à alta sensibilidade e
seletividade no modo SIM, o quadrupolo é ideal para as
análises quantitativas de metabólitos (2).
Os triploquadrupolos são analisadores híbridos
que preservam as principais vantagens dos quadrupolos,
superando algumas desvantagens. A baixa resolução
é superada parcialmente pela possibilidade de
fragmentação que gera a informação estrutural detalhada
sobre as moléculas obtida por dissociação induzida por
colisão (CID, do inglês collision induced dissociation).
O primeiro quadrupolo (Q1) e o terceiro (Q3) podem ser
usados para varredura (modo scan) ou seleção de íons
específicos (modo SIM), enquanto o quadrupolo central
(quadrupolo de transmissão - Q2) opera também como
célula de colisão. Os íons produto resultantes da colisão
são analisados pelo terceiro quadrupolo e detectados. O
modo SIM associado com CID para detecção no Q3 tem
alta sensibilidade em comparação com IT e TOF devido
ao aumento da relação sinal ruído, levando a detecção de
analitos em baixos níveis de concentração em matrizes
biológicas a partir de pequenos volumes de amostra.
Os Ion Traps podem ser úteis nas análises de
perfil metabolômico (untargeted metabolomic) devido
à capacidade de realizar as medidas de MS/MS sem a
necessidade de um analisador de massas adicional, como
ocorre nos instrumentos QqQ e Q-TOF ou uma célula de
colisão, devido a presença do gás hélio no interior do IT.
A pressão do gás hélio e a energia cinética dos íons são
ajustadas para realizar o monitoramento no modo SIM ou
MS/MS no qual a energia cinética de íons selecionados
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é ajustada para que ocorra fragmentação por CID. Os
íons produto podem então ser ejetados sequencialmente
ou permanecer no IT para sofrerem novo processo de
fragmentação que pode ser repetido n vezes, fornecendo
espectros de MSn e, portanto, informações estruturais
mais detalhadas. Entretanto, uma limitação do MSn
desse analisador é o menor limite de relação massa/carga
(m/z) que pode ser detectada no modo MS/MS, visto
que os íons produto de relação m/z menor do que 1/3 da
relação m/z do íon precursor são perdidos. O Ion Trap
também pode operar em um modo semelhante ao SIM
do quadrupolo no qual um íon específico é selecionado
e acumulado, com menor precisão da m/z selecionada do
que o QqQ, enquanto todos os outros íons são ejetados
do analisador para serem detectados.
O princípio do analisador TOF baseia-se nas
diferenças de tempos de vôo e de velocidades de íons
que são proporcionais à sua relação m/z. No analisador
TOF, os íons produzidos na fonte são acelerados com a
mesma energia cinética por um campo elétrico pulsado
na entrada do tubo de vôo. Os íons de menor massa e
de carga múltipla atingem o detector antes dos íons
de maior massa de carga simples. O TOF possui alta
sensibilidade devido à alta eficiência de transmissão dos
íons e não é discriminatório com relação a razão m/z dos
íons. O TOF é um analisador de alta resolução e precisão
que provê massa exata para os íons, o que é essencial na
identificação de compostos desconhecidos nas análises
metabolômicas. Devido à sua alta sensibilidade, alta
resolução de massa e precisão, o TOF tem uma faixa
de massa teoricamente ilimitada que é requerida para
aplicações metabolômicas. O analisador hibrido Q-TOF
além dessas características do TOF pode realizar análises
de MS/MS. Em relação ao IT e QqQ, a vantagem do MS/
MS no QTOF é a detecção dos íons produto com alta
resolução e exatidão de massas que em metabolômica é
crucial na identificação molecular.
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4. Aplicações de CE-MS em metabolômica
As potencialidades e novas aplicações de CE-MS no
campo da metabolômica têm sido mostradas por uma
série de grupos de pesquisa no mundo, principalmente
por Sonsen, GW (3), de Jong GJ (5), Ramautar R (47),
Barbas C (48), Cifuentes A (49), Britz-McKibbin P
(50), Tavares MF (51), Carrilho E (52) , Breadmore
MC (53) e Soga T (54). Tais aplicações, ainda que
expressivas, são inferiores em termos de números
em relação às técnicas de separação cromatográficas,
devido aos seus diferentes estágios de desenvolvimento
e demais características já apontadas anteriormente.
Contudo, um estudo metabolômico abrangente deve
conter tanto análises por GC e LC como por CE
(acoplados a MS), de forma a garantir ampla cobertura
de todos os metabólitos presentes em uma amostra. A
Figura 5 apresenta o número total de publicações em
metabolômica desde 2003, comparando as técnicas
de GC, LC e CE. É importante salientar que embora
o termo de busca utilizado não reflita exatamente o
número total de trabalhos publicados com cada técnica,
é fiel ao representar a grande disparidade no número
de publicações que fazem o uso de cada uma destas
plataformas.
Alguns fatores explicam o menor uso da técnica de
CE-MS. Além das desvantagens apresentadas em termos
de variação no tempo de migração e baixa sensibilidade,
CE-MS é ainda considerada uma técnica desafiadora
em termos práticos, o que pode ser atribuído à fatores
como os problemas encontrados no acoplamento, bem
como o início de seu desenvolvimento em um período
mais recente que as demais técnicas cromatográficas já
melhor estabelecidas (5). Além disso, 50% dos artigos
encontrados para o ano de 2016 para o termo CE-MS
apresentavam também outra técnica cromatográfica
associada, demonstrando o uso complementar dessa
técnica, em uma abordagem normalmente denominada
“multiplataforma”, já que alia a vantagem de uma maior
cobertura de metabólitos detectados.
Scientia Chromatographica 2017; 9(4):228-244
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Figura 5. Número de publicações nos últimos 14 anos com as técnicas de separação GC-MS, LC-MS e CE-MS. (Parâmetros de busca: Web of Science,
campo “Tópico”, termos metabolomics e GC-MS, LC-MS ou CE-MS)

Dentre todas as áreas de aplicação de CE-MS,
a área médica se destaca. Estudos com o objetivo de
encontrar biomarcadores para diagnóstico (55, 56),
elucidar mecanismos bioquímicos de doenças (57),
avaliar a toxicologia de fármacos e compostos correlatos
(58) ou ainda avaliar o papel da microbiota intestinal
(59) são alguns dos exemplos de aplicação nesta área.
Além da medicina, áreas como a de alimentos - o termo
Foodomics (60) vem sendo utilizado para essa área
(do inglês, food - alimento e omics), forense, biologia
celular, vegetal, animal e ambiental tem utilizado CEMS devido a capacidade promissora desta técnica. Uma
revisão sobre tais aplicações foi publicada recentemente
por Týčová e colaboradores (34)
Na área da medicina, plasma e soro foram
utilizados em diversos estudos. Para plasma, estudos
com humanos (61, 62) e ratos (63, 64) foram descritos.
Já para soro, apenas estudos em humanos foram
Scientia Chromatographica 2017; 9(4):228-244

encontrados (65-67). Além dessas matrizes, publicações
empregando saliva (68), urina (69), tecido (70), fluido
cerebrospinal (71), fezes (72), suor (73) e meios de
cultura de microorganismos (74) foram reportados,
entre outros. A Figura 6 exemplifica o uso de CE-MS
em uma aplicação metabolômica, representando as
etapas do estudo na análise de suor de crianças para o
diagnóstico de fibrose cística como alternativa ao teste
do nível de cloreto (teste padrão), uma vez que este
pode produzir resultados ambíguos (73). As análises
foram feitas por CE-MS com injeção multi segmentada,
levando a uma elevada frequência analítica. Concluiu-se
que asparagina e glutamina encontradas no suor podem
auxiliar o diagnóstico de crianças com fibrose cística.
Além disso, as crianças com fibrose cística excretam
menor quantidade dos metabólitos exógenos do ácido
pilocárpico (o principal metabólito da pilocarpina - um
fámaco estimulador do suor) e mono-(2-etil-hexil)237
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Figura 6. Exemplo do uso da técnica de CE-MS no diagnóstico de fibrose cística em amostras de suor de crianças (73).

ftalato, um plastificante ubíquo oriundo da exposição
ambiental.
Em termos gerais, tais estudos foram
capazes de detectar e identificar compostos como
aminoácidos, ácidos carboxílicos e derivados,
nucleosídeos, nucleotídeos, tióis, compostos do ciclo
da glicose e pentose, poliaminas, purinas, pirimidinas,
oligosacarídeos, compostos fosforilados (25), dentre
outros, o que demonstra o grande potencial desta
técnica, bem como seu caráter complementar às demais
em termos de obtenção de informação de compostos
polares. Na área ambiental, matrizes como plantas (75) e
insetos (76) já foram reportadas e na área de alimentos,
trabalhos que utilizam milho (77), pasta de soja (45),
ervas medicinais (78) e saquê (79) como matriz podem
ser encontrados.

5. Identificação de metabólitos
A etapa de identificação de metabólitos é
ainda um grande desafio na área de metabolômica.
Independentemente da técnica de separação utilizada,
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a identidade de uma grande fração dos compostos
detectados permanece desconhecida (26, 80). Em
CE-MS, a identificação normalmente se inicia com a
busca em bases de dados pela massa (ou relação m/z)
dos compostos em questão, uma vez que o uso de
espectrômetros de massas de alta resolução fornecem
valores de massa exata (27). Exemplos de base de
dados incluem Kegg (81), HMDB (82), Metlin (83) e
LipidMaps (84). Recentemente, uma compilação de
todas estas bases de dados foi feita com o propósito de
proporcionar, em uma única busca, o resultados das 4
bases de dados, denominada CEU Mass Mediator (http://
ceumass.eps.uspceu.es/). Com os resultados obtidos com
a massa exata, diversas podem ser as estratégias seguintes
para identificação: aquisição de padrões analíticos para
confirmação dos compostos, identificar tentativamente
(annotation) através de espectros de MS/MS, utilizar
outras técnicas analíticas como RMN para obter dados
complementares. Em alguns casos, esta etapa é a única
disponível aos pesquisadores, e a confirmação pelo
padrão isotópico apresentado no espectro de massas
se torna o único parâmetro de confirmação, tornando
a identificação apenas putativa. No entanto, existem
algumas alternativas para aumentar o nível de confiança
na identificação do composto candidato. Primeiramente,
Scientia Chromatographica 2017; 9(4):228-244
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a padronização dos parâmetros do método de separação
juntamente com o uso de um padrão interno permite
criar uma biblioteca com tempos de migração relativos,
ou seja, a razão entre o tempo de migração do composto
em questão e o tempo de migração do padrão interno.
Com isso, faz-se necessária a introdução de padrões para
confirmação uma única vez, utilizando-se os valores
atribuídos de tempo de migração relativo na biblioteca
para confirmar ou rejeitar possíveis identificações
em análises posteriores. Essa é uma estratégia
comumente usada por – Coral e colaboradores (63) e
Soga e colaboradores (85), grupos de pesquisa que são
referências na área de metabolômica por CE-MS.
No caso em que os métodos de separação não
estão padronizados, a confirmação pode ser feita de
duas maneiras. Uma delas se dá através da introdução de
padrões analíticos, o que pode constituir uma estratégia
laboriosa e de alto custo devido ao grande número de
metabólitos encontrados – ainda que consideremos
apenas os estatisticamente significativos – fazendo com
que seja necessário o preparo de diversas soluções para
análise e a compra de diferentes padrões analíticos (27).
Além disso, muitos compostos não estão disponíveis
como padrões analíticos (26). Neste caso, a obtenção de
espectros de MS/MS destes compostos em específico
pode ser realizada (27) em equipamentos que permitam
este modo de análise. Desta maneira, equipamentos do
tipo triplo quadrupolo, ion trap ou QTOF (86) podem
ser de grande ajuda na elucidação de estruturas. Os
espectros obtidos podem ser confrontados com as
mesmas bases de dados já citadas para busca de massa
exata, já que também possuem espectros de MS/MS. A
limitação, neste caso, se dá pela falta de reprodutibilidade
interlaboratorial para as análises por CE-MS/MS ou
ainda pela ausência de espectros de MS/MS disponíveis
para muitos compostos.
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Devido às limitações presentes nos métodos
anteriormente descritos para identificação de metabólitos,
novas estratégias vem sendo desenvolvidas na tentativa
de facilitar a identificação e aumentar a confiabilidade
do método. Um trabalho publicado por Sugimoto et al.
relata o desenvolvimento de um modelo matemático
criado com o uso de 375 padrões analíticos e baseado
nas características físico-químicas de cada composto,
capaz de prever o tempo de migração dos mesmos. Uma
análise posterior utilizando amostras de urina aumentou
de 38,9% de metabólitos identificados apenas pela massa
exata para 52,2% utilizando a predição de tempo de
migração (87).

6. Conclusão e perspectivas
A eletroforese capilar acoplada à espectrometria
de massas após três décadas de intenso desenvolvimento
em instrumentação e metodologias pode ser considerada
uma técnica em plena consolidação, devido o crescente
número de usuários e grupos de pesquisas trabalhando
com aplicações em diferentes áreas da ciência. Os
aspectos mais críticos como pré-tratamento de amostras,
condições de separação, acoplamentos CE-MS, e
análise de dados tem sido intensamente discutidas em
revisões publicadas por esses grupos que demonstram
o pleno avanço da técnica. Os principais desafios para
consolidação da CE-MS como uma técnica de rotina são
os desenvolvimentos dos microdispositivos de CE-MS e
a combinação on-line de pré-concentração de amostras
e além do avanço nos softwares para identificação de
metabólitos e construção de bibliotecas de espectros
obtidos por CE-MS e CE-MS/MS.
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