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RESUMO 
 

 

Resende VMF. Análise proteômica de venenos de Apis mellifera baseada em 

espectrometria de massas: abordagem quantitativa e identificação de 

fosforilação em toxinas [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo, 2013. 

 

Há muito tempo os venenos de abelhas se tornaram objeto de interesse de 

muitos cientistas, principalmente os venenos daquelas linhagens do gênero 

Apis, chamadas abelhas europeias e as conhecidas abelhas africanizadas. O 

foco no desenvolvimento de terapias eficazes que pudessem prevenir ou frear 

as reações desencadeadas pelas toxinas dos venenos desses insetos foi o 

principal estimulador do surgimento dessa grande área da pesquisa, uma vez 

que esses animais causam um grande número de acidentes em animais e 

seres humanos e os acidentes podem desencadear graves consequências, 

inclusive óbito. Sendo assim, desenvolvemos o presente trabalho baseado na 

caracterização da composição proteica dos venenos de abelhas europeias e 

africanizadas, na análise quantitativa diferencial entre os venenos e, na 

investigação de fosforilações e a possível relação das mesmas com as funções 

biológicas. Reunindo todos os elementos que estavam ao nosso alcance para 

compor o melhor conjunto de etapas para a realização do estudo proteômico 

de venenos de abelhas, nós atingimos todos os objetivos propostos. Utilizando 

uma abordagem baseada em espectrometria de massas, consistindo de 

 
 



 
 

análise shotgun seguida de LC-MS/MS realizada em um dos mais modernos 

espectrômetros de massas, nós fomos capazes de obter resultados 

extremamente confiáveis e interessantes. Comparando-se o efeito da extensão 

do gradiente de separação na cromatografia líquida, nós fomos capazes de 

atingir uma maior cobertura da amostra, uma vez que identificamos um maior 

número de proteínas após a utilização do gradiente mais longo. A identificação 

de fosforilações foi favorecida pela combinação de fragmentação por “Colisão 

Induzida por Dissociação” e medidas de massa de alta acurácia realizadas no 

instrumento LTQ-Orbitrap-Velos. Enquanto apenas 29 proteínas foram 

identificadas após 120 minutos de separação cromatográfica, um total de 51 

proteínas foram identificadas aplicando-se gradiente mais longo. Dentre as 51 

proteínas totais, 42 são comuns aos venenos das três abelhas. A comparação 

em pares mostrou que os venenos das abelhas europeias compartilham 44 

proteínas e os venenos das abelhas africanizadas compartilham 43 proteínas 

tanto com o veneno de A. m. carnica quanto com o de A. m. ligustica. Além 

disso, nós revelamos que existem diferenças quantitativas entre algumas das 

proteínas dos venenos, sendo muitas dessas proteínas diferenciais toxinas 

com funções conhecidamente relevantes. A investigação de fosforilação 

mostrou que duas toxinas apresentam-se na forma fosforilada: melitina e 

icarapina. Melitina é considerada a principal toxina de venenos de abelhas, 

sendo bem conhecida por sua ação altamente tóxica e alergenicidade. Este 

peptídeo foi identificado com fosforilação ocorrendo no sítio Ser18 em todas as 

amostras de venenos, enquanto somente no veneno da abelha africanizada foi 

também identificado com sítio de fosforilação no resíduo de Thr10. Icarapina, 

 
 



 
 

também já descrita como um alérgeno do veneno, apresentou sítio de 

fosforilação no resíduo Ser205. Por fim, nós demonstramos o efeito da 

fosforilação presente em melitina (Ser18) realizando ensaios de atividade 

biológica do peptídeo fosforilado e nativo, como: hemólise, lise celular e 

desgranulação de mastócitos e atividade quimiotáctica. Foi observado que a 

toxicidade do peptídeo fosforilado é reduzida em comparação ao do peptídeo 

nativo. Sendo assim, nós podemos concluir que a combinação de metodologias 

eficientes e a utilização de moderna instrumentação nos levou a resultados 

surpreendentes, os quais se somam a todo o conhecimento já existente acerca 

de venenos de abelhas. 

 

Descritores: veneno de abelha; proteoma; LC-MS/MS, fosforilação; melitina 

 

 

 
 



SUMMARY 
 

 

Resende VMF. Mass Spectrometry-based proteomic analysis of honeybee 

venoms: label-free quantification and phosphorylation identification [thesis].São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2013.  

 

Honeybee venom toxins disturb the activity of critical cellular processes, 

triggering immunological, physiological, and neurological responses within 

victims. Studies on venom toxins have provided invaluable knowledge towards 

elucidating the molecular and functional details of their biological targets, yet 

there has been no report of a full proteome/phosphoproteome profile of 

honeybee venom. In this study, we focused on Apis mellifera honeybee venom 

characterization, including proteins identification, label-free quantitative analysis 

and phosphorylation identification. Making use of a MS-based proteomic 

approach, consisting on in-solution digestion followed by LC-MS/MS analysis, 

we were able to compare the effect of the liquid chromatography gradient length 

on the sample coverage, consequently, to identify a higher number of proteins 

using longer separation gradient of the tryptic peptides. Favorable identification 

of phosphorylations was achieved by the application of a long separation 

gradient combined with CID fragmentation and high accuracy mass 

measurement using an LTQ Orbitrap Velos. Here we report on the comparative 

shotgun proteomics study of the venoms of two Apis mellifera subspecies, A. m. 

carnica and A. m. ligustica, and the hybrid known as Africanized honey bee 



 
 

(AHB). We identified 51 proteins in total, with 42 of them being common among 

the three venoms, including many previously unidentified entries. Performing 

label-free quantification, we observed that few proteins were found with different 

relative amounts. Additionally, we revealed the phosphorylation of two proteins 

in all the samples, with two of them being HBV toxins/allergens: melittin and 

icarapin. Icarapin was identified as phosphorylated at 205Ser. Melittin was 

identified as phosphorylated at the 18Ser and 10Thr positions in all venoms, as 

well. Given these novel findings, we then chose to compare the toxicity of the 

phosphorylated/unphosphorylated forms of the major venom toxin, melittin, 

considering the most prominent phosphorylation event, the phosphorylated 

18Ser position. We showed that the toxicity is in fact decreased when the 

peptide is phosphorylated. Based on a combination of efficient methodology 

and state-of-the-art instrumentation, delineated by our Shotgun-NanoESI-Long 

Gradient-LTQ Orbitrap Velos analysis, we achieved proteomic coverage far 

surpassing any previous report. Together, these discoveries pave the way for 

future phosphovenomic studies.  

 

Descriptors: honeybee venom; label-free quantification, LC-MS/MS, 

phosphorylation, melittin 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A investigação de sistemas vivos ao nível protéico tem contribuído para 

importantes descobertas a respeito de diversos processos biológicos. A 

identificação e quantificação de proteínas expressas em células, fluidos 

celulares, tecidos ou até mesmo organismos inteiros tornaram-se o maior 

desafio após a era genômica. Proteômica baseada em espectrometria de 

massas modificou fundamentalmente o modo como os sistemas biológicos são 

interrogados, devido a sua habilidade de analisar milhares de proteínas, 

incluindo suas modificações pós-traducionais (PTMs). Há cerca de cinco anos, 

a maioria dos estudos proteômicos apenas enumerava as proteínas 

constitutivas de um sistema biológico. Contudo, o desenvolvimento da 

espectrometria de massas foi responsável pela mudança desses estudos, 

sendo que análises quantitativas e de PTMs compõem a maioria dos estudos 

proteômicos executados atualmente. O conjunto de etapas de trabalho de um 

estudo proteômico, dividido em preparação da amostra, separação das 

proteínas e peptídeos, análise por espectrometria de massas (MS) e, análise 

dos dados, permite aos cientistas reunirem elementos específicos que se 

encaixam melhor na tarefa tida em mãos. Do mesmo modo, neste trabalho nós 

reunimos os elementos que estavam ao nosso alcance para compor o melhor 

conjunto de etapas que executassem a tarefa de analisar o conteúdo protéico 

dos venenos de três subespécies de Apis mellifera, buscando não somente a 

elaboração de uma lista de proteínas, mas também a análise quantitativa 
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comparativa, assim como a análise de modificações pós-tradicionais destas 

proteínas. 

Os venenos de abelhas do gênero Apis, principalmente daquelas 

linhagens europeias e africanizadas, despertam um grande interesse em 

cientistas em virtude do grande número de acidentes causados por esses 

animais e de suas consequências. Isso fez surgir uma grande área de 

pesquisa, com escopo no desenvolvimento de terapias eficazes que possam 

conter ou prevenir as reações desencadeadas pelas toxinas dos venenos 

desses insetos. Além disso, outro interesse intimamente relacionado ao 

primeiro é entender o mecanismo pelo qual esses venenos agem de forma tão 

precisa para desempenhar eficientemente sua função de proteger as colônias 

de abelhas contra possíveis predadores e agressores. É intrigante a forma pela 

qual o curso da evolução atribuiu tamanha funcionalidade a essas toxinas 

constituintes dos venenos, as quais são peptídeos, proteínas ou compostos de 

baixa massa molecular. A enorme riqueza em compostos biologicamente ativos 

desperta uma grande curiosidade porque são moléculas capazes de 

desencadear graves reações fisiopatológicas, uma vez introduzidas em um 

animal ou ser humano, podendo levá-los a óbito. Sendo assim, desenvolvemos 

o presente trabalho baseado na caracterização da composição protéica dos 

venenos de abelhas europeias e africanizadas, na análise quantitativa 

diferencial entre os venenos e, na investigação de modificações pós-

traducionais e a possível relação das mesmas com as funções biológicas. 
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1. Apis mellifera africanizada 

 

1.1 História 

 

A abelha africanizada, chamada popularmente killer bee, resultou de um 

cruzamento experimental entre abelhas africanas (Apis mellifera scutellata) e 

espécimes de abelhas europeias (Apis mellifera mellifera, Apis mellifera 

ligustica, Apis mellifera carnica e Apis mellifera iberica). Em 1956, abelhas 

africanas foram transportadas da África (Tanzânia) para o Brasil com o intuito 

de aumentar a produção de mel. As abelhas africanas produziram menores 

quantidades de mel que as abelhas europeias, porém toleraram melhor o clima 

quente. Diante dessa constatação, foi considerada a tentativa de fazer o 

cruzamento das abelhas africanas com as europeias criadas no Brasil naquela 

época, no intuito de que os descendentes desses cruzamentos pudessem se 

adaptar bem ao clima tropical da América do Sul e produzir quantidades 

maiores de mel. Em 1957, 26 colônias da abelha africana escaparam 

acidentalmente do apiário do laboratório de apicultura em Rio Claro, São 

Paulo.(1) O cruzamento inter-espécies bem difundido com populações locais 

das abelhas europeias anteriormente introduzidas no local foi muito bem 

sucedido e resultou na predominância de descendentes agressivos, os quais 

adquiriram fortemente os traços genéticos da abelha africana. Inicialmente, 

pensou-se que a hibridização poderia ocorrer, mas ao longo do tempo 
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observou-se que as características das abelhas africanizadas substituíram as 

das europeias. (2)  

Após o estabelecimento das abelhas africanizadas no Brasil, elas 

iniciaram um processo migratório graças a dois fatores: primeiro, a habilidade 

de voar longas distâncias e segundo, devido ao comportamento incomum de 

enxamear. O enxameamento das abelhas africanizadas ocorre a uma taxa 

mais acelerada que a das demais abelhas; enquanto as últimas enxameiam de 

2 a 3 vezes por ano, as africanizadas enxameiam de 6 a 12 vezes por ano, 

estabelecendo novas colônias muito rapidamente.(3, 4) As abelhas 

africanizadas espalharam-se através da América Latina avaçando, em média, 

entre 250 e 300 Km por ano, até que em 1985 atingiram o México e em 1990 

chegaram ao Texas, Estados Unidos. A taxa de migração através dos Estados 

Unidos foi ligeiramente reduzida, mas ainda assim as abelhas alastraram-se 

pelo Arizona e Novo México em 1993 e pela Califórnia por volta de 1994.(5) 

Atualmente elas já são encontradas em Arizona, Nevada, Oklahoma e 

provavelmente se tornarão endêmicas no Sul, incluindo Louisiana, Mississipi, 

Alabama, Florida e partes da Georgia.(6) Em todos os lugares onde as abelhas 

africanizadas estabeleceram-se, elas tornaram-se um grave problema de 

saúde pública e para a agricultura, devido a sua agressividade. Embora os 

apicultores enfrentem dificuldades de manejo, as abelhas africanizadas não 

podem ser aniquiladas porque são extremamente relevantes para a polinização 

e consequentemente para a produção agrícola. Por isso, a medida inicialmente 

tomada foi o aprendizado da convivência com as abelhas, todavia com a 
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adoção de iniciativas para reduzir e evitar os potenciais prejuízos causados 

pelas mesmas sempre que possível. 

 

1.2 História natural dos acidentes 

 

Desde o estabelecimento das abelhas africanizadas em quase toda a 

América, um crescente número de acidentes tem sido relatado. Pelo menos 

350 mortes causadas pelas abelhas africanizadas foram relatadas na América 

Latina nos primeiros 28 anos após a introdução das mesmas. Porém, há 

indicações de que o npumero real seria um total de 700 a 1000 mortes.(7) Na 

Venezuela, 70 mortes foram relatadas entre 1978 e 1981, e no México, entre 

cerca de 300 ataques ocorridos entre 1986 e 1992, 49 resultaram em morte.(8) 

No Hospital Vital Brasil, São Paulo, Brasil, uma média de 3 acidentes por ano 

ocorriam antes de 1957, sendo que após esse ano o número cresceu para 100, 

dentre os quais óbitos foram registrados.(5) Desde o primeiro ataque fatal 

ocorrido no Texas em 1993, outros acidentes seguidos de morte têm sido 

relatados nos Estados Unidos.(9) Dados mais recentes coletados pelo Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (Sinan-Net) do Ministério da Saúde 

mostram a incidência de acidentes e óbitos causados por acidentes com 

abelhas no Brasil (Tabela 1) e no Estado de São Paulo (Tabela 2). 
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Tabela 1  ̶  Dados epidemiológicos de acidentes com 

abelhas no Brasil. 
 

Ano Número de casos Óbitos 

2007 5344 19 

2008 5725 11 

2009 6761 31 

2010 7381 28 

2011 8338 28 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sinan Net 
*Dados de 2011 atualizados em 07/02/2012, dados parciais. 

 
 

Tabela 2  ̶  Dados epidemiológicos de acidentes com 
abelhas no Estado de São Paulo. 

 
Ano Número de casos Óbitos 

2007 1381 1 

2008 1527 1 

2009 1558 3 

2010 1853 4 

2011 1745 5 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sinan Net 
*Dados de 2011 atualizados em 07/02/2012, dados parciais. 

 

O grande número de acidentes é reflexo direto do comportamento da 

abelha africanizada, que parece ser geneticamente modulado.(10) Vários 

componentes chamados ferormônios foram isolados e relacionados à 

característica da agressividade.(11) Embora os acidentes com abelhas 

europeias também sejam preocupantes, as abelhas africanizadas têm 

provocado acidentes mais sérios porque são mais agressivas que aquelas. As 

abelhas africanizadas podem seguir as vítimas por até quatrocentos 
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metros,(12) além de usualmente atacarem em massa. Além da agressividade, 

outro motivo que também justifica esse comportamento de ataque em massa 

deve-se ao fato de que as abelhas respondem a estímulos químicos voláteis 

liberados pelas glândulas de veneno de outras abelhas no momento da 

ferroada.(13, 14) As ferroadas são perigosas para aqueles indivíduos que 

apresentam risco de anafilaxia, a qual é desencadeada por hipersensibilidade 

mediada por IgE. Os efeitos são também extremamente danosos quando o 

indivíduo sofre um ataque em massa, durante o qual a vítima pode receber 

centenas ou até milhares de ferroadas. Neste caso, uma reação tóxica é 

desencadeada, podendo levar o indivíduo a óbito. 

 

1.3 Composição dos venenos de abelhas do gênero Apis e seus 

mecanismos de ação 

 

A investigação de venenos de abelhas tem sido realizada há bastante 

tempo, agregando diversas informações acerca do conhecimento a respeito de 

venenos. No mesmo sentido, recentes estudos têm progredido de forma 

significativa na identificação e caracterização de componentes de venenos de 

abelhas, principalmente aqueles de baixa abundância. Atualmente já se sabe 

que entre todos os componentes conhecidos, doze deles são caracterizados 

como alérgenos, os quais podem ser encontrados na lista de alérgenos do 

Sub-Comitê de Nomenclatura de Alérgenos da União Internacional da 

Sociedade de Imunologia (IUIS).(15) Entre os alérgenos estão as toxinas mais 

conhecidas do veneno, melitina e fosfolipase A2 (PLA2). Além de 
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desencadearem resposta alérgica nas vítimas, tais componentes também 

apresentam efeito tóxico, especialmente o peptídeo melitina, por representar 

cerca de 50% do peso seco do veneno, de acordo com Habermann et al.(16) 

Melitina é um peptídeo anfifílico, com 26 resíduos de aminoácidos, conhecido 

por exercer efeito perturbador em membranas celulares, sendo assim 

hemolítico e antibiótico.(17) Ademais, a melitina induz alterações estruturais de 

membranas, como formação de poros e vesículas.(18-20) As alterações 

morfológicas de membranas causadas pela melitina acarretam em secreção de 

hormônios, agregação de proteínas de membrana e alteração do potencial de 

membrana. Todos esses efeitos fazem da melitina um importante modificador 

de funções celulares.(21, 22) 

Além de todos os efeitos apresentados pela melitina, esse peptídeo 

também foi descrito como ativador de PLA2,(21, 22) que é considerada outra 

proteína tóxica muito importante identificada no veneno de abelhas europeias. 

Além da função alergênica, essa proteína de 134 resíduos de aminoácidos 

ainda é responsável por catalizar a hidrólise de glicerofosfolipídeos e já foi 

descrita em diversas fontes, tais como venenos de insetos e répteis, suco 

pancreático, fluido sinovial, desempenhando diferentes funções.(23) Além da 

melitina, o veneno de abelhas contém muitos outros peptídeos, tais como 

apamina e peptídeo desgranulador de mastócitos (MCD – Mast Cell 

Degranulating). Em contraste à melitina, a apamina possui um modo de ação 

altamente específico; possui apenas 18 resíduos de aminoácidos, com 

aproximadamente 2 KDa de peso molecular, sendo o menor peptídeo 

neurotóxico conhecido. A apamina não é lítica, mas exerce influência sobre as 
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membranas pós-sinápticas do sistema nervoso central e periférico.(24) O 

peptídeo MCD, por sua vez, é constituído de 22 resíduos de aminoácidos, 

diferindo da melitina por apresentar duas pontes dissulfídicas, assemelhando-

se estruturalmente à apamina. Segundo Dotimas & Hider et al,(25) o peptídeo 

MCD é capaz de desgranular mastócitos, mesmo quando presente em baixas 

concentrações.  

A descoberta de novos componentes de venenos de abelhas tem sido 

contínua, em razão do desenvolvimento de instrumentos e estratégias 

analíticos. Apesar disso, não está disponível ainda na literatura o estudo do 

perfil protéico do veneno da abelha africanizada, a qual é predominante no 

Brasil e acarreta graves problemas de saúde pública em razão dos acidentes 

que ela causa frequentemente, como discutido na seção anterior. 

Adicionalmente ao estudo do comportamento dessas abelhas, o qual é 

relevante na proposição de métodos de prevenção de acidentes, merece 

destaque a investigação do comportamento bioquímico das toxinas 

responsáveis por causar tantos danos. Estudar a composição química do 

veneno, o que inclui caracterizar funcionalmente os seus componentes e 

entender a relação entre o modo de ação das toxinas no organismo da vítima e 

os sintomas apresentados após a ferroada, é pré-requisito extremamente 

necessário para o estabelecimento de tratamentos eficientes que promovam o 

bem-estar da vítima. Os sintomas pós-ferroada e tratamentos já disponíveis 

são tópicos abordados na seção seguinte. 
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1.4 Aspectos clínicos e tratamentos de ferroadas de abelhas 

 

As reações aos venenos desses himenópteros apresentam um amplo 

espectro de manifestações clínicas que variam desde pequenas reações locais 

até reações generalizadas fatais. As manifestações clínicas resultantes do 

contato entre abelhas e humanos que despertam o maior interesse são as 

alérgicas e as tóxicas. As reações alérgicas, as quais estão ligadas à 

hipersensibilidade do indivíduo, podem ser desencadeadas por uma única 

ferroada. Estudos retrospectivos têm sugerido que a prevalência de reações 

alérgicas a ferroadas de Hymenoptera em populações não-atópicas é de cerca 

de 0,4% a 3,3%.(26) As reações alérgicas geralmente são tratadas com anti-

histamínicos, corticosteróides, broncodilatadores e vasodilatadores.(27) No 

entanto, a vítima pode sofrer um choque anafilático, que poderá levá-la à 

morte. Embora reações adversas possam ocorrer ao longo do tratamento, a 

imunoterapia específica tem se mostrado muito eficiente, com eficácia variando 

entre 90 e 100%.(28)  

Ferroadas causadas por um grande número de abelhas causam 

intoxicação independente da hipersensibilidade. Admite-se que a quantidade 

de veneno seco por abelha varie entre 0,2 e 0,5 mg e que uma abelha 

africanizada seja capaz de injetar cerca de 94 µg de veneno em menos de um 

minuto e, no caso de um acidente grave, com mais de 100 ferroadas, os níveis 

de veneno na circulação sanguínea podem chegar até 3,8 µg/mL.(29) As 

reações tóxicas incluem hipotensão, sudorese, náuseas, hipotermia e 

taquicardia. Os danos provocados por toxicidade sistêmica se manifestam 
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apenas algumas horas após o ataque, com a maioria das mortes ocorrendo 22 

horas depois do acidente.(5) O tratamento mais indicado para as reações 

tóxicas é a utilização de um antiveneno específico e, apesar do alto índice de 

notificações de acidentes envolvendo ferroadas de abelhas, não está 

disponível ainda o soro antiveneno específico de abelhas. O desenvolvimento 

de um antiveneno vem sendo tentado em vários países do mundo para o 

tratamento das vítimas de ataques em massa por abelhas africanizadas. 

Alguns trabalhos já foram realizados na tentativa de produzir um soro 

antiveneno de abelhas, entretanto, pouco eficientes em termos de 

neutralização. Schumacher et al testaram anticorpos produzidos em coelhos 

imunizados com o veneno total, ou apenas com a melitina, e estes foram 

ineficientes na neutralização do veneno total.(30) Jones et al produziram um 

antiveneno F(ab) em ovelhas, o qual mostrou apenas o efeito positivo da 

neutralização da atividade fosfolipásica, sendo a produção de anticorpos 

específicos para a melitina. Além disso, os ensaios clínicos não seguiram 

adiante para comprovar sua eficácia.(31) 

Frente à necessidade deste soro, uma iniciativa foi tomada para a 

produção deste produto no Brasil. A partir de uma colaboração entre o Instituto 

Butantan, o CEIS/IBRC-UNESP e o HC/INCOR iniciou-se o projeto “Anticorpos 

monoclonais e policlonais como ferramentas imunoterapêuticas: produção em 

larga escala e uso clínico”, que apresenta um sub-projeto intitulado: “Produção 

de Soro Antiveneno de Abelhas Melíferas”. Dentro desse sub-projeto foi 

produzido um soro hiperimune em eqüinos, antiveneno de abelhas, uma vez 

que o cavalo é o animal utilizado no Brasil para a produção de soros 
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antiofídicos, em função do seu manejo, boa resposta imunológica, excelente 

volume de plasma, longevidade e, principalmente, por ser um animal no qual 

ainda não foi identificada a presença de príons. O esquema de imunização 

consistiu em utilizar doses sub-letais em que os fenômenos fisiopatológicos do 

veneno não fossem observados. Cada ciclo de imunização consistiu de uma 

imunização com adjuvante e três imunizações, em presença de adjuvante ou 

não.(32) 

O antiveneno produzido contra o veneno de A. mellifera africanizada 

serviu de instrumento de estudo de Santos, K. S. Pela primeira vez, neste 

trabalho foi demonstrada a soroneutralização das principais ações tóxicas do 

veneno total da abelha africanizada,(32) o que teve grande importância do 

ponto de vista social, tecnológico e científico para o país. Diante da eficácia do 

soro antiveneno, foi dado início à produção em larga escala para que os testes 

clínicos pudessem ser feitos. Apesar dos resultados positivos quanto à 

soroneutralização in-vitro, podemos considerar que o sucesso será completo 

somente quando for realizada a avaliação da eficácia do soro in vivo, a qual 

ocorre em ensaios clínicos que devem ser desenvolvidos por uma equipe 

médica capaz de atender a vítima em caso de qualquer complicação. Além de 

ensaios clínicos que antecedem a liberação do uso do antiveneno, esse 

produto pode ser alvo de outras investigações, tais como a avaliação da 

neutralização da ação tóxica de venenos de subespécies de Apis mellifera pelo 

soro antiveneno especificamente produzido para a abelha africanizada. Caso 

fosse demonstrada a neutralização desses venenos pelo soro produzido no 
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Brasil, nosso país poderia tornar-se um exportador do produto para diversas 

regiões do mundo onde acidentes com abelhas são frequentes.  

 

2.Proteômica baseada em espectrometria de massas 

 

2.1 Análise proteômica de venenos de abelha 

 

Veneno de abelha tem sido utilizado há algum tempo em diversos estudos 

científicos por várias razões, entre elas: o interesse em conhecer melhor a 

composição bioquímica e, consequentemente, o mecanismo de ação das 

toxinas; a investigação de moléculas com potencial para utilização terapêutica; 

o interesse em encontrar tratamentos mais eficazes e específicos para 

acidentes que desencadeiem reações alérgicas tóxicas.  

Algo já se sabe a respeito da composição dos venenos de abelhas como 

foi mencionado anteriormente na seção 1.3 deste trabalho. Entretanto, o 

proteoma de venenos animais, assim como qualquer outro proteoma em foco 

de investigação, tem sido facilitado cada vez mais devido ao surgimento de 

novos métodos analíticos e instrumentos altamente tecnológicos, com 

princípios específicos voltados para análises de interesse. Atualmente a 

abordagem proteômica está fortemente aliada à espectrometria de massas 

(MS), a qual consiste em uma estratégia analítica altamente específica e 

sensível.  

 
 



15 
 

O primeiro proteoma de veneno de abelha utilizando espectrometria de 

massas foi realizado por Peiren et al em 2005,(33) o qual combinou a 

eletroforese bidimensional e análise por espectrometria de massas em um 

equipamento do tipo MALDI-TOF/TOF. Este estudo identificou nove proteínas 

do veneno de abelhas europeias, sendo que seis dessas proteínas haviam sido 

descritas anteriormente,(34, 35) enquanto três foram identificadas pela primeira 

vez. Desde então, outros estudos focaram na identificação de novos 

componentes, principalmente moléculas pouco abundantes e, também, na 

caracterização estrutural e funcional das mesmas. Atualmente, doze proteínas 

do veneno de Apis mellifera são conhecidamente alergênicas, as quais 

pertencem à lista de alérgenos do Sub-Comitê de Nomenclatura de Alérgenos 

da União Internacional da Sociedade de Imunologia.(15)  

Embora muitas pesquisas tenham contribuído para a caracterização do 

conteúdo de venenos de abelha, ainda não há nenhum trabalho científico 

disponível na literatura que tenha relatado o estudo do perfil protéico do veneno 

da abelha africanizada. Levando-se em conta a importância dessa subespécie 

de Apis mellifera, principalmente no Brasil e nas Américas, considerada a maior 

causadora de acidentes e prejuízos à saúde pública, este trabalho visou à 

caracterização do perfil protéico do veneno da abelha africanizada, além da 

comparação entre os venenos da abelha africanizada e de duas abelhas 

europeias (Apis mellifera ligustica e Apis mellifera carnica) através de uma 

análise quantitativa dos mesmos, a qual está mostrada adiante. Com o foco em 

identificar amplamente as proteínas do veneno, considerando prováveis novos 

componentes, e caracterizar propriedades físico-químicas desses, uma 
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abordagem proteômica baseada em espectrometria de massas foi aplicada, 

fazendo uso da mais moderna tecnologia disponível atualmente.  

 

2.2 Espectrometria de massas 

 

2.2.1 Preparação de amostra previamente à análise por 

espectrometria de massa 

 

GeLC-MS/MS 

 

A convencional análise de proteínas baseada em espectrometria de 

massas envolve digestão de extratos de proteínas em peptídeos passíveis de 

análise MS. Quando analisadas amostras biológicas altamente complexas, as 

quais podem conter de centenas a milhares de proteínas, o procedimento de 

pré-fracionamento pode ajudar significantivamente a aumentar a profundidade 

da análise quando a mesma é realizada através de espectrometria de massas. 

Isto é devido ao fato de que a complexidade da amostra é minimizada através 

de várias aquisições LC-MS/MS. A estratégia frequentemente aplicada, 

conhecida como GeLC-MS/MS, consiste na separação de proteínas em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) seguida de digestão das proteínas aprisionadas no 

gel com tripsina, extração dos peptídeos e análise dos mesmos através de LC-

MS/MS.(36) É importante ressaltar que existe uma troca entre a extensão do 

fracionamento desejado e a duração do experimento. Quanto mais fragmentos 
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são obtidos, menor número de proteínas estará contido em cada um deles, e 

menor a complexidade da análise, permitindo maior sensibilidade e uma 

análise LC-MS/MS mais detalhada. Entretanto, cada pedaço de gel é analisado 

em aquisições independentes, acarretando em tempo de “uso de máquina” 

maior para analisar todos os fragmentos. Um dos benefícios do uso de SDS-

PAGE é o tratamento imparcial de proteínas hidrofóbicas, as quais são 

perdidas na eletroforese bidimensional. Além disso, fornece um passo de 

limpeza, significando que diferentes reagentes químicos podem ser utilizados 

previamente no passo de preparação da amostra, não apresentando efeitos 

adversos na coluna de separação por fase reversa ou no poder de ionização 

dos peptídeos.(37)  

 

Análise Shotgun 

 

Em que pese a estratégia GeLC-MS/MS apresentar vantagens, como 

discutido anteriormente, a recuperação de um grande número de peptídeos 

originados da proteólise é dificultada uma vez que eles podem ficar presos na 

matriz do gel, podendo resultar em uma pobre cobertura de sequência.(38) Isto 

é crucial quando se deseja uma ampla caracterização da amostra e quando há 

procura de modificações pós-traducionais, em que a cobertura da sequência é 

extremamente necessária. Shotgun é o termo denominado para o método de 

análise de uma mistura protéica complexa sem uma separação prévia. Para 

amostras contendo nenhum detergente e de baixa a média complexidade, 
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digestão em solução pode ser a melhor escolha devido à elevada cobertura da 

amostra.(39) Esse método foi escolhido no presente trabalho por dois principais 

motivos: primeiramente, porque o objetivo do trabalho foi abranger o maior 

número possível de identificações de proteínas, conferindo uma completa 

caracterização do perfil protéico dos venenos de abelhas; segundo, porque 

outro objetivo foi buscar modificações pós-traducionais, as quais não foram 

identificadas em toxinas de venenos de abelhas até o presente momento.  

Recentemente, com os avanços tecnológicos, esse tipo de abordagem 

tem substituído gradualmente a separação de proteínas em gel. A mistura de 

proteínas é submetida à digestão proteolítica em solução, a qual é diretamente 

injetada no cromatógrafo líquido acoplado ao espectrômetro de massas, onde 

ocorre uma separação dos peptídeos por fase reversa. Em seguida, os 

peptídeos são ionizados e sujeitos a sequenciamento MS/MS. Esse método 

recente tem sido facilitado pelo desenvolvimento de espectrômetros de massas 

capazes de adquirir milhares de espectros MS/MS ao longo de uma única 

análise LC-MS/MS; além de que muitas ferramentas têm sido desenvolvidas 

para ajudar na validação da identificação dos peptídeos e proteínas.(40) A 

confidência na identificação dos peptídeos pôde ser aumentada graças às 

medidas de massa de altíssima acurácia permitidas pelos atuais instrumentos, 

tais como FT-ICR (Fourier transform ion cyclotron resonance).(41) Instrumentos 

FT-ICR fornecem a maior acurácia na medida de massas, porém seu uso é 

restringido quando usado acoplado a técnicas de separação e aplicado a 

experimentos de larga escala. Alguns dos desafios eram o longo tempo na 

aquisição de dados MS/MS, assim como a alta variabilidade na produção de 
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íons através da separação cromatográfica. Estas dificuldades foram 

minimizadas com o desenvolvimento de um instrumento híbrido, LTQ FT, o 

qual apresenta um sistema “ion-trap linear” acoplado ao Orbitrap, que, por sua 

vez, permite a utilização do algoritmo “transformada de Fourier”, combinando 

medidas de alta acurácia com um desempenho de alta velocidade na aquisição 

de MS/MS.(42) 

A análise shotgun de venenos de abelhas não foi realizada até os dias de 

hoje, porque a amostra sempre foi considerada complexa levando-se em conta 

a indisponibilidade de instrumentos para tal finalidade. Entretanto, a 

disponibilidade do Orbitrap Velos para a execução das análises deste trabalho 

favoreceu a escolha do método e a obtenção de resultados de alta qualidade e 

extremamente confiáveis. Orbitrap Velos é considerado atualmente um dos 

instrumentos mais sofisticados na área de espectrometria de massas, que está 

demonstrado adiante. 

 

2.2.2 Cromatografia Líquida acoplada ao espectrômetro de massas  

 

Apesar de a cromatografia líquida (LC) ser uma tecnologia que está 

disponível há muitas décadas, dois principais avanços mudaram sua 

aplicabilidade na proteômica. O primeiro foi a introdução do electrospray 

(ESI).(43) O princípio desta tecnologia consiste na formação de um spray, o 

qual deixa o cromatrográfo na fase líquida e entra no espectrômetro de massas 

na fase gasosa, graças à combinação de um nebulizador e uma voltagem 
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aplicada ao fim do capilar por onde atravessam os peptídeos. Deste modo, a 

carga elétrica de pequenas gotas do solvente supera a tensão superficial das 

gotas levando a consecutivas “explosões coulombicas” das mesmas em 

gotículas cada vez menores, liberando os analitos em fase gasosa como 

espécies carregadas. Esta tecnologia permitiu que uma grande variedade de 

moléculas fosse transferida para a fase gasosa sem fragmentação, incluindo 

moléculas extremamente grandes, tais como proteínas. O segundo principal 

avanço veio com a miniaturização do emissor ESI, o qual permitiu fluxos muito 

menores no LC assim como as quantidades de amostras, conferindo notável 

aumento na sensibilidade.(44, 45) Esta versão do ESI tornou-se mais tarde 

conhecida como nano-ESI e permanece atualmente como a base para análise 

proteômica LC-MS. 

Seguramente, o tipo de experimento de proteômica mais popular é 

realizado pela abordagem chamada bottom-up, através da qual, inicialmente, 

uma amostra protéica é enzimaticamente digerida em peptídeos com o uso de 

uma protease, comumente a tripsina.(46) Deste modo, a complexidade da 

amostra é aumentada sendo que cada proteína gera múltiplos peptídeos. 

Apesar disso, é uma abordagem favorável uma vez que reduz a unidade 

analítica de proteína a peptídeo, o qual é mais passível à introdução à fase 

gasosa, apresenta relação massa/carga (m/z) melhor adequada às habilidades 

dos espectrômetros de massas, tem distribuição isotópica mais simplificada, 

levando a um bom espetro de fragmentação. Este, por sua vez, pode levar à 

identificação da proteína com maior facilidade, além de que a massa molecular 

de alta acurácia é um indicador de identidade mais confiável. Entretanto, o 
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aumento da complexidade introduzida por essa abordagem requer outro nível 

de separação, independente de um fracionamento a nível protéico previamente 

aplicado, antes que uma análise aprofundada possa ser realizada pelo 

espectrômetro de massas. Por essa razão, peptídeos são tipicamente 

separados por cromatografia de fase reversa. 

A cromatografia líquida de alto desempenho de fase reversa (RP-HPLC), 

ao contrário da fase normal, é definida pelo uso de eluente hidrofílico 

combinado à fase estacionária hidrofóbica. Normalmente, cadeias longas de 

grupos metilênicos (C18) ligados a esferas de sílica são os materiais utilizados 

para o empacotamento da coluna (fase estacionária), enquanto água ou 

acetonitrila geralmente são os solventes utilizados (fase móvel). RP-HPLC 

separa peptídeos individuais de amostras complexas de acordo com a 

hidrofobicidade. A extensão da separação pode ser influenciada por muitos 

fatores, como a dimensão e a temperatura da coluna, o material de 

empacotamento da coluna, o tamanho da partícula do material, a composição 

do solvente, o fluxo do solvente, entre outros. As propriedades de 

hidrofobicidade do solvente são também ajustadas durante cada corrida 

variando-se o gradiente, o qual se refere ao aumento da concentração de um 

solvente versus o outro durante o curso de aquisição.(47) 

Frequentemente, além da coluna principal, sistemas LC também fazem 

uso de pré-colunas. Neste caso, o analito é inicialmente retido na pré-coluna 

por alguns minutos para desalinização e limpeza antes do carregamento na 

coluna principal. Fisicamente, esse fenômeno ocorre devido à troca de 

válvulas, as quais redirecionam o fluxo do solvente de um injetor de amostra 
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através da pré-coluna até o descarte no primeiro caso (válvulas 1-2), e do 

nano-fluxo de solvente da pré-coluna até a coluna principal no segundo caso 

(válvulas 10-1), como mostrado na figura 1. Este passo resulta no aumento do 

tempo de vida da coluna principal de separação e aumenta o desempenho em 

termos de sensibilidade, devido à redução de contaminantes residentes da 

coluna e, em termos de resolução, sendo que o acúmulo de contaminantes e 

também analitos normais na coluna pode alterar suas propriedades físicas. 

 

 
 

Figura 1  ̶  Desenho esquemático da troca de válvulas do cromatógrafo 
líquido. O motor da válvula troca entre a conexão dos canais 1-
2 e 10-1. As conexões vermelhas representam os canais das 
válvulas. As conexões amarelas representam a tubulação 
plástica dos capilares. Nano-fluxo é o principal gradiente de 
separação, o qual conecta diretamente o electrospray e a saída 
do MS quando a válvula se encontra na posição 1-2. O fluxo de 
carregamento é o alto fluxo da fase móvel que bombeia os 
analitos do injetor de amostra para o interior da pré-coluna 
quando a válvula está na posição 1-2. Quando a válvula troca 
para 10-1, o fluxo de carregamento segue em direção ao 
descarte, enquanto o nano-fluxo segue através da pré-coluna e 
da coluna principal em direção ao MS. 

 

 
 



23 
 

2.2.3 Espectrometria de massas de peptídeos 

 

Os íons em fase gasosa que chegam diretamente da fonte electrospray 

acoplada ao cromatrógrafo líquido são introduzidos no interior do espetrômetro 

de massas, o qual, essencialmente, mede o número de íons da razão massa-

carga (m/z) de um analito, dentro de uma certa resolução, a qual é a mesma 

para todos os valores de m/z dentro de um limite funcional do instrumento 

utilizado. Este trabalho, assim como uma grande porção dos modernos estudos 

proteômicos, foi realizado usando um espectrômetro de massas Orbitrap 

(Thermo Fisher Scientific). Os princípios operacionais desta máquina, assim 

como a sua influência na análise de peptídeos, estão discutidos nas seções 

seguintes. 

 

2.2.4 Espectrômetro de massas Orbitrap 

 

O instrumento chamado Orbitrap é na verdade um híbrido de dois 

analisadores de massas. Os íons introduzidos a partir da fonte ESI, já em fase 

gasosa, são afunilados dentro do equipamento e conduzidos até um ion trap 

linear, que, por sua vez, transporta os íons através do c-trap. Deste, os íons 

passam para o real analisador de massas orbitrap, como mostrado pelo 

diagrama esquemático do instrumento apresentado na figura 2, obtida de Olsen 

et al.(42) 
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Figura 2  ̶  Esquema do Orbitrap. Pacotes de íons introduzidos através da 
fonte ESI são armazenados pelo ion trap e enviados ao orbitrap 
para escaneamento dos precursores em alta resolução. 
Enquanto isso, novos pacotes de íons são novamente 
armazenados pelo ion trap, fragmentados em modo de 
aquisição dependente de dados baseado no escaneamento do 
íon precursor e medido por escaneamento MS/MS. Figura 
obtida de Olsen et al.(42) 

 

 

 
 

Figura 3  ̶  Visão de um corte transversal do analisador de 
massas Orbitrap. a) eletrodo central. b) eletrodo 
externo. c) anel de cerâmica separando o 
eletrodo externo em duas seções. Íons são 
reperesentados pela trajetória vermelha onde 
eles giram ao redor do eletrodo central devido a 
força eletrostática atrativa e a força centrífuga 
inicial. Figura obtida de Scigelova e 
Makarov.(48) 
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A figura 3, obtida de Scigelova e Makarov,(48) representa o esquema do 

analisador de massas orbitrap. A energia inicial com a qual os íons são 

introduzidos no orbitrap gera uma força centrífuga que é balanceada pela força 

eletrostática atraindo os íons para o eletrodo central fazendo-os girar em 

trajetória espiral. O movimento axial dos íons ao longo do eletrodo central é 

dependente da sua razão massa-carga e as oscilações observadas entre as 

duas laterais do orbitrap, as quais são separadas entre si por um anel de 

cerâmica, são detectadas e Fourier tranformadas, resultando em medida de 

m/z acurada.  

 

2.2.5 Aquisição dependente de dados 

 

Existem muitos modos operacionais disponíveis, porém o mais comum 

aplicado à proteômica é o uso do ion trap para fragmentação induzida por 

colisão dissociada (CID – Collision Induced Dissociation) e medida de vários 

MS/MS (MS a nível 2) de baixa resolução, enquanto a medida de alta 

resolução de apenas um íon precursor é simultaneamente realizado dentro do 

orbitrap. Os scans MS/MS são adquiridos usando-se a chamada “aquisição 

dependente de dados” (DDA – Data-Dependent Acquisition), pela qual x íons 

precursores mais intensos, vindos do scan de íon precursor prévio, são 

isolados, fragmentados e seus fragmentos medidos no ion trap. Um precursor é 

determinado baseado em sua distribuição isotópica, a qual permite a 

determinação do estado de carga do íon. Tipicamente, apenas íons 
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duplamente carregados ou carregados com mais cargas são escolhidos para 

fragmentação. Este processo é apresentado na figura 4, onde os íons 

precursores dos quatro peptídeos mais intensos são fragmentados. Uma vez 

fragmentados, valores de m/z são colocados em uma lista de exclusão 

dinâmica (dynamic exclusion list) por certo período de tempo para que eles não 

sejam analisados novamente e para que permita a fragmentação de íons 

precursores de baixa abundância no ciclo sucessivo de DDA.  

A aquisição simultânea de ambos MS e MS/MS oferecem uma 

significante vantagem na velocidade, sendo que mais scans de ambos os 

níveis podem ser adquiridos durante o gradiente LC. Mais scans MS/MS 

naturalmente resultarão em mais peptídeos identificados e mais scans MS 

resultarão em mais sensibilidade, consequentemente, mais perfis peptídicos 

quantitativos confiáveis. Outra vantagem relevante do sistema Orbitrap é sua 

incrível alta resolução m/z, a qual é extremamente importante quando gera 

informação quantitativa para muitos peptídeos que podem estar 

simultaneamente presentes em um dado tempo durante o gradiente LC. 
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Figura 4  ̶  Aquisição dependente de dados. Neste esquema, os dois íons 
precursores mais intensos de dois peptídeos (destacados nos 
círculos azul e verde) do scan MS1 são visualizados como dois 
espectros de fragmentação MS/MS, enquanto as caixas em 
forma de seta representam a seleção dos quatro íons 
precursores mais intensos a serem fragmentados. 

 

2.2.6 Fragmentação de peptídeos 

 

Quando um íon de um peptídeo é isolado e fragmentado, os fragmentos 

resultantes do scan MS/MS são usados como base para a identificação deste 

peptídeo. Existem diversas técnicas de fragmentação de peptídeos que podem 

ser utilizadas na moderna espectrometria de massas, tais como collision 

induced dissociation (CID), higher-energy collision dissociation (HCD) e, 

electron transfer dissociation (ETD), para citar algumas, cada uma delas 

produzindo diferentes fragmentos. Além disso, a sequência primária e o estado 

de carga do peptídeo podem influenciar os tipos de fragmentos gerados. A 
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figura 5 mostra os principais modos pelos quais um peptídeo pode ser 

fragmentado.(49) A técnica mais comumente usada para fragmentar cadeias 

polipeptídicas, especialmente em conjunto com instrumentos Orbitrap, é CID, a 

qual foi utilizada neste trabalho. Através de CID, os peptídeos geralmente são 

fragmentados em íons das séries -a, -b e -y, os quais podem adicionalmente 

perder amônia ou água.(50) 

 

 
 

Figura 5  ̶  Padrão de fragmentação do peptídeo. Durante experimentos 
MS/MS, peptídeos podem ser fragmentados em diferentes 
partes para produzir diferentes séries de íons. Figura obtida 
de página da internet Matrix Science.(49) 

 

2.2.7 Identificação do peptídeo a partir do espectro de fragmentação 

 

A identificação de peptídeos é um passo de processamento de dados 

fundamental  exigida pela proteômica baseada em espectrometria de 

massas.(51) Existem muitas estratégias para interpretação de espectros 

MS/MS e a assinatura de sequências para íons precursores de peptídeos. A 

primeira delas é conhecida como interpretação denovo, pela qual não se faz 
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uso de nenhuma informação, a não ser aquela vinda do espectro MS/MS. 

Neste caso, o algoritmo combina a distância entre picos com a massa dos 

aminoácidos em uma tentativa de reconstruir a série de íons. A partir disso, 

toda ou parte da sequência pode ser obtida dependendo da qualidade do 

espectro inicial. A segunda abordagem, referida como a comparação de dados 

com os espectros do banco de dados, envolve a confrontação de espectros 

MS/MS experimentais com aqueles espectros experimentais anteriormente 

coletados e anotados e depositados em um banco de dados. Por fim, a outra 

estratégia refere-se à confrontação de sequências de bancos de dados, que é 

muito similar à abordagem anterior. Porém, ao invés de usar espectros 

coletados anteriormente, o algoritmo se baseia no conhecimento do padrão de 

fragmentação peptídica e simula espectros baseados em bancos de dados com 

as sequências das proteínas. 

A estratégia utilizada neste trabalho, cujo uso é o mais comum, é a última 

citada, de confrontação de sequências com o banco de dados. Para isso 

existem diversos programas disponíves, os quais desempenham essa etapa do 

processamento: Mascot (Matrix Science, London, UK); Protein Pilot (AB 

Sciex,Foster city, California), Sequest,(52) OMSSA,(53) e Andromeda,(54) para 

citar alguns. Cada um difere na consideração dos detalhes da clivagem 

enzimática da proteína, fragmentação do peptídeo, técnica de fragmentação 

(CID, HCD, etc) e escores estatísticos, porém todos eles compartilham a 

mesma estratégia. Essencialmente, o algoritmo realiza a digestão enzimática 

da proteína in silico para gerar todos os possíveis peptídeos de todas as 

proteínas fornecidas pelo banco de dados e, baseado nos padrões de 
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fragmentação mais conhecidos, ele gera um espectro de fragmentação teórico 

para cada peptídeo contendo todos os possíveis fragmentos. Dado que a 

massa do precursor experimental reconhece a massa teórica do peptídeo 

dentro de certa tolerância, o algoritmo procede ao reconhecimento dos picos 

experimentais a partir da comparação com os fragmentos peptídicos teóricos e, 

por fim, gera um escore para avaliar o número e a qualidade de confrontações 

reconhecidas.  

 

3. Proteômica quantitativa  

 

3.1 Técnicas Quantitativas para Espectrometria de Massas 

 

De acordo com Pandey e Mann et al(55), a proteômica é definida como o 

estudo em larga escala de proteínas, significando que muitas proteínas são 

analisadas simultaneamente. Um estudo de proteoma pode envolver não 

apenas a análise de proteínas em larga escala, mas também análise de 

modificações pós-traducionais e estudo de interações proteína-proteína. 

Porém, o recente foco da proteômica tem sido a análise quantitativa de 

proteínas comparando-se diferentes grupos ou estados de sistemas biológicos. 

Por exemplo, um estudo pode focar na análise quantitativa de um organismo 

do tipo selvagem comparado ao mutante, a fim de determinar mudanças a nível 

protéico que podem ocorrer como resultado da mutação. Isto poderia então 
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gerar informação para a elucidação de funções de proteínas que mudam dentro 

de um sistema biológico. 

Até recentemente, a proteômica era sinônimo de gel de eletroforese 

bidimensional,(55) que permitiu a separação de centenas de proteínas e a 

diferenciação quantitativa através da análise de spots. Entretanto, era bastante 

trabalhosa a identificação de spots no gel e sua quantificação, devido a 

problemas intrínsecos às técnicas disponíveis. Os avanços na instrumentação 

de espectrometria de massas, combinados com a recente disponibilidade de 

genomas sequenciados e a descoberta de técnicas de ionização mais suaves, 

tais como MALDI(56, 57) e ESI(58), culminaram em uma nova geração de 

pesquisa proteômica. Usando a espectrometria de massas, agora é possível 

identificar e quantificar milhares de proteínas dentro de um único experimento. 

A espectrometria de massas oferece uma grande variedade de técnicas 

de quantificação de proteínas, sendo quase todas aplicáveis com base na 

quantificação de peptídeos provenientes de digestão com tripsina.(59, 60) Para 

quantificar peptídeos, sequências homólogas marcadas com isótopos estáveis 

são usadas como padrão interno em técnicas como Stable isotope labeling by 

amino acids in cell culture (SILAC)(61)e Super-SILAC(62), Isobaric tag for 

relative and absolute quantification (iTRAQ)(63), Isotope-coded affinity tags 

(ICAT)(64) e Absolute quantification (AQUA)(65), nas quais os sinais dos 

peptídeos são diretamente comparados dentro de uma mesma aquisição LC-

MS/MS. O efeito resultante é mostrado na figura 6, onde o padrão isotópico de 

um peptídeo identificado como STGPTAATGSNR é visto duas vezes dentro do 

mesmo espectro MS1, obtido de Gevaert et al(66). Uma das duas amostras 
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comparadas foi marcada com arginina pesada. Este espectro mostra o sinal 

isotópico do peptídeo, o qual apresenta a massa deslocada de 3 Da entre o 

sinal vindo da primeira amostra e o sinal vindo da segunda, a qual é a amostra 

marcada com o isótopo estável. Dado que as intensidades dos sinais dos dois 

peptídeos são as mesmas, a razão quantitativa resultante deveria ser 

grosseiramente um, indicando que não há diferença entre ambos. 

 

 
 

Figura 6  ̶  Quantificação baseada em peptídeos 
marcados com isótopos estáveis. O 
eixo y indica a intensidade 
normalizada. O espectro foi obtido de 
Gevaert et al.(66) 

 

Para esclarecer o princípio de quantificação baseada em marcação 

isobárica da amostra com isótopos estáveis, uma das estratégias citadas acima 

está mostrada adiante. A técnica iTRAQ, primeiramente relatada por Ross et al, 

(63) envolve a modificação de peptídeos usando reagentes de marcação 

química. A técnica é baseada na ligação covalente de marcadores com 

diferentes pesos moleculares à porção N-terminal e grupos amina de cadeias 
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laterais de peptídeos, os quais são provenientes de digestão protéica. A figura 

7 ilustra a estrutura química do marcador com os componentes que podem 

variar, possibilitando seu uso como quatro diferentes marcadores. Os 

componentes da molécula são o grupo reativo, o qual se liga cadeia peptídica 

covalentemente; o grupo descritor, o qual pode ter os átomos de C e N 

substituídos pelos isótopos C13 e N15; e o grupo de balanço, o qual pode ter os 

átomos de C e O substituídos pelos isótopos C13 e O18. As massas dos grupos 

descritor e de balanço variam individualmente, de 114 a 117 Da e de 31 a 28 

Da, respectivamente, porém totalizam a massa final de 145. A constância da 

massa caracteriza tal marcação, além de isotópica, isobárica. 

 

 
Figura 7  ̶  Componentes dos marcadores isobáricos usados em iTRAQ. A molécula 

completa consiste de um grupo descritor, um grupo de balanço e um 
grupo reativo, o qual se liga à cadeia peptídica. A massa total do 
marcador é mantida constante, caracterizando-o como marcador 
isobárico, através do uso dos átomos isótopos C13, N15 e O18. O grupo 
descritor varia em m/z de 114,1 a 117,1 enquanto o grupo de balanço 
varia a massa de 31 a 28 Da, fazendo com que a massa das quatro 
combinações permaneça constante (145,1Da). 
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Além da coeluição dos peptídeos, a principal vantagem do iTRAQ é a 

mistura de várias amostras, as quais podem ser marcadas prévia e juntamente 

com diferentes marcadores, como mostrado na figura 8, a qual foi adaptada da 

página de internet de Broad Institute.(67)  

 

 
Figura 8  ̶  Esquema de quantificação por iTRAQ. Amostras são 

enzimaticamente digeridas, marcadas com reagentes 
iTRAQ e combinadas anteriormente às análises LC-
MS/MS. A quantificação dos peptídeos resulta da 
comparação das intensidades dos íons descritores (vistos 
como os picos coloridos no espectro MS/MS) enquanto a 
identificação dos peptídeos resulta das séries de íons das 
cadeias de peptídeos fragmentos (vistos como picos pretos 
no espectro MS/MS).   
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A análise de todas as amostras ao mesmo tempo, em uma mesma 

aquisição LC-MS/MS, poupa horas de uso de máquina. Apesar dessa grande 

vantagem, o método também apresenta desvantagens, como a variabilidade na 

extensão da reação química, a qual pode criar vieses na quantificação, assim 

como a incompatibilidade dos marcadores com outros reagentes químicos 

usados na preparação da amostra.(68) 

As estratégias de marcação isotópica têm sido tradicionalmente 

escolhidas porque são menos afetadas por fatores comuns ao LC-MS, como 

variação do tempo de retenção, supressão iônica, estabilidade do spray, entre 

outras. Com AQUA ou QCAT é ainda possível estimar a quantidade absoluta 

de proteínas, uma vez que as quantidades molares de peptídeos sintéticos 

(AQUA) e as quantidades de proteína recombinante (Concatenated quantitative 

peptides - QCAT) são conhecidas.  

Embora essas técnicas estejam razoavelmente bem estabelecidas, 

existem diversas razões que as tornam não muito valorosas. Em geral, todas 

essas razões confrontam a relação custo-benefício e a flexibilidade do 

experimento. Por isso, a abordagem da quantificação livre de marcação tem se 

tornado cada vez mais popular e aplicável a diferentes tipos de análises e 

experimentos. No caso deste trabalho, tanto pelas vantagens que a técnica 

oferece, quanto pelo fato de que o proteoma em estudo trata-se de um fluido e 

não célula ou tecido, a quantificação livre de marcação foi a técnica escolhida. 

A abordagem de quantificação livre de marcação baseada em Extracted 

Ion Chromatogram (XIC), possibilitada pelo recente avanço de algoritmos e 

melhoria na instrumentação da espectrometria de massas, substituiu 
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trabalhosas e custosas etapas bioquímicas por procedimentos de 

bioinformática.(69-71) Nesta abordagem, cada amostra é medida em 

aquisições LC-MS/MS independentes e as intensidades de cada distribuição 

isotópica característica de um peptídeo são integradas ao longo do tempo de 

eluição cromatográfica e consideradas como “features” quantitativos. Os 

“features”, aqui chamados fatores, são alinhados entre diferentes aquisições a 

partir do uso das massas acuradas considerando-se o possível deslocamento 

de massa. O resultado é um mapa mestre com todos os fatores referentes às 

intensidades reportadas ao longo de um número teórico ilimitado de aquisições. 

A abundância desses fatores comparados entre corridas cromatográficas 

revela diferenças relativas entre quantidades de peptídeos. As sequências de 

peptídeos obtidos do espectro MS/MS vindos do banco de dados são cruzadas 

com o mapa mestre.  

Misturas de proteínas de qualquer origem são diretamente analisadas de 

modo tecnicamente idêntico, o que torna o método atrativo para quantificar o 

proteoma de tecidos individuais ou organismos inteiros.(72, 73) Programas tais 

como SuperHirn,(74) OpenMS(75), MaxQuant(76), Progenesis LC-MS 

(Nonlinear Dynamics, Newcastle, UK) e Elucidator (Rosetta Biosoftware, 

Cambridge, MA), entre outros, são capazes de executar as etapas essenciais 

de processamento de dados. A figura 9, obtida e modificada de Zhu et al,(77) 

destaca as diferenças gerais entre as abordagens de quantificação livre de 

marcação e baseada em marcação. A figura 9 (a) mostra o fluxo de trabalho 

geral quando usado isótopos marcados e 9 (b) mostra o fluxo de trabalho 

quando usada a abordagem livre de marcação. 
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Figura 9  ̶  Esquema da análise proteômica quantitativa baseada em 
marcação versus sem marcação. (a) Fluxo de trabalho 
quando usada a abordagem baseada em marcação com 
isótopos estáveis. (b) Fluxo de trabalho quando usada a 
abordagem livre de marcação, a qual também pode estar 
relacionada a contagem de espectros como uma estratégia 
de análise quantitativa. Figura modificada de Zhu et al.(77) 

 

3.2 Quantificação livre de marcação (Label-free quantification) 

 

De um modo geral, todas as estratégias de marcação com isótopos 

conflitam com eficiência ou flexibilidade em termos do que pode ser analisado. 

Por outro lado, a recente abordagem desenvolvida de quantificação label-free 

baseada em XIC possibilita análises acuradas de amostras de qualquer 
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origem.(69-71) Neste aspecto, essa abordagem não se diferencia muito das 

estratégias baseadas em marcação, nas quais a diferença relativa constatada 

de certa proteína vem de uma comparação da intensidade do sinal MS1 entre 

os peptídeos correspondentes. A fundamental diferença é que através da 

abordagem label-free, cada amostra é analisada em aquisições LC-MS/MS 

individuais e a abundância dos peptídeos deve ser alinhada entre as diferentes 

corridas para considerar as discrepâncias cromatográficas do tempo de 

retenção, as quais são devidas ao fato de que um mesmo peptídeo não está 

presente em um mesmo scan MS1. 

O termo “feature” frequentemente aplica-se a um contexto de 

quantificação protéica baseada em espectrometria de massas, especialmente 

quando abordada a estratégia label-free. Em virtude da dificuldade em 

encontrar a exata palavra que represente o termo, “feature” será chamado 

neste trabalho “fator”, o qual é um potencial sinal de um peptídeo integrado ao 

longo de todos os seus tempos de retenção durante a cromatografia em cada 

aquisição LC-MS/MS e alinhado em todas as aquisições. Algoritmos de 

processamento de dados de quantificação label-free trabalham através de 

várias etapas para gerar um mapa de fatores, no qual estão listados todos os 

fatores detectados. Primeiro, considerando cada aquisição, 

independentemente, distribuições isotópicas de peptídeos são detectadas 

dentro de cada scan MS1. Um esquema representativo de uma distribuição 

isotópica é dado na figura 10. Os sinais mostrados em vermelho seguem um 

nítido padrão isotópico que é característico de peptídeos, dependendo da sua 

sequência de aminoácidos. Sinais experimentais de cada scan MS1 são 
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juntamente arranjados em grupos de isótopos potenciais e, então, comparados 

à distribuição isotópica teoricamente gerada ou à distribuição medida de 

peptídeos puros dentro de certo intervalo de m/z. Uma vez estabelecidas as 

distribuições, o algoritmo irá basicamente continuar com apenas a massa 

monoisotópica de cada distribuição. Este pode ser tanto o primeiro sinal do 

padrão, como a soma de todos os sinais. Essas massas monoisotópicas são 

então juntamente arranjadas entre os scans MS1 de cada aquisição em um 

fator preliminar. A versão madura (processada) desse fator é estabelecida na 

medida em que as massas monoisotópicas são integradas ao longo do tempo 

de retenção cromatográfico num valor de área. Esta tarefa é realizada para 

cada aquisição independentemente até que uma lista de fatores com as áreas 

integradas é gerada.  

 

 
Figura 10  ̶  Distribuição isotópica característica de um peptídeo em 

MS1. Podem existir muitos sinais de peptídeos ao longo 
do intervalo de m/z de um scan MS1 qualquer. Este 
esquema exemplifica uma distribuição isotópica de um 
peptídeo (mostrada em vermelho). Os sinais mostrados 
em preto (ruído, espécies carregadas com uma carga) 
não representam distribuições isotópicas de peptídeos. 
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Os fatores maduros de cada aquisição são então alinhados com cada um 

dos outros de acordo com a massa, tempo de retenção e número do scan, 

assumindo-se o possível deslocamento do tempo de retenção. Isto pode ser 

visto na figura 11, a qual representa um esquema de XIC.  

 

 
 

Figura 11  ̶   Extracted-ion cromatogram (XIC) de um peptídeo vindo de 
duas aquisições individuais. Os pontos vermelhos 
representam a intensidade dos sinais monoisotópicos de 
uma distribuição isotópica detectada em um scan MS1 
individual. 
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Na representação do XIC está mostrada a massa monoisotópica de um 

peptídeo seguido ao longo do tempo de retenção de uma aquisição inteira e 

alinhada entre duas aquisições diferentes. Isso resulta em um mapa mestre de 

fatores finais, cada um dos quais abrangendo uma massa média, um tempo de 

retenção centralizado, uma carga e uma área, reportados para cada aquisição 

na qual o fator foi encontrado e um valor de zero para as aquisições nas quais 

o fator não foi encontrado.  

 

3.3 Quantificação label-free de venenos de abelha 

 

Levando-se em conta o fato de que nenhuma análise quantitativa 

baseada em espectrometria de massas foi realizada com venenos de abelhas, 

decidimos fazê-la uma vez que as informações obtidas podem contribuir para o 

entendimento das semelhanças e diferenças apresentadas pelos venenos de 

diferentes subespécies de A. mellifera. O trabalho foi realizado em várias 

etapas, sendo a etapa de processamento de dados muito importante, 

primando-se por obter a diferença quantitativa estatisticamente significante. 

Essa etapa de processamento de dados foi realizada com auxílo dos 

programas SuperHirn(74), Trans Proteomic Pipeline(78) e DanteR.(79) 

SuperHirn tem sido bastante utilizado em estudos quantitativos e está discutido 

em maiores detalhes na seção 3.4. Trans Proteomic Pipeline também tem o 

uso bastante popularizado e, por fim, DanteR é um programa de análise 

estatística diretamente voltado a análises proteômicas. 
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Considerando que venenos de abelha são substâncias secretadas da 

glândula produtora de veneno, a abordagem de quantificação label-free é a 

opção mais apropriada. A principal vantagem consiste no fato de que a etapa 

de preparação da amostra é muito mais simplificada e os custos são muito 

menores, especialmente quando comparado aos tipos de quantificação 

baseados em marcação, os quais exigem etapas de eliminação de quaisquer 

metabólitos e preparação bioquímica da amostra, além de serem mais 

custosos. 

 

3.4 SuperHirn 

 

As quantificações realizadas neste trabalho foram baseadas no uso do 

programa SuperHirn. Este programa tem sido bastante utilizado em estudos de 

quantificação protéica, sendo um dos primeiros elaborados especificamente 

para instrumentos de alta resolução. A versão original foi desenvolvida em 

linguagem de programação C++ e compilada para Linux e Max OS X. O 

programa usa um arquivo texto para os parâmetros customizados, incluindo 

localização da pasta de armazenamento dos dados de aquisição requeridos, 

tais como mzXML e dados de identificação pep.xml. O programa é conhecido 

por nomear os comandos “FE” para feature extraction, “BT” para build similarity 

tree e, “CM” para create master map. O programa disponibiliza também vários 

outros comandos, incluindo normalização das intensidades e arranjo dos perfis 

de fatores, sendo que esses não se aplicam ao presente trabalho. 
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A primeira etapa do processamento envolveu a extração dos fatores de 

cada aquisição LC-MS/MS carregadas. Isso envolve a detecção de padrões 

isotópicos de cada potencial peptídeo, o arranjo dos padrões isotópicos em 

fatores, a integração da área dos fatores, a deteminação de outras 

propriedades como tempo de retenção inicial e final e o mapa pep.xml 

formatado com dados de identificação MS2 para os fatores MS1. Toda essa 

informação é estocada em arquivos XML para uso futuro. 

Usando os fatores extraídos de cada aquisição individual, atribui-se um 

escore de similaridade a todos os pares vindos das diferentes aquisições, a fim 

de indicar a ordem pelas quais as aquisições devem ser alinhadas. O escore 

de similaridade é gerado pela realização de um alinhamento prévio de cada par 

de aquisições; em seguida, aplica-se uma fórmula baseada no número de 

fatores compartilhados e suas intensidades ordenadas. Usando os escores, 

SuperHirn constrói uma árvore de similaridade na qual as aquisições mais 

semelhantes são alinhadas juntamente em modo sucessivo, o que consiste 

essencialmente no arranjo hierárquico das aquisições. Cada par de aquisições 

é combinado e transformado em uma nova aquisição temporária durante o 

alinhamanto; valores de m/z são obtidos a partir da média dos fatores 

adquiridos, assim como os tempos de retenção de cada estágio. Por isso, o 

procedimento de alinhamento acurado é possível a partir das aquisições mais 

similares. Uma vez completo o alinhamento, todos os fatores são armazenados 

num arquivo texto conhecido como mapa mestre, o qual fornece os valores de 

m/z, tempo de retenção, carga, sequência do peptídeo, probabilidade de 
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identificação do peptídeo e intensidades através da aquisição alinhada para 

cada fator. 

Um dos principais destaques de SuperHirn é sua capacidade de 

desempenhar a extração dos fatores e alinhamento das aquisições somente 

baseado na informação de MS1. Isto separa a quantificação de peptídeos da 

identificação, o que permite enormemente a flexibilidade do experimento e 

possibilita novas estratégias, tais como: 

 

•  Quantificação sem fragmentação. Uma estratégia raramente usada, 

porém possível. Caracteriza-se pelo uso da abordagem de combinação de 

sequências do banco de dados para construir um banco de dados da massa 

acurada e tempo de retenção dos fragmentos de cada peptídeo identificado. 

Deste modo, experimentos futuros necessitam apenas da confrontação dos 

fragmentos de cada fator quantitativo proveniente do SuperHirn com os fatores 

armazenados no banco de dados construído previamente. 

 

•  Compartilhamento de identificações de peptídeos através dos 

fatores alinhados. Uma vez que o fator é alinhado através de todas as 

aquisições, a melhor identificação baseada em MS2, vinda de qualquer uma 

das aquisições, é usada como uma informação de anotação da sequência do 

peptídeo para esse fator. Devido às limitações técnicas da instrumentação 

utilizada, à fragmentação preferencial dos íons precursores abundantes 

durante experimentos de aquisições dependente de dados e à baixa qualidade 

de fragmentação de determinados peptídeos, existe uma consistente sub-
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amostragem de peptídeos vindos de misturas complexas, levando a baixas 

taxas de identificação. Por causa disso, é bastante comum que um peptídeo 

que esteja presente de fato em todas as aquisições seja identificado em 

apenas uma aquisição. Entretanto, o compartilhamento da informação desta 

identificação possibilita futuras considerações a respeito desse peptídeo, as 

quais poderiam, pelo contrário, ser desconsideradas. 

 

•  Experimentos de fragmentação abrangente. Novamente, devido à 

natureza da plataforma tecnológica, cerca de apenas 10% dos fatores 

quantitativos extraídos das aquisições são anotados com informação de 

sequência,(74) significando que 90% de sinais parecidos com peptídeos, 

multiplamente carregados, permanecem não identificados. No entanto, se uma 

identificação abrangente de todos os sinais de peptídeos é desejada, é 

possível simplesmente copiar valores de m/z e tempo de retenção de todos os 

fatores não identificados do mapa mestre vindo do SuperHirn na lista de 

inclusão do Orbitrap de fragmentação dirigida em aquisições sucessivas de 

uma mesma amostra. 

 

•  Direcionando para modificações pós-traducionais. Relacionado ao 

ponto anterior, é possível calcular as massas teóricas de peptídeos pós-

traducionalmente modificados e buscá-los dentro das massas de fatores não 

identificados. Isto permite a geração de uma lista de inclusão de peptídeos 

potencialmente modificados para aquisições subsequentes de uma mesma 

amostra. 
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A versão original de SuperHirn não está livre de limitações. A utilização é 

muito limitada pelo fato de que não se aplica a plataformas da Microsoft 

Windows, especialmente porque o software de espectrometria de massas da 

Thermo Fisher Scientific é apenas aplicável a esta plataforma. Outra limitação 

é a falta de uma interface gráfica com o usuário, o que possibilitaria a utilização 

por usuários casuais. Além disso, existem ainda muitas outras variáveis que 

podem ser questionáveis quanto ao desempenho do software, mas nem por 

isso invalidam a utilização do mesmo, uma vez que todos os softwares 

disponíveis apresentam limitações. 

 

3.5 Procedimentos Estatísticos 

 

3.5.1 “False Discovery Rate” da identificação de peptídeos 

 

Cada experimento LC-MS/MS pode gerar centenas de espectros MS/MS, 

sendo todos eles conflitados com bancos de dados contendo dezenas de 

milhares de proteínas. Devido à magnitude do espaço de busca, um número 

potencialmente alto de identificações de peptídeos pode ser falso-positivo. Este 

problema tornou-se uma área de pequisa independente, com muitas soluções 

propostas, tais como nos trabalhos de Elias e Gygi,(80) Spirin et al,(81) e 

Nesvizhskii et al,(82) para citar alguns. O crescente foco em padrões de 

qualidade dentro da área de proteômica fez crescer a importância do chamado 
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“false discovery rate” (FDR) da identificação em todas as novas publicações em 

proteômica.(83) 

Mascot, o algoritmo usado neste trabalho para a identificação dos 

peptídeos, fornece um FDR estimado baseado no uso da função “decoy” do 

banco de dados. Essa abordagem envolve a confrontação de espectros MS/MS 

experimentais com o banco de dados sem sentido e equivalente em tamanho 

ao banco de dados de sequências de proteínas usado. Na prática, esse banco 

de dados falso ou sem sentido (decoy) é usualmente o reverso do banco de 

dados usado originalmente. Qualquer correspondência para o banco de dados 

decoy deve ocorrer puramente por chance, sendo então o número de 

correspondências usado para calcular o FDR do experimento. Mascot define o 

FDR como um número de correspondências falsas acima do limiar de 

identificação dividido pelo número de correspondências reais acima do limiar 

de identificação. 

É possível ajustar o FDR para qualquer valor desejado alterando o 

parâmetro de limiar de significância fornecido pelo Mascot. Isso gera um limiar 

de identificação para cada peptídeo, o qual é usado como um corte de ion 

score. Peptídeos que apresentem ion score maiores do que o limiar de 

identificação são considerados significantes dentro do âmbito do FDR desejado 

pelo usuário, o qual tipicamente é 1% ou 5%. Como descrito na seção intitulada 

“Métodos”, o FDR utilizado neste trabalho consistiu de 5%. 
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3.5.2 Normalização dos dados 

 

A normalização dos dados é de especial importância para quantificação 

label-free, na qual as amostras são processadas de modo completamente 

independente, o que potencialmente gera bastante variação técnica quando 

comparada com estratégias baseadas em marcação. No último caso, peptídeos 

idênticos são coeluídos e estão sempre presentes no mesmo scan MS1. Isto 

quer dizer que quaisquer variabilidades técnicas, como supressão iônica de 

amostras, instabilidade do eletrospray, sob ou sobre enchimento de íons no 

orbitrap, entre outros, afetam igualmente as sequências idênticas de peptídeos, 

preservando então sua razão quantitativa. Esta conduta customizada para 

quantificação label-free desenvolvida neste trabalho envolve dois estágios de 

normalização de dados no nível de peptídeos, cada um dos quais 

compensando diferentes efeitos. 

 

•  Transformação logarítmica. Estatística inferencial é usada para avaliar 

hipóteses baseadas na estimativa de parâmetros modelo dos dados 

experimentais. Estatística paramétrica representa uma variedade de 

estatísticas inferenciais, as quais assumem, a priori, certo modelo, enquanto 

estatísticas não paramétricas são aquelas que não assumem nenhum modelo. 

Estatísticas inferenciais paramétricas são geralmente consideradas mais 

poderosas do que as correspondentes não paramétricas, dado que as 

suposições permitindo o uso de estatísticas paramétricas podem ser totalmente 

cumpridas.(84) A fim de fazer os testes estatísticos paramétricos, tais como 
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teste t ou análise de variância (ANOVA), deve-se assegurar a normalidade do 

conjunto de dados. Para dados que não convergem naturalmente para uma 

distribuição normal, é possível atingí-la através da aplicação da função de 

transformação. Para intensidades de peptídeos label-free, a transformação 

logarítmica na base 2 é capaz de estruturar perfeitamente a distribuição dentro 

de uma distribuição Gaussiana. 

 

•  Normalização baseada na somatória da intensidade total. Para 

quantificação de proteínas, a preparação da amostra deve ser iniciada com 

uma quantidade igual de proteína para cada amostra, o que pode ser 

facilmente estabelecido pela utilização de métodos de quantificação como 

BCA(85) ou Bradford.(86) No entanto, devido à variabilidade dessas medidas, a 

potencial perda de proteínas intrínseca e as variabilidades inerentes à 

plataforma tecnológica, a quantidade total de proteína de cada amostra “vista” 

pela espectrometria de massas pode variar. Para corrigir tais variações no 

carregamento de proteínas totais existem vários procedimentos de 

normalização a serem escolhidos, tais como subtração da média, regressão 

linear, regressão não-linear.(87, 88)  

Como o desempenho de cada procedimento de normalização depende da 

natureza da amostra e da variabilidade entre os dados medidos para cada 

amostra, não há escolha certa. Os experimentos deste trabalho lidaram com 

amostras originadas de venenos de abelhas eletricamente coletados e 

posteriormente armazendos e amostras quantificadas por BCA; por isso 

escolhemos a normalização baseada na somatória da intensidade dos íons 
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totais. Primeiro foi feita a divisão da intensidade total dos íons de cada amostra 

pela intensidade total dos íons de todas as amostras, gerando um fator de 

correção a ser usado no próximo passo. Em seguida, cada valor de intensidade 

de todos os íons-fragmentos identificando um peptídeo foi dividido pelo fator de 

correção obtido da divisão anterior. Essa escolha foi tomada visando 

transparência e simplicidade. 

 

3.5.3 Avaliação das diferenças quantitativas no nível de proteína 

 

Variabilidade é um componente inevitável de cada experimento e um 

conceito central para análises estatísticas. Espécimes biológicos têm 

variabilidade genética e ambiental natural. Métodos de preparação da amostra 

e aquisição de dados variam de acordo com a acurácia instrumental e 

ambiental e a manipulação humana. Análises estatísticas inferenciais de dados 

experimentais objetivam a determinação da factibilidade das diferenças 

observadas ocorrerem por chance, considerando a variabilidade dos dados 

baseados em uma suposição a priori de certo modelo, no caso de estatística 

paramétrica, ou sem nenhuma suposição do modelo, no caso de estatística 

não paramétrica. 

Para ter acesso à significância da alteração na quantidade de uma 

proteína medida, a análise estatística deve ser procedida. Isto é comumente 

realizado obtendo-se a média dos sinais de peptídeos agrupados para 

representar cada proteína e subsequentemente aplicando-se o teste t. Este 
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procedimento compara a média da intensidade de uma proteína de duas 

replicatas entre duas amostras, ao mesmo tempo em que considera a 

variabilidade entre as replicatas. No entanto, aplicar um simples teste t não é a 

solução ideal por duas razões: se existem mais do que duas amostras sendo 

comparadas, o teste t deve ser aplicado individualmente para cada combinação 

de amostras, na medida em que, obtendo-se a média dos sinais dos peptídeos 

para representar a abundância da proteína, a variabilidade dos sinais dos 

peptídeos é perdida. Por essas razões, nós aplicamos o modelo de análise de 

variância (ANOVA), como descrito em trabalhos tais como Clough et al(89) e 

Karpievitch et al(90) e como implementado em DanteR. 

O teste ANOVA é um procedimento estatístico paramétrico que permite a 

comparação de qualquer número de amostras dentro de um grupo em um 

único teste e, ainda, é capaz de incorporar a variabilidade de qualquer número 

de fatores incluindo replicatas técnicas, replicatas biológicas, e até mesmo 

sinais de peptídeos múltiplos que constituem cada proteína. Isto pode ser visto 

no esquema apresentado pela figura 12, onde o teste t (12a) é mostrado 

considerando a variabilidade de medidas duplicadas entre duas amostras, 

enquanto em 12b, ANOVA é mostrada considerando a variabilidade entre as 

duplicatas e três sinais de peptídeos. 
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 (a) Teste t aplicado para uma proteína         (b) ANOVA aplicada para uma proteína 
 

Figura 12  ̶ Comparação do teste t e ANOVA para obter a significância 
estatística. Os esquemas mostram como o modelo ANOVA (b) 
é capaz de fatoriar a variância vinda das intensidades medidas 
dos peptídeos assim como a variabilidade das duplicatas, 
enquanto o teste t (a) usa o valor médio dos peptídeos como 
um dado de entrada e apenas considera a variabilidade entre 
as duplicatas. 

 

A habilidade de considerar a variabilidade de muitos fatores leva a um 

grande poder estatístico quando analisada a quantidade diferencial. 

Simplificando, diferenças sutis na quantidade de proteína entre uma proteína 

medida em duas amostras podem ser detectadas usando ANOVA. Esta 

vantagem pode ser explicada intuitivamente: no caso em que uma proteína 

cujos peptídeos constituintes apresentam a mesma quantidade diferencial entre 

duas amostras, isso resulta em maior confiança estatística; no caso de uma 

proteína cujos peptídeos constituintes apresentam quantidade diferencial 

completamente distinta, isso expressa o grau de influência da variabilidade de 

cada fator. 
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Realizar o teste estatístico para cada proteína pode levar a centenas ou 

milhares de testes dependendo da complexidade da amostra analisada. Se 

usado o comumente aceitável limiar de siginificância de 5%, isto levará a um 

enorme número de falsos-positivos. Este efeito pode ser sanado através do 

procedimento de correção de teste múltiplo. Talvez o mais famoso deles seja a 

correção Bonferroni.(91) De acordo com esse procedimento, o limiar de 

significância é dividido pelo número de testes realizados, resultando em um 

corte extremamente restringente. Isto pode ainda ser aplicado a situações onde 

é fortemente importante para evitar qualquer resultado falso-positivo, mas na 

maioria dos casos ele tem sido substituído por procedimentos menos 

restringentes. 

Neste trabalho, nós aplicamos esse procedimento introduzido por 

Benjamin e Hochberg,(92) os quais derrubaram o balanço entre o controle de 

falsos-positivos e a eliminação de verdadeiros-positivos. 

 

4. Modificações Pós-Traducionais 

 

Um substancial progresso tem sido alcançado no que se refere à 

investigação de modificações pós-traducionais, conhecidas como PTMs (Post 

Translational Modifications). PTMs são definidas como uma série de reações 

químicas por meio das quais uma cadeia polipeptídica recém-sintetizada é 

convertida em uma proteína funcional.(93, 94) Até o presente, mais de 100 tipos 

diferentes de PTMs já são conhecidas e muitas outras estão próximas de serem 

 
 



54 
 

descobertas.(95) Por causa disso, existem muito mais proteínas no proteoma do 

que genes no genoma, tornando a proteômica a ferramenta mais poderosa 

capaz de ampliar o entendimento acerca de proteínas e suas modificações. 

Embora as PTMs estejam sendo estudadas há várias décadas, o 

desenvolvimento da tecnologia aplicada na recente proteômica, baseada em 

espectrometria de massas, tem permitido um avanço muito rápido das pesquisas 

nesta área. A maioria das PTMs, tais como fosforilação, acetilação, glicosilação, 

processamento proteolítico, ubiquitinação, entre outras, são criadas quando a 

proteína já está enovelada. Tais modificações alteram, portanto, a estrutura da 

proteína, sua função, suas atividades enzimáticas, a interação proteína-proteína, 

a formação de complexos, sua localização, sua degradação e, ainda, 

eventualmente, controlam o fenótipo de um organismo. 

Passada a era proteômica, em que os pesquisadores focaram na simples 

identificação de proteínas, consequentemente, gerando estudos descritivos do 

proteoma, o foco da proteômica atual tem sido a análise quantitativa, como foi 

discutido na seção anterior. Além disso, é surpreendente o crescimento pelo 

interesse em análises de estrutura e função de um grupo de proteínas originadas 

seja de células, tecidos ou até mesmo de um organismo inteiro. Tem sido 

exigido, cada vez mais, um maior volume de informações para tornar os 

resultados mais completos e consistentes. Neste sentido, o estudo de 

fosforilações, uma das modificações mais comumente presentes nas proteínas, 

tem recebido especial atenção da comunidade científica. Por esse motivo, o 

referido estudo recebeu especial atenção neste trabalho e será discutido na 

próxima seção mais detalhadamente.   
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4.1 Fosfoproteômica 

 

4.1.1 Fosforilação 

 

Desde o isolamento da fosfoserina, em 1932, por Phoebus A. Levene e 

Fritz A. Lipmann, a fosforilação em proteínas tornou-se uma das modificações 

pós-traducionais mais relevantes biologicamente.(96) Apenas em 1968 a 

descoberta de uma proteína quinase dependente de AMP-cíclico levou ao 

entendimento de que a fosforilação da proteína pudesse ser realizada por 

estímulo extracelular, sendo neste caso, o estímulo do mensageiro secundário 

AMP-cíclico gerado em resposta a hormônios como adrenalina.(97) O principal 

evento de fosforilação, o qual é reversível, ocorre quando um grupo O-fosfato é 

adicionado covalentemente a principalmente três resíduos de aminoácido: 

serina, tirosina e treonina. A participação das proteínas quinase e fosfatase é 

crucial e altamente dinâmica, regulando intensivamente a adição do grupo 

fosfato, dada pela quinase, ou remoção do mesmo, dada pela fosfatase, em 

ciclos alternados que podem ocorrer em intervalo de tempo muito curto. O 

esquema apresentado na figura 13 demonstra a regulação enzimática da 

fosforilação de certa proteína. 
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Figura 13  ̶  Esquema representativo da regulação 

da fosforilação de uma proteína. A 
proteína quinase mostrada é 
responsável pela adição do grupo 
fosfato à proteína, enquanto a proteína 
fosfatase é responsável pela remoção 
do mesmo. 

 

Desde que se tornou conhecida a importância da fosforilação em 

processos vitais de organismos eucarióticos, os estudos sobre esse evento têm 

revelado inúmeras informações, tais como o seu envolvimento nos processos 

de crescimento celular, controle do ciclo celular, diferenciação e movimento 

celular, conformação tridimensional da proteína, transcrição gênica, 

transmissão sináptica, entre outras.(98-101) Estima-se que um terço das 

proteínas eucarióticas sejam fosforiladas em dado tempo.(102) Apesar de todo 

o conhecimento já obtido, a análise do fosfoproteoma não é uma tarefa simples 

por várias razões. Primeiro, a estequiometria da fosforilação é geralmente 

muito baixa, porque apenas uma pequena fração do pool de proteínas é 

fosforilada em certo tempo como resultado de algum estímulo. Segundo, os 

sítios de fosforilação nas proteínas podem variar, implicando na 

heterogeneidade da proteína, ou seja, a proteína pode existir em diferentes 

formas fosforiladas. Terceiro, muitas moléculas sinalizadoras estão presentes 

em baixas concentrações, tornando necessário o enriquecimento antes da 
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análise. Quarto, a maioria das técnicas analíticas usadas para o estudo de 

fosforilação tem uma limitação, sendo que ao mesmo tempo em que sítios de 

fosforilação podem ser localizados facilmente, também pode ser difícil de 

identificá-los. Por último, fosfatases podem desfosforilar os resíduos a menos 

que precauções sejam tomadas para inibir sua atividade durante as etapas de 

preparação e purificação da amostra.(103) Devido à grande dificuldade que 

pode ser encontrada nesse tipo de estudo, métodos de isolamento, detecção e 

quantificação de fosfoproteínas altamente sensíveis são exigidos.  

 

4.1.2 Técnicas analíticas aplicadas à fosfoproteômica 

 

Existem várias técnicas analíticas para detecção e identificação de 

fosforilações. Diversos trabalhos mostram comparações entre a abordagem 

baseada em espectrometria de massas e outros métodos como 

sequenciamento de Edman e mapeamento de fosforilação através de 

marcação com P32, já tendo ficado claro que a espectrometria de massas 

fornece mais vantagens.(103) Sendo assim, além de ter se tornado a 

ferramenta mais poderosa para rápido e eficientemente identificar proteínas em 

amostras biológicas, a espectrometria de massas também se tornou a 

alternativa mais viável para identificar e quantificar fosfoproteínas.(104)  

Apesar da alta tecnologia acoplada aos instrumentos analíticos, a análise 

pode ainda sofrer com limitações, como a sub-representação de fosfopeptídeos 

contidos em amostra com alta concentração do mesmo peptídeo não 
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fosforilado, acarretando no efeito de supressão iônica. Além disso, há também 

a dificuldade da especificidade da clivagem proteolítica pelas PTMs e a 

instabilidade da ligação do grupo fosfoéster durante a análise MS.(105) Por 

isso, várias estratégias para a otimização da análise têm sido usadas 

previamente à espectrometria de massas, assim como durante a análise MS. O 

esquema apresentado na figura 14, adaptada de Zahedi et al,(106) mostra 

algumas dessas diversas estratégias. 

 

 
 
Figura 14  ̶  Esquema das diferentes estratégias aplicadas para a facilitação 

das análises de fosforilação. A figura modificada foi obtida de 
Zahedi et al.(106) 

 

Como mencionado, apenas uma fração das proteínas de um proteoma é 

fosforilado em dado tempo. Devido à quantidade limitante, vários métodos para 

enriquecer fosfoproteínas e fosfopeptídeos podem ser empregados, sendo os 

mais utilizados: 
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- anticorpos fosfoespecíficos: anticorpos específicos para resíduos de 

aminoácidos fosforilados, como tirosina, serina e treonina, que já estão 

disponíveis comercialmente, ligam-se às fosfoproteínas, as quais podem ser 

enriquecidas através da imunoprecipitação.(107) 

- cromatografia: diversos métodos de cromatografia podem ser 

aplicados, porém a escolha está diretamente ligada à característica da 

amostra. Umas das mais populares é a cromatografia de afinidade por íons 

metálicos imobilizados, conhecida como IMAC (Immobilized Metal Affinity 

Chromatography), além da cromatografia de afinidade por óxidos imobilizados, 

conhecida como MOAC (Metal Oxide Affinity Chromatography), sendo TiO2 

(dióxido de titânio) preferencialmente usado.(108) Ainda existem outras 

alternativas como cromatografia bidimensional, com as possíveis combinações 

Strong Anion Exchange- MOAC (SAX-MOAC)(109), Strong Anion Exchange-

IMAC (SAX-IMAC)(110), IMAC-Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography 

(IMAC-HILIC)(111) ou IMAC-IMAC,(112) sendo preferidas na identificação de 

fosfopeptídeos de misturas protéicas complexas.  

Além dos métodos de enriquecimento ou quaisquer outras estratégias que 

se aplicam previamente à análise MS, ainda existem alternativas para 

favorecer a fragmentação, identificação ou quantificação de fosfopeptídeos 

durante a análise MS. Referindo-se ao reconhecimento de fosfopeptídeos, os 

quais podem estar misturados a peptídeos não fosforilados, no caso de 

nenhuma técnica de enriquecimento ter sido usada, a técnica de mapeamento 

de peptídeos totais e posterior tratamento da amostra com fosfatase permite o 

reconhecimento dos fosfopeptídeos fazendo-se análise comparativa de 
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espectros.(113) Além dessa, há a estratégia de varredura do íon precursor, o 

qual pode apresentar um sinal fosfato-específico,(114) com o valor de m/z 79 

(PO-
3), assim como a varredura da perda neutra de H3PO4 (98Da).(115)  

Muitos trabalhos têm mostrado a influência do tipo de instrumentação 

utilizada nas análises, sendo que instrumentos híbridos com quadrupolo e 

analisadores time-of-flight ou dois tipos diferentes de íon-traps se 

popularizaram nas últimas décadas. Em particular, a combinação de “high” 

acurácia de massa para o íon precursor e “low” acurácia de massa para íons-

fragmentos vindos de instrumentos íon-trap linear Orbitrap (LTQ Orbitrap) é a 

configuração instrumental mais amplamente empregada. O uso dessa 

estratégia “high-low” em estudos de fosfoproteoma em larga escala levou à 

identificação e quantificação de vários milhares de fosfosítios.(116) Técnicas de 

fragmentação também podem afetar a identificação da fosforilação e até 

mesmo a localização da mesma, o que denomina o fosfosítio. Dissociação 

colisional de alta energia [Higher energy collisional dissociation (HCD)],(117, 

118) dissociação induzida por colisão [Collision induced dissociation (CID)], 

dissociação por captura de elétron [Electron capture dissociation (ECD)](119) e 

dissociação por transferência de elétron [Electron transfer dissociation 

(ETD)](120) são as diversas opções que podem ser aplicadas, cada uma das 

quais apresentando prós e contras. Os dois últimos são processos que levam à 

fragmetação da ligação N-Cα, gerando íons c e z. Por isso, PTMs instáveis 

sobre condições CID permanecem intactas durante os processos ECD/ETD 

facilitando muito a identificação do sítio de fosforilação. Entretanto, nos 

processos ECD/ETD, a alternativa de uso da protease Lys-C é recomendada 
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para otimizar a identificção do peptídeo.(121) Por outro lado, a velocidade 

superior, a eficiência de identificação e a alta sensibilidade de CID, comparada 

às técnicas ECD/ETD, ainda faz com que a fragmentação baseada em CID 

seja o método de escolha quando as amostras são muito complexas ou estão 

em quantidades limitadas de proteínas.(106) Já a técnica HCD, também 

bastante utilizada, conduz os íons injetados do ion trap para a célula de colisão 

no lado distante do C-trap. Os íons-fragmentos são então transferidos de volta 

para o c-trap e analisados em alta resolução dentro do orbitrap. A 

fragmentação HCD é similar á fragmentação no triplo-quadrupolo ou em 

instrumentos TOF e supera o problema do corte de baixas massas da 

fragmentação no íon-trap. Além disso, a acurácia “high” de íons precursores e 

íons-fragmentos faz com que essa estratégia “high-high” seja bastante 

desejada, uma vez que pode aumentar dramaticamente a qualidade do 

espectro de fragmentação. Embora HCD seja aplicada em estudos de 

fosfoproteoma, já apresentou restrições em aplicações devido a baixa 

sensibilidade comparada a CID, resultando em tempos de injeção estendidos e 

ciclos mais lentos.(122, 123) 

Visto que existe uma grande diversidade de técnicas compondo 

estratégias analíticas aplicadas a estudos fosfoproteômicos, cabe ao 

pesquisador decidir qual a melhor abordagem a ser escolhida para o estudo de 

interesse. Neste trabalho, para a identificação de fosforilações em toxinas de 

abelhas, nós optamos pela combinação das seguintes técnicas: digestão do 

pool de proteínas em solução, sem prévia separação eletroforética; 

enriquecimento de fosfopeptídeos através de cromatografia de afinidade por 
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dióxido de titânio imobilizado (TiO2); separação mais eficiente dos peptídeos 

por cromatografia de fase reversa em gradiente longo em LC acoplado ao 

espectrômetro de massas; fragmentação CID; aquisição dependente de dados, 

sendo os 7 íons precursores mais intensos detectados com alta sensibilidade 

no sistema íon-trap e direcionados para o analisador orbitrap para MS/MS com 

alta resolução. Embora o enriquecimento de fosfopeptídeos não tivesse 

apresentado nenhuma diferença no resultado final, a combinação de todas 

essas técnicas gerou um grupo de resultados com alta confiabilidade, os quais 

estão apresentados adiante.  
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OBJETIVOS 

 

 

O principal objetivo deste trabalho consistiu na ampla caracterização do 

perfil protéico dos venenos de três subespécies de Apis mellifera, sendo a 

abelha africanizada predominante no Brasil e Estados Unidos e Apis mellifera 

carnica e Apis mellifera ligustica predominantes na Europa. O estudo 

proteômico baseou-se em uma moderna estratégia, combinando análise 

Shotgun, separação cromatográfica da amostra através de gradiente longo, 

análise LC/MS-MS utilizando-se fragmentação de peptídeos por CID, análise 

dependente de dados sendo MS1 realizado no orbitrap e MS2 no ion-trap. A 

caracterização completa do proteoma efetivou-se por: 

• Identificação do conteúdo protéico de todos os venenos; 

•  Análise quantitativa label-free das proteínas dos venenos; 

• Identificação de fosforilações como modificações pós-traducionais 

de toxinas. 

Adicionalmente, nós também objetivamos a investigação do possível 

efeito que as fosforilações identificadas em toxinas poderiam exercer nas 

atividades biológicas das mesmas, entre as quais: 

• Atividade hemolítica; 

• Atividade de desgranulação de mastócitos; 

• Atividade citolítica; 

• Atividade quimiotáctica. 
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MÉTODOS 

 

 

1. Coleta da Amostra 

 

Abelhas africanizadas foram coletadas do apiário da Universidade 

Estadual Paulista, campus Rio Claro, São Paulo, e imobilizadas através de 

rápido congelamento a -20°C. Amostras de veneno foram obtidas por extração 

manual com auxílio de pinças. Cada indivíduo foi dissecado e o aparelho de 

ferroar e a glândula de veneno foram removidos. As glândulas foram liofilizadas 

e armazenadas a -20°C. Amostras de veneno da abelha europeia A. m. 

ligustica foram adquiridos da Sigma, Estados Unidos, na forma liofilizada. A 

outra amostra de veneno da abelha europeia, A. m. carnica, foi coletado 

eletricamente em um apiário localizado na Bulgária, região dos cáucasos, 

liofilizada e armazenada a -20°C. 

 

2. Preparação da Amostra 

 

As amostras de veneno liofilizado foram solubilizadas em bicarbonato de 

amônia (Sigma # A-6141) pH 8,0, contendo inibidor de fosfatase. Os tabletes 

de coquetel de inibidor de fosfatase foram comprados da Roche Diagnostics 

GmbH, Mannheim, Alemanha (# 04906845001) e usados de acordo com 
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instruções do fabricante. O conteúdo protéico das amostras foi quantificado 

usando o kit BCA.(85) As pontes dissulfeto das proteínas foram reduzidas pela 

adição de DTT 10 mM (Sigma # D-5545), seguindo-se incubação de 30 min a 

56°C. As proteínas foram alquiladas com IAA 55 mM (Sigma # I-1149), a 

temperatura ambiente, no escuro, por 30 minutos. A digestão protéica foi 

realizada utilizando-se tripsina (Promega #V5111), na proporção 1:20, a 37°C, 

durante 18 h. Colunas C 18 (Harvard Apparatus) foram utilizadas para a 

limpeza e desalinização da amostra. Os digestos peptídicos foram liofilizados e 

armazenados a -20°C até as análises LC-MS/MS. 

 

3. Análise LC-MS/MS 

 

Os digestos peptídicos foram redissolvidos em 18 µL de ácido fórmico 5% 

(v/v) e 5 µL foram injetados no sistema nano-HPLC Dionex Ultimate3000. O 

sistema foi equipado com uma coluna trap de 350 µm de diâmetro e 5 mm de 

tamanho e uma coluna analítica de 75 µm x 15 cm (Acclaim PepMap100 C18, 

5µm/100A e 3µm/100A, respectivamente, de Dionex, Idstein, Alemanha). O 

solvente A consistiu de acetonitrila 2% (v/v) em água, acrescida de ácido 

fórmico 0,1% (v/v). O solvente B consistiu de acetonitrila 60% (v/v) em água, 

acrescida de ácido fórmico 0,1% (v/v). Para todos os experimentos, foi usado 

gradiente linear de 6% a 58% de solvente B. As amostras foram analisadas em 

duas diferentes durações de gradiente, sendo 120 minutos e 360 minutos. Os 

espectros foram adquiridos em um LTQ Orbitrap Velos (Thermo Fisher 
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Scientific, Bremen, Alemanha). O scan FT do íon precursor foi adquirido na 

faixa de m/z 380 a 1200 com a resolução da massa alvo a 60000 (Full Width at 

Half Maximum, FWHM) a m/z 400. A contagem de íons alvo de controle de 

ganho automático foi ajustada para 1x106 íons para todo scan FTMS e o 

máximo tempo de preenchimento de 500 ms. Os espectros de fragmentação 

dos peptídeos foram adquiridos no ion trap usando a energia de colisão 

normalizada de 35%, tempo de exclusão dinâmica de 25 segundos, janela de 

isolamento de m/z 3,0. O ciclo de aquisição dependente de dados (DDA) 

consistiu de 6 LTQ CID MS/MS para cada scan FT do íon precursor com o 

limite de fragmentação de 2000 íons, sendo que íons precursores não 

carregados ou carga +1 foram excluídos da fragmentação. Massa perdida (lock 

mass) foi setada para o íon dodecametilciclohexasiloxano carga +1 

((Si(CH3)2O))6; m/z = 445.120025).(124) 

 

4. Processamento dos dados 

 

O software Trans-Proteomic Pipeline (TPP) versão 4.3.1(78) foi usado 

para converter arquivos de formato da Thermo Fisher Scientific (.raw) em 

formatos exigidos para a análise de dados. Todos os parâmetros para TPP 

foram aqueles fornecidos pela interface inicial do software, exceto a 

probabilidade de corte que foi removida para que todas as identificações 

permanecessem no arquivo de saída. Mascot versão 2.2.2 (Matrix Science, 

Londres, Inglaterra) foi usado para identificações de peptídeos usando apenas 
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as entradas de Apis mellifera do banco de dados NCBI (lançada em 23 de 

Fevereiro, 2012), incluindo sequências de queratinas e peptídeos de tripsina 

suína. As configurações da busca incluíram tolerância de 5 ppm para o íon 

precursor, tolerância de 0,6 Da para o íon fragmento, carbamidometilação (C) 

como modificação fixa, acetilação do N-terminal de proteínas (protein N-

terminus), oxidação (M), fosforilação (Ser,Thr,Tyr) como modificações variáveis 

e 2 clivagens perdidas. As identificações dos peptídeos foram filtradas a 5% de 

false discovery rate (FDR) e identificações de proteínas foram aceitas com o 

mínimo de 2 sequências peptídicas únicas e probabilidade de identificação 

superior a 95%, calculada por TPP. Para validação das identificações de 

fosforilações, as anotações dos íons-fragmentos foram verificadas 

manualmente para cada espectro MS/MS identificando fosfopeptídeos. A 

quantificação de peptídeos originados de melitina, assim como os 

fosfopeptídeos, foram obtidas através de XIC, sendo as intensidades 

representadas pela área integrada do pico de eluição de cada peptídeo, e 

normalizadas pela intensidade de íons totais de peptídeos identificados. 

 

5. Análise quantitative Label-free 

 

Uma versão customizada de SuperHirn (versão 0.03)(74) foi usada para a 

extração e alinhamento dos fatores. A normalização dos dados foi feita através 

pela intensidade dos íons totais dos peptídeos identificados. DanteR(79) foi 
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usado para inferências estatísticas. A lista completa dos parâmetros utilizados 

nos softwares SuperHirn e DanteR é apresentada nas tabelas 10 e 11. 

 

Tabela 3   ̶ Parâmetros usados em SuperHirn. 
 

Nome do parâmetro Valor usado 
MS1 retention time tolerance (mins) 2,5 

MS1 feature CHRG range minimum (charge) 2 

RT end elution window (mins) 360 

MS1 data centroid data 1 

MS1 feature signal to noise threshold 3 

Create monoisotopic LC prole 1 

Peptide Prophet Threshold 0 

MS2 PPM m/z tolerance (ppm) 6 

MS1-to-MS2 precursor tolerance (ppm) 6 

MS1 m/z tolerance (ppm) 6 

Relative isotope mass precision (ppm) 6 

FT peak detect MS1 m/z tolerance (ppm) 6 

Save MS/MS sequenced MS1 monoisotopic peaks 0 

Store only best MS2 per feature 1 

Store only best MS2 per ALIGNED feature 1 

Activation of MS1 feature merging post processing 0 

 
Tabela 4   ̶ Parâmetros usados em DanteR. 

 
Parâmetros ANOVA Valor usado 
Model Type Linear model (lm) 

Do protein-level ANOVA checked 

Order peptides using Mean 

Minimum number of peptides 2 

Maximum number of peptides 5 

Use weighting unchecked 

FDR settings Value 

Choose method Benjamini & Hochberg 
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6. Síntese do fosfopeptídeo e controle de qualidade 

 

A síntese de melitina NH2-GIGAVLKVLTTGLPALISWIKRKRQQ-CONH2, 

adquirida com 95% de pureza, foi comprada de Peptide Specialty Laboratories 

GmbH (Heidelberg, Alemanha). A síntese da sequência foi customizada, pois 

um grupo fosfato foi adicionado ao resíduo de aminoácido serina, localizado na 

posição 18. Alíquotas do fosfopeptídeos foram tratadas com fosfatases alcalina 

(Alkaline Phosphatase, Calf Intestinal - CIP) (#M0290S, BioLabs, Inglaterra) a 

fim de remover o grupo fosfato dos resíduos de serina. O processo de 

desfosforilação consistiu na incubação do fosfopeptídeos com CIP (1 unidade 

de CIP/µg de proteína) overnight a 37°C. A confirmação da desfoforilação foi 

conduzida através de medida de massa no equipamento QExactive (Thermo 

Fisher Scientific, Bremen, Alemanha). Além da confirmação da fosforilação e 

sua perda no peptídeo intacto, nós também realizamos a digestão tríptica do 

peptídeo e fizemos uma análise LC-MS/MS no LTQ-Orbitrap Velos, apenas 

para obter a anotação dos íons-fragmentos e, assim, comparar com o 

fosfopeptídeo tríptico natural. O gradiente em LC foi conduzido em 90 minutos, 

com os mesmo parâmetros utilizados nas outras análises e a análise MS/MS 

também foi realizada com os parâmetros descritos na seção 3 de “Métodos”.  
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7. Ensaios Biológicos 

 

Todos os experimentos envolvendo a utilização de animais foram 

realizados seguindo orientações de proteção aos animais da Comissão de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

que aprovou o protocolo de pesquisa n° 351/10 em 17/11/2010.  

 

7.1 Atividade hemolítica 
 

Uma suspensão de eritrócitos humanos 1% (v/v) foi preparada com NaCl 

0,85% (v/v) e CaCl2  10 mM. Amostras de suspensão de células vermelhas 

foram incubadas com os peptídeos em concentrações variando de 0.5 µg/µL a 

0.000244 µg/µL, à temperatura ambiente, por 90 minutos. A lise das células 

vermelhas foi controlada pela medida da densidade ótica a λ=540 nm usando 

um leitor de placas. Os controles negativos empregados consistiram de 

suspensão de células vermelhas 1% (v/v) e solução salina tamponada com 

cloreto de cálcio. Os controles positivos empregados consistiram de suspensão 

de eritrócitos 1% (v/v) e igual volume de solução salina tamponada contendo o 

detergente não-iônico Triton X-100 1% (v/v) (Sigma–Aldrich). A porcentagem 

de hemólise foi calculada usando-se a seguinte equação:  

% hemólise = (A - A0 /AX – A0) * 100, onde “A” é a absorbância a λ=540 dos 

peptídeos, “A0” é a aborbância da solução salina tamponada e “AX’ é a 

absorbância da solução salina mais Triton X-100 1% (v/v). Os resultados foram 

expressos pela média ± o desvio padrão da triplicata. 
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7.2 Atividade de desgranulação de mastócitos 
 

A desgranulação foi determinada pela medida da liberação de uma 

enzima granular específica, β-hexosaminidase, a qual se colocaliza com 

histamina, como descrito previamente por Hide et al.(125) A liberação da 

enzima foi medida utilizando-se células do lavado peritonial de ratos Wistar. 

Basicamente, células foram adicionadas a placas de 96 poços nas quais 

estavam contidos os peptídeos cujas concentrações variaram de 0.1µg/µL para 

0.0011 µg/µL. As células foram estimuladas durante 15 minutos a 37°C. 

Alíquotas da enzima liberada no sobrenadante foram tratadas com o substrato 

4-nitrofenil-N-acetil-β-D-glucosaminidina por 6 h a 37°C. A reação foi 

interrompida pela adição de solução de Tris 0,2M e a quantidade de enzima 

liberada no sobrenadante foi medida a partir da mudança da densidade ótica a 

λ=405 nm, detectada por um leitor de placas. Os valores foram expressos pela 

porcentagem total de β-hexosaminidase, a qual foi determinada a partir de 

mastócitos lisados na presença de Triton X-100 1% (v/v) (Sigma–Aldrich). Os 

resultados foram mostrados pela média ± desvio padrão da triplicata.  

 

7.3 Efeito citotóxico/citolítico  
 

A viabilidade celular pode ser avaliada através da medida enzimática da 

reação, da qual participa a enzima lactato desidrogenase (LDH). A liberação da 

enzima foi medida usando-se alíquotas do sobrenadante proveniente do 

experimento da medida de desgranulação de mastócitos. O sobrenadante foi 
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incubado com o reagente de trabalho fornecido pelo Kit de medida da atividade 

de LDH (BioTecnica, Brasil) em diferentes intervalos de tempo, variando 1 

minuto cada. Seguindo-se a reação Piruvato + NADH + H+ ⇆ L-Lactato + 

NAD+, a concentração catalítica de LDH foi determinada através da velocidade 

de consumo de NADH, medida a λ=340 nm. A média da leitura da absorbância 

foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: ∆A/min = (A0-A3)/3, onde “A0” 

e “A3” são leituras de absorbância no primeiro e quarto minutos, 

respectivamente. A atividade de LDH foi calculada pela multiplicação de ∆A/min 

pelo fator 8095, tendo sido os resultados expressos em U/L. 

 

7.4 Atividade quimiotáctica 
 

A medida da taxa de migração de células polimorfonucleares foi realizada 

utilizando-se câmaras de quimiotaxia (Neuro Probe). As células foram obtidas a 

partir de inflamação subcutânea induzida em ratos Wistar. A parte inferior da 

câmara foi preenchida com solução salina contendo diferentes concentrações 

dos peptídeos, variando de 0.1µg/µL a 0.0011 µg/µL. Uma membrana de 

policarbonato contendo poros de 10 µm foi colocada entre as partes inferior e 

superior da câmara. A parte superior da câmara foi preenchida com a 

suspensão de células (~2×104células/mL em solução de NaCl 0.9%). Após 

incubação de 60 minutos a 37 °C, as células que sofreram atração pelos 

estímulos peptídicos e, consequentemente, migraram para a parte inferior da 

câmara, foram contadas na presença de azul de tripan em câmara de 
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Neubauer. Os resultados foram expressos pela média ± desvio padrão da 

triplicata.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

1. Perfil proteômico dos venenos de abelhas africanizada e 

europeias 

 

1.1 Identificação de proteínas baseada na abordagem Shotgun LC-

MS/MS 

 

O veneno da abelha africanizada e os venenos de duas subespécies de 

abelhas europeias, A. m. carnica e A. m. ligustica, foram submetidos à análise 

proteômica baseada em espectrometria de massas. Diversas técnicas 

utilizadas neste trabalho estão discutidas acima, assim como seus usos 

justificados, sendo a primeira delas a preparação da amostra antes da análise 

por espectrometria de massas. As amostras protéicas de cada veneno, que 

foram quantificadas através do método BCA (Bicinchoninic Acid Assay),(85) 

foram solubilizadas em tampão de bicarbonato de amônia (pH 8.0) contendo 

inibidores de fosfatase, uma vez que a busca por fosforilação foi realizada e o 

inibidor é indispensável na prevenção de defosforilação da amostra.  

A análise proteômica foi realizada utilizando-se três estratégias diferentes, 

sendo a primeira delas a combinação de eletroforese unidimensional, digestão 

das proteínas contidas em fragmentos do gel com tripsina e LC-MS/MS; a 
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segunda delas consistiu em digestão das proteínas totais em solução seguida 

da análise por LC-MS/MS, sendo a separação dos peptídeos por fase reversa 

em gradiente de 120 minutos. Por fim, a última estratégia baseou-se na 

digestão das proteínas totais em solução, separação dos peptídeos em 

gradiente de 360 minutos, seguida de análise MS/MS.  

O perfil proteico unidimensional obtido através de SDS-PAGE para as três 

amostras de venenos está mostrado na figura 15.  

 

Figura 15  ̶  SDS-PAGE com 12% de acrilamida, corado com 
coomassie.idas três amostras de veneno, sendo 
as letras A, C e M representativas dos venenos 
das abelhas africanizada, A. m. carnica e A. m. 
ligustica 

 

Observa-se que as três amostras apresentam um perfil de proteínas muito 

similar, sendo difícil distinguir quais proteínas ocorrem em uma amostra e não 

ocorrem nas outras. Entretanto, é possível perceber que a banda mais 

marcada pelo Coomassie, entre as regiões de 36,5 e 26,6 KDa, provavelmente 

contendo a proteína fosfolipase A-2 (PLA2), apresenta-se com marcação 
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consideravelmente mais forte na amostra do veneno da abelha africanizada do 

que a banda correspondente para os outros venenos. Embora seja arriscado 

fazer esse tipo de afirmação, a intensidade mais forte da coloração desta 

banda pode ser um indicativo de que essa proteína apresente concentrações 

mais elevadas no veneno da abelha africanizada em relação aos demais.  

Embora a estratégia GeLC-MS/MS apresente vantagens, como discutido 

anteriormente, a cobertura de sequência e, consequentemente da amostra, é 

reconhecidamente menor quando comparada à estratégia shotgun, uma vez 

que os peptídeos originados da proteólise podem ficar presos ns matriz do 

gel.(38) Como já esperado, essa estratégia de separação prévia das proteínas 

em gel conferiu menor cobertura das amostras.  

Por isso, nós decidimos utilizar o método Shotgun, tendo sido todos os 

venenos digeridos em solução com tripsina e os digestos peptídicos 

carregados em colunas C18 (“spin columns”, Harvard Apparatus) para 

desalinização e limpeza da amostra. A solução contendo todos os peptídeos 

originados a partir da digestão proteolítica foi submetida a LC-MS/MS. Para 

verificar o efeito da extensão do gradiente de separação dos peptídeos na 

identificação de peptídeos e proteínas, aplicamos gradientes de 120 (a) e 360 

minutos (b). Os dados foram adquiridos usando-se um instrumento LTQ-

Orbitrap Velos operado em modo de aquisição dependente de dados, com seis 

scans no sistema ion trap para cada scan MS1 realizado no orbitrap, utilizando-

se fragmentação CID. Todas as amostras foram analisadas em duplicata. As 

figuras 16 e 17 mostram os cromatogramas de base para as três amostras de 

veneno após 120 e 360 minutos, respectivamente. 
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Figura 16  ̶  Gradiente curto de sepração dos peptídeos dos três venenos de abelha. 
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Figura 17  ̶  Gradiente longo de sepração dos peptídeos dos três venenos de abelha. 
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Comparando-se os perfis cromatográficos mostrados na figura 16, 

representativos da separação de peptídeos proveninetes da digestão 

enzimática das três amostras de veneno em gradiente de 120 minutos, 

observa-se que em determinados tempos de eluição os picos apresentam 

intensidades semelhantes, principalmente aqueles mais intensos, assim como 

outros picos apresentam intensidades diferentes. Entretanto, tomando-se o 

aspecto geral dos cromatogramas de base, a intensidade da maioria dos picos 

parece diminuir, seguindo-se a ordem Africanizada, A. m. carnica e A. m. 

ligustica.  

Ainda, comparando-se os perfis de separação em ambos os gradientes 

curto e longo, pode-se ver que os cromatogramas de base das três amostras, 

cujos peptídeos foram separados em 360 minutos, mostraram o aumento da 

largura dos picos e a diminuição da intensidade, o que não é surpreendente 

devido à extensão no tempo de separação. Isto se deve a capacidade 

aumentada dos picos assim como a diminuição da intensidade dos picos em 

consequência da diminuição da concentração de amostra.(126) Trabalhando-

se com gradientes longos, o aumento esperado na largura dos picos e a 

redução da complexidade da amostra em cada momento durante a separação 

favorece a chance de fragmentação de peptídeos quando se utiliza o método 

de aquisição dependente de dados.  

Para a identificação das proteínas, um pequeno banco de dados foi 

criado, contendo todas as entradas de Apis mellifera presentes no banco de 

dados NCBI, juntamente às entradas de contaminantes e queratinas, com o 

intutito de reduzir o espaço de busca e otimizar o processo de identificação de 
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proteínas. A busca de identificações foi executada usando-se o servidor Mascot 

com todos os parâmetros relatados na seção “Métodos”. 

O efeito da extensão do gradiente de separação na identificação de 

peptídeos e proteínas está mostrado na figura 18.  

 

 
 
Figura 18 ̶  Efeito da extensão do gradiente de separação na cobertura da 

amostra. A cobertura da amostra foi altamente influenciada pela 
utilização dos gradientes de 120 e 360 minutos, sendo que o 
número de identificação de peptídeos e proteínas das amostras de 
venenos foi significativamente maior aplicando gradiente de 360 
min. A cobertura em ambos os gradientes está mostrada para 
todas as amostras de venenos (a) A. m. africanizada, (b) A. m. 
carnica, e, (c) A. m. ligustica. Os peptídeos foram identificados 
com Mascot (NCBInr, entradas Apis mellifera com FDR de 5%). 
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Apesar de que a maioria dos estudos de proteoma seja realizada em 

gradientes de 60 a 90 minutos, já está demonstrado que o número de 

identificações é superior quando utilizados longos gradientes, favorecendo a 

cobertura do proteoma.(127, 128) Esse foi o caso do estudo em questão, no 

qual o número de peptídeos e proteínas das três amostras de veneno de 

abelha foi superior quando se utilizou um gradiente de 360 minutos comparado 

com o gradiente de 120 minutos.  

Considerando o aumento no tempo de análise, é quase óbvio o aumento 

no número de eventos de fragmentação, ou seja, eventos MS2. Para a amostra 

de veneno da abelha africanizada, por exemplo, o número de eventos MS2 nos 

gradientes curto e longo foram 36197 e 106547, respectivamente. Levando-se 

em conta todos os peptídeos identificados compreendidos abaixo do limite de 

5% para o FDR, observa-se um aumento maior do que três vezes no número 

de peptídeos totais para todas as amostras de veneno. Comum às três 

amostras também, em ambos os gradientes, o número de peptídeos únicos é 

consideravelmente inferior comparado ao número de peptídeos totais, porque 

ocorre redundância no sequenciamento dos peptídeos em muitos scans. Ainda 

assim, o número de peptídeos únicos é muito superior no gradiente longo. Isso 

significa que a extensão no tempo de separação reduz a chance de coeluição 

de peptídeos, reduzindo o efeito chamado de íon-supressão. A redução desse 

efeito de íon-supressão resulta no aumento da intensidade do pico e na 

melhora da sensibilidade de detecção, apesar do alargamento dos picos. Essa 

razão é uma das mais consideradas para a identificação de fosfopeptídeos, por 

exemplo, a qual é favorecida pela redução do efeito de íon-supressão, uma vez 
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que fosfopeptídeos são menos abundantes e estão presentes em baixíssimas 

concentrações. 

Para a identificação das proteínas, tomou-se como critério a presença de 

no mínimo dois peptídeos únicos, cujo escore de identidade estivesse acima do 

limiar de identificação. Além disso, utilizamos o Software Trans Proteomic 

Pipeline para calcular a probabilidade de identificação de proteínas e foram 

aceitas todas as identificações com probabilidade acima de 95%. O número de 

proteínas identificadas utilizando-se gradiente longo foi consideravelmente 

superior, quando comparado ao número de proteínas identificadas utilizando-se 

gradiente curto, já que a separação foi mais eficiente e o efeito íon-supressão 

foi minimizado, favorecendo a fragmentação e possibilitando o sequenciamento 

de novos peptídeos. Os diagramas de Venn apresentados nas figuras 19 e 20 

mostram o número de proteínas identificadas em todas as amostras, assim 

como o compartilhamento de proteínas entre os venenos.  

Comparando-se o número total de proteínas identificadas em ambos os 

gradientes, 29 proteínas foram identificadas para todas as amostras de 

venenos utilizando-se gradiente de 2h (listas de identificações apresentadas 

nos anexos A, B e C), enquanto 51 foram identificadas após 6h de gradiente de 

separação na cromatografia líquida (istas de identificações apresentadas nos 

anexos D, E e F). As 29 proteínas identificadas após utilização de gradiente de 

2h também foram identificads após separação cromatográfica de 6h, ou seja, a 

identificação de todas as 21 proteínas adicionais provavelmente deve-se à 

extensão do gradiente de sepração dos peptídeos na cromatografia líquida. 
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Desse total de 29 proteínas identificadas para os três venenos utilizando-

se gradiente curto, 21 proteínas são compartilhadas pelas três amostras, como 

apresentado no diagrama de Venn (figura 19). Nenhuma proteína foi 

identificada como sendo exclusiva dos venenos da abelha africanizada e A. m. 

carnica, enquanto 2 proteínas foram unicamente encontradas no veneno de A. 

m. ligustica. Apenas 1 proteína é compartilhada pelos venenos da abelha 

africanizada e A. m. carnica; já os venenos das abelhas africanizadas e A. m. 

ligustica não compartilham nenhuma proteína; e, os venenos das abelhas 

europeias compartilham 5 proteínas.  

 

 

Figura 19  ̶  Diagrama de Venn dos perfis protéicos dos venenos 
investigados, quando utilizado gradiente de separação 
cromatográfica de 2h, previamente às análises MS. No 
diagrama estão mostrados os números de proteínas 
identificadas no veneno das três subespécies de 
abelhas, A. m. africanizada; A. m. carnica e A. m. 
ligustica. 
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Desse total de 51 proteínas diferentes identificadas para todos os 

venenos após 6h de separação cromatográfica dos peptídeos, 42 são 

compartilhadas entre os venenos de todas as subespécies de A. mellifera 

(figura 20). Os venenos das abelhas europeias possuem 44 proteínas em 

comum. O veneno da abelha africanizada compartilha 43 proteínas com o 

veneno da A. m. ligustica, sendo o mesmo número compartilhado entre a 

abelha africanizada e A. m. carnica. 

 

 
Figura 20  ̶  Diagrama de Venn dos perfis protéicos dos venenos 

investigados, quando utilizado gradiente de 
separação cromatográfica de 6h, previamente às 
análises MS. No diagrama estão mostrados os 
números de proteínas identificadas no veneno das 
três subespécies de abelhas, A. m. africanizada; A. 
m. carnica e A. m. ligustica. 

 

A lista de todas as proteínas identificadas está mostrada abaixo na tabela 

5. Na tabela, estão mostradas as probabilidades de identificação de cada 
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proteína, calculadas a partir do software Trans Proteomic Pipeline, assim como 

o número de peptídeos únicos identificados para cada proteína. As proteínas 

de veneno de abelha podem ser classificadas em 3 diferentes grupos: 

componentes verdadeiros do veneno, proteínas de função regulatória básica e 

função não clara e proteínas envolvidas em comunicação química. As 

proteínas classificadas como proteínas de função regulatória básica, assim 

como aquelas provenientes de músculos do corpo do inseto, não são 

consideradas componentes verdadeiros do veneno e, aparentemente, não 

desempenham nenhuma função no mecanismo de envenenamento ou não tem 

nenhuma contribuição para o papel biológico desempenhado pelo veneno. O 

grupo de proteínas do veneno é composto por aquelas cuja função já se 

conhece e por aquelas com função similar a de toxinas de venenos de outros 

animais, especialmente insetos sociais da ordem Himenóptera.  Neste trabalho, 

nós identificamos tanto proteínas previamente conhecidas quanto proteínas 

não descritas até o momento. Algumas dessas proteínas não previamente 

identificadas podem ser incluídas no grupo de componentes verdadeiros de 

veneno por apresentarem funções similares a de outras toxinas encontradas 

em outros venenos animais;(129) elas parecem desempenhar algum papel no 

processo de envenenamento, assim como proteção do próprio veneno. Entre 

elas, podem ser citadas as proteínas desintegrina e metaloproteinase, cisteína-

protease CG12163, CREG1, MRJPs 1, 2, 3 e 5. 
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Tabela 5  ̶  Lista de proteínas identificadas nos venenos das abelhas europeias e africanizada. O número de acesso é originado do banco 
de dados NCBI e a probablilidade de identificação foi calculada pelo Trans Proteomic Pipeline. 

 

Número 
de Acesso 

Proteína Probabilidade 
Número de Peptídeos Únicos Identificados 
A.m. 

africanizada A.m. carnica A.m. ligustica 

5627 phospholipase A-2 100.0% 33 29 27 
48101366 venom serine protease 34 99.8% 0 0 5 
58585070 major royal jelly protein 8 precursor 100.0% 16 17 16 
58585086 transferrin 1 precursor 100.0% 6 1 17 
58585098 major royal jelly protein 1 95.3% 6 0 0 
58585104 vitellogenin precursor 100.0% 0 0 20 
58585108 major royal jelly protein 2 precursor 100.0% 18 2 1 
58585116 venom serine protease 34 precursor 100.0% 1 15 19 
58585138 major royal jelly protein 5 precursor 100.0% 11 0 0 
58585142 major royal jelly protein 3 precursor 100.0% 14 2 1 
58585154 melittin precursor 100.0% 6 4 4 
58585164 alpha-glucosidase precursor 100.0% 12 0 0 
58585166 apamin preproprotein 95.9% 1 1 1 
58585180 secapin preproprotein 99.7% 3 3 2 
58585182 hyaluronidase precursor 100.0% 33 38 33 
60115688 icarapin-like precursor 100.0% 7 7 9 
66500170 neutral alpha-glucosidase AB-like isoform 2 100.0% 1 0 5 
66507455 venom protease 100.0% 4 5 6 
66511507 endochitinase isoform 2 97.3% 3 5 5 
66514614 chitinase-like protein Idgf4-like 100.0% 1 4 4 
66560290 lysosomal aspartic protease 99.4% 2 3 0 
67010041 major royal jelly protein 9 precursor 100.0% 20 24 20 
74835477 venom allergen acid phosphatase 100.0% 5 9 21 
     Continua 
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     Conclusão 
94158822 odorant binding protein 14 precursor 100.0% 5 3 6 
94400907 allergen Api m 6 precursor 100.0% 4 3 4 
110748908 A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin 

motifs 3-like 99.9% 
3 2 2 

110751310 endoplasmic reticulum resident protein 29-like 100.0% 5 5 10 
110756431 hypothetical protein LOC725074 100.0% 3 3 3 
110758297 phospholipase A2-like 100.0% 8 10 9 
187281543 venom dipeptidyl peptidase 4 precursor 100.0% 4 4 16 
187281550 venom carboxylesterase-6 precursor 100.0% 22 19 18 
221325614 C1q-like venom protein precursor 100.0% 5 4 3 
226533687 venom serine carboxypeptidase precursor 100.0% 6 5 4 
229892214 heat shock protein cognate 3 100.0% 4 1 2 
328778095 lysosomal Pro-X carboxypeptidase-like 96.9% 0 1 2 
328779578 lysozyme c-1 100.0% 5 7 6 
328780886 apolipophorins-like 100.0% 0 0 6 
328781841 mast cell degranulating peptide-like 100.0% 4 4 2 
328782499 proactivator polypeptide isoform 1 100.0% 14 21 25 
328783352 chymotrypsin inhibitor 99.6% 2 2 2 
328783471 hypothetical protein LOC725114 isoform 1 99.9% 2 0 0 
328785691 carboxypeptidase D-like 100.0% 0 1 3 
328787622 peptidylglycine alpha-hydroxylating monooxygenase 98.2% 2 1 3 
328787755 hypothetical protein LOC100577054 100.0% 4 5 5 
328787985 multiple coagulation factor deficiency protein 2 homolog 100.0% 2 1 0 
328788558 putative cysteine proteinase CG12163-like 100.0% 6 9 11 
328789222 nucleobindin-2-like 100.0% 2 6 3 
328789531 hypothetical protein LOC408666 100.0% 18 20 20 
328790510 dnaJ homolog subfamily B member 11-like 100.0% 1 2 1 
328790726 venom acid phosphatase Acph-1-like 100.0% 4 8 5 
335892796 peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B precursor 100.0% 8 8 10 
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Dentre as 42 proteínas compartilhadas por todos os venenos, podem ser 

encontradas as principais toxinas de venenos, as quais já foram identificadas 

em trabalhos anteriores, tais como melitina, fosfolipase-A2, hialuronidase, 

carboxilesterase, api m 6, serina-carboxipeptidase, entre outras.(130-132) As 

fosfolipases são relativamente comuns em venenos de himenópteros, 

ocorrendo principalmente as formas –A e –B.(133) Essa enzima cataliza a 

hidrólise específica de ésteres de 1,2-diacil-3-sn glicerofosfolipídeos nas 

posições sn-1 e sn-2, liberando ácidos graxos.(134) Por isso, as fosfolipases 

são capazes de perturbar a estrutura das membranas celulares após 

rompimento da camada fosfolipídica, levando a danos à membrana como 

formação de poros, lise celular, inflamação e danos ao tecido.(25) Em venenos 

de abelhas as fosfolipases são bem conhecidas pela atividade hemolítica e por 

função alergênica.(135) Outras proteinases também foram detectadas, como 

serina-carboxipeptidase, protease de veneno, cisteína-protease, dipeptidil-

peptidase 4 e desintegrina e metaloproteinase, indicando que os venenos têm 

capacidade lítica potencialmente alta.  

Uma das proteínas identificadas pela primeira vez em venenos de abelha 

consiste na proteína desintegrina e metaloproteinase, a qual deve estar 

relacionada à ocorrência de mionecrose, danos da pele, edema, entre outras 

reações inflamatórias.(136) A degradação da matriz extracelular provocada por 

essa proteína parece ser o fator resonsável pela ocorrência de hemorragia e 

edema ao redor do local da ferroada.(136) Além desses, outros sintomas 

típicos causados pela ação das desintegrinas e metaloproteinases no processo 

de envenenamento podem ser choque e alguns tipos de coagulopatias.(137)  
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Algumas dessas manifestações já tiveram sido relatadas em pacientes que 

sofreram ataques em massa por abelhas.(138)  

A presença da proteína transferrina também foi relatada na presente 

investigação. Essa proteína já havia sido identificada no veneno de abelhas 

europeias e vespas.(139, 140) Transferrina é uma glicoproteína ligadora de 

ferro que controla os níveis de ferro livre nos fluidos biológicos. Por causa 

disso, pode exercer efeito bactericida, uma vez que íons Fe+3 ficam 

indisponíveis impedindo a sobrevivência dos microorganismos.(141) Sendo 

assim, a presença dessa proteína nos venenos pode estar relacionada a 

função antibacteriana(142), o que é importante para a proteção dos ninhos, que 

podem ser alvos de bactérias. Outra proteína chamada cisteína-protease 

CG12163 parece um notável candidata para futuras investigações devido à 

presença da proteína funcionalmente similar, a serina-protease de veneno de 

abelha, a qual é reconhecida como um alérgeno.(143)  

CREG1 é uma outra proteína nova, que já foi relacionada anteriormente a 

fatores de inibição do crescimento celular e diferenciação.(144) Diferentes tipos 

de fatores de crescimento já foram identificados nos venenos de abelhas 

europeias e vespas.(139, 140)  Essas proteínas são importantes na 

preservação do tecido do reservatório do veneno. Considerando a presença de 

diversas proteases, as quais poderiam lesar o próprio reservatório de veneno, a 

CREG1 pode desempenhar um papel de controle do crescimento celular, 

prevenindo a ruptura do tecido que poderia ser causado pelos componentes 

citolíticos. 
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A proteína ligada ao odor foi identificada neste trabalho, a qual também foi 

encontrada no veneno de S. invicta. O grupo de proteínas ligadas ao odor 

identificadas no veneno dessa formiga está relacionado à comunicação 

química. Essas proteínas são produzidas pelas sensilas quimiosensoras do 

inseto e secretadas na linfa sensilar, assim como nos venenos de 

himenópteros.(145) Apesar do papel relacionado à comunicação química, 

essas proteínas ainda têm função desconhecida nos venenos. Além disso, 6 

proteínas conhecidas como Proteínas Principais de Geléia Real (MRJPs) foram 

identificadas em nosso estudo. Embora elas sejam homólogas a proteínas 

conhecidas como yellow-like, que são comuns em artrópodes, as MRJPs foram 

unicamente identificadas dentro do gênero Apis.(146) Elas constituem 90% das 

proteínas totais da geléia real,(147) a substância produzida, secretada e 

utilizada para alimentar as larvas de abelhas em desenvolvimento. Além da 

expressão dessas proteínas em glândulas hipofaríngeas, MRJP1 e MRJP2 já 

foram também encontradas no cérebro de abelhas.(148) Recentemente, 

MRJP8 e MRJP9 foram reconhecidas pela União Internacional da Sociedade 

de Imunologia (IUIS) como proteínas alergênicas, chamadas Api m 11.(149) 

Aqui, neste trabalho, MRJPs 1, 2, 3 e 5 foram pela primeira vez encontradas no 

venenos de abelhas. 

Outras proteínas identificadas podem ser relacionadas ao papel de auto-

proteção do veneno, tais como: peptidil-prolil cis-trans isomerase, proteína de 

choque térmico, inibidor de quimiotripsina e dipeptidil-peptidase 4. 

Aparentemente, elas parecem estar envolvidas na manutenção de toxinas 

ativas/inativas no veneno enquanto ainda armazenadas no reservatório de 
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veneno, assim como, na maturação de toxinas secretadas a partir dos seus 

precursores. A proteína tipo C1q identificada nos três venenos parece ser 

similar ao primeiro componente da via clássica do sistema complemento, 

constituindo um importante elo entre a resposta imune inata e adquirida. A 

presença dessa proteína no veneno pode estar relacionada a ativação do 

sistema complemento observada durante o processo de envenenamento.(150)  

Entre todas as 42 proteínas comuns aos venenos, 11 alérgenos também 

estão sendo compartilhados, entre os 12 já descritos, sendo a vitelogenina o 

único alérgeno não compartilhado e encontrado unicamente no veneno da 

abelha A. m. ligustica.  

O fato de que as principais toxinas e maioria dos alérgenos de venenos 

de abelha estão sendo compartilhados por todos os venenos pode ser um 

indicativo de que os mecanismos de ação destes venenos provavelmente são 

bastante semelhantes entre si. Essa alta similaridade de composição protéica, 

poderia, por sua vez, favorecer a neutralização dos venenos pelo soro 

antiveneno já produzido especificamente para o veneno da abelha africanizada. 

Apesar de esta possibilidade ser factível, isso é algo que deve ser testado 

cautelosamente porque existem outros componentes com função desconhecida 

ou com função ainda não relacionada ao mescanismo de envenenamento ou 

resposta alérgica, tornando a sutil diferença de composição uma importante 

barreira na neutralização dos mesmos.  

Embora o conhecimento acerca da composição do veneno seja relevante 

para o entendimento do mecanismo de ação, não é apenas a composição 

protéica que determina o grau de toxicidade do veneno, ou ainda semelhanças 
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ou diferenças entre os venenos de subespécies de abelhas. Além da análise de 

isoformas, que confere uma representação mais próxima da composição 

protéica do veneno, a análise proteica quantitativa pode acrescentar 

informações extremamente importantes, uma vez que a concentração das 

toxinas no veneno também pode consistir em um fator a ser considerado no 

grau de toxicidade do veneno. Além disso, pensando-se na neutralização do 

veneno pelo soro antiveneno, este pode ter diferente ação neutralizadora em 

função da concentração de toxinas em cada veneno. Levando-se em conta o 

fato de que não há nenhum dado sobre a análise quantitativa de venenos de 

abelhas na literatura utilizando-se espectrometria de massas, infere-se que a 

mesma não teve sido realizada até o momento.  

Considerando a importância que os dados podem apresentar, 

contribuindo para o estudo comparativo de venenos e possível inferência sobre 

a aplicabilidade de terapias eficientes comuns às diferentes subespécies de 

Apis mellifera, foi decidida a realização de análise proteômica quantitativa, a 

qual está discutida na próxima seção seguinte.  

 

2. Diferenças quantitativas em nível protéico entre os 

venenos de abelhas europeia e africanizada 

 

Após a etapa de preparação, as amostras de veneno foram submetidas à 

digestão em solução e limpeza com coluna C18 e, então submetidas ao LC-

MS/MS. As análises LC-MS/MS foram realizadas em duplicatas para cada 
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amostra de veneno. Nós seguimos uma conduta de quantificação label-free 

baseada na utilização do programa bem estabelecido SuperHirn, em 

combinação com abordagens estatísticas modernas para determinar as 

diferenças quantitativas do proteoma de venenos de abelhas.  

A análise quantitativa seguiu um fluxograma, o qual está mostrado 

resumidamente na figura 21. Os peptídeos obtidos após digestão com tripsina 

foram analisados em duas aquisições LC-MS/MS independentes. Os arquivos 

de dados “brutos” (“Raw data”) foram convertidos num formato aberto através 

do programa Trans Proteomic Pipeline (TPP). As identificações dos peptídeos 

foram obtidas através do Mascot. Os fatores foram detectados e alinhados pelo 

SuperHirn. O mapa mestre portando todos os fatores foi normalizado e as 

análises estatísticas foram realizadas em DanteR. 
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Figura 21  ̶  Fluxograma da análise proteômica quantitativa 
dos venenos de abelha. O veneno A representa 
a amostra da abelha A. m. africanizada, o 
Veneno C e L correspondem às amostras das 
abelhas europeias, A. m. carnica e A. m. 
ligustica, respectivamente. 

 

Considerando que um maior número de proteínas foram identificadas 

utilizando-se gradiente de 6h na cromatografia líquida e que nehuma proteína 

foi exclusivamente identificada após gradiente de 2h, somente os dados 

obtidos daquele conjunto de experimentos foram submetidos à análise 

quantitativa. Os mesmos parâmetros de identificação dos peptídeos inseridos 
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no Mascot foram utilizados na análise quantitativa e FDR inferior a 5%. Devido 

ao fato de que a plataforma de análise conta com a vantagem do 

compartilhamento de identificações de peptídeos através dos fatores alinhados, 

diversos peptídeos foram quantificados, mesmo não tendo sido identificados 

em todas as aquisições. 

Ambos os venenos de abelhas europeias foram comparados ao veneno 

da abelha africanizada. Por isso, os valores diferenciais representativos do 

número de vezes que a proteína está presente em quantidades inferiores 

apresentam um sinal de negativo (-), ou quando superiores (nenhum sinal), 

tomando como base o veneno da abelha africanizada. Todas as proteínas 

consideradas quantitativamente alteradas estão mostradas nas tabelas 6 e 7. 

Todas essas proteínas mostradas apresentaram significância estatística, sendo 

o p value <0,05. Os asteriscos mostrados lateralmente aos números dos 

valores diferenciais representam o limiar do p value calculado através do teste 

ANOVA. 

Comparando-se os venenos de A. m. carnica e africanizada, 10 proteínas 

foram encontradas com as quantidades alteradas, sendo 3 delas detectadas 

em quantidades superiores no veneno da abelha europeia em relação ao 

veneno da africanizada. A tabela 6 mostra todas as proteínas diferencialmente 

detectadas em ambos os venenos, sendo os valores diferenciais 

representativos do número de vezes que a proteína está presente em 

quantidades inferiores ou superiores. Por exemplo, o conhecido alérgeno 

fosfatase ácida foi detectada em quantidade estatisticamente significante 

diferente (p value<0,01), sendo 1,8 vezes maior no veneno de A. m. carnica em 
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relação ao veneno da africanizada. Já o peptídeo desgranulador de mastócitos, 

outro componente tóxico de venenos de abelha, foi encontrado em quantidade 

também estatisticamente significante diferente (p value < 0,001), sendo 12,3 

vezes menor no veneno da abelha europeia comparado ao veneno da 

africanizada. 

 
Tabela 6   ̶  Proteínas quantitativamente diferenciais nos venenos da abelha 

africanizada e A.m.carnica. 
 

Proteína Valor diferencial (C/A) 

mast cell degranulating peptide-like -12,3*** 

allergen Api m 6 precursor -4,0** 

endoplasmic reticulum resident protein 29-like -3,0*** 

peptidylglycine alpha-hydroxylating monooxygenase -2,4** 

phospholipase A-2 -1,7*** 

endochitinase isoform 2  -1,7** 

lysozyme c-1 -1,4** 

venom allergen acid phosphatase 1,8** 

venom serine protease 34 precursor 4,7*** 

heat shock protein cognate 3 6,5** 

*p value<0,5    ** pvalue<0,1   ***pvalue<0,01 
 

Considerando as 43 proteínas identificadas e compartilhadas pelos 

venenos das abelhas A. m. carnica e africanizada, número que pode ser visto 

no diagrama de Venn apresentado anteriormente na figura 20, nós 

consideramos um número pequeno 10 proteínas quantitativamente diferenciais. 

Ainda, outro importante número a ser levado em conta é o número de proteínas 

com função conhecidamente alergênica ou tóxica. Dentre essas 10 proteínas, 

 
 



100 
 

apenas 5 são toxinas ou alérgenos importantes no veneno, os quais são 

mostrados na figura 22 com os respectivos valores quantitativos diferenciais. 

Ainda, entre essas 5 proteínas, 2 foram encontradas em quantidades 

superiores no veneno da abelha europeia (venom serine protease 34, venom 

allergen acid phosphatease). 

 

 

Figura 22  ̶  Toxinas e alérgenos quantitativamente diferenciais nos venenos da 
abelha africanizada e A. m. carnica. 

 

Comparando-se os venenos das abelhas A. m. ligustica e africanizada, 

apenas 4 proteínas foram encontradas com a quantidade alterada, dados 

mostrados na tabela 7.  
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Tabela 7  ̶  Proteínas quantitativamente diferenciais nos venenos da abelha 
africanizada e A.m.ligustica 

 

Proteína Valor diferencial (L/A) 

mast cell degranulating peptide-like  -34,7** 

venom dipeptidyl peptidase 4 precursor 5,1* 

venom serine protease 34 precursor  12,8** 

venom allergen acid phosphatase 20** 

*p value<0,5    ** pvalue<0,1   ***pvalue<0,01 
 

Dentre essas 4 proteínas, 3 foram encontradas em quantidades maiores 

no veneno da abelha europeia em relação ao veneno da africanizada (venom 

serine protease 34, venom allergen acid phosphatase and venom dipeptidyl 

peptidase 4). Todas essas proteínas apresentam função alergênica ou tóxica 

conhecida, por isso estão mostradas novamente na figura 23. 

 

 
 

Figura 23  ̶  Alérgenos e toxinas quantitativamente diferenciais nos venenos da 
abelha africanizada e A.m. ligustica. 
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Esses resultados sugerem que a notável diferença na concentração de 

alérgenos detectada entre todos os venenos poderiam representar uma 

importante fator a ser considerado quando aplicada imunoterapia em pacientes 

alérgicos a venenos de abelhas. Neste caso, a utilização de venenos 

específicos poderia levar a uma melhor proteção dos pacientes alérgicos.  

Contrariamente, considerando-se que proteínas diferencialmente 

expressas foram comuns em ambas as comparações entre o veneno da abelha 

africanizada e os venenos das abelhas europeias, apenas 11 proteínas dentre 

51 foram encontradas em quantidades significativamente diferentes, tendo sido 

8 proteínas detectadas em maior abundância no veneno da abelha 

africanizada. Agregando-se a isso o fato de que melitina, a principal toxina dos 

venenos de abelhas, não foi detectada em quantidades diferenciais e a 

segunda toxina mais importante, fosfolipase A-2, foi encontrada em maior 

abundância no veneno da abelha africanizada, assim como o peptídeo 

desgranulador de mastócitos, em termos de neutralizção dos efeitos tóxicos 

dos venenos, é possível que um antiveneno produzido especificamente para o 

veneno da abelha africanizada seja eficiente na neutralização da toxicidade 

causada pelos venenos das outras subespécies. 

Os resultados obtidos neste trabalho corroboram outros estudos, nos 

quais a comparação da ação tóxica desses venenos mostrou graus de 

toxicidade similares, sendo os acidentes causados por abelhas africanizadas 

considerados mais danosos às vítimas devido ao fato de que essas abelhas 

costumam fazer ataques em massa.(151)  
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Embora todos esses resultados e prévios trabalhos nos levem a acreditar 

que um antiveneno produzido especificamente para a abelha africanizada 

poderia ser amplamente utilizado em acidentes com outras abelhas, é claro 

que os estudos de venenos de abelhas devem ser cada vez mais 

aprofundados, pois quanto mais conhecimento acerca dos componentes com 

função já caracterizada e caracterização de potenciais novos alérgenos e 

toxinas contribuirá para o estabelecimento de melhores terapias e tratamentos 

para as vítimas de acidentes com esses animais. Considerando que a 

neutralização de uma toxina por anticorpos específicos pode ser influenciada 

pela concentração da toxina, a análise proteômica quantitativa dos venenos 

permitiu a caracterização molecular mais detalhada dos componentes 

presentes nos venenos. 

 

3. Identificação de fosforilações em toxinas de venenos de 

abelha 

 

Seguindo o objetivo de aprofundar os estudos e obter novas informações 

a respeito dos componentes dos venenos, nós partimos para a análise de 

possíveis modificações pós-traducionais nas proteínas, uma vez que elas 

podem alterar significativamente o reconhecimento da toxina pelo anticorpo, 

assim como a toxicidade da proteína. Sendo assim, nós decidimos investigar a 

possível presença de fosforilações, uma das modificações pós-traducionais 
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mais comumente encontradas em proteínas, a fim de agregar novas 

informações, já que esse tipo de estudo não foi realizado até o momento. 

Considerando todos os peptídeos compreendidos pelo limiar de 5% do 

FDR, como já mostrado e discutido anteriormente, o número de fosfopeptídeos 

identificados nos três diferentes venenos de abelha foi superior quando 

utilizando-se  gradiente de separação de 6h em comparação ao gradiente mais 

curto, de 2h. A figura 24, apresentada abaixo, mostra os números de 

fosfopeptídeos identificados em ambos os gradientes. 

Devido ao fato de que as fosfoproteínas estão presentes em baixas 

concentrações e representam uma pequena porção da mesma proteína não 

modificada, o gradiente longo favoreceu a separação dos fosfopeptídeos que 

poderiam ter sido coeluídos com os mesmos peptídeos não fosforilados em 

gradiente curto. Além da extensão do gradiente reduzir o efeito de coeluição, 

também diminuiu o efeito de supressão iônica. Isso quer dizer que, enquanto 

os fosfopeptídeos poderiam não ser fragmentados após utilização do gradiente 

curto, eles tiveram mais chance de serem fragmentados após aplicação do 

gradiente longo. 
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Figura 24  ̶  Identificação de fosfopeptídeos em todas as amostras de 

veneno. Número de fosfopeptídeos identificados após 
separação por cromatografia líquida utilizando-se gradientes 
curto (120 min) e longo (360 min). 

 

As tabelas 8, 9 e 10 apresentam todos os peptídeos identificados com 

pelo menos uma fosforilação, estando essa fosforilação localizada nos resíduos 

de serina, tirosina ou treonina. Todos os fosfopeptídeos apresentaram escore 

superior ao limiar de identificação fornecido pelo Mascot. 

 
Tabela 8  ̶  Fosfopeptídeos identificados no veneno da abelha africanizada.  

 
Número de 
Acesso Sequência Carga (+) Mascot 

Score 
60115688 SVESVEDFDNEIPK 2 55.64 

328782876 RFLVEVFTLAELAGK 2 37.89 

58585154 VLTTGLPALISWIK 2 36.95 

58585154 VLTTGLPALISWIK 2 33.82 

66548261 TPDEAAKLAADLKSK 2 31.62 

58585154 VLTTGLPALISWIKRK 2 29.89 

    

   

Continua 

120 min 360 min 

19 

64 

9 

57 

19 

64 

A. m. africanizada 

A. m. carnica 

A. m. ligustica 
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Continuação 

   
    110749155 LLLSSATER 2 29.79 

328778663 KSYVIK 2 26.64 

328782876 RFLVEVFTLAELAGK 3 24.16 

328783824 SSPAQVLK 2 23.77 

328787040 SIASKDKTQNMQSTMK 4 23.09 

66519149 TLFDELVTK 2 22.15 

328781546 NMCINIFSYWR 3 21.9 

328782641 LLLRAGADPTHR 3 21.59 

328778335 KHLGPVSKLLR 2 21.04 

328786967 NPTRETLTKLK 2 20.91 

328786654 LDGNTTSSTRSK 2 20.15 

328785779 DLMCSLK 2 20.15 

328789717 GARMLIRVANNISK 4 20.07 

328786521 VAITLTGCLR 2 19.7 

328777816 SEMKIFDK 2 19.68 

328784805 NSESAPVLK 2 19.59 

328787757 LTMAGNEFRAAAR 2 19.43 

328776425 ENGQRKVPGPMLNTTK 4 19.29 

328789212 LRASMKNQDEVEVLK 2 19.17 

328787114 YIGSTIGRVANKISMGK 4 19.08 

328786075 AWGPIISALCRAYDKAPDR 4 19.02 

48097668 VPTQALR 2 18.73 

328776313 ISSCLTSIIK 3 18.71 

328791978 MLGVYIK 2 18.69 

66548973 SEGFGKIVK 2 18.67 

328777241 IGNMGQANYAASKAGVIALTK 4 18.63 

328779065 KRAAIGNTVR 3 18.5 

328787362 EGANSIGGGLR 2 18.4 

339715114 QAFYVQTFLK 3 18.26 

328785970 SSTVPLAKRQASLK 4 18.17 

66515278 YQEALAYR 2 18.12 

328776251 SVGSVSLSTKDQIK 2 17.97 

    

   

Continua 
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Conclusão 

    328782669 SKPDYIK 2 17.88 

328791042 KETLQMLKK 2 17.86 

328787304 QLISPTK 2 17.86 

328793136 NLYGEAAKQLIR 3 17.14 

110749872 DEITHAIK 2 17.13 

328792885 QAWTGVK 2 17.12 

328786869 LLISLVSGPK 2 16.52 

48097314 GKTMTATTGK 2 16.45 

48095908 STSESNLSDK 3 16.4 

328787695 ALTVIKPSAMK 2 16.29 

328776802 LSNTLISRGLLTPK 4 16.08 

328787880 DVEVTKIVIHEEIIKK 5 15.79 

328787101 LILPYLDIK 3 15.58 

328786984 STVINAMLR 2 15.56 

328788637 SRPMGNK 2 15.38 

328790111 LESLLEVAGIGK 3 15.34 

328779721 LKPLPKTSSV 3 15.23 

48109772 VSQPIDDQSKSYR 4 14.89 

328790944 TKPFLK 2 14.21 

328786869 LLISLVSGPKK 3 14.15 

110777042 HLRTLSLKPVKSIDIK 3 13.67 

58585154 VLTTGLPALISWIK 2 13.43 

48095928 MGLLTVLKKLK 2 13.35 

328784395 ETETTPK 2 13.05 

328786551 CTHFLK 2 11.97 

328792001 IVKKTIIK 2 11.7 
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Tabela 9  ̶  Fosfopeptídeos identificados no veneno de A. m. carnica. 
 

Código de 
Acesso Sequência Carga (+) 

Mascot 
Score 

60115688 SVESVEDFDNEIPK 2 55.64 

328782876 RFLVEVFTLAELAGK 2 37.89 

66548261 TPDEAAKLAADLKSK 2 31.62 

58585154 VLTTGLPALISWIKRK 2 29.89 

110749155 LLLSSATER 2 29.79 

328782876 RFLVEVFTLAELAGK 3 24.16 

328783824 SSPAQVLK 2 23.77 

328787040 SIASKDKTQNMQSTMK 4 23.09 

66519149 TLFDELVTK 2 22.15 

328781546 NMCINIFSYWR 3 21.9 

328783546 IVENAQLLSQISDK 3 21.52 

328778335 KHLGPVSKLLR 2 21.04 

328786967 NPTRETLTKLK 2 20.91 

328786654 LDGNTTSSTRSK 2 20.15 

328785779 DLMCSLK 2 20.15 

328789717 GARMLIRVANNISK 4 20.07 

328786521 VAITLTGCLR 2 19.7 

328777816 SEMKIFDK 2 19.68 

328784805 NSESAPVLK 2 19.59 

328787757 LTMAGNEFRAAAR 2 19.43 

328776425 ENGQRKVPGPMLNTTK 4 19.29 

328789212 LRASMKNQDEVEVLK 2 19.17 

328786075 AWGPIISALCRAYDKAPDR 4 19.02 

48097668 VPTQALR 2 18.73 

328791978 MLGVYIK 2 18.69 

66548973 SEGFGKIVK 2 18.67 

328779065 KRAAIGNTVR 3 18.5 

328790847 NALYSKDK 2 18.41 

328787362 EGANSIGGGLR 2 18.4 

339715114 QAFYVQTFLK 3 18.26 

328785970 SSTVPLAKRQASLK 4 18.17 

66515278 YQEALAYR 2 18.12 

    

   

Continua 
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Conclusão 

    328793136 NLYGEAAKQLIR 3 17.14 

110749872 DEITHAIK 2 17.13 

328792885 QAWTGVK 2 17.12 

110750077 LILNSSMKVLK 3 16.72 

328786869 LLISLVSGPK 2 16.52 

48095908 STSESNLSDK 3 16.4 

328787695 ALTVIKPSAMK 2 16.29 

328781373 VNLVALILHSTGSRSPNSKLAETLHRPIR 5 15.99 

328787880 DVEVTKIVIHEEIIKK 5 15.79 

328787101 LILPYLDIK 3 15.58 

328786984 STVINAMLR 2 15.56 

328788637 SRPMGNK 2 15.38 

328790111 LESLLEVAGIGK 3 15.34 

328779721 LKPLPKTSSV 3 15.23 

48109772 VSQPIDDQSKSYR 4 14.89 

328790944 TKPFLK 2 14.21 

328786869 LLISLVSGPKK 3 14.15 

110777042 HLRTLSLKPVKSIDIK 3 13.67 

58585154 VLTTGLPALISWIK 2 13.43 

48095928 MGLLTVLKKLK 2 13.35 

328784395 ETETTPK 2 13.05 

328792001 IVKKTIIK 2 11.7 

 
Tabela 10  ̶  Fosfopeptídeos identificados no veneno de A. m. ligustica.  

 
Código de 
Acesso Sequência Carga 

(+) 
Mascot 
 Score 

60115688 SVESVEDFDNEIPK 2 55.64 

328782876 RFLVEVFTLAELAGK 2 37.89 

58585154 VLTTGLPALISWIK 2 33.82 

66548261 TPDEAAKLAADLKSK 2 31.62 

58585154 VLTTGLPALISWIKRK 2 29.89 

110749155 LLLSSATER 2 29.79 

    

   

Continua 
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Continuação 

    328783824 SSPAQVLK 2 23.77 

328787040 SIASKDKTQNMQSTMK 4 23.09 

66519149 TLFDELVTK 2 22.15 

328781546 NMCINIFSYWR 3 21.9 

328783546 IVENAQLLSQISDK 3 21.52 

328778335 KHLGPVSKLLR 2 21.04 

328786967 NPTRETLTKLK 2 20.91 

328786654 LDGNTTSSTRSK 2 20.15 

328785779 DLMCSLK 2 20.15 

328789717 GARMLIRVANNISK 4 20.07 

328786521 VAITLTGCLR 2 19.7 

328777816 SEMKIFDK 2 19.68 

328784805 NSESAPVLK 2 19.59 

328776425 ENGQRKVPGPMLNTTK 4 19.29 

328789212 LRASMKNQDEVEVLK 2 19.17 

328786075 AWGPIISALCRAYDKAPDR 4 19.02 

48097668 VPTQALR 2 18.73 

328776313 ISSCLTSIIK 3 18.71 

328791978 MLGVYIK 2 18.69 

66548973 SEGFGKIVK 2 18.67 

328782884 EKVDDDILSEEASK 3 18.59 

110760604 KLPTSIR 2 18.58 

328790847 NALYSKDK 2 18.41 

328787362 EGANSIGGGLR 2 18.4 

339715114 QAFYVQTFLK 3 18.26 

328785970 SSTVPLAKRQASLK 4 18.17 

66515278 YQEALAYR 2 18.12 

328776251 SVGSVSLSTKDQIK 2 17.97 

328782669 SKPDYIK 2 17.88 

328791042 KETLQMLKK 2 17.86 

328787304 QLISPTK 2 17.86 

328793136 NLYGEAAKQLIR 3 17.14 

110749872 DEITHAIK 2 17.13 

    

   

Continua 
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Conclusão 

    328776161 LQESFSDPESLILPLILQNK 4 17 

110750077 LILNSSMKVLK 3 16.72 

328786869 LLISLVSGPK 2 16.52 

48095908 STSESNLSDK 3 16.4 

328787695 ALTVIKPSAMK 2 16.29 

328788337 ETKKTK 2 16.11 

328781373 VNLVALILHSTGSRSPNSKLAETLHRPIR 5 15.99 

328787880 DVEVTKIVIHEEIIKK 5 15.79 

328786984 STVINAMLR 2 15.56 

328788637 SRPMGNK 2 15.38 

328790111 LESLLEVAGIGK 3 15.34 

328782814 MTTSNGIK 2 15.26 

328780361 LSNDSPAIK 2 15.06 

48109772 VSQPIDDQSKSYR 4 14.89 

328781339 KKSITIK 2 14.84 

328790944 TKPFLK 2 14.21 

110777042 HLRTLSLKPVKSIDIK 3 13.67 

58585154 VLTTGLPALISWIK 2 13.43 

48095928 MGLLTVLKKLK 2 13.35 

328784395 ETETTPK 2 13.05 

328792001 IVKKTIIK 2 11.7 

 

Um elevado número de fosfopeptídeos foi identificado. Porém, porque 

utilizamos como critério de identificação de proteínas o mínimo de dois 

peptídeos diferentes para cada proteína, além do fato de que existem muitos 

peptídeos, gerados através da ação de proteases do próprio veneno, que não 

resultam em identificação de proteínas, apenas 2 proteínas identificadas em 

todas as amostras apresentaram peptídeos fosforilados. Ambas as proteínas 

foram previamente identificadas em venenos de abelhas europeias.  
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O estudo pioneiro na caracterização do fosfoproteoma de venenos de 

abelhas revelou que uma das fosfoproteínas identificadas consiste na toxina 

mais importante do veneno, a melitina. Além dessa, icarapina é a outra toxina, 

previamente identificada no veneno de A. m. carnica,(152) que foi identificada 

na forma fosforilada no presente trabalho. A tabela 11 mostra as quatro 

diferentes sequências de fosfopeptídeos identificados em melitina, os quais 

possuem sequências similares, sendo a diferença resultante de perdas de 

clivagem pela tripsina, e o único fosfopeptídeo pertencente à icarapina. Todos 

os fosfopeptídeos foram encontrados em todas as amostras. 

 

Tabela 11 ̶  Fosfopeptídeos identificadas em duas proteínas dos 
venenos das abelhas africanizada e europeias. 

 
Toxina Melitina Icarapina 

Fosfopeptídeo 
VLTpTGLPALISWIK SVESpVEDFDNEIPK 

VLTTGLPALISpWIK - 

VLTTGLPALISpWIKRK - 

 

Melitina é o principal componente tóxico do veneno de Apis mellifera e 

tem sido intensivamente estudado. Melitina é um peptídeo, cuja sequência é 

constituída por 26 resíduos de aminoácidos (NH2-

GIGAVLKVLTTGLPALISWIKRKRQQ-CONH2), na qual a região amino-terminal 

(resíduos 1-20) é predominantemente hidrofóbica enquanto a região carboxi-

terminal (residues 21-26) é hidrofílica devido à presença de aminoácidos 

positivamente carregados. O peptídeo ativo é liberado do seu precursor, 

promelitina, durante sua biosíntese no veneno de abelha.(24) Numerosos 

estudos contribuído para o nosso entendimento sobre as propriedades 
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químicas e estruturais, atividade celular, e mecanismos de interação lipídeos-

proteínas.(18, 22) Entretanto, nenhuma melitina fosforilada havia sido até então 

identificada.  

Além disso, quando investigando a lista de peptídeos constitutivos de 

melitina, surpreendentemente nós observamos que doze sequências foram 

identicadas nos venenos das abelhas africanizada e A. m. carnica e onze 

sequências no veneno de A. m. ligustica, todas compreendendo a substituição 

de um resíduo de aminoácido localizado na posição 15 da sequência completa, 

o qual é o oitavo resíduo do peptídeo originado de digestão com tripsina, como 

pode ser visto na tabela 12.  

Apesar de que melitina não foi detectada em quantidades diferenciais na 

análise quatitativa dos venenos, nós buscamos por possíveis diferenças 

relacionadas a abundância das diversas formas polimórficas de melitina. 

Embora não fosse possível acessar a extensão completa do polimorfismo 

desse peptídeo, devido ao fato de que o N- e C-terminais são pouco 

suscetíveis a fragmentação e identificação, nós realizamos a quantificação 

baseada em XIC dos sinais obtidos para verificar a extensão do polimorfismo 

do peptídeo tríptico em cada amostra de veneno. A intesidade foi obtida 

manualmente considerando-se a área integrada do pico presente em cada XIC 

correspondente aos diferentes peptídeos. Os valores de intensidade foram 

normalizados pela intensidade de íons totais correspondentes a todos os 

peptídeos identificados para todas as amostras.  
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Tabela 12  ̶  Sequências do peptídeo derivado de melitina. Doze sequências do 
peptídeo originado da digestão tríptica da melitina foram 
identificadas por LC-MS/MS, com a substituição de um resíduo de 
aminoácido na mesma posição da sequência. Os aminoácidos 
sublinhados representam as fosforilações identificadas. 

  
Massa 

Calculada 
(Da) 

m/z 
Experimental  

Sequênciaa 
Desvio 
ppm  

Intensidade XIC Normalizadab 
(%) 

A C L 
1496,8967 749,4569 VLTTGLPGLISWIK 1.75 4.11E+00 5.97E-03 4.27E-03 
1526,9072 764,4594 VLTTGLPSLISWIK -1.92 7.62E-01 5.52E-01 7.62E-01 

1536,9279 769,4714 VLTTGLPPLISWIK -0.31 1.04E-01 1.07E-01 1.32E-01 

1540,9229 771,4675 VLTTGLPTLISWIK -1.53 1.48E-02 1.29E-02 1.94E-02 

1552,9592 777,4858 VLTTGLPILISWIK -1.44 4.33E-04 2.85E-04 2.32E-04 

1553,9181 777,9885 VLTTGLPNLISWIK 2.80 1.23E-01 3.51E-04 1.78E-04 

1554,9021 778,4582 VLTTGLPDLISWIK -0.19 5.11E-02 3.63E-02 3.70E-02 

1567,9338 784,9763 VLTTGLPQLISWIK 0.97 6.96E+00 8.25E+00 6.73E+00 

1568,9178 785,4689 VLTTGLPELISWIK 3.46 1.75E-02 2.64E-02 1.06E-02 

1599,9058 800,9584 VLTTGLPCLISWIK 0.62 5.01E-03 5.22E-03 7.93E-03 

1625,9545 813,9816 VLTTGLPWLISWIK -3.26 1.72E-05 5.63E-05 0.00E+00 

1510,9123 756,4638 VLTTGLPALISWIK 0.51 8.79E+01 9.10E+01 9.23E+01 

1590,8786 796,4443 VLTTGLPALISWIK -0.60 4.53E-04 5.71E-05 1.65E-05 

1590,8786 796,4461 VLTTGLPALISWIK -2.83 8.56E-04 7.63E-05 4.67E-05 

 

A sequência original e previamente conhecida, com um resíduo de 

alanina na posição variável (Ala15), é a versão mais abundante na nossa 

análise para todas as amostras de veneno. Ela é seguida pelos próximos três 

peptídeos mais abundantes, cujas sequências têm a alanina substituída pelos 

aminoácidos glutamina, serina e prolina. A abundância das sequências 

polimórficas comparadas entre si apresentaram-se muito similares para todas 

as amostras, com exceção de duas, (Gly15 e Asn15), as quais apresentaram 

abundância notavelmente maior no veneno da abelha africanizada.  

A ocorrência do polimorfismo nesse resíduo de aminoácido observado 

pode estar relacionada com o comportamento de cópula da abelha rainha, a 
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qual coopula com vários zangões durante o vôo nupcial, acumulando pacotes 

individuais de espermatozóides, que são usados para fertilizar os oócitos 

resultantes na formação das abelhas operárias.(153) A variação dos 

aminoácidos neste peptídeo não foi ainda descrita, por isso o significado 

biológico ainda deve ser desvendado. Diante do fato de que a natureza das 

abelhas se encarregou de gerar peptídeos com a mesma sequência trocando 

apenas um resíduo de aminoácido localizado na mesma posição, 

provavelmente existe uma consequência a qual deve ser investigada, 

principalmente por causa da relevância desse peptídeo como uma molécula 

altamente tóxica e alergênica. 

Interessantemente, entre as doze sequências apenas uma delas foi 

identificada na forma fosforilada, a qual é a mais abundante de todas e 

previamente caracterizada, com uma alanina na posição variável. O peptídeo 

não modificado 8VLTTGLPALISWIK21 ([M+2H]2+ m/z 756.4638) foi identificado 

através do Mascot com dois diferentes candidatos a sítio de fosforilação, Thr10 

e Ser18. Além do íon precursor não modificado, os dois fosfopeptídeos 

mostraram dois picos de eluição cromatográfica com diferentes tempos de 

retenção, os quais podem ser vistos no XIC apresentado na figura 25. 
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Figura 25  ̶  XIC do íons precursores  monoisotópicos duplamente 

carregados correspondentes aos peptídeos derivados de 
melitina (756.4638 ± 2 ppm), gerados a partir de digestão 
com tripsina. Os peptídeos mono-fosforilados produzidos 
a partir de melitina p-S18 e p-T10 possuem diferentes 
tempos de retenção, mostrados nos dois picos de 
eluição, sendo p-S18 eluído em 283.23 minutos e p-T10 em 
294.21 minutos. 

 

O peptídeo não modificado foi eluído com 232.53 minutos, enquanto 

ambos os candidatos a fosfopeptídeos, p-Ser18 e p-Thr10 foram eluídos com 

283,23 e 294,21 minutos, respectivamente. Esses resultados indicam que 

melitina contém peptídeos fosforilados tanto em treonina quanto em serina. 

Considerando o maior escore fornecido pelo Mascot para ambos os candidatos 

a fosfopeptídeos, o peptídeo identificado com fosfoserina (posição 18) teve 

Mascot escore 48 enquanto o peptídeo identificado com fosfotreonina (posição 

10) teve Mascot escore 37. Embora os escores originados pelo Mascot por si 

próprios tenham indicado alta probabilidade para os sítios de fosforilação, a 
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anotação dos espectros dos íons-fragmentos foi realizada manualmente para 

validação dos fosfosítios. O espectro MS/MS do peptídeo não modificado (não 

mostrado) apresentou excelente fragmentação, incluindo a série y de íons 

quase completa e a maioria dos íons da série b. O resultado não foi diferente 

para o fosfopeptídeo p-Ser18. A fragmentação desse peptídeo forneceu uma 

excelente anotação das séries de íons, incluindo os íons com perda neutra. A 

figura 26 representa o espectro MS/MS anotado manualmente do 

fosfopeptídeo 8VLTTGLPALISpWIK21 ([M+2H]2+ m/z 796.4461).  

 

 
 
Figura 26  ̶  Espectro MS/MS do peptídeo proveniente de digesão com tripsina 

derivado de melitina, fosforilado em serina. O espectro 
representa o peptídeo 8VLTTGLPALISpWIK21 ([M+2H]2+ m/z 
796.4461). Nenhum íon fragmento com perda neutra das séries 
de íons y ou b estão presentes sem serina em suas sequências 
peptídicas correspondentes. 

 

A presença do íon mais intenso com perda neutra, representado por y8 

m/z 1007.56, é a confirmação da fosforilação no resíduo de serina. Além disso, 

a ausência de íons com perda neutra em todas as possíveis sequências 
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contendo treonina corrobora a localização do sítio de fosforilação naquele 

resíduo de aminoácido. 

Para validar a fosforilação ocorrida em treonina, anotamos manualmente o 

espectro MS/MS do fosfopeptídeo 8VLTpTGLPALISWIK21 ([M+2H]2+ m/z 

796.4443), mostrado na figura 27.  

 

 

Figura 27  ̶  Espectro MS/MS do peptídeo proveniente de digestão com tripsina 
derivado de melitina, fosforilado em treonina. No espectro está 
representado o peptídeo 8VLTpTGLPALISWIK21 ([M+2H]2+ m/z 
796.4443), derivado de melitina. Nenhum íon com perda neutra 
correspondente a série b de íons contém serina em suas sequências. 
O íon b3 aponta para Thr10, assim como a presença do íon fragmento 
com perda neutra y12, o qual inclui aquele aminoácido, corroborando 
para a atribuição da fosforilação à Thr10.  

 

Assim como para os outros peptídeos, a fragmentação demonstrou 

extensiva corespondência dos íons. A presença do íon mais intenso com perda 

neutra, representado por y8 m/z 927.68, indica que a fosforilação é um evento 

concreto. Porque todos os íons com perda neutra da série b não contém serina 

nas respectivas sequências, o grupo fosfato deve estar seguramente localizado 
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no resíduo de treonina. Entretanto, a presença de dois resíduos de treonina 

nas posições 10 e 11 da sequência completa de melitina dificulta a 

determinação da localização exata da fosforilação. Então, levando-se em conta 

o Mascot escore (37) e a sequência de íons com perda neutra, incluindo o íon 

b3, o qual possui apenas Thr10 na sua respectica sequência peptídica, nós 

assumimos que muito provavelmente o candidato para a fosforilação é a 

treonina na posição 10. 

Como dito anteriormente, melitina não foi a única toxina identificada com 

fosforilação. Icarapina, outra proteína relevante do veneno de abelha, foi 

identificada fosforilada. Icarapina foi primeiramente identificada como “new 

venom protein 2” em um estudo proteômico de veneno de abelha europeia.(33) 

Mais tarde, ela foi testada para o reconhecimento por anticorpos IgE e gerou 

resultados positivos com o soro de 4 entre 5 pacientes alérgicos a veneno de 

abelha,(152) sugerindo que ela deve agir como um alérgeno do veneno. A 

sequência peptídica 202SVESVEDFDNEIPK215, um peptídeo derivado de 

digestão com tripsina proveniente da proteína contendo 223 resíduos de 

aminoácidos, foi identificada tanto nas formas não-fosforiladas ([M+2H] 2+ m/z 

804.3756), como nas formas fosforiladas ([M+2H] 2+ m/z 844.3604). O único 

fosfopeptídeo sugerido pelo Mascot foi Ser205, o qual apresentou escore 56. A 

validação do sítio de fosforilação foi realizada através de análise manual da 

anotação do íon-fragmento, a qual pode ser vista na figura 28. 
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Figura 28  ̶   Espectro MS/MS do íon correspondente ao peptídeo obtido a 
partir de digestão com tripsina derivado de icarapina, 
fosforilado em serina. A figura representa a anotação do 
espectro MS/MS do peptídeo, 202SVESVEDFDNEIPK215 
([M+2H]2+ m/z 844.3604), derivado de icarapina. Todos os 
íons com perda neutra correspondentes à série de íons b 
incluem serina na sequência peptídica. Também, o íon 
fragmento y13 indica que a fosforilação pertence à serina na 
posição 205, como sugerida pelo Mascot, o qual mostrou 
escore 56.  

 

A anotação do íon-fragmento do fosfopeptídeo derivado de icarapina 

demonstrou que o fosfopeptídeo teve uma razoável fragmentação, incluindo 

quase todos os íons da série y. Além disso, a presença do íon fragmento y13 

com perda neutra indicou que o fosfogrupo parece ser originado da serina na 

posição 205. Devido à instabilidade do grupo fosfato sob condições CID, o íon 

originado da perda neutra do ácido fosfórico pode ser selecionado para futura 

fragmentação por MS3
.(154) Aqui, nós tentamos esse método, o qual fornece 
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informação adicional de sequência e atribui à serina ou à treonina a específica 

localização do sítio de fosforilação. Entretanto, o método não foi eficiente por 

causa da baixa abundância dos íons.  

Uma interessante observação foi feita a respeito da localização da 

fosforilação em icarapina. O sítio de fosforilação identificado está localizado na 

proximidade do sítio antigênico previamente descrito, o qual consiste no 

resíduo de serina na posição 198 da sequência complete da proteína.(155) A 

presença da modificação pós-traducional pode estar influenciando a estrutura 

tridimensional da proteína, talvez perturbando o sítio antigênico, o que poderia 

afetar, consequentemente, a eficiência da ligação específica antígeno-

anticorpo. Por isso, a descoberta e sua possível implicância são eventos a 

serem investigados futuramente. 

 

4. Relação entre fosforilação e a atividade biológica da 

principal toxina de venenos de abelhas 

 

A identificação de toxinas fosforiladas, facilitada pela nossa escolha de 

uma metodologia poderosa e sensível, combinando cromatografia líquida (LC) 

acoplada à espectrometria de massas em tandem de alta resolução, levanta a 

questão do possível envolvimento dessas modificações na imunoreatividade ou 

função biológica dessas proteínas. Suspeitando do possível efeito da 

fosforilação encontrada na melitina na sua atividade biológica, nós decidimos 

verificar a atividade biológica de ambas as formas de melitina, fosforilada e 
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não-modificada, considerando que essa toxina representa o componente de 

venenos de abelhas mais importante. 

 

4.1 Controle de qualidade da síntese de melitina fosforilada 

 

A sequência da melitina contendo o peptídeo fosforilado originado de 

digestão com tripsina, e, aparentemente mais 

abundante, 8VLTTGLPALISpWIK21, foi escolhida para ser sintetizada e testada. 

O peptídeo sintético foi comprado de Peptide Specialty Laboratories GmbH 

(Alemanha), tendo sido a fosforilação adicionada à sequência na posição 18, 

ocupada pelo resíduo de serina. Uma alíquota do peptídeo foi separada e 

digestão com tripsina foi realizada nas mesmas condições em que foi realizada 

para as amostras de veneno. O objetivo dessa análise foi demonstrar que o 

mesmo fosfopeptídeo identificado na amostra de veneno natural, seria 

originado de melitina sintética após digestão com tripsina, comprovando a 

veracidade da fosforilação identificada no peptídeo natural. A análise LC-

MS/MS foi conduzida nas mesmas condições utilizadas na análise das 

amostras de veneno, exceto pelo tempo de cromatografia líquida, o qual foi 90 

minutos, considerando que a amostra era pura. A figura 29 mostra o espectro 

MS/MS obtido para o fosfopeptídeo, gerado após digestão com trispina, 

derivado de melitina sintética. 
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Figura 29 ̶  Espectro MS/MS do fosfopeptídeo derivado de melitina 
sintética, originado após digestão com tripsina. O 
peptídeo 8VLTTGLPALISpWIKR21 ([M+2H]2+ m/z 
874.4948) foi identificado com perda neutra de uma 
grupo fosfato, a qual pode ser vista pelo pico do íon-
fragmento mais intenso y9, cujo m/z é 1065.6568. A 
perda neutra também pode ser vista pelo pico do íon 
intacto, cujo m/z é 825.742. 

 

Através da anotação do espectro MS/MS do peptídeo sintético de melitina 

derivado de digestão com tripsina, pudemos confirmar que a fosforilação foi 

adicionada corretamente ao resíduo de serina, conforme objetivado. A análise 

do espectro mostra que a perda neutra ocorreu não somente a partir do íon-

fragmento, sendo o mais intenso o íon y9 de m/z 1065.6568 na forma [M+H]+, 

mas também do íon intacto, o qual não foi fragmentado (m/z 825.742 na forma 

[M+2H]2+). Seguramente, a fosforilação está presente no aminoácido serina, 

porque não há nenhum íon-fragmento da série b de íons que apresente perda 
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neutra cuja sequência correspondente não contenha o resíduo de serina na 

posição 18.  

Uma vez confirmada a presença da fosforilação no resíduo de aminoácido 

de interesse, a indução da perda da fosforilação foi promovida a fim de realizar 

os ensaios biológicos com as duas formas de peptídeos. Duas alíquotas do 

peptídeo sintético foram separadas, sendo que uma delas foi tratada com 

fosfatase alcalina intestinal (1.0 unidade/µg de peptídeo), a qual promove a 

completa remoção da fosforilação, resultando no peptídeo não modificado. 

Assim, nós pudemos comparar a atividade do peptídeo não modificado com o 

peptídeo fosforilado.  

Para controle de qualidade do tratamento com fosfatase alcalina 

intestinal, fizemos a medida de massa das duas alíquotas de peptídeo para 

certificar que o peptídeo tratado com fosfatase estava livre da fosforilação. O 

instrumento QExactive (Thermo Fisher Scientific) foi utilizado para a medida, 

tendo sido realizada infusão direta da amostra. O método para aquisição MS1 

apresenta diferenças em comparação ao método utilizado no Orbitrap Velos, já 

que o princípio físico de ambos os instrumentos não é o mesmo. Enquanto 

Orbitrap consiste de ion trap linear combinado ao orbitrap, QExactive combina 

triplo-quadrupolo e orbitrap. A figura 30 apresenta o espectro MS1 obtido para o 

peptídeo inteiro, livre de tratamento com fosfatase alcalina, enquanto a figura 

31 apresenta o espectro MS1 obtido paa o peptídeo inteiro após tratamento 

com fosfatase.  
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Figura 30  ̶  Espectro MS1 de melitina sintética não tratada com 
fosfatase. O pico destacado, + m/z 976.2418 na 
forma [M+3H]3, mostra que a fosforilação está 
mantida. 

 

No espectro MS1 da melitina sintética livre de tratamento, pode ser visto o 

pico representativo do íon intacto [M+3H]3+ m/z 976.2418, contendo a 

fosforilação. Já a figura 33 mostra o espectro MS1 adquirido para melitina 

tratada com fosfatase alcalina. No espectro pode ser obervado o pico 

representativo do íon intacto [M+3H]3+ m/z 949.5859, indicando que a 

fosforilação foi completamente perdida. Além da perda da fosforilação ser 

indicada pelos espectros MS1 de ambos os peptídeos, foi realizada a busca no 

banco de dados utilizando-se o Mascot. Basicamente, os mesmos parâmetros 

do Mascot utilizados nas identificações das amostras analisadas no Orbitrap 

foram utilizados aqui, exceto pelo tipo de instrumento, ESI-QUAD. Os 
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resultados fornecidos pelo Mascot também mostram que somente o peptídeo 

fosforilado foi identificado na amostra não tratada e somente o peptídeo livre da 

fosforilação foi identificado na amostra tratada com fosfatase. 

 

 
Figura 31  ̶  Espectro MS1 obtido para melitina sintética após 

tratamento com fosfatase alcalina. O íon intacto, 
representando o peptídeo livre da fosforilação 
([M+3H]3+ m/z 949.5859), está mostrado em 
destaque. 

 

Realizando o controle de qualidade do tratamento de indução de perda da 

fosforilação da melitina sintética com enzima específica, atestamos que as 

amostras estavam adequadas para a realização das medidas das atividades 

biológicas de ambos os peptídeos, não modificado e fosforilado. 
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4.2 Efeito da fosforilação identificada em melitina nas suas 

atividades biológicas 

 

Após certificação da perda da fosforilação, ambos peptídeos, não 

modificado e fosforilado, foram testados para avaliação da influência da 

fosforilação em atividades biológicas previamente estudadas de melitina. Os 

ensaios biológicos, os quais consistiram na medida da atividade hemolítica, 

atividade desgranuladora e citotóxica de mastócitos e, atividade quimiotáctica 

foram realizados em triplicata, sendo os resultados finais expressos pela média 

± desvio padrão.  

 

4.2.1 Atividade Hemolítica 

 

A atividade hemolítica é a atividade mais característica apresentada por 

melitina, por isso nós investigamos sua possível atividade modificada em 

função da presença da fosforilação. A utilização da melitina sintética foi 

extremamente importante na realização das medidas de suas atividades 

biológicas, uma vez que o estudo da melitina contida no veneno torna-se 

dificultada em função da interação com outras proteínas, principalmente 

PLA2.(156) Sendo que melitina frequentemente está associada com a atividade 

fosfolipásica, provavelmente pela sua ligação a essa enzima,(18, 157) a 

contaminação por PLA2 apresenta a principal preocupação quanto à artefatos 

em experimentos envolvendo melitina com lipídeos, a menos que o peptídeo 

seja purificado e livre de contaminação pela enzima.  
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Meltina, assim como outros peptídeos ligantes de membranas, é 

predominantemente hidrofóbica. Existe uma distribuição assimétrica de 

aminoácidos polares e apolares, os quais atribuem à melitina a característica 

anfipática quando o peptídeo está alinhado em conformação de hélice-α.(158) 

Em solução aquosa, a agregação de melitina é promovida por alta salinidade, 

alta concentração do peptídeo Em concentrações de 1 µg/mL (3.10-7M) ou 

maiores, melitina se liga rapidamente a eritócitos e induz a liberação de 

hemoglobina no meio extracelular. Já foi demonstrado que a ligação de melitina 

a eritrócitos na forma de monômeros é necessária para a expressão da 

atividade hemolítica.(159) Quando em solução aquosa, melitina tende a se 

agregar em forma tetramérica, quando em alta salinidade, alta concentração do 

peptídeo e alto pH.(160)  

Realizando a medida da atividade hemolítica de ambos os peptídeos, 

meltina não modificada e melitina fosforilada, foi observado uma redução da 

atividade em função da presença da fosforilação. A figura 32 mostra as curvas 

de hemólise para ambos os peptídeos, tendo a concentração dos peptídeos 

variado de 0.5 a 0.000244 µg/µL. Pode ser visto claramente que a fosforilação 

torna o peptídeo menos ativo, uma vez que uma maior concentração do 

peptídeo fosforilado é necessária para atingir o mesmo efeito hemolítico do 

peptídeo não modificado. 
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Figura 32  ̶  Efeito de melitina não modificada (▲) e melitina fosforilada 

(•) na atividade hemolítica em eritrócitos humanos. A 
atividade (%) foi determinada em relação a 0,1% Triton X-
100 como sendo 100% e solução salina como sendo 0% 
de atividade hemolítica. Os dados foram expressos pela 
média ± desvio padrão. 

 

A concentração necessária para atingir 50% da atividade do peptídeo não 

modificado é 0.002 µg/µL, enquanto a concentração do peptídeo fosforilado 

para atingir a mesma atividade é três vezes maior, sendo 0.006 µg/µL. Embora 

o mecanismo pelo qual melitina interage com membranas celulares já tenha 

sido bastante estudado, o evento de fosforilação está sendo pela primeira vez 

aqui descrito. É provável que a atividade esteja sendo afetada pela modificação 

estrutural introduzida pela fosforilação, que por sua vez provavelmente 

influencia diretamente a estrutura secundária do peptídeo, e 

consequentemente sua interação com membranas plasmáticas. Portanto 

futuros estudos estruturais de interação da melitina fosforilada com membranas 
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celulares serão necessários para explicar a influência de tal modificação na 

atividade do peptídeo. 

 

4.2.2 Atividade de desgranulação de mastócitos 

 

A atividade de desgranulação de mastócitos está mais fortemente 

associada a polipeptídeos chamados mastoparanos, os quais são originados 

de venenos de vespa.(161-163) Um desses peptídeos, o chamado MCD 

também é encontrado em venenos de abelhas, assim como visto neste 

trabalho, o qual identificou esse peptídeo em todas as amostras de veneno de 

abelhas analisadas. Os mastoparanos induzem a translocação de proteínas 

Gαq e Gαi dos chamados “lipid rafts” com o aumento da desgranulação e 

geração de ROS em mastócitos.(164) Os “lipid rafts” são micro-domínios no 

interior da membrana plasmática, altamente dinâmicos, enriquecidos com 

colesterol, esfingolípídeos e glicolipídeos.(165) Assim como a forte interação de 

melitina com eritrócitos, melitina também interage com mastócitos, modulando 

os “lipid rafts”, os quais regulam as vias de sinalização através de receptors 

FcεRI.(166) 

Mastócitos de lavado peritoneal de ratos Wistar foram coletados e 

ativados com concentrações de peptídeo variando de 0.1 a 0.001 µg/µL. A 

concentração máxima de peptídeos usada neste experimento consistiu de 

menor concentração comparada àquela usada na medida da atividade 

hemolítica, a fim de evitar o efeito altamente tóxico dos peptídeos em 
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mastócitos. Mesmo a concentrações mais baixas, o efeito citolítico ainda assim 

pode ocorrer, por isso nós controlamos esse efeito realizando em paralelo a 

medida da enzima lactato desidrogenase, a qual está mostrada no tópico 

seguinte. A atividade desgranuladora dos mastócitos se deu através da medida 

de uma enzima que está localizada no interior dos grânulos, chamada 

β‐hexosaminidase.(167) 

A desgranulação ocorreu de forma dose-dependente através do estímulo 

por ambos os peptídeos. Porém, o mesmo efeito de redução da atividade 

hemolítica de meltina modificada também foi observada na medida da 

desgranulação de mastócitos, cujos resultados estão apresentados na figura 33 

a seguir. Melitina fosforilada precisou do dobro da concentração (0.06 µg/µL) 

para atingir os mesmos 50% de atividade desgranuladora comparada ao 

peptídeo não modificado, a qual foi 0.03 µg/µL.  

 

 
Figura 33  ̶  Efeito de melitina não modificada (▲) e melitina fosforilada (•) na 

liberação da enzima β‐hexosaminidase de mastócitos.  A 
atividade (%) foi determinada em relação a 0,1% Triton X-100 
como sendo 100% e solução tampão como sendo 0% de 
atividade desgranuladora de mastócitos. Os dados foram 
expressos pela média ± desvio padrão. 
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4.2.3 Efeito citotóxico/citolítico em mastócitos 

 

Embora o efeito citotóxico/citolítico de melitina sintética tenha sido 

demonstrado em concentrações acima de 0.4 µg/mL,(168) decidimos realizar a 

medida de liberação da enzima lactato desidrogenase (LDH), a qual está 

situada no citoplasma celular. No caso de algum efeito citolítico ser observado, 

poderíamos comparar as atividades de ambos peptídeos, melitina fosforilada e 

não modificada. Além disso, o resultado dessa medida confirmaria a atividade 

desgranuladora de mastócitos causada exclusivamente por liberação do 

conteúdo granular e não dano celualr, servindo como controle de qualidade do 

experimento anterior. A mesma curva de concentração de peptídeos utilizada 

no experimento de medida de β-hexosaminidase, discutido acima, foi utilizada 

aqui, variando de 0.1 a 0.001 µg/µL. A figura 34 mostra os resultados da 

medida da quantidade de lactato desidrogenase liberada, após estímulo das 

células pelos dois peptídeos. 
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Figura 34  ̶  Efeito citolítico de melitina não modificada (▲) e 
melitina fosforilada (•) em mastócitos. A medida da 
atividade de LDH foi expressa pela sua 
concentração em U/L. Os dados foram expressos 
pela média ± desvio padrão. 

 

Os resultados obtidos não parecem representar efeito citolítico 

significativo, uma vez que a liberação da enzima LDH foi extremamente baixa. 

Ainda que pudéssemos considerar efeito citolítico desencadeado pelos 

peptídeos, não há diferença comparando-se a quantidade de enzima LDH 

liberada após estímulo das células pelos dois peptídeos. 

 

4.2.4 Atividade Quimiotáctica 

 

Quiomiotaxia foi o último ensaio biológico realizado a fim de verificar a 

influência da fosforilação presente na sequência peptídica de melitina na 

atração de células polimorfonucleares. Leucócitos respondem a diversos 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

0.001 0.01 0.1 

LD
H 

(U
/L

) 

Concentração (µg/µL) 

Melitina não modificada 

Meltina fosforilada 

 
 



134 
 

fatores quimiotácticos com variadas estruturas, por isso estudos com esses 

fatores podem ajudar a entender a ligação aos sítios específicos localizados na 

superfície celular. O efeito migratório de células foi medido através do uso de 

células polimorfonucleares periféricas coletadas de processos inflamatórios 

induzidos em ratos Wistar, afim de verificar o poder atrativo de melitina sobre 

células inflamatórias. A figura 35 mostra a migração celular observada em 

câmaras de ensaios quimiotácticos, sob o estímulo atrativo dos peptídeos. 

 

 
 

Figura 35 ̶  Efeito de melitina não modificada (▲) e fosforilada (•) 
na migração de células polimorfonucleares. Os dados 
foram expressos como média da porcentagem de 
células que migraram entre dois compartimentos da 
câmara de quimiotaxia ± desvio padrão. 

 

Os resultados seguiram a mesma tendência apresentada nos outros 

ensaios biológicos. Sabendo-se que melitina se liga à bicamadas lipídicas tanto 

de células como de lipossomos,(18) é sugerido que essa ligação, a qual pode 

ser saturável e não repeptor-específica, é um sinal adequado para iniciar 

processos quimiotácticos. Embora a resposta quimiotáctica tenha sido induzida 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0.001 0.01 0.1 

M
ig

ra
çã

o 
(%

) 

Concentração (µg/µL) 

Meltina não modificada 

Melitina fosforilada 

 
 



135 
 

por ambos os peptídeos de melitina, as células responderam diferentemente 

aos quimioatraentes. A razão entre a ED50 dos peptídeos não modificado e 

fosforilado foi 6, significando que o fosfopeptídeo é menos atraente, quando 

comparado ao peptídeo não fosforilado. A menor habilidade de atrair células 

parece estar relacionada à menor ligação do peptídeo à membrana celular, o 

que por sua vez pode estar sendo influenciado pela presença da fosforilação. 

O conjunto de resultados de todas as medidas de atividades biológicas 

apresentadas por melitina, claramente demonstra que a fosforilação presente 

no resíduo de serina, localizado na posição 18 da sequencia, afetou a atividade 

dessa molécula. O mecanismo, pelo qual a função da molécula está sendo 

influenciada, ainda não se sabe. A perturbação da estrutura química é 

acreditada por ocorrer, assim como da carga do peptídeo, a qual está 

diretamente relacionado a sua função. Porém, essa investigação estrutural é 

algo que deverá ser realizada futuramente, assim como o estudo da influência 

da fosforilação identificada no resíduo de treonina, na posição 10 da sequência 

completa de melitina, nas mesmas atividades biológicas. Além disso, fica como 

futuro alvo de investigação a relação entre as fosforilações identificadas tanto 

em melitina como em icarapina e a ligação a anticorpos IgE específicos, o que 

demonstrará a influência dessa modificação na propriedade alergênica das 

toxinas. 
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CONCLUSÃO 
 

 

O estudo proteômico dos venenos das abelhas africanizadas e europeias 

A. m. carnica e A. m. ligustica compreendeu análises descritivas e 

comparativas de caráter inovador. Utilizando a estratégia shotgun seguida de 

análises LC-MS/MS em um dos mais sofisticados espectrômetros de massa, 

nós fomos capazes de atingir todos os objetivos propostos para desvendar o 

perfil proteômico dos venenos, chegando às seguintes conclusões: 

 

1. O perfil proteico do veneno da abelha africanizada, ainda não descrito 

na literatura, foi descrito no nosso trabalho, tendo sido o total de 48 proteínas 

identificadas. Além de proteínas anteriormente relatadas em estudos com 

outros venenos de abelhas, proteínas ainda não descritas nesses venenos 

foram descritas.  

2. A análise dos venenos das abelhas europeias revelou um maior 

número de proteínas identificadas do que aquele já publicado em jornais da 

área, demonstrando que o avanço da tecnlogia é um dos responsáveis por 

ampliar e agregar conhecimento. Para os venenos das abelhas A. m. carnica e 

A. m. ligustica, 45 e 46 proteínas foram identificadas, respctivamente. 

Investindo esforços em uma abordagem comparativa de metodologia baseada 

no efeito da extensão do gradiente cromatográfico na separação e identificção 

de peprtídeos e proteínas, nós atingimos ampla cobertura da amostra. 
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 3. Apoiados na lista de 51 proteínas totais encontradas para todas as 

amostras, nós mostramos que 42 delas estão presentes em todos os venenos, 

o que pode apontar para a semelhança de mecanismo toxinológico exercido 

pelos venenos das diferentes abelhas quando injetados em suas vítimas após 

acidente.  

 

4. Além do grau de semelhança observado qualitativamente, os venenos 

apresentaram pequenas diferenças quantitativas. A análise quantitativa 

baseada na abordagem label-free serviu para comparar relativamente a 

aundância das proteínas das abelhas africanizadas e europeias. Foi mostrado 

que 11 proteínas foram encontradas em quantidades diferencias, sendo 10 e 4 

proteínas diferencialmente expressas entre, respectivamente, os venenos de A. 

m. carnica e A. m. ligustica comparados ao veneno da africanizada. Dentre as 

11 proteínas, aquelas que tiveram maior abundância nos venenos de ambas 

abelhas europeias correspondem a proteínas com função alergênica 

conhecida. Embora o número seja pequeno, essa diferença observada na 

concentração de alérgenos poderia implicar na resposta alérgica e/ou no 

tratamento dos pacientes alérgicos com imunoterapia específica para cada 

veneno. Por outro lado, por causa do pequeno número de toxinas 

quantitativamente diferenciais entre os três venenos e o veneno da abelha 

africanizada apresentou mair abundânica dessas toxinas, o desenvolvimento 

de um antiveneno específico para o veneno da abelha africanizada poderia 

potencialmente funcionar efetivamente na neutralização dos outros venenos 

após acidente.  
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5. A investigação de fosforilações foi bem sucedida e gerou resultados 

inovadores. Duas proteínas fosforiladas foram encontradas. Melitina, a toxina 

mais importante dos venenos de abelha, foi identificada com dois sítios de 

fosforilação, Ser18 e Thr10, em todas as amostras de venenos. Além da melitina, 

outra proteína descrita por sua ação alergênica, icarapina, foi identificada na 

forma fosforilada, sendo o fosfosítio localizado em Ser205, próximo ao sítio 

antigênico dessa proteína previamente caracterizado. Visando identificar a 

possível interferência da fosforilação na função da toxina, nós utlizamos a 

melitina fosforilada em Ser18 para testar algumas atividades biológicas dos 

peptídeos em sua forma nativa e fosforilada. A toxina fosforilada mostrou-se 

menos ativa do que a toxina na forma nativa, indicando que a fosforilção exerce 

um efeito na função da molécula, talvez acarretado por alteração estrutural. 

 

Considerando os resultados apresentados no presente trabalho e o 

conjunto de dados da literatura, concluímos que o estudo proteômico e 

fosfoproteômico de venenos de abelhas acrescentou informação ao 

conhecimento já existente e abriu caminhos para futuras investigações, 

principalmente aquelas relacionadas às modificações pós-traducionais de 

toxinas. Consideramos as fosforilações a maior contribuição deste trabalho, 

uma vez que não haviam sido descritas até então e parecem exercer 

importante papel na função das toxinas. Em síntese, acreditamos que esse 

trabalho poderá contribuir para que terapias mais eficientes para as vítimas de 

acidentes de abelhas sejam desenvolvidas em um futuro próximo. 
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Anexo A   
Lista de peptídeos e proteínas identificados para o veneno da abelha africanizada após utilização de gradiente de 2h na 

separação cromatográfica. 

 
Número de 
Acesso 

Probabilidade 
da Proteína 

Nome da Proteína Massa 
Molecular (Da) 

Número de 
Peptídeos 
Identificados 

Sequências dos peptídeos identificados 
 (MASCOT Íon Escore) 

110756431 100% hypothetical protein 
LOC725074  

8691.24 1 HGDSCVSSSDCCPGTWCHTYANR (71.2) 

110758297 100% phospholipase A2-
like  

21147.65 6 VYFNDIIIPK (73.92)|KYQWFDLPSF 
(38.28)|HNLWNASLFLR (34.58)|KHNLWNASLFLR 
(39.34)|CFELEHPIIGCK (33.54)|NYNDLGFNHITDACCR 
(61.82) 

187281543 100% venom dipeptidyl 
peptidase 4 precursor  

88338.11 6 AQLVLYDTK (29.87)|VPFNLEETYDQSFR 
(72.24)|TDREILYSDNYVGDIR 
(31.37)|AGTTNPFVSLSVIDLHDPSSK 
(46.79)|QISIWEENR (21.61)|DGEIVATWTNR (39.47) 

187281550 100% venom 
carboxylesterase-6 
precursor  

63938.35 12 LFNIDFEK (50.29)|TIPFNENKLN (31.11)|NIVFVAINYR 
(46.68)|SPVWTYYYSYR (28.08)|EGLYTAAEFVDNAK 
(70.88)|GISISGVAFCPWAQTK 
(65.3)|INKSPVWTYYYSYR 
(63.06)|RGISISGVAFCPWAQTK 
(31.95)|LYEAYEGIPYAQSPVGK 
(46.44)|KSSVCMQYLMTFTTHGNR 
(35.64)|SDRLYEAYEGIPYAQSPVGK 
(33.26)|SGPINYDKVESIIQMMSDR (33.95) 

221325614 100% C1q-like venom 
protein precursor  

17145.87 2 AVFAETLVDK (51.97)|LSTAVDCTGIIAFSATHASVDHAK 
(34.2) 

     Continua 
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     Continuação 
328782499 100% proactivator 

polypeptide isoform 1  
103056.81 12 SIINLIK (22.69)|IMGICPTPGK (22.09)|YASSIIDIITK 

(50.21)|QITLSETEPNV (25.36)|LCDPTEHLGPR 
(31.7)|QVCSFLGVCTK (54.12)|VCQYLPSNMEHK 
(23.16)|NKVENAVHSVCNHLPK 
(26.16)|VFQNANENLKNDNEELNK 
(23.45)|ETCALCEYILHFIQEAITNPTTEEK (29.8)|CTILINSYGK 
(40.55)|ADFAPPKQITLSETEPNV (23.39) 

   11511.84   

328787755 100% hypothetical protein 
LOC100577054  

24271.94 4 GEVCVPYLGCIK (34.82)|DDKDVPEVHVIR 
(32.39)|CIVKDDKDVPEVHVIR (21.03)|DTDCTKGEVCVPYLGCIK 
(28.42) 

328787985 100% multiple coagulation 
factor deficiency 
protein 2 homolog  

61891.91 1 AHIAEHMEVPIDTSK (22.61) 

328789222 100% nucleobindin-2-like 37194.82 2 TFEIQDLK (27.2)|LENALDSDIR (49.75) 

328789531 100% hypothetical protein 
LOC408666  

22743.57 9 DISFFSSSSR (21.23)|MWHPDLCSCFCR 
(27.66)|ETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(66.42)|ETQECSTGFYFDQNSCR 
(78.26)|CGGCCTHSLLSCQPTATEIR 
(34.01)|IVFPDRGRETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(27.44)|NFEILVTILESSGK (27.79)|DVPKDISFFSSSSR 
(21.52)|LVKDVPKDISFFSSSSR (30.02) 

      

      

     Continua 
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     Continuação 
335892796 100% peptidyl-prolyl cis-

trans isomerase B 
precursor  

19044.99 6 IEIGLFGK (28.86)|TVENFIELSK (40.63)|VISEFMIQGGDFTK 
(41.58)|DRPIKDVVIADCGAEVVANPFSVSKEDATD 
(40.84)|VISEFM[15.99492]IQGGDFTK 
(80.48)|DRPIKDVVIADCGAEVVANPFSVSK (57.84) 

5627 100% phospholipase A-2  47325.96 26 SSGPNELGR (27.65)|LSCDCDDK (25.88)|CLHYTVDK 
(27.89)|VYQWFDLR (24.25)|MYFNLIDTK 
(26.87)|M[15.99492]YFNLIDTK (21.78)|FKHTDACCR 
(23.59)|HGLTNTASHTR (53.28)|LEHPVTGCGER 
(31.1)|VYQWFDLRK (25.38)|NSADTISSYFVGK 
(57.24)|VYQWFDLRKY (26.53)|CLHYTVDKSKPK 
(26.25)|SKPKVYQWFDLR (25.37)|IIYPGTLWCGHGNK 
(64.53)|THDMCPDVMSAGESK 
(60.73)|THDM[15.99492]CPDVMSAGESK 
(64.45)|THDMCPDVM[15.99492]SAGESK 
(40.93)|THDM[15.99492]CPDVM[15.99492]SAGESK 
(22.02)|CYKLEHPVTGCGER (38.86)|LSCDCDDKFYDCLK 
(35.9)|FYDCLKNSADTISSYFVGK 
(24.12)|THDMCPDVMSAGESKHGLTNTASHTR 
(39.75)|THDM[15.99492]CPDVMSAGESKHGLTNTASHTR 
(52.71)|IGDNELEER (55.61)|MYFNLIDTKCYK (27.47) 

58585070 100% major royal jelly 
protein 8 precursor  

80033 9 IEIDMCDR (52.9)|LTSSTFASDPR (64.34)|ILIANVNDLIK 
(45.71)|NKETLQAITGLK (50.23)|YIDYDFGSDEKR 
(45.02)|SVCPPQLLVFDLNTSQLLK 
(71.19)|SQYQANNVHYQGKENILWTQASAK (61.06)|TFVIIMK 
(21.69)|VIYGFDFNDVNFR (25.29) 

58585086 100% transferrin 1 
precursor  

46399.08 1 LASNAGYNVIEQVR (53.56) 

     
 
 

Continua 
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    Continuação 
58585116 100% venom serine 

protease 34 
precursor 

7580.02 0 

58585154 100% melittin precursor  44459.59 4 VLTTGLPALISWIK (72.68)|VLTTGLPALISWIKR 
(37.79)|VLTTGLPALISWIKRK 
(23.9)|VLTTGLPALIS[79.96632]WIKRK (33.87) 

58585182 100% hyaluronidase 
precursor  

24830.22 21 VLPYYWYK (28.66)|DHLINQIPDK (26.64)|EHPFWDDQR 
(22.9)|QNWASLQPYK (41.97)|YGILQNWMDK 
(48.68)|YGILQNWM[15.99492]DK (48.67)|EYLNNELGPAVK 
(54.59)|QNWASLQPYKK (38.12)|KKVLPYYWYK 
(18.14)|EYLNNELGPAVKR (34.5)|YGILQNWMDKFR 
(26.58)|EHPFWDDQRVEQEAK (47.77)|EFNVYWNVPTFMCHK 
(51.5)|HLQVFRDHLINQIPDK 
(34.09)|EFNVYWNVPTFM[15.99492]CHK 
(50.3)|SFPGVGVIDFESWRPIFR 
(26.68)|KITDLGADGFIIWGSSDDINTK 
(42.14)|DHLINQIPDKSFPGVGVIDFESWRPIFR 
(31.36)|YGQLFM[15.99492]EETLK 
(49.44)|YGILQNWM[15.99492]DKFR 
(23.3)|MSWLFESEDVLLPSVYLR (42.33) 

60115688 100% icarapin-like 
precursor  

48942.65 5 NVDTVLVLPSIER (47.4)|KNVDTVLVLPSIER 
(62.98)|SVESVEDFDNEIPK 
(62.32)|SVESVEDFDNEIPKNQGDVLTA (30.77)|EQMAGILSR 
(25.12) 

67010041 100% major royal jelly 
protein 9 precursor  

44105.54 10 LTSSTFVYDPR (29.87)|YFDYNFGSDEK 
(64.93)|NDGVPSSLNVISNK (35.86)|QNNEYIWIVSNK (26.61)| 

     

      Continua 
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     Continuação 
     IANGDLNFNEVNFR (57.5)|TQNLYYSAMSSHNLNYVNTK 

(29.37)|FQANDIQYQGASDILWTQASAK (48.38)|ILNAPVNQLIR 
(46.44)|YTINDESFSLQDGILGMALSHK 
(43.88)|AISETGALFFGLVSDTALGCWNENRPLK (57.73) 

74835477 100% venom allergen acid 
phosphatase  

10382.27 6 EYQLGQFLR (39.01)|IVYYLGIPSEAR (43.14)|MREYQLGQFLR 
(29.82)|ELQLPGCEVLCPLYK (76.87)|LQQWNEDLNWQPIATK 
(58.27)|YLQLIENVIPSNEELICDKR (41.66) 

94400907 100% allergen Api m 6 
precursor  

6464.06 4 ICAPGCVCR (24.15)|CPSNEIFSR (45.36)|FCPNVVPKPLCIK 
(34.75)|GKCPSNEIFSR (22.32) 

328781841 99.9%9 mast cell 
degranulating 
peptide-like  

101571.36 3 IIIPHMCWK (22.91)|IIIPHM[15.99492]CWK (22.9)|IIIPHMCWKK 
(19.03) 

328788558 99.9% putative cysteine 
proteinase CG12163-
like 

43093.49 0 

328790726 99.9% venom acid 
phosphatase Acph-1-
like 

53782.57 0 

226533687 99.9% venom serine 
carboxypeptidase 
precursor  

8844.77 3 WALDLITR (26.79)|TVDSLTEVLVR (41.23)|KVWFVGNELAGYSK 
(26.78) 

58585180 99.9% secapin 
preproprotein  

202117.23 2 YIIDVPPR (36.24)|YIIDVPPRCPPGSK (42.41) 

58585104 99.8% vitellogenin precursor 27696.61 0 

      

     Continua 
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     Conclusão 
110751310 99.6% endoplasmic 

reticulum resident 
protein 29-like  

15589.97 1 VFEETLPEIQR (25.03) 

94158822 99.5% odorant binding 
protein 14 precursor  

18421.27 2 AVMELLIDENSVK (57.57)|QLVSDCSTISEENPHLK (42.51) 

328779578 98.3% lysozyme c-1  8691.24 3 TASSYSFGIFQINSAK (93.41)|CEDFADDDIRDDIECAKK 
(23.39)|RCEDFADDDIRDDIECAK (25.07) 
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Anexo B   
Lista de peptídeos e proteínas identificados para o veneno da abelha A. m. carnica após utilização de gradiente de 2h na 
separação cromatográfica. 

 
Número 
de Acesso 

Probabilidade 
da Proteína 

Nome da Proteína Massa 
Molecular (Da) 

Número de 
Peptídeos 
Identificados 

Sequências dos peptídeos identificados  
(MASCOT Íon Escore) 

110756431 100% hypothetical protein 
LOC725074  

8691.24 2 HGDSCVSSSDCCPGTWCHTYANR (67.84)|ITEEELMK 
(43.12) 

110758297 100% phospholipase A2-
like  

21147.65 10 INTIVPSTK (25.48)|VYFNDIIIPK (55.79)|HNLWNASLFLR 
(52.38)|KHNLWNASLFLR (62.64)|CFELEHPIIGCK 
(39.54)|CFELEHPIIGCKK (34.71)|RKHNLWNASLFLR 
(25.56)|NYNDLGFNHITDACCR 
(66.81)|AKNYNDLGFNHITDACCR (28.66)|KYQWFDLPSF 
(45.94) 

187281543 100% venom dipeptidyl 
peptidase 4 
precursor  

88338.11 3 VPFNLEETYDQSFR (96.85)|AGTTNPFVSLSVIDLHDPSSK 
(31.78)|AQLVLYDTK (38.2) 

187281550 100% venom 
carboxylesterase-6 
precursor  

63938.35 13 WVFNNIK (18.98)|LFNIDFEK (43.31)|TIPFNENKLN 
(20.78)|NIVFVAINYR (55.57)|SPVWTYYYSYR 
(38.45)|EGLYTAAEFVDNAK (46.52)|GISISGVAFCPWAQTK 
(37.89)|INKSPVWTYYYSYR (25.6)|RGISISGVAFCPWAQTK 
(30.17)| 

      
Continua 
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     Continuação 
     LYEAYEGIPYAQSPVGK (56.24)|SSVCMQYLMTFTTHGNR 

(24.18)|SDRLYEAYEGIPYAQSPVGK 
(40.07)|SGPINYDKVESIIQMMSDR (38.03) 

221325614 100% C1q-like venom 
protein precursor  

17145.87 2 AVFAETLVDK (49.5)|LSTAVDCTGIIAFSATHASVDHAK 
(32.87) 

   103056.81   
328782499 100% proactivator 

polypeptide isoform 1  
11511.84 9 SIINLIK (23.57)|IMGICPTPGK (48.79)|CTILINSYGK 

(47.1)|YASSIIDIITK (30.04)|DYSAISLENLR 
(49.49)|QVCSFLGVCTK (47.23)|HMKVPNDDDSVCTICK 
(43.06)|ADFAPPKQITLSETEPNV (24.61)|LCDPTEHLGPR 
(23.53) 

328787755 100% hypothetical protein 
LOC100577054  

24271.94 5 GEVCVPYLGCIK (21.88)|CIVKDDKDVPEVHVIR 
(24.1)|DTDCTKGEVCVPYLGCIK 
(51.82)|KDTDCTKGEVCVPYLGCIK (24.45)|DDKDVPEVHVIR 
(53.88) 

328787985 100% multiple coagulation 
factor deficiency 
protein 2 homolog  

61891.91 1 AHIAEHMEVPIDTSK (26.51) 

328789222 100% nucleobindin-2-like 37194.82 3 TFEIQDLK (24.43)|LENALDSDIR (51.34)|IAEELQFVNR 
(66.88) 

      
 

Continua 
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     Continuação 
328789531 100% hypothetical protein 

LOC408666  
22743.57 17 DISFFSSSSR (37.23)|NFEILVTILESSGK 

(49.51)|DVPKDISFFSSSSR (21.25)|MWHPDLCSCFCR 
(36.9)|NFEILVTILESSGKLK (68.73)|LVKDVPKDISFFSSSSR 
(26.67)|ETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(73.1)|ETQECSTGFYFDQNSCR 
(84.49)|GRETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(69.66)|QSYVPEECTCACNNVDEQK 
(57.2)|QSYVPEECTCACNNVDEQKK 
(32.05)|KQSYVPEECTCACNNVDEQK 
(27.92)|IVFPDRGRETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(28.71)|IVPIEEHTQCTCDCK 
(33.72)|CGGCCTHSLLSCQPTATEIR 
(22.93)|KQSYVPEECTCACNNVDEQKK 
(28.34)|SNAERPNQALCMPELQTVPLLENEPSVIYYPTCTR 
(33.06) 

335892796 100% peptidyl-prolyl cis-
trans isomerase B 
precursor  

19044.99 4 IEIGLFGK (18.6)|TVENFIELSK (50.2)|VISEFMIQGGDFTK 
(50.5)|DRPIKDVVIADCGAEVVANPFSVSKEDATD (51.71) 

5627 100% phospholipase A-2  47325.96 25 SSGPNELGR (24.2)|LSCDCDDK (33.14)|CLHYTVDK 
(26.45)|IGDNELEER (55.92)|VYQWFDLR 
(36.03)|MYFNLIDTK (45.88)|M[15.99492]YFNLIDTK 
(43.09)|HGLTNTASHTR|(22.5)|LEHPVTGCGER 
(37.67)|VYQWFDLRK (21.64)|NSADTISSYFVGK 

      
Continua 
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     Continuação 
      (74.51)|VYQWFDLRKY (21.89)|SKPKVYQWFDLR 

(34.75)|MYFNLIDTKCYK (42.24)|IIYPGTLWCGHGNK 
(21.43)|THDMCPDVMSAGESK 
(38.92)|THDM[15.99492]CPDVMSAGESK 
(37.34)|THDMCPDVM[15.99492]SAGESK 
(29.66)|THDM[15.99492]CPDVM[15.99492]SAGESK 
(23.52)|CYKLEHPVTGCGER (50.97)|LSCDCDDKFYDCLK 
(22.89)|FYDCLKNSADTISSYFVGK 
(30.67)|THDMCPDVMSAGESKHGLTNTASHTR 
(41.07)|THDM[15.99492]CPDVMSAGESKHGLTNTASHTR 
(54.94)|FKHTDACCR (19.49) 

58585070 100% major royal jelly 
protein 8 precursor  

80033 13 TFVIIMK (31.1)|IEIDMCDR (53.56)|ILIANVNDLIK 
(42.3)|NKETLQAITGLK (36.62)|YIDYDFGSDEK 
(39.98)|LWVLDSGLINNVR (53.56)|YIDYDFGSDEKR 
(36.84)|VIYGFDFNDVNFR 
(30.22)|ISFILVHGFPLEYEYVLAVSNR 
(39.62)|GISDNGVLFFGLVGDTSLACWNENR 
(40.74)|SQYQANNVHYQGKENILWTQASAK 
(52.56)|LTSSTFASDPR (71.94)|SVCPPQLLVFDLNTSQLLK 
(72.91) 

58585086 100% transferrin 1 
precursor  

46399.08 0  

      
     Continua 
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     Continuação 
58585116 100% venom serine 

protease 34 
precursor 

7580.02 6 MTVILTPPGR (53.37)|CTWTITSYHR 
(22.34)|LAIVVGEHDWSSK (22.26)|TYEPGMICGATIISK 
(40.26)|YVLTAAHCIIDENTTK (28.16)|RYVLTAAHCIIDENTTK 
(39.3) 

58585154 100% melittin precursor  44459.59 4 VLTTGLPALISWIK (60.01)|VLTTGLPALISWIKR 
(35.6)|VLTTGLPALISWIKRK 
(57.75)|VLTTGLPALIS[79.96632]WIKRK (33.23) 

58585182 100% hyaluronidase 
precursor  

24830.22 30 LTVDVSVDQV (33.42)|VLPYYWYK (34.12)|QNWASLQPYK 
(54.46)|KVLPYYWYK (22.45)|YGILQNWMDK 
(45.52)|YGILQNWM[15.99492]DK (42.48)|EYLNNELGPAVK 
(56.22)|YGQLFMEETLK (61.29)|QNWASLQPYKK 
(32.4)|YGQLFM[15.99492]EETLK (48.74)|KKVLPYYWYK 
(49.64)|EYLNNELGPAVKR (43.74)|YGILQNWMDKFR 
(27.64)|YGILQNWM[15.99492]DKFR 
(22.58)|EHPFWDDQRVEQEAK 
(22.07)|EFNVYWNVPTFMCHK 
(44.01)|HLQVFRDHLINQIPDK 
(29.14)|GEEIAILYDPGMFPALLK (72.58)| 
EFNVYWNVPTFM[15.99492]CHK 
(22.75)|SFPGVGVIDFESWRPIFR (20.11)| 
MSWLFESEDVLLPSVYLR 
(68.53)|M[15.99492]SWLFESEDVLLPSVYLR (78.58)| 

      
Continua 
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     Continuação 
     ITDLGADGFIIWGSSDDINTK 

(71.72)|KITDLGADGFIIWGSSDDINTK 
(43.75)|GEEIAILYDPGMFPALLKDPNGNVVAR 
(45.21)|DHLINQIPDKSFPGVGVIDFESWRPIFR 
(36.29)|YGILQNWM[15.99492]DKFRGEEIAILYDPGMFPALLK 
(27.29)|DHLINQIPDK (34.84)|EHPFWDDQR 
(34.73)|FRGEEIAILYDPGMFPALLKDPNGNVVAR (65.5) 

60115688 100% icarapin-like 
precursor  

48942.65 6 IPEQGVVNWNK (36.49)|NVDTVLVLPSIER 
(62.49)|KNVDTVLVLPSIER (74.72)|SVESVEDFDNEIPK 
(62.45)|SVESVEDFDNEIPKNQGDVLTA (36.24)|EQMAGILSR 
(22.4) 

67010041 100% major royal jelly 
protein 9 precursor  

44105.54 12 ILNAPVNQLIR (54.95)|LTSSTFVYDPR 
(43.01)|YFDYNFGSDEK (54.72)|NDGVPSSLNVISNK 
(34.4)|QNNEYIWIVSNK (34.11)|IANGDLNFNEVNFR 
(57.21)|TQNLYYSAMSSHNLNYVNTK 
(42.3)|YTINDESFSLQDGILGMALSHK 
(52.05)|FQANDIQYQGASDILWTQASAK 
(56.05)|AISETGALFFGLVSDTALGCWNENRPLK 
(56.86)|YFDYNFGSDEKR (21.9)|QNNEYIWIVSNKYQK 
(30.12) 

74835477 100% venom allergen acid 
phosphatase  

10382.27 5 IVYYLGIPSEAR (55.97)|MREYQLGQFLR 
(49.16)|ELQLPGCEVLCPLYK (60.56)| 

      
Continua 
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     Conclusão 
     LQQWNEDLNWQPIATK (57.63)|YLQLIENVIPSNEELICDKR 

(36.71) 
94400907 100% allergen Api m 6 

precursor  
6464.06 3 ICAPGCVCR (31.83)|GKCPSNEIFSR 

(26.44)|FCPNVVPKPLCIK (27.82) 
328781841 99.9%9 mast cell 

degranulating 
peptide-like  

101571.36 3 IIIPHMCWK (19.49)|IIIPHM[15.99492]CWK 
(28.97)|IIIPHMCWKK (19.42) 

328788558 99.9% putative cysteine 
proteinase CG12163-
like 

43093.49 2 QVVSGYLYK (24.1)|KDEVQEEIIYPTKK (19.38) 

328790726 99.9% venom acid 
phosphatase Acph-1-
like 

53782.57 5 LLQTIFR (34.1)|QISAGIWIR (22.82)|NIGLELPEWTK 
(37.56)|YENFLGEIYTK (34.19)|VFLLYQYLFDQR (86.76) 

226533687 99.9% venom serine 
carboxypeptidase 
precursor  

8844.77 4 WALDLITR (33.29)|TVDSLTEVLVR 
(47.59)|KVWFVGNELAGYSK 
(38.43)|CHNLLYIDNPVGTGFSFTEDER (67.33) 

58585180 99.9% secapin 
preproprotein  

202117.23 2 YIIDVPPR (38.08)|YIIDVPPRCPPGSK (47.48) 

58585104 99.8% vitellogenin precursor 27696.61 0 
110751310 99.6% endoplasmic 

reticulum resident 
protein 29-like  

15589.97 3 ILEKGDVFVQTEQTR (25.55)|SGIYLGLPGCVEQLDR 
(46.4)|VFEETLPEIQR (28.58) 

94158822 99.5% odorant binding 
protein 14 precursor  

18421.27 2 AVMELLIDENSVK (55.81)|QLVSDCSTISEENPHLK (24.93) 

328779578 98.3% lysozyme c-1  8691.24 3 TASSYSFGIFQINSAK (94.08)|RCEDFADDDIRDDIECAK 
(28.49)|CEDFADDDIRDDIECAK (64.17) 
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Anexo C   
Lista de peptídeos e proteínas identificados para o veneno da abelha A. m. ligustica após utilização de gradiente de 2h na 
separação cromatográfica. 

 
Número 
de Acesso 

Probabilidade 
da Proteína 

Nome da Proteína Massa 
Molecular 
(Da) 

Número de 
Peptídeos 
Identificados 

Sequências dos peptídeos identificados 
 (MASCOT Íon Escore) 

110756431 100% hypothetical protein 
LOC725074  

8691.24 2 
ITEEELMK (29.44)|HGDSCVSSSDCCPGTWCHTYANR (68.15) 

110758297 100% phospholipase A2-
like  

21147.65 9 VYFNDIIIPK (48.4)|KYQWFDLPSF (46.9)|HNLWNASLFLR 
(34.91)|KHNLWNASLFLR (37.29)|CFELEHPIIGCK 
(49.44)|CFELEHPIIGCKK (26.27)|RKHNLWNASLFLR 
(22.37)|NYNDLGFNHITDACCR (28.56)|AKNYNDLGFNHITDACCR 
(33) 

187281543 100% venom dipeptidyl 
peptidase 4 
precursor  

88338.11 9 AQLVLYDTK (28.39)|QISIWEENR (23.44)|VPFNLEETYDQSFR 
(76.99)|YGSPGNSRDQYPNEIR (23.81)|TDREILYSDNYVGDIR 
(39.82)|GNANNIYYEEETEGWLR (58.65)|FWANCLGYSH 
(26.51)|EILYSDNYVGDIR 
(57.37)|NLYSVQLSGNEPPVCLSCDVLTPEGNR (30.34) 

187281550 100% venom 
carboxylesterase-6 
precursor  

63938.35 11 LFNIDFEK (31.1)|TIPFNENKLN (38.67)|NIVFVAINYR 
(52.98)|SPVWTYYYSYR (25.51)|EGLYTAAEFVDNAK 
(76.5)|GISISGVAFCPWAQTK (23.02)|INKSPVWTYYYSYR 
(22.64)|LYEAYEGIPYAQSPVGK (45.07)|SGPINYDKVESIIQMMSDR 
(38.23)|SDRLYEAYEGIPYAQSPVGK (32.3)|WVFNNIK (18.38) 

     Continuação 
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     Continuação 
221325614 100% C1q-like venom 

protein precursor  
17145.87 2 

AVFAETLVDK (43.1)|LSTAVDCTGIIAFSATHASVDHAK (27.6) 
328782499 100% proactivator 

polypeptide isoform 
1  

103056.81 15 SIINLIK (22.12)|IMGICPTPGK (31)|CTILINSYGK 
(42.89)|LCEQLVGHLK (27.87)|YASSIIDIITK (62.06)|QITLSETEPNV 
(25.89)|LCDPTEHLGPR (28.33)|QVCSFLGVCTK 
(47.19)|VCQYLPSNMEHK (23.04)|LVPFPM[15.99492]LGESLGTQGK 
(38.01)|FVNKYASSIIDIITK (26.38)|NKVENAVHSVCNHLPK 
(20.62)|HMKVPNDDDSVCTICK (50.46)|ADFAPPKQITLSETEPNV 
(24.72)|GLNCNIICK (26.52) 

   11511.84 3 GEVCVPYLGCIK (31.4)|CIVKDDKDVPEVHVIR 
(22.68)|DTDCTKGEVCVPYLGCIK (51.16) 

328787755 100% hypothetical protein 
LOC100577054  

24271.94 1 
AHIAEHMEVPIDTSK (24.08) 

328787985 100% multiple coagulation 
factor deficiency 
protein 2 homolog  

61891.91 3 

TFEIQDLK (33.47)|LENALDSDIR (55.94)|IAEELQFVNR (79.84) 
328789222 100% nucleobindin-2-like 37194.82 16 DISFFSSSSR (34.24)|NFEILVTILESSGK (25.67)|DVPKDISFFSSSSR 

(30.52)|MWHPDLCSCFCR (33.56)|IVPIEEHTQCTCDCK 
(31.27)|LVKDVPKDISFFSSSSR 
(36.11)|ETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(68.78)|RIVPIEEHTQCTCDCK (22.17)|ETQECSTGFYFDQNSCR 
(43.53)| GRETANPALEGGPSGGGIGELAK (97.57)| 
CGGCCTHSLLSCQPTATEIR (29.19)|QSYVPEECTCACNNVDEQK 
(37.52)| 

     Continua 
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     Continuação 
     QSYVPEECTCACNNVDEQKK 

(44.06)|FGQTQRPDNVPPVIIALDSDDPR 
(34.27)|KQSYVPEECTCACNNVDEQKK 
(26.67)|SNAERPNQALCM[15.99492]PELQTVPLLENEPSVIYYPTCTR 
(23.73) 

328789531 100% hypothetical protein 
LOC408666  

22743.57 6 IEIGLFGK (18.51)|TVENFIELSK (43.3)|VISEFMIQGGDFTK 
(72.63)|VISEFM[15.99492]IQGGDFTK 
(76.12)|DRPIKDVVIADCGAEVVANPFSVSK 
(44.08)|DRPIKDVVIADCGAEVVANPFSVSKEDATD (52.39) 

335892796 100% peptidyl-prolyl cis-
trans isomerase B 
precursor  

19044.99 24 SSGPNELGR (27.8)|LSCDCDDK (32.55)|CLHYTVDK 
(30.77)|VYQWFDLR (34.7)|MYFNLIDTK 
(19.84)|M[15.99492]YFNLIDTK (33.67)|FKHTDACCR 
(22.02)|HGLTNTASHTR (39.35)|LEHPVTGCGER 
(40.52)|VYQWFDLRK (20.66)|NSADTISSYFVGK 
(54.07)|SKPKVYQWFDLR (38.83)|IIYPGTLWCGHGNK 
(21.74)|THDMCPDVMSAGESK 
(48.15)|THDM[15.99492]CPDVMSAGESK 
(33.4)|THDMCPDVM[15.99492]SAGESK 
(35.66)|THDM[15.99492]CPDVM[15.99492]SAGESK 
(23.83)|CYKLEHPVTGCGER (35.6)|LSCDCDDKFYDCLK (25.06)| 
FYDCLKNSADTISSYFVGK (34.74)| 
THDMCPDVMSAGESKHGLTNTASHTR (48.77)| 

      
 

Continua 
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     Continuação 
     THDM[15.99492]CPDVMSAGESKHGLTNTASHTR 

(28.13)|THDMCPDVM[15.99492]SAGESKHGLTNTASHTR 
(24.75)|LSCDCDDKFYDCLKNSADTISSYFVGK (25.75) 

5627 100% phospholipase A-2  47325.96 12 TFVIIMK (21.25)|IEIDMCDR (52.81)|LTSSTFASDPR 
(54.71)|ILIANVNDLIK (41.32)|NKETLQAITGLK (44.4)|YIDYDFGSDEK 
(52.71)|LWVLDSGLINNVR (59.59)|YIDYDFGSDEKR 
(43.17)|SVCPPQLLVFDLNTSQLLK 
(67.82)|SQYQANNVHYQGKENILWTQASAK 
(22.11)|VIYGFDFNDVNFR 
(79.16)|GISDNGVLFFGLVGDTSLACWNENR (49.24) 

58585070 100% major royal jelly 
protein 8 precursor  

80033 7 ALSSLFSK (20.88)|YLDVIER (22.37)|DLALICPDGGR 
(24.24)|WCTWSEGDLEK (26.38)|IFTICVPEIYSK 
(36.82)|LASNAGYNVIEQVR (60.72)|SENEAADFFSGSCAPGAPLDSK 
(82.14) 

58585086 100% transferrin 1 
precursor  

46399.08 11 YPLPYSGSK (22.53)|MTVILTPPGR (24.92)|CTWTITSYHR 
(30.03)|LAIVVGEHDWSSK (23.89)|TTLNMLTQVECYK 
(62.68)|TYEPGMICGATIISK (50.92)|YVLTAAHCIIDENTTK 
(39.69)|RYVLTAAHCIIDENTTK (34.19)|CSLVEFSENKNCNAGSLTVK 
(22.82)|CSLVEFSENKNCNAGSLTVKK 
(26.53)|YDIIEKDDWQINDIALLK (45.07) 

58585116 100% venom serine 
protease 34 
precursor 

7580.02 4 VLTTGLPALISWIK (75.02)|VLTTGLPALISWIKR (60.07)| 
VLTTGLPALISWIKRK (28.27)|VLTTGLPALIS[79.96632]WIKRK 
(26.15) 

     
 

Continua 
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     Continuação 
58585154 100% melittin precursor  44459.59 29 LSVEVVR (44.37)|LTVDVSVDQV (41.63)|VLPYYWYK 

(36.25)|DHLINQIPDK (28.39)|EHPFWDDQR (25.32)|QNWASLQPYK 
(44.81)|KVLPYYWYK (22.16)|YGILQNWMDK 
(52.98)|YGILQNWM[15.99492]DK (44.85)|EYLNNELGPAVK 
(47.71)|YGQLFMEETLK (78.93)|QNWASLQPYKK 
(41.35)|YGQLFM[15.99492]EETLK (54.59)|KKVLPYYWYK 
(27.89)|EYLNNELGPAVKR (56.48)|YGILQNWMDKFR 
(29.45)|EHPFWDDQRVEQEAK (43.41)|EFNVYWNVPTFMCHK 
(34.41)|HLQVFRDHLINQIPDK 
(23.68)|EFNVYWNVPTFM[15.99492]CHK 
(53.17)|SFPGVGVIDFESWRPIFR (21.88)|MSWLFESEDVLLPSVYLR 
(65.76)|M[15.99492]SWLFESEDVLLPSVYLR 
(71.21)|ITDLGADGFIIWGSSDDINTK 
(97.28)|KITDLGADGFIIWGSSDDINTK 
(47.1)|DHLINQIPDKSFPGVGVIDFESWRPIFR (21.9)|ADLEATLR 
(54.21)|GEEIAILYDPGMFPALLK 
(47.11)|GEEIAILYDPGMFPALLKDPNGNVVAR (30.73) 

58585182 100% hyaluronidase 
precursor  

24830.22 8 EQMAGILSR (32.86)|VREQMAGILSR (34.39)|IPEQGVVNWNK 
(48.76)|NVDTVLVLPSIER (74.6)|KNVDTVLVLPSIER (100.72)| 
SVESVEDFDNEIPK (47.42)|SVESVEDFDNEIPKNQGDVLTA (33.02)| 
SVES[79.96632]VEDFDNEIPK (29.43) 

      
 
 

Continua 
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     Continuação 
60115688 100% icarapin-like 

precursor  
48942.65 12 ILNAPVNQLIR (50.8)|LTSSTFVYDPR (42.38)|QAAIQSGEYNYK 

(45.21)|YFDYNFGSDEK (65)|NDGVPSSLNVISNK 
(41.05)|QNNEYIWIVSNK (39.59)|YFDYNFGSDEKR 
(21.49)|IANGDLNFNEVNFR (63.11)|TQNLYYSAMSSHNLNYVNTK 
(27.29)|AISETGALFFGLVSDTALGCWNENRPLK (61.06)|IAIDEWDR 
(28)|FQANDIQYQGASDILWTQASAK (45.14) 

67010041 100% major royal jelly 
protein 9 precursor  

44105.54 15 KLYGGPLLR (18.34)|EYQLGQFLR (28.51)|IVYYLGIPSEAR 
(56.25)|MREYQLGQFLR (54.39)|DPYLYYDFYPLER 
(30.29)|ELQLPGCEVLCPLYK (63)|LQQWNEDLNWQPIATK 
(63.53)|FVDESANNLSIEELDFVK (95.78)|RFVDESANNLSIEELDFVK 
(33.93)|YLQLIENVIPSNEELICDKR 
(34.66)|NEMYPKDPYLYYDFYPLER 
(40.89)|RYEDNIFLPEDCLLFTIELDR 
(25.09)|MSLQLVLAALYPPNKLQQWNEDLNWQPIATK 
(21.3)|QINVIFR (34.77)|YGDFLGDIYTEESVSALSSFYDR (50.94) 

74835477 100% venom allergen acid 
phosphatase  

10382.27 4 ICAPGCVCR (25.4)|CPSNEIFSR (46.82)|GKCPSNEIFSR 
(21.85)|FCPNVVPKPLCIK (20.14) 

94400907 100% allergen Api m 6 
precursor  

6464.06 2 
IIIPHMCWK (18.89)|IIIPHM[15.99492]CWK (19.84) 

328781841 99.9%9 mast cell 
degranulating 
peptide-like  

101571.36 3 

QVVSGYLYK (22.41)|LTFDLIPICK (43.76)|QHELGDINVLK (30.28) 
      

 
 
 

Continua 
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     Conclusão 
328788558 99.9% putative cysteine 

proteinase 
CG12163-like 

43093.49 4 LLQTIFR (25.85)|YENFLGEIYTK (29.8)|VFLLYQYLFDQR 
(24.53)|QISAGIWIR (19.43) 

328790726 99.9% venom acid 
phosphatase Acph-
1-like 

53782.57 3 WALDLITR (40.91)|TVDSLTEVLVR (35.62)|KVWFVGNELAGYSK 
(37.01) 

226533687 99.9% venom serine 
carboxypeptidase 
precursor  

8844.77 2 YIIDVPPR (32.92)|YIIDVPPRCPPGSK (20.07) 

58585180 99.9% secapin 
preproprotein  

202117.23 4 MDFNVDIR (50.91)|VGFVTPFEHR (24.67)|ILSVFEPYLEGK 
(45.08)|VMTRPDTDSENWTPK (27.77) 

58585104 99.8% vitellogenin 
precursor 

27696.61 5 TDPILFVAEK (18.49)|DSHDLLVAEVR (28.01)|VFEETLPEIQR 
(27.27)|ILEKGDVFVQTEQTR (25.73)|SGIYLGLPGCVEQLDR (33.76) 

110751310 99.6% endoplasmic 
reticulum resident 
protein 29-like  

15589.97 1 QLVSDCSTISEENPHLK (44.01) 

94158822 99.5% odorant binding 
protein 14 precursor  

18421.27 2 AWDGWMK (16.13)|TASSYSFGIFQINSAK (72.52) 

328779578 98.3% lysozyme c-1  8691.24 2 ITEEELMK (29.44)|HGDSCVSSSDCCPGTWCHTYANR (68.15) 
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Anexo D   
Lista de peptídeos e proteínas identificados para o veneno da abelha africanizada após utilização de gradiente de 6h na 
separação cromatográfica. 
 

Número de 
Acesso 

Probabilidade 
da Proteína Proteína 

Número de 
Peptídeos 

identificados 

Massa 
Molecular 

(Da) 
Sequências dos peptídeos identificados 
 (MASCOT Íon Escore) 

110751310 100% 

endoplasmic 
reticulum resident 
protein 29-like  5 27696.61 

TDPILFVAEK (18.29)|DSHDLLVAEVR (44.04)|GDVFVQTEQTR 
(28.32)|VFEETLPEIQR (34.68)|SGIYLGLPGCVEQLDR (28.33) 

110756431 100% 

hypothetical 
protein 
LOC725074  3 8691.24 

ITEEELMK (42.47)|HGDSCVSSSDCCPGTWCHTYANR 
(28.6)|ITEEELMKQR (32.42) 

110758297 100% 
phospholipase A2-
like  8 21147.65 

VYFNDIIIPK (27.3)|KYQWFDLPSF (42.64)|HNLWNASLFLR 
(23.36)|KHNLWNASLFLR (50.2)|CFELEHPIIGCK 
(26.4)|RKHNLWNASLFLR (22.16)|NYNDLGFNHITDACCR 
(59.8)|AKNYNDLGFNHITDACCR (38.15) 

187281543 100% 

venom dipeptidyl 
peptidase 4 
precursor  4 88338.11 

AQLVLYDTK (29.68)|VPFNLEETYDQSFR 
(56.38)|TDREILYSDNYVGDIR (38.21)|AGTTNPFVSLSVIDLHDPSSK 
(25.43) 

187281550 100% 

venom 
carboxylesterase-6 
precursor  22 63938.35 

VSTFTGNIR (46.79)|LFNIDFEK (27.94)|TIPFNENKLN 
(21.02)|NIVFVAINYR (36.65)|MIDCLQSRPAR 
(32.17)|SPVWTYYYSYR (42.96)|EGLYTAAEFVDNAK 
(40.75)|GISISGVAFCPWAQTK (65.11)|GSEDCLYINIYVPVR 
(36.36)|RGISISGVAFCPWAQTK (24.31)|LYEAYEGIPYAQSPVGK 
(59.03)|VKGSEDCLYINIYVPVR (19.07)|SSVCMQYLMTFTTHGNR 
(79.07)| KSSVCMQYLMTFTTHGNR 
(44.07)|SGPINYDKVESIIQMMSDR 
(100.02)|SGPINYDKVESIIQM[15.99492]MSDR 
(41.97)|SDRLYEAYEGIPYAQSPVGK (36.94)| 

      
     

Continua 
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Continuação 

      

     

VKGSEDCLYINIYVPVRNNR 
(28.61)|LGPFGFLSTGDIVVPGNMGLKDQSM[15.99492]ALR 
(41.46)|WVFNNIK (19.42)|VESIIQMMSDR 
(31.73)|INKSPVWTYYYSYR (47.42) 

221325614 100% 
C1q-like venom 
protein precursor  5 17145.87 

ISDGVTFSGYR (64.15)|LSTAVDCTGIIAFSATHASVDHAK 
(38.89)|ISTVNPSKLSTAVDCTGIIAFSATHASVDHAK 
(22.42)|GVGYVPQTGIFITNCPGLYQFSFAGYGSTDLR 
(54.45)|AVFAETLVDK (38.19) 

226533687 100% 

venom serine 
carboxypeptidase 
precursor  6 53782.57 

WALDLITR (41.18)|TVDSLTEVLVR (49.19)|VWFVGNELAGYSK 
(22.41)|KVWFVGNELAGYSK (50.04)|ADVMQSLAVLIADLTQHYR 
(25.79)|CHNLLYIDNPVGTGFSFTEDER (68.42) 

328780886 100% apolipophorins-like  0 85159.9 
 

328782499 100% 

proactivator 
polypeptide 
isoform 1  14 103056.8 

SIINLIK (30.83)|IMGICPTPGK (20.87)|CTILINSYGK 
(22.86)|LCEQLVGHLK (22.98)|QITLSETEPNV (34.8)|DYSAISLENLR 
(55.36)|LCDPTEHLGPR (21.6)|QVCSFLGVCTK 
(56.43)|VCQYLPSNMEHK (27.25)|NKVENAVHSVCNHLPK 
(22.92)|ADFAPPKQITLSETEPNV (32.48)|VFQNANENLKNDNEELNK 
(27.22)|ETCALCEYILHFIQEAITNPTTEEK (25.96)|YASSIIDIITK 
(45.31) 

328787755 100% 

hypothetical 
protein 
LOC100577054  4 11511.84 

GEVCVPYLGCIK (31.08)|CIVKDDKDVPEVHVIR 
(21.41)|DTDCTKGEVCVPYLGCIK 
(65.67)|KDTDCTKGEVCVPYLGCIK (38.46) 

328788558 100% 

putative cysteine 
proteinase 
CG12163-like  6 101571.4 

QVVSGYLYK (21.6)|KDEVQEEIIYPTKK 
(19.65)|NAIEQSECSVQLNSSFK (27.92)|ICLVTFEEKPWQQSSR 
(28.42)|SELVGASSYIDINNPTVQELANK (55.49)|LTFDLIPICK (19.29) 

328789222 100% nucleobindin-2-like 2 61891.91 IAEELQFVNR (42.25)|LYAQGAPQDDFLK (32.84) 

328789531 100% 

hypothetical 
protein 
LOC408666  18 37194.82 

DISFFSSSSR (33.15)|NFEILVTILESSGK (38.93)|DVPKDISFFSSSSR 
(21.65)| 
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MWHPDLCSCFCR (26.34)|M[15.99492]WHPDLCSCFCR 
(40.07)|IVPIEEHTQCTCDCK (74.74)|LVKDVPKDISFFSSSSR 
(22.65)|ETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(45.34)|RIVPIEEHTQCTCDCK (25.52)|ETQECSTGFYFDQNSCR 
(49.92)|GRETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(66.19)|CGGCCTHSLLSCQPTATEIR 
(42.16)|QSYVPEECTCACNNVDEQK 
(40.73)|QSYVPEECTCACNNVDEQKK 
(28.21)|RCGGCCTHSLLSCQPTATEIR 
(53.43)|KQSYVPEECTCACNNVDEQKK 
(42.72)|SNAERPNQALCMPELQTVPLLENEPSVIYYPTCTR 
(46.38)|SNAERPNQALCM[15.99492]PELQTVPLLENEPSVIYYPTCT
R (46.03) 

328790726 100% 

venom acid 
phosphatase 
Acph-1-like  4 43093.49 

LLQTIFR (20.26)|NIGLELPEWTK (31.13)|LDELAVYDILIR 
(56.88)|FVKPLISINTDEICGQK (33) 

335892796 100% 

peptidyl-prolyl cis-
trans isomerase B 
precursor  8 22743.57 

IEIGLFGK (27.19)|TVENFIELSK (36.93)|VWFDINIDGK 
(23.83)|VISEFMIQGGDFTK (69.12)|VISEFM[15.99492]IQGGDFTK 
(76.98)|VTDKVWFDINIDGK 
(28.52)|DRPIKDVVIADCGAEVVANPFSVSK 
(39.84)|DRPIKDVVIADCGAEVVANPFSVSKEDATD (27.15) 

5627 100% phospholipase A-2  33 19044.99 

FYDCLK (16.15)|SSGPNELGR (29.27)|HTDACCR 
(21.46)|LSCDCDDK (14.37)|CLHYTVDK (31.48)|VYQWFDLR 
(43.39)|MYFNLIDTK (44.05)|M[15.99492]YFNLIDTK 
(30.72)|FKHTDACCR (26.46)|HGLTNTASHTR 
(42.97)|LEHPVTGCGER (20.48)|VYQWFDLRK 
(30.19)|NSADTISSYFVGK (72.63)|SKPKVYQWFDLR (25.59)| 
MYFNLIDTKCYK (35.86)| IIYPGTLWCGHGNK (27.93)| 
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THDMCPDVMSAGESK (43.45)|THDM[15.99492]CPDVMSAGESK 
(51.22)|THDMCPDVM[15.99492]SAGESK 
(45.58)|THDM[15.99492]CPDVM[15.99492]SAGESK 
(21.92)|CYKLEHPVTGCGER (43.06)|LSCDCDDKFYDCLK 
(57.81)|CYKLEHPVTGCGERTEGR 
(23.67)|FYDCLKNSADTISSYFVGK 
(71.01)|IIYPGTLWCGHGNKSSGPNELGR 
(25.94)|NSADTISSYFVGKM[15.99492]YFNLIDTK 
(47.36)|THDMCPDVMSAGESKHGLTNTASHTR 
(48.54)|FKHTDACCRTHDM[15.99492]CPDVMSAGESK 
(26.78)|THDM[15.99492]CPDVMSAGESKHGLTNTASHTR 
(60.32)|THDM[15.99492]CPDVM[15.99492]SAGESKHGLTNTASHTR 
(69.54)|HGLTNTASHTRLSCDCDDKFYDCLK 
(23.1)|LSCDCDDKFYDCLKNSADTISSYFVGK (30.19)|IGDNELEER 
(63.07) 

58585070 100% 
major royal jelly 
protein 8 precursor  16 47325.96 

TFVIIMK (29.85)|IEIDMCDR (39.13)|LTSSTFASDPR 
(77.68)|ILIANVNDLIK (33.38)|ENILWTQASAK 
(55.23)|NKETLQAITGLK (46.29)|LWVLDSGLINNVR 
(51.1)|YIDYDFGSDEKR (37.47)|VIYGFDFNDVNFR 
(41.91)|TGNGGPLLAPYPDWTWAK 
(56.28)|SVCPPQLLVFDLNTSQLLK 
(86.3)|ISFILVHGFPLEYEYVLAVSNR 
(25.23)|RISFILVHGFPLEYEYVLAVSNR 
(19.56)|GISDNGVLFFGLVGDTSLACWNENR 
(67.56)|SQYQANNVHYQGKENILWTQASAK (56.93)|YIDYDFGSDEK 
(40.53) 

58585086 100% 
transferrin 1 
precursor  6 80033 

YLDVIER (28.54)|WCTWSEGDLEK (25.1)|IFTICVPEIYSK 
(30.47)|LASNAGYNVIEQVR (42.54)|ALSSLFSK 
(20.32)|FFGLPVGVTAAIPTSENPADYR (23.3) 
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58585104 100% 

vitellogenin 
precursor  0 202117.2 

 

58585108 100% 
major royal jelly 
protein 2 precursor  18 51440.52 

TFVTILR (33.2)|TLQMIAGMK (23.36)|SLNVIHEWK 
(26.99)|MTIDGESFTLK (42.42)|QNLEMVAQNDR 
(37.19)|QNLEM[15.99492]VAQNDR (60.68)|YFDYDFGSEER 
(44.48)|YDGVPSTLNVISGK (23.28)|YFDYDFGSEERR 
(25.4)|IVNDDFNFDDVNFR (79.32)|LLKPYPDWSFAEFK 
(41.45)|GDALIVYQNADDSFHR (26.19)|LLKPYPDWSFAEFKDCSK 
(22.28)|SQFGENNVQYQGSEDILNTQSLAK 
(60.44)|NGVLFVGLVGNSAVGCWNEHQSLQR 
(53.96)|RQAAIQSGEYDHTKNYPFDVDQWR 
(40.36)|IKEELPHFVGSNKPVKDEYMLVLSNR (33.01)|DKTFVTILR 
(27.1) 

58585116 100% 

venom serine 
protease 34 
precursor  1 46399.08 GKDACQM[15.99492]DSGGPVLWQNPR (29.24) 

58585138 100% 
major royal jelly 
protein 5 precursor  11 70530.99 

IAIDKFDR (46.28)|DCSGIVSAYK (22.69)|LTSNTFDYDPK 
(35.15)|YLDYDFGSDER (25.05)|QM[15.99492]NEYMMALSMK 
(39.91)|SLYYVNTKPFM[15.99492]K (21.59)|LHVFDLNTSHQLK 
(22.37)|ILGANVNDLIM[15.99492]NTR (36.59)|LLQPYPDWSWANYK 
(41.74)|FINNDYNFNEVNFR 
(68.09)|LLQPYPDWSWANYKDCSGIVSAYK (26.09) 

58585142 100% 
major royal jelly 
protein 3 precursor  14 61966 

VIYEWK (21.44)|LLTFDLK (23.46)|TFVTIER 
(21.03)|TNTM[15.99492]VYIADEK (42.1)|LTSNTFDYDPR 
(38.12)|YEDCSGIVSAFK (28.26)|HIDFDFGSDERR 
(22.25)|GGPLLRPYPDWSFAK (25.53)|IINNDFNFNDVNFR 
(71.4)|INDPEGNEYMLALSNR (45.64)|GEGLIMYQNSDDSFHR 
(21.4)|LWVLDSGLVNNNQPM[15.99492]CSPK 
(25.12)|NGVLFLGLVGNSGIACVNEHQVLQR (49.11)|TNTMVYIADEK 
(28.08) 
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58585154 100% melittin precursor  6 7580.02 

VLTTGLPALISWIK (87.71)|VLTTGLPALIS[79.96632]WIK 
(48.24)|VLTT[79.96632]GLPALISWIK (17.33)|VLTTGLPALISWIKR 
(44.13)|VLTTGLPALISWIKRK (20.21)|VLT[79.96632]TGLPALISWIK 
(36.95) 

58585164 100% 
alpha-glucosidase 
precursor  12 65694.13 

DVLDEFPQPK (31.19)|MLNDNVFAFSR (26.65)|VDALPYICEDMR 
(24.08)|FRDVLDEFPQPK (27.73)|VSALGFFILISQDAK 
(67.1)|IYTHDIPETYNVVR (42.8)|KLNMFYNNFNSDIK 
(67.29)|YYDYGADFPFNFAFIK 
(40.61)|RVPPTNWVGVFGGSAWSWR 
(39.01)|FLDEPLSGETNDPNKTEYTLK 
(24.08)|TPFQWDDSVSAGFSSSSNTWLR 
(32.29)|NIEPYNNYYIWHPGK (46.88) 

58585182 100% 
hyaluronidase 
precursor  33 44459.59 

LSVEVVR (27.53)|ADLEATLR (56)|WNLTSGER 
(32.87)|LTVDVSVDQV (36.71)|VLPYYWYK (26.36)|DHLINQIPDK 
(42.27)|EHPFWDDQR (29.03)|QNWASLQPYK 
(25.36)|YGILQNWMDK (50.67)|YGILQNWM[15.99492]DK 
(46.88)|EYLNNELGPAVK (54.73)|YGQLFMEETLK 
(58.91)|QNWASLQPYKK (35.26)|YGQLFM[15.99492]EETLK 
(31.97)|KKVLPYYWYK (19.85)|EYLNNELGPAVKR 
(55.72)|YGILQNWMDKFR (25.82)|YGILQNWM[15.99492]DKFR 
(21.25)|EHPFWDDQRVEQEAK (21.98)|EFNVYWNVPTFMCHK 
(56.89)|HLQVFRDHLINQIPDK 
(30.92)|EFNVYWNVPTFM[15.99492]CHK 
(42.49)|SFPGVGVIDFESWRPIFR (29.62)|MSWLFESEDVLLPSVYLR 
(22.35)|M[15.99492]SWLFESEDVLLPSVYLR (25.29)| 
ITDLGADGFIIWGSSDDINTK (49.18)|KITDLGADGFIIWGSSDDINTK 
(38.56)|GEEIAILYDPGMFPALLKDPNGNVVAR (39.94) 
GEEIAILYDPGM[15.99492]FPALLKDPNGNVVAR (41.88)| 
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DHLINQIPDKSFPGVGVIDFESWRPIFR (42.19)|FEEVSEK 
(22.13)|FRGEEIAILYDPGMFPALLKDPNGNVVAR 
(37.33)|FRGEEIAILYDPGM[15.99492]FPALLKDPNGNVVAR (33.27) 

60115688 100% 
icarapin-like 
precursor  7 24830.22 

EQMAGILSR (20.47)|VREQMAGILSR (28.79)|IPEQGVVNWNK 
(29.09)|NVDTVLVLPSIER (40.94)|KNVDTVLVLPSIER 
(35.43)|SVESVEDFDNEIPK (59.67)|SVESVEDFDNEIPKNQGDVLTA 
(36.88) 

66500170 100% 

neutral alpha-
glucosidase AB-
like isoform 2  1 107169.5 KLVVIIDPHIK (19.98) 

66507455 100% venom protease  4 40313.29 
SCQFLITLLEK (55.72)|VTAFLDFIISALK 
(42.45)|NYPFVAGWGSTETR (52.45)|YENNDPFVCCPK (29.14) 

66514614 100% 
chitinase-like 
protein Idgf4-like  1 48995.98 DGFTILVR (25.37) 

67010041 100% 
major royal jelly 
protein 9 precursor  20 48942.65 

ANIFQVK (33.86)|NNVPIDVDR (22.33)|QISSNIYER 
(20.72)|ILNAPVNQLIR (47.58)|LTSSTFVYDPR 
(42.68)|YFDYNFGSDEK (45.52)|NDGVPSSLNVISNK 
(29.36)|QNNEYIWIVSNK (35.18)|IPHDIAINSTTGKR 
(18.28)|YFDYNFGSDEKR (46.45)|IANGDLNFNEVNFR 
(66.22)|QNNEYIWIVSNKYQK (26.6)|IGNGGPLLEPYPNWSWAK 
(21.93)|TQNLYYSAMSSHNLNYVNTK 
(27.08)|QAAIQSGEYNYKNNVPIDVDR 
(26.22)|YTINDESFSLQDGILGMALSHK 
(47.89)|FQANDIQYQGASDILWTQASAK 
(27.67)|YTKYTINDESFSLQDGILGMALSHK 
(33.65)|AISETGALFFGLVSDTALGCWNENRPLK 
(41.85)|QAAIQSGEYNYKNNVPIDVDRWNGK (36.44) 

74835477 100% 
venom allergen 
acid phosphatase  5 44105.54 

EYQLGQFLR (27.44)|ELQLPGCEVLCPLYK 
(73.05)|FVDESANNLSIEELDFVK (108.4)|YLQLIENVIPSNEELICDKR 
(37.35)|MREYQLGQFLR (27.37) 
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94158822 100% 

odorant binding 
protein 14 
precursor  5 15589.97 

VQLYCECILK (23.02)|KVQLYCECILK (42.58)|AVMELLIDENSVK 
(64.04)|QLVSDCSTISEENPHLK (27.76)|NFNILDKNNVFKPQGIK 
(22.54) 

229892214 100% 
heat shock protein 
cognate 3  4 72877.8 

VFAPEEISAM[15.99492]VLGK (33.55)|ITPSYVAFTADGER 
(40.8)|QKEDIGTVIGIDLGTTYSCVGVYK (65.72)|NELESYAYSLK 
(24.24) 

328779578 100% lysozyme c-1  5 18421.27 

IQAMEGFK (24.12)|TASSYSFGIFQINSAK 
(25.07)|CEDFADDDIRDDIECAK (31.67)|RCEDFADDDIRDDIECAK 
(24.01)|TYISNWVCLMQSESGMNTR (69.76) 

328785691 100% 
carboxypeptidase 
D-like  0 184523.7 

 

328790510 100% 

dnaJ homolog 
subfamily B 
member 11-like  1 41655.77 FQDLGAAYEVLSDNEK (73.87) 

328787985 100% 

multiple 
coagulation factor 
deficiency protein 
2 homolog  2 24271.94 AHIAEHMEVPIDTSK (24.95)|AHIAEHM[15.99492]EVPIDTSK (21.66) 

328781841 100% 

mast cell 
degranulating 
peptide-like  4 6464.06 

IIIPHMCWK (18.28)|IIIPHM[15.99492]CWK (25.5)|IIIPHMCWKK 
(23.41)|IIIPHM[15.99492]CWKK (19.98) 

94400907 100% 
allergen Api m 6 
precursor  4 10382.27 

ICAPGCVCR (29.88)|CPSNEIFSR (18.24)|GKCPSNEIFSR 
(29.43)|FCPNVVPKPLCIK (33.55) 

328783471 99.9% 

hypothetical 
protein 
LOC725114 
isoform 1  2 10691.8 

CGENEKPYICGSLCEPSCNAPHPNR (37.25)|IECTWSLTGGCR 
(56.26) 
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110748908 99.9% 

A disintegrin and 
metalloproteinase 
with 
thrombospondin 
motifs 3-like  3 87593.65 

LLSLDAQCR (19.88)|VLVDGNIGSELVIRPLPDR 
(32.91)|VTNADVDIGDIYQDTTNMASILLHR (25.76) 

48101366 99.8% 
venom serine 
protease 34  0 45521.91 

 
58585180 99.7% 

secapin 
preproprotein  3 8844.77 YIIDVPPR (45.69)|SADLVPEPR (38.21)|YIIDVPPRCPPGSK (36.32) 

328783352 99.6% 
chymotrypsin 
inhibitor  2 7723.19 NGEGACVLPENC (19.85)|IGCQCQEGFLR (44.53) 

66560290 99.4% 
lysosomal aspartic 
protease  2 42651.25 ISVDGVTPVFYNMVK (32.04)|ISDQTFAEALSEPGLAFVAAK (45.72) 

328787622 98.2% 

peptidylglycine 
alpha-
hydroxylating 
monooxygenase  2 39201.47 DAPTLILPEGVGFK (32.55)|VVSGYVVKPDYTWIELGK (31.46) 

66511507 97.3% 
endochitinase 
isoform 2  3 61895.26 

TSVAVGGWGEGGR (24.37)|LKTSVAVGGWGEGGR 
(27.04)|LVVGIPLYGR (23.38) 

328778095 96.9% 

lysosomal Pro-X 
carboxypeptidase-
like  0 56965.61 

 

58585098 95.3% 
major royal jelly 
protein 1  6 49311.14 

FFDYDFGSDER (48.54)|TSDYQQNDIHYEGVQNILDTQSSAK 
(41.91)|LLTFDLTTSQLLK (45.01)|IMNANVNELILNTR 
(67.25)|TVAQSDETLQMIASMK 
(50.06)|SGVLFFGLVGDSALGCWNEHR (25.29) 
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Anexo E  
Lista de peptídeos e proteínas identificados para o veneno da abelha A. m. carnica após utilização de gradiente de 6h na 
separação cromatográfica. 

 

Número de 
Acesso 

Probabilidade 
da Proteína Proteína 

Massa 
Molecular 

(Da) 

Número de 
Peptídeos 

Identificados 
Sequências dos peptídeos identificados 
 (MASCOT Íon Escore) 

110751310 100% 

endoplasmic 
reticulum resident 
protein 29-like  27696.61 5 

TDPILFVAEK (24.44)|GDVFVQTEQTR (34.61)|VFEETLPEIQR 
(36.21)|ILEKGDVFVQTEQTR (27.19)|SGIYLGLPGCVEQLDR (42.76) 

110756431 100% 

hypothetical 
protein 
LOC725074  8691.24 3 

ITEEELMK (32.73)|ITEEELMKQR 
(40.51)|HGDSCVSSSDCCPGTWCHTYANR (74.4) 

110758297 100% 
phospholipase A2-
like  21147.65 10 

VYFNDIIIPK (64.36)|KYQWFDLPSF (60.32)|HNLWNASLFLR 
(38.44)|KHNLWNASLFLR (31.13)|CFELEHPIIGCK 
(33.53)|CFELEHPIIGCKK (45.5)|RKHNLWNASLFLR 
(24.77)|NYNDLGFNHITDACCR (77.38)|AKNYNDLGFNHITDACCR 
(84.86)|NYNDLGFNHITDACCREHDYCPDSIK (26.62) 

187281543 100% 

venom dipeptidyl 
peptidase 4 
precursor  88338.11 4 

AQLVLYDTK (19.13)|VPFNLEETYDQSFR 
(60.08)|TDREILYSDNYVGDIR (23.82)|EILYSDNYVGDIR (52.16) 

187281550 100% 

venom 
carboxylesterase-6 
precursor  63938.35 19 

VSTFTGNIR (37.24)|LFNIDFEK (30.46)|TIPFNENKLN 
(28.89)|NIVFVAINYR (56.09)|MIDCLQSRPAR 
(35.55)|SPVWTYYYSYR (44.07)|EGLYTAAEFVDNAK 
(75.08)|GISISGVAFCPWAQTK (48.8)|GSEDCLYINIYVPVR (44.09)| 
INKSPVWTYYYSYR (23.22)|RGISISGVAFCPWAQTK 
(38.02)|LYEAYEGIPYAQSPVGK (49.5)|VKGSEDCLYINIYVPVR 
(19.23)|SSVCMQYLMTFTTHGNR (30.99)| 
KSSVCMQYLMTFTTHGNR (57.8)| SGPINYDKVESIIQMMSDR 
(125.38)| 
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SDRLYEAYEGIPYAQSPVGK (25.39)|WVFNNIK 
(21.15)|GSEDCLYINIYVPVRNNR (47.22) 

221325614 100% 
C1q-like venom 
protein precursor  17145.87 4 

ISDGVTFSGYR (56.77)|LSTAVDCTGIIAFSATHASVDHAK 
(24.74)|GVGYVPQTGIFITNCPGLYQFSFAGYGSTDLR 
(54.01)|AVFAETLVDK (43.28) 

226533687 100% 

venom serine 
carboxypeptidase 
precursor  53782.57 5 

WALDLITR (41.01)|TVDSLTEVLVR (32.97)|VWFVGNELAGYSK 
(42.78)|KVWFVGNELAGYSK 
(27.33)|CHNLLYIDNPVGTGFSFTEDER (91.95) 

328780886 100% apolipophorins-like  85159.9 0 
 

328782499 100% 

proactivator 
polypeptide 
isoform 1  103056.8 21 

SIINLIK (18.8)|SIINLIKR (24.11)|IMGICPTPGK (24.67)|GLNCNIICK 
(26.03)|CTILINSYGK (44.27)|LCEQLVGHLK (32.65)|YASSIIDIITK 
(34.37)|QITLSETEPNV (46.02)|DYSAISLENLR 
(49.5)|LCDPTEHLGPR (25.76)|QVCSFLGVCTK 
(46.21)|VCQYLPSNMEHK (27.21)|VPNDDDSVCTICK 
(39.56)|FVNKYASSIIDIITK (30.02)|HMKVPNDDDSVCTICK 
(56.88)|HM[15.99492]KVPNDDDSVCTICK 
(35.42)|ADFAPPKQITLSETEPNV (22.51)|VFQNANENLKNDNEELNK 
(25.86)|LCIHLPHSLVDECTELVK (33.14)|TVQNEPIWPLVPR 
(19.52)|ETCALCEYILHFIQEAITNPTTEEK (33.37) 

328787755 100% 

hypothetical 
protein 
LOC100577054  11511.84 5 

GEVCVPYLGCIK (31.52)|DDKDVPEVHVIR 
(45.58)|CIVKDDKDVPEVHVIR (29.6)|DTDCTKGEVCVPYLGCIK 
(29.59)|KDTDCTKGEVCVPYLGCIK (26.55) 

328788558 100% 

putative cysteine 
proteinase 
CG12163-like  101571.4 9 

QVVSGYLYK (24.61)|LTFDLIPICK (30.89)|DLDHGVLIVGYGISK 
(20.14)|KDEVQEEIIYPTKK (21.88)|NAIEQSECSVQLNSSFK 
(39.44)|VYRGDGTCGVNAMASSAIVA 
(50.34)|SELVGASSYIDINNPTVQELANK 
(47.38)|IINELQTFEQGTAEYGVTMFADLTPK 
(30.77)|ICLVTFEEKPWQQSSR (24.48) 
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328789222 100% nucleobindin-2-like 61891.91 6 

IAEELQFVNR (41.26)|MREHVFNEADLNK (27.57)|LENALDSDIR 
(45.84)|QQLEEVWEK (25.66)|LYAQGAPQDDFLK 
(27.7)|ELDKLYAQGAPQDDFLK (55.65) 

328789531 100% 

hypothetical 
protein 
LOC408666  37194.82 20 

DISFFSSSSR (25.05)|NFEILVTILESSGK (51.08)|DVPKDISFFSSSSR 
(30.2)|MWHPDLCSCFCR (26.6)|IVPIEEHTQCTCDCK 
(42.52)|LVKDVPKDISFFSSSSR 
(22.66)|ETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(68.34)|RIVPIEEHTQCTCDCK (22.49)|ETQECSTGFYFDQNSCR 
(40.78)|GRETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(95.22)|CGGCCTHSLLSCQPTATEIR 
(34.25)|QSYVPEECTCACNNVDEQK 
(68.67)|QSYVPEECTCACNNVDEQKK 
(26.49)|KQSYVPEECTCACNNVDEQK 
(31.07)|RCGGCCTHSLLSCQPTATEIR 
(49.9)|FGQTQRPDNVPPVIIALDSDDPR 
(42.28)|KQSYVPEECTCACNNVDEQKK 
(42.06)|IVFPDRGRETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(19.38)|SNAERPNQALCMPELQTVPLLENEPSVIYYPTCTR 
(46.51)|SNAERPNQALCM[15.99492]PELQTVPLLENEPSVIYYPTCTR 
(43.02) 

328790726 100% 

venom acid 
phosphatase 
Acph-1-like  43093.49 8 

LLQTIFR (29.76)|QISAGIWIR (25.11)|NIGLELPEWTK 
(37.98)|YENFLGEIYTK (56.64)|LDELAVYDILIR 
(65.08)|TAMSVQLVTTGLYPPSK (28.25)|FVKPLISINTDEICGQK 
(43.21)|NMVEETDKDVIQFK (23.95) 

335892796 100% 

peptidyl-prolyl cis-
trans isomerase B 
precursor  22743.57 8 

IEIGLFGK (20.91)|TVENFIELSK (43.45)|VWFDINIDGK 
(35.61)|VISEFMIQGGDFTK (61.38)|VISEFM[15.99492]IQGGDFTK 
(72.5)|VTDKVWFDINIDGK 
(21.84)|DRPIKDVVIADCGAEVVANPFSVSK 
(71.93)|DRPIKDVVIADCGAEVVANPFSVSKEDATD (41.92) 
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5627 100% phospholipase A-2  19044.99 29 

SSGPNELGR (26.48)|HTDACCR (17.97)|LSCDCDDK 
(13.32)|CLHYTVDK (25.35)|IGDNELEER (50.96)|VYQWFDLR 
(36.42)|MYFNLIDTK (44.59)|M[15.99492]YFNLIDTK 
(19.27)|FKHTDACCR (40.62)|HGLTNTASHTR 
(46.61)|LEHPVTGCGER (21.63)|VYQWFDLRK 
(27.95)|NSADTISSYFVGK (64.21)|IIYPGTLWCGHGNK 
(20.12)|THDMCPDVMSAGESK 
(27.25)|THDM[15.99492]CPDVMSAGESK 
(43.8)|THDMCPDVM[15.99492]SAGESK 
(41.55)|THDM[15.99492]CPDVM[15.99492]SAGESK 
(29.98)|CYKLEHPVTGCGER (32.28)|LSCDCDDKFYDCLK 
(28.08)|FYDCLKNSADTISSYFVGK 
(61.62)|THDMCPDVMSAGESKHGLTNTASHTR 
(44.01)|FKHTDACCRTHDM[15.99492]CPDVMSAGESK 
(26.91)|THDM[15.99492]CPDVMSAGESKHGLTNTASHTR 
(44.83)|THDM[15.99492]CPDVM[15.99492]SAGESKHGLTNTASHTR 
(33.27)|LSCDCDDKFYDCLKNSADTISSYFVGK 
(64.32)|MYFNLIDTKCYK 
(44.47)|NSADTISSYFVGKM[15.99492]YFNLIDTK 
(43.27)|HGLTNTASHTRLSCDCDDKFYDCLK (35.45) 

58585070 100% 
major royal jelly 
protein 8 precursor  47325.96 17 

TFVIIMK (28.3)|IEIDMCDR (28.6)|ETLQAITGLK 
(35.93)|LTSSTFASDPR (43.44)|ILIANVNDLIK 
(30.84)|ENILWTQASAK (47.38)|NKETLQAITGLK 
(27.85)|YIDYDFGSDEK (32.94)|LWVLDSGLINNVR 
(49.2)|YIDYDFGSDEKR (40.98)|VIYGFDFNDVNFR (32.52)| 
TGNGGPLLAPYPDWTWAK (50.01)|SVCPPQLLVFDLNTSQLLK 
(85.71)|ISFILVHGFPLEYEYVLAVSNR (25.79)| 
RISFILVHGFPLEYEYVLAVSNR (16.33)| 
GISDNGVLFFGLVGDTSLACWNENR (57.69)| 

     
Continua 

 
 



173 
 

     
Continuação 

      
      
     

SQYQANNVHYQGKENILWTQASAK (54.95) 

58585086 100% 
transferrin 1 
precursor  80033 1 IFTICVPEIYSK (40.26) 

58585104 100% 
vitellogenin 
precursor  202117.2 0 

 
58585108 100% 

major royal jelly 
protein 2 precursor  51440.52 2 TFVTILR (25.1)|IVNDDFNFDDVNFR (49.05) 

58585116 100% 

venom serine 
protease 34 
precursor  46399.08 15 

MTVILTPPGR (52.99)|CTWTITSYHR (29.08)|LAIVVGEHDWSSK 
(39.5)|TTLNMLTQVECYK (62.14)|TYEPGMICGATIISK 
(26.14)|YYGNIMVNAMCAYAK (44.56)|YVLTAAHCIIDENTTK 
(24.75)|IVGGTNTGINEFPMMAGIK (56.5)|RYVLTAAHCIIDENTTK 
(42.03)|GKDACQMDSGGPVLWQNPR 
(35.36)|GKDACQM[15.99492]DSGGPVLWQNPR 
(39.07)|CSLVEFSENKNCNAGSLTVKK 
(27.68)|VGSYIDWIVSQTPDAEYCVIE (23.52)|DDWQINDIALLK 
(52.53)|IVGGTNTGINEFPMMAGIKR (21.44) 

58585138 100% 
major royal jelly 
protein 5 precursor  70530.99 0 

 
58585142 100% 

major royal jelly 
protein 3 precursor  61966 2 VIYEWK (20.7)|LTSNTFDYDPR (34.69) 

58585154 100% melittin precursor  7580.02 4 

VLTTGLPALISWIK (71.83)|VLTTGLPALISWIKR 
(34.84)|VLTTGLPALISWIKRK 
(25.59)|VLTTGLPALIS[79.96632]WIKRK (20.14) 

58585164 100% 
alpha-glucosidase 
precursor  65694.13 0 

 
58585182 100% 

hyaluronidase 
precursor  44459.59 38 

LSVEVVR (25.77)|FEEVSEK (24.86)|ADLEATLR (53.91)|WNLTSGER 
(28.71)|LTVDVSVDQV (30.52)|VLPYYWYK (23.41)| 
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DHLINQIPDK (34.89)|EHPFWDDQR (23.27)|QNWASLQPYK 
(44.1)|KVLPYYWYK (24.25)| YGILQNWMDK 
(48.43)|YGILQNWM[15.99492]DK (40.77)| 

     

EYLNNELGPAVK (54.79)|YGQLFMEETLK (58.1)|QNWASLQPYKK 
(33.81)|YGQLFM[15.99492]EETLK (23.48)|KKVLPYYWYK 
(29.79)|EYLNNELGPAVKR (52.08)|YGILQNWMDKFR 
(22.93)|YGILQNWM[15.99492]DKFR (43.07)|EHPFWDDQRVEQEAK 
(55.84)|EFNVYWNVPTFMCHK (54.9)|HLQVFRDHLINQIPDK 
(24.97)|GEEIAILYDPGMFPALLK 
(75.51)|EFNVYWNVPTFM[15.99492]CHK 
(38.57)|SFPGVGVIDFESWRPIFR 
(34.25)|IALNNNANDRLTVDVSVDQV (42)|MSWLFESEDVLLPSVYLR 
(38.19)|M[15.99492]SWLFESEDVLLPSVYLR 
(23.79)|ITDLGADGFIIWGSSDDINTK 
(91.02)|KITDLGADGFIIWGSSDDINTK 
(49.29)|FRGEEIAILYDPGMFPALLKDPNGNVVAR 
(18.57)|DHLINQIPDKSFPGVGVIDFESWRPIFR 
(23.73)|IALNNNANDR (25.05)|REHPFWDDQR 
(23.47)|REHPFWDDQRVEQEAK 
(26.02)|GEEIAILYDPGMFPALLKDPNGNVVAR 
(53.35)|GEEIAILYDPGM[15.99492]FPALLKDPNGNVVAR (51.1) 

60115688 100% 
icarapin-like 
precursor  24830.22 7 

EQMAGILSR (20.54)|VREQMAGILSR (24.32)|IPEQGVVNWNK 
(49.01)|NVDTVLVLPSIER (53.14)|KNVDTVLVLPSIER 
(83.14)|SVESVEDFDNEIPK (64.4)|SVESVEDFDNEIPKNQGDVLTA 
(35) 

66500170 100% 

neutral alpha-
glucosidase AB-
like isoform 2  107169.5 0 

 
66507455 100% venom protease  40313.29 5 

SCQFLITLLEK (65)|VTAFLDFIISALK (58.67)|YENNDPFVCCPK 
(37.96)| 
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NYPFVAGWGSTETR (64.53)|LIHPDYSTTTFVNDIAVLR (27.41) 

66514614 100% 
chitinase-like 
protein Idgf4-like  48995.98 4 

DGFTILVR (26.95)|YLVLTETSQSR 
(49.59)|EGDYPAPIYESYGRVPQDNVDSTAR 
(23.93)|LTSESQISGVPPIVTDGPGAEGPHTNTPGLLSYAEVCSR 
(38.74) 

67010041 100% 
major royal jelly 
protein 9 precursor  48942.65 24 

ANIFQVK (42.73)|NNVPIDVDR (21.94)|DFKANIFQVK 
(18.34)|ILNAPVNQLIR (51.09)|LTSSTFVYDPR (23)|QAAIQSGEYNYK 
(61.7)|YFDYNFGSDEK (54.81)|NDGVPSSLNVISNK 
(25.08)|QNNEYIWIVSNK (23.06)|IPHDIAINSTTGKR 
(19.56)|IANGDLNFNEVNFR (61.99)|QNNEYIWIVSNKYQK 
(50.27)|IGNGGPLLEPYPNWSWAK 
(37.61)|TQNLYYSAMSSHNLNYVNTK 
(114.02)|TQNLYYSAM[15.99492]SSHNLNYVNTK 
(23.47)|QAAIQSGEYNYKNNVPIDVDR 
(38.98)|YTINDESFSLQDGILGMALSHK 
(50.26)|YTINDESFSLQDGILGM[15.99492]ALSHK 
(34.9)|FQANDIQYQGASDILWTQASAK 
(36.58)|YTKYTINDESFSLQDGILGMALSHK 
(53.61)|AISETGALFFGLVSDTALGCWNENRPLK 
(67.16)|AISETGALFFGLVSDTALGCWNENRPLKR 
(27.03)|YFDYNFGSDEKR (23)|LWVLDNGISGETSVCPSQIVVFDLK 
(47.2) 

74835477 100% 
venom allergen 
acid phosphatase  44105.54 9 

EYQLGQFLR (42.65)|IVYYLGIPSEAR (42.27)|MREYQLGQFLR 
(31.09)|DPYLYYDFYPLER (43.09)|ELQLPGCEVLCPLYK 
(28.52)|LQQWNEDLNWQPIATK (30.34)|FVDESANNLSIEELDFVK 
(44.22)|YLQLIENVIPSNEELICDKR 
(42.64)|YGDFLGDIYTEESVSALSSFYDR (41.74) 

94158822 100% 

odorant binding 
protein 14 
precursor  15589.97 3 AVMELLIDENSVK (65.81)|QLVSDCSTISEENPHLK (36.97)| 
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NFNILDKNNVFKPQGIK (19.64) 

229892214 100% 
heat shock protein 
cognate 3  72877.8 1 ITPSYVAFTADGER (36.35) 

328779578 100% lysozyme c-1  18421.27 7 

AWDGWMK (19.17)|IQAMEGFK (30.56)|TASSYSFGIFQINSAK 
(34.94)|CEDFADDDIRDDIECAK (69.88)|RCEDFADDDIRDDIECAK 
(21.28)|TYISNWVCLMQSESGMNTR 
(81.81)|CEDFADDDIRDDIECAKK (41.78) 

328785691 100% 
carboxypeptidase 
D-like  184523.7 1 NLLVLEISENVK (59.47) 

328790510 100% 

dnaJ homolog 
subfamily B 
member 11-like  41655.77 2 FQDLGAAYEVLSDNEK (92.91)|FQDLGAAYEVLSDNEKR (30.53) 

328787985 100% 

multiple 
coagulation factor 
deficiency protein 
2 homolog  24271.94 1 AHIAEHMEVPIDTSK (43.31) 

328781841 100% 

mast cell 
degranulating 
peptide-like  6464.06 4 

IIIPHMCWK (19.54)|IIIPHM[15.99492]CWK 
(22.1)|IIIPHM[15.99492]CWKK (19.93)|IIIPHMCWKK (21.41) 

94400907 100% 
allergen Api m 6 
precursor  10382.27 3 

ICAPGCVCR (34.43)|GKCPSNEIFSR (37.54)|FCPNVVPKPLCIK 
(23.39) 

328783471 99.9% 

hypothetical 
protein 
LOC725114 
isoform 1  10691.8 0 

 

110748908 99.9% 

A disintegrin and 
metalloproteinase 
with 
thrombospondin 
motifs 3-like  87593.65 2 

VLVDGNIGSELVIRPLPDR 
(16.83)|VTNADVDIGDIYQDTTNMASILLHR (30.56) 
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48101366 99.8% 

venom serine 
protease 34  45521.91 0 

 
58585180 99.7% 

secapin 
preproprotein  8844.77 3 YIIDVPPR (32.57)|SADLVPEPR (21.18)|YIIDVPPRCPPGSK (20.29) 

328783352 99.6% 
chymotrypsin 
inhibitor  7723.19 2 NGEGACVLPENC (20.29)|IGCQCQEGFLR (53.18) 

66560290 99.4% 
lysosomal aspartic 
protease  42651.25 3 

ISVDGVTPVFYNMVK (27.39)|ISDQTFAEALSEPGLAFVAAK 
(42.28)|YGSGSLSGYLSTDTVDIAGMK (64.51) 

328787622 98.2% 

peptidylglycine 
alpha-
hydroxylating 
monooxygenase  39201.47 1 VVSGYVVKPDYTWIELGK (33.36) 

66511507 97.3% 
endochitinase 
isoform 2  61895.26 5 

LVVGIPLYGR (20.04)|TSVAVGGWGEGGR 
(40.42)|LKTSVAVGGWGEGGR (28.21)|LNVHDGLLLWEEK 
(21.16)|GNWAGFADVHSPLYR (28.32) 

328778095 96.9% 

lysosomal Pro-X 
carboxypeptidase-
like  56965.61 1 ANFLAPLPAYPINAVCK (26.81) 

58585098 95.3% 
major royal jelly 
protein 1  49311.14 0 
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Anexo F  
Lista de peptídeos e proteínas identificados para o veneno da abelha A. m. ligustica após utilização de gradiente de 6h na 
separação cromatográfica. 

 

Número 
de Acesso 

Probabilidade 
da Proteína Proteína 

Massa 
Molecular 

(Da) 

Número de 
Peptídeos 

Identificados 
Sequências dos peptídeos identificados 
 (MASCOT Íon Escore) 

110751310 100% 

endoplasmic 
reticulum resident 
protein 29-like  27696.61 10 

TDPILFVAEK (26.31)|FDVAFPYGEK (26.86)|DSHDLLVAEVR 
(25.17)|GDVFVQTEQTR (41.71)|VFEETLPEIQR 
(48.52)|AKVFEETLPEIQR (22.78)|ILEKGDVFVQTEQTR 
(20.2)|SGIYLGLPGCVEQLDR (38.99)|SEAFPAILLFLQGK 
(17.58)|FDVAFPYGEKHEQYAQIAAATK (22.95) 

110756431 100% 

hypothetical 
protein 
LOC725074  8691.24 3 

ITEEELMK (40.97)|HGDSCVSSSDCCPGTWCHTYANR 
(49.94)|ITEEELMKQR (37.25) 

110758297 100% 
phospholipase 
A2-like  21147.65 9 

VYFNDIIIPK (42.86)|KYQWFDLPSF (23.02)|HNLWNASLFLR 
(40.55)|KHNLWNASLFLR (30.9)|CFELEHPIIGCK 
(39.25)|CFELEHPIIGCKK (22.14)|RKHNLWNASLFLR 
(18.29)|NYNDLGFNHITDACCR (62.85)|AKNYNDLGFNHITDACCR 
(27.55) 

187281543 100% 

venom dipeptidyl 
peptidase 4 
precursor  88338.11 16 

AQLVLYDTK (38.76)|QISIWEENR (21.45)|FWANCLGYSH 
(45.99)|DGEIVATWTNR (33.47)|NFNVNANGYTNK 
(57.25)|EILYSDNYVGDIR (62.24)|LGTVEIEDQIIITR 
(56.2)|VPFNLEETYDQSFR (42.45)|YGSPGNSRDQYPNEIR 
(33.93)|NDIYYQVFFEGGSDTR (41.29)|TDREILYSDNYVGDIR 
(39.77)|GNANNIYYEEETEGWLR (36.04)|AGTTNPFVSLSVIDLHDPSSK 
(24.91)|LIDLPPPVDVVGADNVLYTANWR 
(38.58)|NLYSVQLSGNEPPVCLSCDVLTPEGNR 
(32.01)|NGALVDETDLTPGTCEVISLLLVDHAR (38.11) 
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187281550 100% 

venom 
carboxylesterase-
6 precursor  63938.35 18 

VSTFTGNIR (38.77)|LFNIDFEK (35.97)|TIPFNENKLN 
(41.63)|NIVFVAINYR (35.46)|MIDCLQSRPAR (36.65)|SPVWTYYYSYR 
(40.51)|EGLYTAAEFVDNAK (75.1)|GISISGVAFCPWAQTK 
(25.38)|GSEDCLYINIYVPVR (45.96)|INKSPVWTYYYSYR 
(22.71)|LYEAYEGIPYAQSPVGK (34.04)|VKGSEDCLYINIYVPVR 
(20.13)|SSVCMQYLMTFTTHGNR (37.36)|KSSVCMQYLMTFTTHGNR 
(30.7)|SGPINYDKVESIIQMMSDR 
(104.84)|SDRLYEAYEGIPYAQSPVGK (34.42)|WVFNNIK 
(19.55)|RGISISGVAFCPWAQTK (23.66) 

221325614 100% 
C1q-like venom 
protein precursor  17145.87 3 

AVFAETLVDK (29.55)|LSTAVDCTGIIAFSATHASVDHAK 
(34.08)|ISDGVTFSGYR (81.44) 

226533687 100% 

venom serine 
carboxypeptidase 
precursor  53782.57 4 

WALDLITR (38.58)|TVDSLTEVLVR (56.29)|VWFVGNELAGYSK 
(37.14)|KVWFVGNELAGYSK (42.92) 

328780886 100% 
apolipophorins-
like  85159.9 6 

LGYLGVGQVIGR (50.46)|ALGNSQFLDDATLQK 
(62.22)|YCQQNSCENVAEIK (61.79)|ENVNQGLVSGNTDAEAGVK 
(45.03)|LFLDALFR (41.99)|LSATVELSVKPDCINQLR (31.62) 

328782499 100% 

proactivator 
polypeptide 
isoform 1  103056.8 25 

SIINLIK (28.39)|IMGICPTPGK (32.21)|GLNCNIICK (35.53)|CTILINSYGK 
(31.4)|YASSIIDIITK (31.45)|QITLSETEPNV (39.65)|DYSAISLENLR 
(60.14)|LCDPTEHLGPR (41.04)|QVCSFLGVCTK 
(45.82)|VCQYLPSNMEHK (25.32)|VPNDDDSVCTICK 
(45.57)|LVPFPMLGESLGTQGK 
(24.64)|LVPFPM[15.99492]LGESLGTQGK (26.89)|FVNKYASSIIDIITK 
(20.08)|NKVENAVHSVCNHLPK (24.11)|HMKVPNDDDSVCTICK 
(59.78)|HM[15.99492]KVPNDDDSVCTICK 
(29.86)|ADFAPPKQITLSETEPNV (27.73)|VFQNANENLKNDNEELNK 
(32.39)|VEIRPLSSVGM[15.99492]VDVNDDLPCK 
(38.13)|ELIELLLADLTPQEVCVYIK 
(35.45)|ETCALCEYILHFIQEAITNPTTEEK (32.89)|M[15.99492]WQSIPK 
(27.14)|LCEQLVGHLK (33.49)|VEIRPLSSVGMVDVNDDLPCK (35.25) 
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328787755 100% 

hypothetical 
protein 
LOC100577054  11511.84 5 

GEVCVPYLGCIK (32.85)|CIVKDDKDVPEVHVIR 
(22.67)|DTDCTKGEVCVPYLGCIK (32.36)|KDTDCTKGEVCVPYLGCIK 
(26.56)|DDKDVPEVHVIR (25.05) 

328788558 100% 

putative cysteine 
proteinase 
CG12163-like  101571.4 11 

QVVSGYLYK (19.67)|LTFDLIPICK (43)|QHELGDINVLK 
(35.31)|LEESPYVIYR (31.05)|ALNSLNQDSPTHHTYR 
(28.46)|VYRGDGTCGVNAMASSAIVA (34.88)|ICLVTFEEKPWQQSSR 
(36.95)|SELVGASSYIDINNPTVQELANK 
(56.62)|IINELQTFEQGTAEYGVTMFADLTPK 
(48.97)|KDEVQEEIIYPTKK (26.55)|NAIEQSECSVQLNSSFK (60.52) 

328789222 100% 
nucleobindin-2-
like 61891.91 3 LENALDSDIR (40.61)|QQLEEVWEK (31.19)|IAEELQFVNR (50.71) 

328789531 100% 

hypothetical 
protein 
LOC408666  37194.82 20 

DISFFSSSSR (30.44)|NFEILVTILESSGK (68.1)|DVPKDISFFSSSSR 
(21.12)|MWHPDLCSCFCR (36.87)|M[15.99492]WHPDLCSCFCR 
(25.85)|IVPIEEHTQCTCDCK (75.31)|ETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(75.95)|RIVPIEEHTQCTCDCK (25.79)|ETQECSTGFYFDQNSCR 
(37.73)|GRETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(74.63)|CGGCCTHSLLSCQPTATEIR 
(38.3)|QSYVPEECTCACNNVDEQK 
(54.48)|QSYVPEECTCACNNVDEQKK 
(42.04)|KQSYVPEECTCACNNVDEQK 
(41.57)|RCGGCCTHSLLSCQPTATEIR 
(49.49)|FGQTQRPDNVPPVIIALDSDDPR 
(36.67)|KQSYVPEECTCACNNVDEQKK 
(24.17)|IVFPDRGRETANPALEGGPSGGGIGELAK 
(22.77)|SNAERPNQALCMPELQTVPLLENEPSVIYYPTCTR 
(42.11)|LVKDVPKDISFFSSSSR (19.23) 

328790726 100% 

venom acid 
phosphatase 
Acph-1-like  43093.49 5 

LLQTIFR (33.55)|QISAGIWIR (23.63)|LDELAVYDILIR 
(66.24)|TAMSVQLVTTGLYPPSK (47.49)|NIGLELPEWTK (33.65) 
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335892796 100% 

peptidyl-prolyl cis-
trans isomerase B 
precursor  22743.57 10 

IEIGLFGK (20.82)|TVENFIELSK (46.58)|VWFDINIDGK 
(26)|DTNGSQFFITVK (61.59)|VISEFMIQGGDFTK 
(72.41)|VISEFM[15.99492]IQGGDFTK (48.86)|VTDKVWFDINIDGK 
(31.92)|DRPIKDVVIADCGAEVVANPFSVSK 
(48.01)|VISEFMIQGGDFTKGDGTGGHSIYGSR 
(25.19)|DRPIKDVVIADCGAEVVANPFSVSKEDATD (43.53) 

5627 100% 
phospholipase A-
2  19044.99 27 

SSGPNELGR (18.96)|LSCDCDDK (19.28)|IGDNELEER 
(43.42)|VYQWFDLR (36.05)|MYFNLIDTK 
(32.05)|M[15.99492]YFNLIDTK (48.54)|FKHTDACCR 
(26.06)|HGLTNTASHTR (25.45)|LEHPVTGCGER (31.82)|VYQWFDLRK 
(22.45)|NSADTISSYFVGK (58.67)|IIYPGTLWCGHGNK 
(29.58)|THDMCPDVMSAGESK 
(33.84)|THDMCPDVM[15.99492]SAGESK 
(29.22)|THDM[15.99492]CPDVMSAGESK 
(36.25)|THDM[15.99492]CPDVM[15.99492]SAGESK 
(21.43)|CYKLEHPVTGCGER (35.63)|LSCDCDDKFYDCLK 
(23.15)|FYDCLKNSADTISSYFVGK 
(41.4)|IIYPGTLWCGHGNKSSGPNELGR 
(24.22)|FKHTDACCRTHDMCPDVMSAGESK 
(31.58)|THDM[15.99492]CPDVMSAGESKHGLTNTASHTR 
(45.96)|THDM[15.99492]CPDVM[15.99492]SAGESKHGLTNTASHTR 
(24.77)|LSCDCDDKFYDCLKNSADTISSYFVGK (26.53)|HTDACCR 
(16.08)|HTDACCRTHDMCPDVMSAGESK 
(21.13)|THDMCPDVMSAGESKHGLTNTASHTR (49.23) 

58585070 100% 

major royal jelly 
protein 8 
precursor  47325.96 16 

TFVIIMK (26.57)|IEIDMCDR (43.63)|LTSSTFASDPR 
(56.08)|ILIANVNDLIK (21.52)|NKETLQAITGLK (43.19)| 
LWVLDSGLINNVR (66.71)|YIDYDFGSDEKR (47.38)|VIYGFDFNDVNFR 
(54.59)| TGNGGPLLAPYPDWTWAK (40.48)| 
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SVCPPQLLVFDLNTSQLLK (87.89)|ISFILVHGFPLEYEYVLAVSNR 
(25.83)|RISFILVHGFPLEYEYVLAVSNR 
(16.88)|GISDNGVLFFGLVGDTSLACWNENR 
(66.4)|SQYQANNVHYQGKENILWTQASAK (29.05)|ENILWTQASAK 
(54.29)|YIDYDFGSDEK (26.01) 

58585086 100% 
transferrin 1 
precursor  80033 17 

YLDVIER (27.02)|GIPVSCISGR (27.65)|AEINEWER 
(27.6)|IFTICVPEIYSK (45.53)|LASNAGYNVIEQVR 
(44.24)|LCQQCVGNLASNNDR (80.13)|GCLVGTWSPDPAINRR 
(32.9)|AIKENNADLTVVSGGSVLR (26.45)|LTAMGVLNNLHDPEYSAR 
(28.83)|RFFGLPVGVTAAIPTSENPADYR 
(32.42)|ATKEYNTVPIIAESYGSGSTNFNERPAVAVVSK 
(31.84)|DLPINNVQGLR (37.96)|WCTWSEGDLEK 
(30.05)|GCLVGTWSPDPAINR (39.44)|EADVVAVDPEDMYLAVK 
(51.53)|SENEAADFFSGSCAPGAPLDSK 
(74.34)|LKETYSNMCALCEKPEVCDYPDIYSGYEGALR (31.23) 

58585104 100% 
vitellogenin 
precursor  202117.2 20 

STIQSLMK (19.04)|VLAMISSVK (19.04)|MDFNVDIR 
(28.49)|CTAVFLLMK (27.39)|VGFVTPFEHR (38.58)|SPELVPMPTLK 
(24.42)|ILSVFEPYLEGK (56.95)|DAITQTGTGPAFLTIK 
(67.34)|VMTRPDTDSENWTPK (24.26)|DLIVDRDVPTWEVNILK 
(26.35)|CEVLYDIAPLSDFVIHR 
(28.21)|KPEHFVASYALISNQCEGDSLNVAK (47.48)|ISLDVNTPK 
(30.29)|QNTWTVFR (24.29)|SFFELLQNPK (50.83)|LKELVGATSIIK 
(20.69)|VEENEIIFEIYK (77.8)|SIVGQLQVDTQGENAVK 
(41.24)|TLTSLGDLSDVHTGILIK 
(36.33)|VHVPGESESETVLTLAWSESNVESK (54.09) 

58585108 100% 

major royal jelly 
protein 2 
precursor  51440.52 1 TFVTILR (32.15) 
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58585116 100% 

venom serine 
protease 34 
precursor  46399.08 19 

YPLPYSGSK (25.12)|MTVILTPPGR (25.8)|M[15.99492]TVILTPPGR 
(24.71)|CSLVEFSENK (23.66)|CTWTITSYHR 
(25.96)|LAIVVGEHDWSSK (21.9)|DDWQINDIALLK 
(45.28)|TTLNMLTQVECYK (60.58)|TYEPGMICGATIISK 
(75.94)|YYGNIMVNAMCAYAK (50.68)|YVLTAAHCIIDENTTK 
(39.54)|IVGGTNTGINEFPMMAGIK (55.8)|RYVLTAAHCIIDENTTK 
(27.58)|IVGGTNTGINEFPMMAGIKR 
(23.35)|GKDACQMDSGGPVLWQNPR 
(38.85)|CSLVEFSENKNCNAGSLTVK 
(24.11)|CSLVEFSENKNCNAGSLTVKK 
(29.77)|VGSYIDWIVSQTPDAEYCVIE 
(25.99)|GKDACQM[15.99492]DSGGPVLWQNPR (35) 

58585138 100% 

major royal jelly 
protein 5 
precursor  70530.99 0 

 

58585142 100% 

major royal jelly 
protein 3 
precursor  61966 1 VIYEWK (23.36) 

58585154 100% melittin precursor  7580.02 4 

VLTTGLPALISWIK (25.04)|VLTTGLPALISWIKR 
(41.47)|VLTTGLPALISWIKRK (29.32)|VLTTGLPALIS[79.96632]WIKRK 
(29.89) 

58585164 100% 
alpha-glucosidase 
precursor  65694.13 0 

 

58585182 100% 
hyaluronidase 
precursor  44459.59 33 

LSVEVVR (22.68)|ADLEATLR (58.5)|LTVDVSVDQV (22.9)|VLPYYWYK 
(23.05)|DHLINQIPDK (27.83)|EHPFWDDQR (36.32)|QNWASLQPYK 
(38.78)|YGILQNWMDK (37.8)|YGILQNWM[15.99492]DK 
(42.52)|EYLNNELGPAVK (51.31)|YGQLFMEETLK 
(25.98)|QNWASLQPYKK (30.26)|YGQLFM[15.99492]EETLK 
(36.66)|REHPFWDDQR (28.21)|KKVLPYYWYK (42.15)| 
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EYLNNELGPAVKR (28.13)|YGILQNWMDKFR 
(54.41)|YGILQNWM[15.99492]DKFR (21.17)|EHPFWDDQRVEQEAK 
(27.95)|EFNVYWNVPTFMCHK (40.5)|HLQVFRDHLINQIPDK 
(19.28)|EFNVYWNVPTFM[15.99492]CHK 
(35.44)|SFPGVGVIDFESWRPIFR (32.47)|MSWLFESEDVLLPSVYLR 
(49.64)|M[15.99492]SWLFESEDVLLPSVYLR 
(64.12)|ITDLGADGFIIWGSSDDINTK 
(54.91)|KITDLGADGFIIWGSSDDINTK 
(39.86)|GEEIAILYDPGM[15.99492]FPALLKDPNGNVVAR 
(57.65)|DHLINQIPDKSFPGVGVIDFESWRPIFR (52.84)|WNLTSGER 
(29.58)|KVLPYYWYK (23.5)|GEEIAILYDPGMFPALLK 
(53.25)|FRGEEIAILYDPGMFPALLKDPNGNVVAR (29.18) 

60115688 100% 
icarapin-like 
precursor  24830.22 9 

EQMAGILSR (38.47)|VREQMAGILSR (25.42)|IPEQGVVNWNK 
(45.94)|NVDTVLVLPSIER (50.92)|KNVDTVLVLPSIER 
(20.67)|SVESVEDFDNEIPK (22.31)|SVES[79.96632]VEDFDNEIPK 
(45.28)|S[79.96632]VESVEDFDNEIPK 
(48.84)|SVESVEDFDNEIPKNQGDVLTA (29.05) 

66500170 100% 

neutral alpha-
glucosidase AB-
like isoform 2  107169.5 5 

LVVIIDPHIK (17.31)|YNPNNNVLTIR (27.38)|LYNLDVFEYEVNER 
(63.11)|LSSYQTESWLER (36.78)|YEPEYALQDQPQTSK (26.88) 

66507455 100% venom protease  40313.29 6 

SCQFLITLLEK (60.59)|VTAFLDFIISALK (66.84)|YENNDPFVCCPK 
(27.29)|NYPFVAGWGSTETR (37.9)|DDDGAHPIQVEIEDK 
(25.44)|LIHPDYSTTTFVNDIAVLR (25.94) 

66514614 100% 
chitinase-like 
protein Idgf4-like  48995.98 4 

YLVLTETSQSR (53.64)|EGDYPAPIYESYGR 
(24.52)|AKGLGGVAIYDLSLDDFR 
(25.25)|LTSESQISGVPPIVTDGPGAEGPHTNTPGLLSYAEVCSR 
(42.15) 

67010041 100% 

major royal jelly 
protein 9 
precursor  48942.65 20 ANIFQVK (24.17)|NNVPIDVDR (23.73)|QISSNIYER (21.3)| 
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ILNAPVNQLIR (21.9)|LTSSTFVYDPR (37.87)|QAAIQSGEYNYK 
(39.75)|YFDYNFGSDEK (55.17)|NDGVPSSLNVISNK 
(45.29)|QNNEYIWIVSNK (44.64)|YFDYNFGSDEKR 
(23.94)|IANGDLNFNEVNFR (71.38)|QNNEYIWIVSNKYQK 
(21.2)|IGNGGPLLEPYPNWSWAK 
(27.66)|TQNLYYSAMSSHNLNYVNTK 
(81.95)|QAAIQSGEYNYKNNVPIDVDR 
(34.1)|YTINDESFSLQDGILGMALSHK 
(51.99)|FQANDIQYQGASDILWTQASAK 
(30.42)|AISETGALFFGLVSDTALGCWNENRPLK 
(58.69)|IPHDIAINSTTGKR (25.46)|YTKYTINDESFSLQDGILGMALSHK 
(23.65) 

74835477 100% 
venom allergen 
acid phosphatase  44105.54 21 

LYGGPLLR (25.89)|KLYGGPLLR (21.65)|EYQLGQFLR 
(29.54)|HMLDVVSGTQK (20.21)|IVYYLGIPSEAR 
(58.44)|MREYQLGQFLR (54.39)|DPYLYYDFYPLER 
(64.79)|ELQLPGCEVLCPLYK (31.72)|HGDRIPDEKNEMYPK 
(27.38)|LQQWNEDLNWQPIATK (35.15)|FVDESANNLSIEELDFVK 
(88.58)|YLQLIENVIPSNEELICDKR (33.95)|YEDNIFLPEDCLLFTIELDR 
(25.56)|NEMYPKDPYLYYDFYPLER 
(34.69)|NEM[15.99492]YPKDPYLYYDFYPLER 
(36.7)|YGDFLGDIYTEESVSALSSFYDR 
(48.01)|RYEDNIFLPEDCLLFTIELDR 
(38.66)|IPDEKNEMYPKDPYLYYDFYPLER 
(28.58)|MSLQLVLAALYPPNKLQQWNEDLNWQPIATK (29.57)|QINVIFR 
(25.03)|YLQLIENVIPSNEELICDK (45.05) 

94158822 100% 

odorant binding 
protein 14 
precursor  15589.97 6 

VQLYCECILK (22.98)|KVQLYCECILK (32.52)|AVMELLIDENSVK 
(50.4)|QLVSDCSTISEENPHLK (41.97)|NFNILDKNNVFKPQGIK 
(18.43)|ANDVIEGNIDVEDK (79.64) 

229892214 100% 
heat shock protein 
cognate 3  72877.8 2 DVDEIVLVGGSTR (29.14)|ITPSYVAFTADGER (42.2) 
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328779578 100% lysozyme c-1  18421.27 6 

IQAMEGFK (18.71)|TASSYSFGIFQINSAK 
(59.87)|CEDFADDDIRDDIECAK (23.04)|CEDFADDDIRDDIECAKK 
(36.09)|RCEDFADDDIRDDIECAK (31.46)|AWDGWMK (23.41) 

328785691 100% 
carboxypeptidase 
D-like  184523.7 3 

NLLVLEISENVK (47.4)|DIDGQPIEGATIIVR 
(42.3)|LNKESLITYFEQAHIGIK (25.35) 

328790510 100% 

dnaJ homolog 
subfamily B 
member 11-like  41655.77 1 ILEVEVEPGMVDGQETK (47.93) 

328787985 100% 

multiple 
coagulation factor 
deficiency protein 
2 homolog  24271.94 0 

 

328781841 100% 

mast cell 
degranulating 
peptide-like  6464.06 2 IIIPHMCWK (19.8)|IIIPHM[15.99492]CWK (23.04) 

94400907 100% 
allergen Api m 6 
precursor  10382.27 4 

ICAPGCVCR (37.16)|CPSNEIFSR (50.2)|GKCPSNEIFSR 
(32.03)|FCPNVVPKPLCIK (26.73) 

328783471 99.9% 

hypothetical 
protein 
LOC725114 
isoform 1  10691.8 0 

 

110748908 99.9% 

A disintegrin and 
metalloproteinase 
with 
thrombospondin 
motifs 3-like  87593.65 2 ISIAGIIISR (43.72)|RLPVYDIAVAVTK (25.26) 

48101366 99.8% 
venom serine 
protease 34  45521.91 5 

VTVSVLTNLQCTK (67.21)|FYPDLTPQQMCTYAK 
(24.06)|RPQDSTNCQCGWNNPSR 
(24.86)|AVKRPQDSTNCQCGWNNPSR 
(33.45)|DKDACQMDSGGPVLWQNPTTK (23.1) 
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58585180 99.7% 

secapin 
preproprotein  8844.77 2 YIIDVPPR (32.73)|YIIDVPPRCPPGSK (29.6) 

328783352 99.6% 
chymotrypsin 
inhibitor  7723.19 2 NGEGACVLPENC (25.84)|IGCQCQEGFLR (32.03) 

66560290 99.4% 
lysosomal 
aspartic protease  42651.25 0 

 

328787622 98.2% 

peptidylglycine 
alpha-
hydroxylating 
monooxygenase  39201.47 3 

YCFTAGPPR (25.88)|DSWTYIGATK (46.04)|VVSGYVVKPDYTWIELGK 
(39.62) 

66511507 97.3% 
endochitinase 
isoform 2  61895.26 5 

TSVAVGGWGEGGR (39.56)|KGWELTIAVPMAK 
(21.23)|LKTSVAVGGWGEGGR (31.15)|LVVGIPLYGR 
(25.13)|TFTLSQSNNNYEPGTYINK (35.2) 

328778095 96.9% 

lysosomal Pro-X 
carboxypeptidase-
like  56965.61 2 SLNIQNELHSAK (39.37)|ANFLAPLPAYPINAVCK (45.79) 

58585098 95.3% 
major royal jelly 
protein 1  49311.14 0 
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