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RESUMO 

 

Com o desenvolvimento de sequenciadores de segunda geração, uma revolução ocorreu 

na pesquisa genômica, e atualmente o genoma completo de milhares de linhagens de bactérias 

são conhecidos. A análise de proteínas por espectrometria de massas (MS) também passou por 

grandes desenvolvimentos tecnológicos na última década em termos de sensibilidade e 

capacidade de sequenciamento. A caracterização de sequências peptídicas em amostras de 

proteômica pode ser utilizada para validar regiões do genoma como codificantes, área de 

pesquisa conhecida como proteogenômica. A abordagem proteogenômica é aplicada por meio 

da construção de bancos de dados de sequências proteicas customizadas, que podem ser 

inspecionados contra dados de sequências peptídicas coletadas por MS. A natureza 

probabilística da identificação de peptídeos por MS, e as limitações encontradas na construção 

de bancos precisos de proteínas tem sido gargalos relevantes no que se refere ao 

desenvolvimento de abordagens para análise de amostras contendo proteínas de uma 

comunidade bacteriana. O desenvolvimento dessas abordagens torna-se cada vez mais crítico, 

dada a importância de se caracterizar biomas de relevância clínica, ambiental e industrial. Como 

a identificação de peptídeos depende da qualidade e precisão dos bancos de dados de proteínas, 

este trabalho tem como objetivo desenvolver uma abordagem computacional para construir 

bancos de sequências de proteínas customizados, a partir do processamento e análise de dados 

de sequências proteicas de várias linhagens de uma mesma espécie de bactéria. Para a 

construção dos bancos, a abordagem realiza o alinhamento de sequências proteicas de linhagens 

de bactérias. Em seguida, identifica e compara as proteínas homólogas e as unicamente 

anotadas em todas as linhagens. E por fim, reporta as sequências de proteínas de forma não 



 

redundante, ou seja, sequências extensivamente repetidas entre anotações são reportadas 

somente uma vez com o intuito de manter o tamanho do banco sob controle. Os bancos também 

reportam variações de sequência, sejam elas resultantes de variações genéticas ou divergências 

de anotação de genes, que normalmente são abdicadas em bancos de dados utilizados em 

análise proteômica. Utilizando dados de espectrometria de massa coletados de 8 linhagens 

clínicas de Mycobacterium tuberculosis, avaliou-se o desempenho de identificação de proteínas 

de dois bancos de dados de sequências, um incluindo todas as proteínas de 65 linhagens 

sequenciadas e outro construído com essa abordagem usando as mesmas 65 linhagens. Além 

de reduzir o tempo computacional, o número de identificações obtidas em ambas as buscas foi 

praticamente idêntico. Além disso, foram criados bancos para 10 espécies bacterianas com 

genomas completamente sequenciados. Esses bancos foram monitorados de acordo com as 

características relevantes para a identificação de proteínas baseadas em probabilística por 

proteômica. Além dos bancos, houve também uma preocupação de se criar um arquivo de 

registro, no qual cada observação referente a presença de homólogos, diferenças de sequências, 

tipo de modificação e presença em linhagens estivesse bem descrita. Ao analisar os bancos 

criados com essa abordagem, mostrou-se que, conforme esperado, o aumento na complexidade 

do banco de dados se correlaciona com a complexidade pangenômica das espécies de bactérias. 

No entanto, Mycobacterium tuberculosis e Bortedella pertusis geraram bancos de dados muito 

complexos, mesmo com baixa complexidade pangenômica ou nenhum pangenoma, 

respectivamente. Isso indica que as diferenças na anotação genética são mais altas que a média 

entre as linhagens dessas espécies. Demonstrou-se também a possibilidade de se utilizar tal 

abordagem para criar bancos contendo sequências de múltiplas espécies, com o intuito de 

realizar análises metaproteômicas de dados de MS. 

 

Palavras-chave: Proteômica, espectrometria de massa, bancos de dados, proteínas, 

bactéria. 
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ABSTRACT 

 

Next-generation sequencers development cause a revolution in genomic research, and 

nowadays the complete genomic information of thousands of bacterial strains is available. 

Similar technological breakthroughs also happened for protein analysis by mass spectrometry 

(MS) in the last decade regarding sensitivity and throughput. Peptide sequence characterization 

in proteomics samples can be used to validate genomic regions as coding, research field known 

as proteogenomics. The proteogenomic approach is applied through the construction of 

customized protein sequence databases which will be inspected against peptide sequence data 

collected by MS. The probabilistic nature of peptide identification by MS, and the limitations 

found in the construction of precise protein databases have been relevant bottlenecks in the 

development of approaches for the analysis of samples containing proteins from a bacterial 

community. The development of these approaches becomes increasingly critical given the 

importance of characterizing biomes of clinical, environmental and industrial relevance. As the 

peptides identification depends on the quality and accuracy of the protein databases, this work 

aims to develop a computational strategy that builds customized protein databases sequence, 

through processing and analysis of protein sequence data from several strains of the same 

bacterial species. For the construction of databases, the approach performs the alignment of 

protein sequences of bacteria strains. Then, identifies and compares homologous and uniquely 

annotated proteins in all strains. And finally, reports those sequences in a non-redundant 

manner, which means, sequences extensively repeated among annotations are reported only 

once in order to keep the size database under control. Databases also report sequence variations, 

whether they result from genetic variations or annotation divergences, which are usually 



 

 

abdicated in databases used in proteomic analysis. Using mass spectrometry data collected from 

8 clinical strains of Mycobacterium tuberculosis, assessed whether the protein identification 

performance of two sequence databases, one including all proteins from 65 sequenced strains, 

and one constructed with this approach using the same strains 65 strains. Besides reducing the 

computacional time, the number of identifications obtained in both searches was practically 

identical. Besides, databases for 10 bacterial species containing at least 65 strains characterized 

were created. These databases were monitored according to the relevant characteristics for the 

identification of proteins based on probabilistic by proteomics. Besides the databases, there was 

also a concern to create a registration file, in which each observation regarding the presence of 

homologous, differences of sequences, modification type and presence in strains was well 

described. When analyzing the databases created with this approach, it has been shown that, as 

expected the increase in database complexity correlates with pangenomic complexity of 

bacterial species. However Mycobacterium tuberculosis and Bortedella pertusis generated very 

complex databases even having low pangenomic complexity or no pangenome at all 

respectively. This indicates that differences in gene annotation is higher than average between 

strains of those species. It has also been demonstrated the possibility to use such strategy to 

create databases containing sequences of multiple species, in order to perform metaproteomic 

analyzes of MS data. 
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1 Introdução 

1.1 Proteoma 

O genoma é o repositório de informações biológicas presentes em todos os organismos, 

que é constituído por ácidos desoxirribonucleicos (do inglês, deoxyribonucleic acid - DNA). O 

DNA serve como molde para a produção de todas as proteínas necessárias para a vida dos 

organismos (Lewin, 2004). Entretanto, o primeiro produto da expressão do genoma é o trans-

criptoma, formado por uma coleção de ácidos ribonucleicos mensageiros (do inglês, messanger 

ribonucleic acid, mRNA) derivados dos genes codificadores de proteínas. O segundo produto 

é o proteoma, composto pelo conjunto de proteínas que descrevem a natureza das reações bio-

químicas que a célula pode realizar. Uma sequência codificante pode ser definida como uma 

sequência de DNA, que codifica mRNA, que por sua vez, irá traduzir uma proteína. 

O termo proteoma refere-se ao conjunto de proteínas que estão presentes em determi-

nada célula, tecido ou organismo, em dado momento do desenvolvimento ou sob circunstâncias 

específicas (um estímulo celular ou do ambiente, por exemplo). O proteoma é responsável di-

reta ou indiretamente pelo controle da maioria dos processos biológicos de um organismo. Ele 

não se resume a soma dos produtos codificados pelo genoma, mas compreende também varia-

ções proteicas resultantes de eventos pós-transcricionais (como por exemplo, splicing alterna-

tivo) e pós-traducionais (por exemplo, modificações pós-traducionais como fosforilação), além 

de complexos formados por essas biomoléculas (Barbosa et al., 2012).  

A área que estuda o proteoma e suas funções biológicas é definida como proteômica. A 

análise proteômica fundamenta-se no estudo do proteoma usando técnicas de separação e iden-

tificação, como eletroforese, cromatografia, espectrometria de massas (Thomson et al.) e genô-

mica (Emidio et al., 2016). O ponto chave da proteômica é a identificação de sequências pro-

teicas utilizando dados de MS. Essa técnica resume-se sobretudo na ionização de um composto 

e na avaliação da razão massa/carga (m/z) dos íons. Na sua configuração mais simples, o equi-

pamento usado é formado por uma fonte de ionização, um analisador de massas e um detector. 

A função da fonte de ionização é gerar íons peptídicos ou proteicos, que serão subsequente-

mente submetidos a um campo elétrico e separados por suas m/z no analisador de massas 
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(Barbosa et al., 2012). Os íons são detectados e o sinal é registrado e processado por um pro-

grama de análise de dados. O produto da MS é um gráfico conhecido como espectro de massa 

contendo a relação massa/carga (eixo X) e a intensidade (eixo Y) dos íons detectados como 

uma função de sua razão massa/carga. Os picos encontrados nesses espectros são utilizados 

pelos softwares de busca para identificar as proteínas em bancos de dados. Em configurações 

mais avançadas, dois ou mais analisadores de massas estão presentes em tandem (sequencial-

mente). Quando uma mistura de íons está no primeiro analisador, este pode atuar como um 

filtro, selecionando um íon de interesse por meio do uso de campos eletromagnéticos específi-

cos. Esse íon “purificado” pode ser então submetido a colisão com gases (mais comumente 

nitrogênio), e os íons-fragmentos gerados tem sua relação massa/carga mensuradas em um ana-

lisador de massas adjacente. O espectro de massas resultante é normalmente denominado MS2 

(ou MS/MS), e a diferença de massa entre os íons-fragmento fornece a sequência de aminoáci-

dos do íon selecionado.  

Estudos de proteomas baseado em MS passaram por grandes desenvolvimentos tecno-

lógicos na última década em termos de sensibilidade e capacidade de sequenciamento. A aná-

lise de misturas de peptídeos por cromatografia líquida acoplada à MS em alta resolução surgiu 

como a principal tecnologia para a caracterização proteômica em larga escala, com publicações 

relatando a rotineira identificação de mais de quatro mil proteínas em experimentos simples 

(sem fracionamento) (Bonaldi et al., 2008; Graumann et al., 2008; Kelstrup et al., 2012), ou de 

8000 a 10000 proteínas quando um simples fracionamento da amostra é empregado (Geiger et 

al., 2012; Coscia et al., 2016; Rieckmann et al., 2017). Dessa forma, o proteoma de procariotos, 

cujos genomas apresentam de 700 a 6000 quadros de leitura abertos preditos dependendo da 

espécie, podem ser caracterizados de forma completa mesmo com experimentos simples. 

  

1.2 Metodologias para identificação de proteínas 

Existem diferentes abordagens para identificar proteínas por MS. De forma geral elas 

podem ser classificadas  como: abordagens top-down, onde proteínas intactas da amostra são 

ionizadas e analisadas no MS; e abordagens bottom-up, onde as proteínas da amostra são pre-

viamente tratadas com uma enzima (geralmente tripsina), e os peptídeos resultantes da digestão 
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são ionizados e analisados no MS. Nesse último caso, a identificação da proteína intacta pre-

sente na amostra é realizada computacionalmente. Em proteômica, os principais métodos que 

utilizam a abordagem bottom-up são os conhecidos como Peptide Mass Fingerprinting (PMF) 

e Shotgun-MS. O primeiro método é geralmente utilizado para proteínas que se encontram puras 

na amostra e não há necessidade de sequenciamento dos peptídeos produzidos. A identificação 

baseia-se no fato de que, como a localização dos sítios de clivagem enzimática é uma caracte-

rística da estrutura primária de cada proteína, o perfil de fragmentação (e consequentemente o 

perfil de massa de todos os fragmentos) é teoricamente único para cada proteína, como uma 

impressão digital (e por isso o nome peptide mass fingerprint). A identificação é feita pela 

comparação do dado observado com perfis de fragmentação teóricos calculados a partir de se-

quências de proteínas armazenadas em bancos de dados (Palagi et al., 2006). O segundo método 

é mais comumente utilizado para amostras complexas contendo várias proteínas. Dada a com-

plexidade da amostra, geralmente a mistura de peptídeos é inicialmente separada por cromato-

grafia líquida acoplada diretamente ao espectrômetro de massas com analisadores em tandem, 

que analisam os peptídeos individualmente por meio de ciclos de filtragem, colisão com N2 e 

detecção das m/z dos íons fragmentos, gerando como produto um grande número de padrões 

de fragmentação para cada peptídeo detectado (Zhang et al., 2013). A abordagem bottom-up 

pode ser observada na Figura 1. 
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Figura 1. Workflow da metodologia bottom-up para realizar a identificação de proteínas. 

 

(A) A amostra a ser analisada é coletada. (B) As proteínas da amostra são extraídas. (C) As proteínas são 

digeridas por uma enzima sítio-específica (por exemplo, a tripsina cliva na extremidade C-terminal de 

Arg e Lys). (D) Os peptídeos resultantes são analisados por cromatografia líquida (E) e identificados 

no espectrômetro de massas, (F) que está diretamente acoplado a um programa de análise de dados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os espectros de massa dos fragmentos são utilizados para realizar a identificação da 

sequência peptídica e consequentemente das proteínas. Existem uma série de softwares, 

como Mascot (Perkins et al., 1999), SEQUEST (Eng et al., 1994) e MaxQuant (Cox e Mann, 

2008; Cox et al., 2011), que são utilizados para realizar essa identificação por meio de busca 

em bancos de dados de proteínas, tais como  NCBInr, SwissProt (Bairoch e Boeckmann, 1991) 

e dbEST (Boguski et al., 1993). A qualidade do dado e o espaço de busca bem definido são 

chaves para a identificação confiável do peptídeo. Essa identificação é sobretudo baseada em 
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estatística e, dessa maneira, existe um risco inerente de obtenção de falsos positivos (Paulo, 

2013). 

De modo geral, para identificar um peptídeo o software inicialmente realiza uma 

digestão in silico de todas as proteínas teóricas presentes em um banco de dados, usando as 

mesmas regras de especificidade da enzima usada no experimento. O software então filtra todos 

os peptídeos teóricos com a mesma massa molecular do peptídeo/íon observado, mais ou menos 

o valor em Da ou ppm referente a limites de precisão no cálculo da massa inerente ao 

equipamento de MS utilizado. Finalmente, espectros de fragmentação teóricos de cada peptídeo 

filtrado são comparados ao espectro de fragmentação coletado na amostra, e o espectro teórico 

com melhor alinhamento ao dado observado é geralmente definido como a possível 

identificação (Figura 2). Isso ocorre de maneira sucessiva para todos os espectros de 

fragmentação coletados. 

 

Figura 2. Identificação de peptídeos utilizando mecanismos de busca em bancos de dados de proteínas.
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(A) A amostra a ser analisada é coletada. (B) A amostra é tratada com uma enzima sítio-específica, (C) 

analisada por MS e os dados de fragmentação dos peptídeos presentes na amostra são coletados e 

individualmente representados por um espectro de massa. (D) Bancos de dados de proteínas são digeridos 

virtualmente por meio de um software, usando a mesma regra sítio-específica da enzima usada. (E) Para a 

identificação de cada peptídeo, os peptídeos teóricos com a mesma massa molecular do peptídeo a ser 

identificado são selecionados, (F) e seus espectros de fragmentação são gerados. (G) O espectro de 

fragmentação experimental é comparado com os espectros de fragmentação teóricos. Fonte: Elaborada pelo 

autor. 

 

Os bancos de dados de proteínas são utilizados com a finalidade de identificar de forma 

consistente e precisa dados baseados em cromatografia líquida e espectrometria de massa 

(Cheng et al., 2014). É importante salientar o quão relevante deve ser a precisão das sequências 

contidas no banco de dados para a análise proteômica. Muitos espectros de alta qualidade não 

são identificados devido, em parte, à ausência da proteína correta nos bancos de dados. Isso 

ocorre porque muitas vezes regiões codificadoras de um genoma não são corretamente anotados 

como um gene. A extração incompleta de informação dos bancos de dados de proteínas pode 

comandar um processo de identificação ineficaz, logo é indispensável que as informações de-

sejadas estejam presentes no banco e possam ser extraídas facilmente (Vizcaíno et al., 2011). 

Assim sendo, para que espectros de massa referentes a fragmentação de peptídeos 

contendo polimorfismos possam ser identificados, é necessário que esses peptídeos estejam 

presentes nos bancos de dados. No entanto, se todas as proteínas com alta similaridade, 

caracterizadas pela presença de substituições de aminoácidos, fossem adicionadas aos bancos 

de dados, esses se tornariam extensos e redundantes. Considerando a natureza probabilística da 

identificação de um espectro, sabe-se que bancos de dados devem possuir uma restrição quanto 

ao seu tamanho. Bancos com alto número de variações possíveis de sequências proteica irão 

interferir no cálculo probabilístico e consequentemente aumentar o número de identificações 

incorretas (Bunger et al., 2007). Com o rápido crescimento do sequenciamento genômico, 

surgiram grandes oportunidades e desafios para a construção de bancos de dados, pois assim 

como novas informações antes inacessíveis foram descobertas graças a enorme quantidade de 

dados sequenciados, a compilação de tais dados se tornou mais crítica. A base de conhecimento 

UniProt Knowledge Base (UniProtKB), por exemplo, é um grande recurso de sequências de 

proteínas e anotações detalhadas associadas. Mais de 95% das sequências de proteínas 
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fornecidas pelo UniProtKB baseiam-se na tradução das sequências de codificação (CDS) que 

foram submetidas aos bancos de dados públicos de DNA. Essa enorme quantidade de dados 

derivados do processo de tradução é impulsionada, principalmente, pelo sequenciamento de 

linhagens muito similares e quase idênticas da mesma espécie de bactéria. O UniProtKB 

registrou um crescimento exponencial no período de 2014–2015, apresentando um aumento 

muito alto em abril de 2014, atingindo um pico de 90 milhões de sequências com alto nível de 

redundância. Em 2015, um método foi desenvolvido com o objetivo de identificar e remover 

proteomas de bactérias altamente redundantes dentro de grupos de espécies, com isso, 

aproximadamente 47 milhões de proteínas foram removidas do UniProtKB. Atualmente, o 

UniProtKB armazena aproximadamente 65 milhões de sequências, mas se o método não fosse 

aplicado, ele conteria mais de 217 milhões (Consortium, 2016).  

 

1.3 Anotação do genoma 

O processo de identificação de genes e da sua função biológica é comumente referido 

como anotação (Zielezinski et al., 2012). A determinação precisa da ordem dos nucleotídeos 

em uma molécula de DNA é realizada por meio de uma técnica denominada sequenciamento 

de DNA. Com o advento do desenvolvimento do sequenciamento de segunda geração (NGS) 

para nucleotídeos, dados de sequenciamento genômico produzidos em larga escala permitiram 

que bancos de dados com informações em diferentes níveis (genômico e transcriptômico) au-

mentassem diariamente. Entretanto, da mesma forma que o sequenciamento de nucleotídeos 

em larga escala acelerou o tamanho dos bancos de sequências, ele também evidenciou que ainda 

há uma série de problemas causados por fatores como tamanho, especificidade e anotações não 

padronizadas das moléculas de interesse que influenciam na precisão desses bancos (Cheng et 

al., 2014).  

Por mais que o sequenciamento genômico tenha se tornado rápido, barato e de alta pro-

dutividade, a identificação dos genes codificadores de proteínas ainda não é uma tarefa trivial. 

A anotação precisa de genes ou quadros aberto de leitura ainda pode resultar em divergência 

mesmo para dados gerados a partir da mesma sequência genômica (De Souza et al., 2008). 
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A anotação de genes que constituem o genoma pode ser realizada usando duas aborda-

gens: previsão ab initio e/ou pelo método de similaridade. O método de previsão ab initio rea-

liza a identificação de genes a partir de propriedades intrínsecas das sequências de DNA, como 

por exemplo a presença códons de iniciação e de parada dentro de um mesmo quadro de leitura, 

antecedidos por um possível promotor ou outras sequências regulatórias. Já os métodos basea-

dos em similaridade realizam a detecção de regiões similares a regiões codificadoras conheci-

das de outros organismos, que estão armazenadas em bancos de dados (Lesk, 2008). 

A anotação do genoma é uma tarefa laboriosa desenvolvida principalmente por métodos 

automatizados (Poptsova e Gogarten, 2010). No entanto, como já foi dito, a anotação ainda é 

altamente propensa a erros, pois genes podem ser perdidos ou identificados erroneamente, por 

exemplo. Essas variações são geralmente observadas quando um genoma é reanotado usando 

ferramentas diferentes, ou quando mais de um grupo de pesquisadores realizam de forma inde-

pendente a anotação de um mesmo genoma. A anotação incorreta do genoma irá resultar em 

variações na sequência proteica correspondente, refletindo na precisão do banco de dados de 

proteínas. Tais variações de anotação do genoma podem ocorrer por diversas causas, como 

diferentes escolhas na lógica de programação utilizada na ferramenta computacional ou na es-

colha de diferentes parâmetros para definição de regiões codificadoras (por exemplo, regras 

que definem pseudogenes). Além disso, algumas características do genoma também influen-

ciam na análise da anotação. Seguem-se abaixo características presentes no genoma ou no trans-

criptoma que influenciam na construção de banco de dados proteicos utilizados na proteômica. 

 

1. Splicing: É um tipo de processamento de mRNA em que geralmente os íntrons são remo-

vidos, enquanto os éxons são unidos formando um mRNA maduro. Vários eventos alterna-

tivos também são possíveis, como a remoção de um ou mais éxons (exon skipping), ou a 

retenção de íntrons, ou uso de diferentes sítios de splicing 5’ ou 3’, etc.,  gerando diferentes 

formas de mRNA maduro e, consequentemente, diferentes isoformas proteicas de um 

mesmo gene (Poptsova e Gogarten, 2010). De maneira geral, bancos de dados de sequências 

proteicas contêm um número limitado de isoformas de uma proteína, reportando somente 

isoformas muito bem caracterizadas (e não somente preditas). Na ausência de isoformas 

bem caracterizadas, o banco reporta somente a versão mais longa da proteína, contendo 

todos os éxons possíveis. Dessa forma, isoformas raras são geralmente negligenciadas em 
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dados de proteômica. O processo de splicing acontece em sua maioria em organismo euca-

riotos, e a construção de bancos mais precisos faz necessária a combinação de diferentes 

dados experimentais para uma anotação confiável. O uso de dados de transcriptoma 

(RNASeq, ESTs) é comumente utilizado para predizer possíveis isoformas proteicas 

(Sheynkman et al., 2013). 

2. Escolhas alternativas da janela aberta de leitura: Uma janela aberta de leitura (do inglês, 

open reading frame - ORF) consiste em uma possível região codificadora de proteína, for-

mado por trincas de nucleotídeos que traduzem aminoácidos. A primeira trinca do quadro 

de leitura é representada pelo códon de início e se estende por uma série de códons suces-

sivos, até encontrar o códon de terminação. Códons de parada são mais facilmente definidos 

quando comparados com códons de início, pois existem alternativos códons de iniciação. 

Uma ORF pode ser não ser encontrada na anotação do gene porque possui um promotor 

desconhecido ou até mesmo um promotor conhecido, mas cuja sequência de consenso não 

é usual. A anotação da ORF geralmente é realizada computacionalmente, exceto quando a 

estrutura N-terminal da proteína é bem conhecida. Para demonstrar que uma janela aberta 

de leitura foi identificada corretamente deve-se analisar o conjunto de proteínas traduzidas 

do genoma, por meio de uma abordagem conhecida como proteogenômica. Essa análise 

pode ainda detectar várias novas ORFs que originalmente não foram previstas pelos méto-

dos genômicos. A identificação de regiões regulatórias a montante da ORF a ser predita é 

igualmente importante para a correta identificação da ORF em questão. 

3. Sítios alternativos de início de tradução: Durante o processo de tradução, o mRNA é utili-

zado como molde para a produção de proteínas. A sequência de mRNA é lida da extremi-

dade 5’ para a 3’, podendo ser traduzida em qualquer uma das três fases de leituras diferen-

tes, dependendo de onde inicia o processo de tradução (Alberts et al., 2010). O sítio de 

início de tradução corresponde a trinca de aminoácidos responsável por iniciar o processo 

de tradução, geralmente, mas nem sempre, representado por AUG (Marintchev e Wagner, 

2004). A falta de padrão no início da tradução dificulta a predição de um sítio de início de 

tradução, dessa forma métodos computacionais são utilizados para realizar essa escolha. 

Isso resulta, no entanto, em anotações com proteínas de diferentes tamanhos, com diferentes 

sequências N-terminais. Mais importante, genes cujos tamanhos são preditos de forma in-

correta também tem implicações em outras áreas da biologia molecular, e podem resultar 
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na impossibilidade de expressar o modelo in vitro devido a predição incorreta de elementos 

regulatórios a montante. 

4. Pseudogenes: São sequências de DNA genômico que caracterizavam genes funcionais, mas 

que sofreram modificações degenerativas em sua estrutura, como por exemplo, códons de 

parada prematuro, inserções ou deleções, que podem levar a mudanças no quadro de leitura, 

como também em regiões reguladoras. Acredita-se que tais mutações levam eventualmente 

ao silenciamento dos genes ou, caso ainda sejam expressos, geram proteínas não funcionais. 

Os pseudogenes se originam por meio da duplicação de um conjunto de genes, com conse-

quente perda de função em razão do acúmulo gradual de modificações (Balakirev e Ayala, 

2003). De maneira geral, pseudogenes não são inclusos em bancos de dados de proteínas, 

uma vez que se espera que estes genes estejam inativos. Se sequências de DNA são preditas 

incorretamente como pseudogenes, elas não serão adicionadas no banco de dados. No en-

tanto, vários trabalhos de proteoma têm reportado a identificação de pseudogenes em amos-

tras (Suzuki et al., 2006; Feng et al., 2012; Schrimpe-Rutledge et al., 2012). Na vasta mai-

oria dos casos, esses pseudogenes apresentam códon de parada prematuro muito próximo 

do códon de parada “original” do gene, indicando que até certo ponto, uma proteína mais 

curta ainda seria funcional e sua expressão se mantém. Isso demonstra uma dificuldade de 

se delimitar parâmetros para classificação de pseudogenes. Também foi demonstrado que 

regiões genômicas contendo pseudogenes conhecidos podem ser mantidas como uma re-

gião codificadora, mas usando um quadro de leitura diferente daquele onde o pseudogene 

se encontra (De Souza et al., 2009). 

A identificação de regiões codificantes em um genoma está diretamente associada as 

características da estrutura gênica do organismo investigado. Organismos procariotos são tipi-

camente vistos como organismos simples pela sua unicelularidade e uniformidade na estrutura 

do genoma. A maioria das células procarióticas contém seu material genético na forma de uma 

única molécula de DNA, sendo dupla fita, circular e grande, mas além dessa molécula principal, 

essas células também possuem plasmídeos (moléculas pequenas de DNA circular). O genoma 

bacteriano caracteriza-se pela ausência de íntrons, exceto raros casos de auto splicing. As regi-

ões codificadoras estão parcialmente organizadas em óperons, que consistem em genes adja-

centes que compartilham a mesma região promotora e são transcritos em uma única molécula 

de mRNA (Lesk, 2008).  Seguido da identificação dos genes, identificar os óperons representa 
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o próximo passo na identificação da informação codificada em um genoma (Mao et al., 2008). 

Já os organismos eucariotos são vistos como organismos complexos, a começar pela sua pluri-

celularidade e pela presença de diversas porções codificantes (éxons) intercaladas por regiões 

não codificantes (íntrons) na sua estrutura do genoma, sendo necessário um processo de spli-

cing para que as regiões intrônicas sejam removidas. 

A anotação do genoma de bactérias é em princípio mais completa e precisa quando 

comparada ao genoma dos organismos eucariotos, pois as sequências codificadoras de proteí-

nas do genoma bacteriano são contíguas (marcando a ausência de íntrons) e o espaçamento 

entre os genes é pequeno, tornando-o mais fácil para sequenciar (Lesk, 2008).  Em bactérias, o 

número de genes aumenta linearmente com o tamanho do genoma e os pseudogenes são raros 

ou ausentes. Em contraste, em organismos eucariotos há pouca correlação entre o tamanho do 

genoma e o número de genes e ainda há cópias de pseudogenes em grande parte dos genes 

(Bobay e Ochman, 2017). 

Assim sendo, seria lógico acreditar que tais variações de anotação seriam mais comuns 

em genomas de eucariotos, que apresentam uma estrutura muitas mais complexa do que em 

procariotos. No entanto, mesmo para procariotos tais erros ocorrem. Já foi demonstrado que 

métodos de predição de gene possuem performance incompatível quando duas instituições in-

dependentes (Instituto Sanger e Instituto de pesquisa genômica TIGR) realizaram a anotação 

genômica do mesmo dado, o genoma de Mycobacterium tuberculosis (Cole et al., 1998; De 

Souza et al., 2008). Os autores observaram uma diferença em até 12% no número de ORFs 

anotados, e 46% dos genes contidos em ambas as anotações possuíam códons de início dife-

rentes. 

O crescimento acelerado de bancos de dados de DNA, com a subsequente tradução des-

sas informações em conjuntos de dados de proteínas representam um impulso para o desenvol-

vimento de estudos proteômicos para vários organismos. A enorme quantidade de bancos de 

proteínas de bactérias pode ser utilizada na identificação de peptídeos não identificados em 

bancos de dados convencionais ou derivados de espécies sem bancos de dados de proteínas 

(Nesvizhskii, 2014). Abordagens usadas para validar a presença de regiões codificadoras de 

proteínas utilizando apenas sequências de RNA expressas não podem concluir de maneira in-

dependente e sem restrições se um gene previsto é codificador de proteína. Alternativamente, 
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abordagens proteômicas podem ser utilizadas para verificar regiões de codificação de uma se-

quência genômica (Ansong et al., 2008), sendo bastante útil para verificar regiões caracteriza-

das pela presença de variações genéticas, que possivelmente provocarão variabilidade de se-

quências em proteínas. 

 

1.4 Características adicionais que causam variabilidade de sequência 

em proteínas 

Do ponto de vista de construção de bancos de sequências proteicas, existem outros tipos de 

variações de sequências que não estão relacionados com dificuldades de anotação de um ge-

noma, mas sim variações individuais de um organismo dentro da espécie. Tais alterações na 

sequência de proteínas podem ser causadas principalmente pelos sítios de polimorfismo de nu-

cleotídeos (do inglês, single nucleotide polymorphisms – SNPs). SNPs correspondem a uma 

alteração em uma base nucleotídica na sequência de DNA. Ele é conhecido como o mais sim-

ples e comum polimorfismo, possui distribuição desigual no genoma, sendo mais encontrado 

em regiões que não codificam proteína. Entretanto, eles também estão presentes nos genes, 

podendo provocar mudanças nas sequências proteicas.  

Existem SNPs que não provocam alteração na sequência de aminoácidos, pois como um 

aminoácido é codificado por mais de um códon, eventualmente, a alteração de um nucleotídeo 

pode produzir um novo códon que codifique o mesmo aminoácido, caracterizando uma muta-

ção sinônima. Porém se a mutação não for sinônima, a alteração do nucleotídeo afetará a estru-

tura primária da proteína. Tais alterações podem inclusive ter consequências funcionais para a 

molécula, podendo mudar a conformação da proteína ou parar sua síntese prematuramente, caso 

um códon de parada seja criado. 

Outro tipo de polimorfismo são as inserções, deleções e rearranjos. As inserções e deleções 

de apenas alguns nucleotídeos são geralmente mais fáceis de serem detectadas pelo sequencia-

mento do genoma. Por outro lado, um segmento significativo de um gene também pode ser 

inserido ou deletado. Se a mutação acontecer em uma sequência codificante e o número de 

bases envolvidas não for múltiplo de três, ocorrerá uma mudança no quadro de leitura (do in-

glês, frameshift), podendo codificar sequências de aminoácidos completamente diferente 

(Alberts et al., 2010). 
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1.5 Proteogenômica 

A genômica identifica e caracteriza os genes de um organismo e a proteômica analisa 

todo o conjunto de dados proteicos sintetizados por esses genes e identifica suas modificações 

pós-traducionais. A proteogenômica é uma área de pesquisa na interface da genômica e da pro-

teômica (Omasits et al., 2017), pois ela explora a riqueza das informações disponíveis pela 

proteômica para validar a informação genômica dos organismos. O termo “proteogenômica” 

foi utilizado pela primeira vez quando propuseram utilizar os dados de proteômica shotgun para 

o processo reverso, no qual espectros de massas foram utilizados para validar a presença ou 

ausência de novos quadros de leitura preditos em genomas anotados de forma inadequada 

(Ansong et al., 2008; Moshkovskii et al., 2018).  

Peptídeos são fontes de informações preciosas para anotação de genes, o que é difícil 

ou impossível de determinar usando métodos de anotação preditivos. A identificação desses 

peptídeos permite confirmar o sítio de início da tradução, determinar o quadro de leitura, iden-

tificar limites do gene, identificar formas de splicing, incluindo splicing alternativo e também 

validar como codificadores regiões antes classificadas como não codificadoras. Uma grande 

quantidade de peptídeos pode não ser encontrada em uma base de dados de sequência de pro-

teína de referência ou em qualquer base referência, pois peptídeos podem conter trocas de ami-

noácidos e podem representar novos loci codificadores de proteínas ou splicing alternativo. A 

proteogenômica pode ser usada como estratégia, permitindo melhorar a anotação do genoma 

das espécies analisadas, bem como aperfeiçoando os bancos de dados de proteínas existentes  

(Uszkoreit et al., 2014). 

É possível utilizar proteogenômica para descobrir variantes proteicas que possam causar 

doenças, identificar biomarcadores de proteínas e estudar a variação do genoma (Renuse, 

2010). A proteogenômica favorece ainda mais as previsões genéticas, possibilitando tratar as 

áreas problemáticas que permanecem fora do alcance de ferramentas tradicionais de predição 

de genes e genômica comparativa (Gupta et al., 2008). 

 De maneira geral, a abordagem proteogenômica é aplicada por meio da construção de 

bancos de dados de sequências proteicas customizadas, que serão inspecionados contra dados 

de sequências peptídicas coletadas por MS. A customização do banco de dados é realizada 
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usando diferentes estratégias. Por exemplo para procariotos, se a informação genômica do or-

ganismo em estudo for conhecida, uma tradução completa dos 6 quadros de leitura é rotineira-

mente empregada. Nesse caso, a tradução é feita quadro a quadro, para todos os 3 quadros de 

leituras possíveis para cada fita de DNA. Geralmente códons de início não são selecionados, e 

toda informação presente entre dois códons de parada é definida como codificante. Se a infor-

mação genômica do organismo é desconhecida, uma alternativa é construir um banco de dados 

usando informações genômicas de outras linhagens da mesma espécie, levando em considera-

ção variações causadas por SNPs, indels, escolha divergente de sítios de início de tradução (do 

inglês, translation start site - TSS), etc. Essas abordagens não são mutuamente exclusivas, já 

que a anotação de genes de linhagens relacionadas pode ser usada para otimizar ainda mais as 

abordagens de tradução de 6 quadros. Jaffe et al. (2004) utilizaram a proteogenômica para va-

lidar os genes previstos no genoma da bactéria Mycoplasma pneumoniae. Eles traduziram o 

genoma in silico de todos os 6 quadros de leitura e como resultado construíram um banco de 

dados de sequência no formato FASTA. Os arquivos de dados foram analisados por SEQUEST 

e os peptídeos detectados foram mapeado no genoma do M. pneumoniae. Com essa análise, 

eles descobriram muitas novas características na estrutura genômica de M. pneumoniae, inclu-

indo novas ORFs e extensões de ORFs existentes.  

Para eucariotos, uma abordagem comum para construção de bancos proteicos é a coleta 

de dados transcriptômicos como os oriundos da técnica de RNA-Seq que direcionam a predição 

proteica. Helmy et al. (2010) apresentaram uma abordagem proteogenômica para identificar os 

peptídeos relacionados ao câncer onde eles analisaram dados de MS obtidos de células HeLa 

S3 e usaram quatro bancos de dados contendo sequências normais (proteína humana, cDNA, 

mRNA e bancos de dados genômicos) para a identificação de peptídeos. Depois da identifica-

ção, todos os espectros de MS / MS correspondentes aos peptídeos identificados foram remo-

vidos e os espectros restantes foram pesquisados contra um banco de dados de transcriptoma 

obtido por meio de sequenciamento de células HeLa S3, permitindo identificar 25 peptídeos 

específicos de câncer, incluindo regiões de fosforilação específica. 

Uma dificuldade ao construir bancos customizados que incluem isoformas preditas ou 

variantes é o aumento do banco no que se refere ao número de entradas e ao número de peptí-

deos teóricos. Inclusive a informação que será adicionada pode ser redundante à sequência re-

ferência (do Uniprot ou outro banco sendo usado, por exemplo). Então imagine um banco com 
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duas entradas, dois variantes de uma mesma proteína, com aproximadamente 500 aminoácidos 

e que produz 35 peptídeos trípticos após digestão com enzima sítio-específica. Uma entrada é 

a sequência referência, e a outra entrada possui uma variante com SNP que levou a mudança 

de um aminoácido na proteína. Ou seja, dos 35 peptídeos trípticos do variante, 34 são idênticos 

ao referência, e somente um peptídeo (o que contem a troca de aminoácido) é relevante para 

sua identificação. Do ponto de vista da identificação de peptídeos por MS, peptídeos repetidos 

em um banco de dados não contribuem para a identificação de variantes. Dessa forma é ideal 

desenvolver métodos para construção de bancos onde informações redundantes são simples-

mente ignoradas. Schandorff et al. (2007) foram os primeiros a desenvolver uma metodologia 

denominada ms-friendly (amigável a MS em tradução livre) onde informações redundantes 

eram deletadas e sequências contendo variantes genéticas eram artificialmente inseridas nos 

bancos de dados de proteínas. Eles o fizeram de forma que as entradas de referência do banco 

International Protein Index (IPI) foram mantidas intactas, e peptídeos contendo mutações des-

critas no banco dbSNP e variantes de TSS foram artificialmente concatenadas a entrada de 

referência, sem aumentar a redundância do banco. Para possibilitar que os mecanismos de busca 

em bancos de dados manipulassem as sequências modificadas, eles concatenaram entre o final 

da sequência peptídica e os peptídeos extras, letras que não representavam aminoácidos (como 

por exemplo o J, que foi posteriormente inserido aos parâmetros da ferramenta de busca como 

um aminoácido de massa 0) e um sítio de clivagem de tripsina no lado C-terminal, bem como 

no lado N-terminal. Dessa maneira, esse J “artificial” era totalmente clivado in silico e rara-

mente aparecia em um peptídeo tríptico. Por meio deste método, eles identificaram vários SNPs 

e peptídeos N-terminais sem comprometer o tamanho e a redundância do banco de dados. 

Apesar desses avanços na área, ainda existem muitos organismos dentro de uma amostra 

biológica que não podem ter um genoma sequenciado. Então mesmo com o aumento no número 

de genomas sequenciados, ainda existem grandes frações de diversidade bacteriana que não 

podem ser encontradas em bancos de dados como o GenBank e o UniProt (Ruggles et al., 

2017). Hug et al. (2016) destacaram, por exemplo, numerosos táxons que eram desconhecidos 

anteriormente e consequentemente não podiam ser sequenciados, tornando o banco de dados 

de genoma incompleto. As abordagens proteogenômicas que modificam o banco de dados, adi-

cionando sequências peptídicas adicionais é bastante relevante para caracterizar bactérias com 

genomas desconhecidos, podendo ser útil para caracterizar comunidades proteicas. 
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1.6 Abordagens estabelecidas para solucionar a problemática 

Foi desenvolvida uma ferramenta, conhecida como “Database on Demand” (DoD), que 

permite que repositórios de sequência personalizadas sejam construídos a fim de otimizar os 

resultados dos mecanismos de busca. Essa ferramenta foi desenvolvida na Web e sua função 

consiste em criar bancos de dados de pesquisa no formato FASTA, possibilitando combinar 

dados dos bancos UniProtKB / Swiss-Prot, UniProtKB / TrEMBL e IPI em um único banco de 

dados de saída. Foi demonstrado que os resultados da pesquisa podem ser otimizados ao usar 

esses bancos de dados, pois eles fornecem um controle detalhado sobre o espaço de busca 

(Reisinger e Martens, 2009; Vizcaíno et al., 2011). Essa e outras ferramentas de informática 

foram implementadas em apoio ao banco de dados PRIDE (Proteomics Identifications, 

http://www.ebi.ac.uk/pride) que é um repositório público de dados de MS que pode ser utili-

zado para explorar e comparar experimentos proteômicos. Ele armazena três tipos diferentes 

de informações: identificações de peptídeos e proteínas derivadas de experimentos MS ou MS 

/ MS, espectros de massa MS e MS / MS como listas de pico e qualquer um dos metadados 

associados.  

 O estudo desenvolvido por De Souza et al. (2009) demonstrou que banco de dados per-

sonalizados, formados pela tradução completa do genoma, são alvos potenciais para a validação 

de dados experimentais de MS / MS. Eles submeteram um extrato total das bactérias isoladas 

ao Gel-LC-MS a fim de obter os espectros de massa. Os espectros foram analisados usando os 

bancos de dados Leproma, TIGR e um banco de dados contendo a tradução completa do ge-

noma. Como resultado, eles identificaram 1046 proteínas, incluindo 5 proteínas codificadas por 

pseudogenes previamente preditos. Também foram identificados 6 peptídeos trípticos de regi-

ões consideradas não codificadoras presentes em 5 proteínas, além de peptídeos de 2 candidatos 

a genes não anotados que se sobrepõem a outros genes.  

 De Souza et al. (2010) desenvolveram um software chamado Multi-Strain Mass Spec-

trometry Prokaryotic DataBase Builder (MSMSpdbb, http://org.uib.no/prokaryotedb/). O 

MSMSpdbb é responsável pela união e pelo agrupamento de proteínas traduzidas de sequências 

genômicas de qualquer organismo procarioto. Eles utilizaram o software BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool) para alinhar as sequências de proteínas e selecionaram os alinhamentos 
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com 90% de similaridade. Este agrupamento é concatenado de modo que as sequências que 

compartilham alta semelhança foram unidas e relatadas somente uma vez no banco de dados, e 

sequências peptídicas únicas caracterizadas por diferentes sítios de início de tradução ou pela 

presença de SNPs ou por outras mutações foram concatenadas à sequência primária do banco, 

utilizando a metodologia ms-friendly descrita por (Schandorff et al., 2007). Em outro estudo, 

eles utilizaram o MSMSpdbb na construção de uma base de dados para a espécie Mycobacte-

rium tuberculosis. Eles analisaram dados coletados de duas linhagens laboratoriais e dois iso-

lados clínicos de M. tuberculosis e identificaram 2561 proteínas, das quais 24 estavam presentes 

em amostras de M. tuberculosis H37Rv, mas não anotadas no genoma de M. tuberculosis 

H37Rv. Além de identificar 280 polimorfismos não sinônimos e confirmar 367 locais de início 

da tradução. Por meio da comparação com uma coleção de leitura de DNA cobrindo todos os 

seis quadros de leitura, eles validaram 116 polimorfismos de aminoácidos únicos previstos e a 

anotaram 131 locais de início N-terminal. De Souza et al. (2011) concluíram que utilizar um 

banco de dados mesclado é um recurso com potencial para caracterizar linhagens bacterianas 

laboratoriais ou clínicas. Esta ferramenta tem sido a principal inspiração para este trabalho. 

Com o objetivo de identificar espectros de MS utilizando a abordagem shotgun em um 

conjunto de dados proteômicos que podem representar SNPs não-sinônimas (nsSNPs), Bunger 

et al. (2007) desenvolveram um banco de peptídeos trípticos a partir de informações alélicas 

encontradas no dbSNP do NCBI, possibilitando a validação de espectros não atribuídos e a 

identificação de nsSNPs. Eles analisaram células de tumor de mama e como resultado identifi-

caram 629 nsSNPs, dos quais 36 não foram encontrados nos bancos de dados referência do 

NCBI ou IPI. Como a identificação de peptídeos polimórficos é altamente sujeita a risco de 

falsos positivos, em razão das mudanças de massa que acontecem por modificações nas repre-

sentações dos peptídeos, eles utilizaram um novo algoritmo de predição de peptídeos e um 

banco de dados desenvolvido por substituição aleatória de peptídeos referência de tamanho 

similar para caracterizá-los. Por fim, eles concluíram que a capacidade de detectar e filtrar fal-

sos positivos influencia diretamente na interpretação de espectros não atribuídos devido ao po-

limorfismo. 
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1.7. Justificativa e relevância do trabalho  

Os dados públicos de sequências de proteínas têm crescido substancialmente nos últi-

mos anos, permitindo utilizar seu potencial para melhorar anotação de dados genômicos e pro-

teômicos. O estudo do proteoma possibilita identificar as proteínas que estão sendo expressas 

em um determinado momento, quantificar e observar suas modificações pós-traducionais. 

Dessa forma, a análise proteômica contribui com informações mais abrangentes e que não po-

dem ser inferidas a partir das informações obtidas por meio da análise genômica (Emidio et al., 

2016). 

A etapa chave da proteômica é identificar peptídeos e proteínas a partir da comparação 

de espectros de massa experimentais com sequências peptídicas encontradas nos banco de da-

dos (Nesvizhskii, 2014). Esses espectros são interpretados utilizando um algoritmo de busca 

que pontua a similaridade de cada espectro experimental com os espectros teóricos, construídos 

por meio das sequências peptídicas dos bancos de dados. Como essa identificação de peptídeos 

é realizada por ferramentas de busca baseadas em cálculos prababilísticos, a qualidade e a pre-

cisão dos bancos de dados de sequências proteicas são essenciais para a abordagem. 

Existem muitos espectros experimentais que não são atribuídos às sequências teóricas 

por corresponderem a alelos alternativos codificados por SNPs (Bunger et al., 2007). Isso acon-

tece, porque bancos de sequências de proteínas reportam somente um número não redundante 

de isoformas conhecidas, com isso, variações individuais como por exemplo, mutações, não 

são estão representadas. A natureza probabilística da identificação de peptídeos por MS, e as 

limitações encontradas na construção de bancos precisos de proteínas têm sido gargalos rele-

vantes no que se refere ao desenvolvimento de abordagens para análise de amostras contendo 

proteínas de uma comunidade bacteriana.  

O desenvolvimento de abordagens computacionais para permitir a análise de dados pro-

teômicos de uma mistura complexa de espécies bacterianas torna-se cada vez mais crítico, dada 

a importância de se caracterizar biomas de relevância clínica, ambiental e industrial. Com isso, 

este trabalho objetiva desenvolver uma abordagem computacional que possibilite a construção 

de um banco de dados personalizado para espécies de bactérias, utilizando dados de sequência 

de proteínas de várias linhagens bacterianas, de forma não redundante, considerando SNPs, 

escolhas de TSS e indels. 
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2 Objetivos  

2.1 Objetivos gerais 

Desenvolver uma abordagem computacional para construir bancos de sequências de 

proteínas em formato FASTA, utilizando dados proteômicos de espécies de bactérias de 

genoma completos, desde espécies que possuem alta similaridade de sequência entre as 

linhagens até espécies que possuem fundo genômico diversificado. Os bancos devem incluir 

variações de sequências resultantes de: i) possíveis SNPs; ii) diferentes escolhas de sítio de 

início de tradução; e iii) indels. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Delinear uma estratégia computacional que permita a construção de um banco de se-

quência de aminoácidos, considerando dados de sequências anotadas de todas as linha-

gens disponíveis de determinada bactéria, em que erros de são minimizados e verifica-

ções de sequência (SNP, indels e TSS) são consideradas. 

2. Aplicar a abordagem para construção de bancos de diferentes espécies, comparando 

parâmetros relevantes para identificação por espectrometria de massa.  

3. Testar como essa abordagem impacta o espaço de busca da análise e pode interferir na 

identificação de proteínas.  

4. Testar um banco com amostras coletadas de Mycobacterium tuberculosis para avaliar 

capacidade de identificação de SNPs, regiões codificadoras, etc. 
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3 Metodologia 

3.1 Dados de sequência de proteína 

Para a construção dos bancos de dados, foram selecionadas 10 espécies de bactérias, 

sendo elas: Acinetobacter baumannii, Bordetella pertussis, Burkholderia mallei/pseudomallei, 

Campylobacter jejuni, Chlamydia trachomatis, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, 

Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. Para cada es-

pécie de bactéria foram selecionadas todas as linhagens que possuíam genoma completo. Tota-

lizando 89 linhagens da espécie Acinetobacter baumannii, 348 da Bordetella pertussis, 109 da 

Burkholderia mallei/pseudomallei, 82 da Chlamydia trachomatis, 425 da Escherichia coli, 148 

da Listeria monocytogenes, 65 da Mycobacterium tuberculosis, 105 da Pseudomonas aerugi-

nosa e 194 da Staphylococcus aureus. Considerando todas as linhagens para essas 10 espécies 

de bactéria, dados de sequências de proteínas no formato FASTA, foram extraídos do ftp do 

National Center for Biotechnology (NCBI) utilizando o arquivo “assembly_summary.txt” dis-

ponível em ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/genbank/bacteria/. 

 

3.1.1 FASTA 

Dados de sequência de um organismo são comumente armazenados como texto em um 

formato definido como FASTA. Nesse formato, o caractere > (maior que) define linhas que não 

contem informação de sequência, e são utilizadas como cabeçalho descritivo da entrada. Reco-

menda-se que a descrição sempre se inicie com o código de acesso, seguido por espaço e no-

menclatura da proteína ou gene, espécie, etc. Códigos de acesso geralmente seguem regras de 

expressão regular bem definidas pela fonte onde o dado está armazenado. Linhas sem o símbolo 

> representam a sequência propriamente dita do gene/transcrito/proteína, utilizando códigos de 

única letra que definem o tipo de nucleotídeo/aminoácido. Esse arquivo é um dos principais 

formatos utilizados para armazenamento de sequências biológicas. Um exemplo (Figura 3) sim-

ples de uma sequência em formato FASTA pode ser visto a seguir: 

 

 

http://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/genbank/bacteria/
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Figura 3. Exemplo de sequência no formato FASTA. 

 

>AAK44227.1 conserved hypothetical protein [Mycobacterium tuberculosis CDC1551] 

MTGSVDRPDQNRGERSMKSPGLDLVRRTLDEARAAARARGQDAGRGRVASVASGVAGRRRSWSG 

PGPDIRDPQPLGKAARELAKKRGWSVRVAEGMVLGQWSAVVGHQIAEHARPTALNDGVLSVIAEST 

AWATQLRIMQAQLLAKIAAAVGNDVVR SLKITGPAAPSWRKGPRHIAGRGPRDTYG 

 

3.2 Alinhamento de dados de sequência de proteína 

Como os dados de sequência de proteína de bactérias são altamente redundantes dentro 

do grupo de espécies, para identificar e remover essas sequências redundantes foi necessário 

executar alinhamentos para pares de dados de sequência de proteína. Essa formação de proteí-

nas estruturalmente relacionadas, acontece em razão do mecanismo evolucionário de genes, 

agregado às mutações, por exemplo. Para o alinhamento, essas sequências de proteínas foram 

submetidas ao software BLAST utilizando a metodologia BBH (Bidiretional Best Hit). As pro-

teínas que foram identificadas como similares pelo BLAST, foram validadas como homólogas 

(proteínas derivadas de um ancestral comum) pelo BBH.   

 

3.2.1 BLAST 

O software BLAST (Altschul et al., 1990) consiste um conjunto de programas forneci-

dos pelo NCBI que encontra regiões de similaridades entre sequências biológicas. Ele possui 

variantes que comparam sequências de nucleotídeos ou proteínas com bancos de dados de nu-

cleotídeos ou proteínas (Johnson et al., 2008). Além de realizar alinhamentos, ele fornece in-

formações estatísticas sobre um alinhamento, como identidade, similaridade e cobertura de se-

quência.  

Neste trabalho, foi utilizada a variante BLASTP que realiza o alinhamento entre se-

quências de proteínas. Na chamada do BLASTP, os argumentos utilizados foram os seguintes: 

“Query”, que consiste na sequência de entrada a que todas as entradas do banco devem ser 

comparadas; “Db”, que consiste no próprio banco de dados; “out”, que corresponde ao arquivo 

de saída; “Num_aligmnest”, que mostra o número de alinhamentos por sequência de entrada; 

“Num_threads”, que corresponde ao número de CPUs usadas no alinhamento; ”Outfmt”, que 

determina o formato do arquivo de saída.  
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O número de alinhamentos por sequência de entrada foi definido como 3 e o formato 

de saída escolhido foi tabular com linhas de comentário. Essa última opção pode ser configu-

rada adicionalmente para produzir um formato personalizado definido por especificadores de 

formato delimitados por espaço. Os especificadores de formato usados foram: qseqid, sseqid, 

pident, ppos, length, mismatch, gapopen, qstart, qend, sstart, send, evalue, bitscore, qlen, slen, 

qcovseqcovhsp.  

Qseqid representa o identificador da sequência query. 

Sseqid representa o identificador da sequência subject. 

Pident representa a porcentagem de sequências idênticas. A identidade é a extensão no 

qual duas sequências (nucleotídeo ou aminoácido) têm os mesmos resíduos nas mesmas posi-

ções em um alinhamento. 

Ppos representa a porcentagem de sequências que não são idênticas, porém são seme-

lhantes, pois são decorrentes de substituições de aminoácidos que preservam a mesma carac-

terística química, como exemplo, aminoácidos hidrofóbicos por aminoácidos hidrofóbicos. 

Length representa o comprimento do alinhamento. O alinhamento consiste no processo 

ou resultado de combinar os nucleotídeos ou resíduos de aminoácidos de duas ou mais seqüên-

cias biológicas para atingir níveis máximos de identidade e, no caso de sequências de aminoá-

cidos, conservação, com a finalidade de avaliar o grau de similaridade e a possibilidade de 

homologia. 

Mismatch representa uma pontuação para alinhamentos corretos e incorretos. 

Gapopen representa o número de aberturas. As aberturas consistem nos espaços intro-

duzidos em um alinhamento para compensar inserções e exclusões em uma sequência em rela-

ção a outra.  

Qstart representa a posição do início do alinhamento na sequência query. 

Qend representa a posição do final do alinhamento na sequência query. 

Sstart representa a posição do início do alinhamento na sequência subject. 

Send representa a posição do final do alinhamento na sequência subject. 

Bitscore é uma pontuação derivada da pontuação de alinhamento bruta, S, considerando 

as propriedades estatísticas do sistema de pontuação. Como as pontuações de bits são normali-

zadas em relação ao sistema de pontuação, elas podem ser usadas para comparar as pontuações 

de alinhamento de pesquisas diferentes. 
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Evalue indica o número de alinhamentos com pontuações equivalentes ou melhores que 

S que se espera em uma pesquisa de banco de dados por acaso, utilizando o mesmo banco e a 

mesma Query. Quanto menor o valor menor, mais significativa é a pontuação e o alinhamento. 

Qlen representa o comprimento da sequência query. 

Slen representa o comprimento da sequência subject. 

Qcovs representa a porcentagem da sequência query que é coberta pelo alinhamento. 

Qcovhsp representa a porcentagem da sequência query que é coberta por um alinha-

mento sem intervalos (Fassler e Cooper, 2011). 

3.2.2 BBH 

O BBH é um método bidirecional utilizado para a identificação de pares de genes ho-

mólogos do tipo ortólogos (Overbeek et al., 1999). Dois genes são chamados de ortólogos se 

eles evoluíram de seu último ancestral comum após um evento de especiação (Fitch, 1970). 

Assim, o BBH identifica os pares de genes em dois genomas diferentes que são mais parecidos 

entre si que qualquer outro gene no outro genoma (Dalquen e Dessimoz, 2013).  

 

3.3 Descrição da abordagem computacional 

A abordagem computacional foi desenvolvida utilizando a linguagem de programação 

PERL (Wall et al., 1996). Para cada espécie de bactéria foram construídos bancos de dados 

utilizando 5, 10, 20, 30 e 65 linhagens selecionadas aleatoriamente a fim de investigar como 

cada conjunto de dados influencia no tamanho final do banco de dados. Isso foi realizado um 

total de três vezes para diminuir as chances de que uma linhagem com características únicas 

selecionada aleatoriamente pudesse interferir no resultado final. A Figura 4 ilustra o fluxo da 

abordagem computacional desenvolvida neste trabalho. Inicialmente, uma linhagem é selecio-

nada como query, e um par de comparação é realizado com as linhagens restantes utilizando 

uma abordagem bidirecional. Entradas exclusivas da linhagem query (ou seja, sequências úni-

cas que não atingem o limite mínimo de identidade, similaridade e porcentagem de cobertura 

com as entradas de proteína presentes linhagens restantes) são salvas no banco de dados final. 

Sequências de proteínas entre as linhagens que compartilham os níveis necessários de identi-
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dade e similaridade são posteriormente processadas. A versão mais longa é usada como refe-

rência (independentemente de qual linhagem é originada) e salva no banco de dados final. Pep-

tídeos trípticos entre as sequências de proteínas referência e não referência são comparados. 

Quando um peptídeo tríptico de uma sequência não referência não pode ser combinado com 

qualquer uma das sequências de referência (devido a uma escolha diferente de TSS ou SNP, 

por exemplo), uma nova entrada de proteína é criada no banco de dados final. Esta nova entrada 

conterá todos os peptídeos trípticos não referenciados que não correspondem à sequência de 

referência.  

 

Figura 4. Pipeline da abordagem computacional desenvolvida. 

 

(A) Alinhamento bidirecional entre a sequência query e as sequências subjects. (B) Como saída do 

alinhamento, são gerados dois arquivos: um arquivo contendo as proteínas homólogas entre as sequências e 

outro contendo as proteínas exclusivas da sequência query. (C) O arquivo de proteínas homólogas é 

processado gerando uma sequência referência e uma sequência artificial, que serão posteriormente 

utilizadas na montagem do banco final. (D) O arquivo contendo as proteínas exclusivas são concatenadas 

ao banco de dados final. (E) Este processo é repetido até que todas as sequências sejam selecionadas como 

query, ou até que nenhuma entrada de proteína seja deixada em sequências querys ainda a serem 

selecionadas. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Uma vez terminada, a linhagem query é excluída da lista de linhagens, e todas as pro-

teínas que foram combinadas com uma proteína na linhagem query (e, portanto, já processadas 

para definir SNPs, por exemplo) são excluídas do conjunto de dados de linhagens subjects. 

Novos alinhamentos entre pares serão realizados usando uma nova linhagem query. Este pro-

cesso é repetido até que nenhuma linhagem seja usada como query, ou até que nenhuma entrada 

de proteína seja deixada em linhagens query ainda a serem selecionadas. Na maioria das vezes, 

a quantidade de linhagens é quem define o número de vezes que esse processo será repetido e 

consequentemente define também o número de alinhamentos bidirecionais.  

Considerando um total de n linhagens, o número de etapas dessa abordagem será n-1 e 

como consequência o número de alinhamentos será o mesmo. Em cada etapa da abordagem, 

dois scripts implementados na linguagem de programação PERL são chamados. O primeiro 

definido como blastp.pl é responsável por chamar localmente o BLASTP, com a finalidade de 

realizar o alinhamento das sequências proteicas. O método BBH foi utilizado na chamada do 

BLASTP, garantindo o alinhamento bidirecional. A saída do script blastp.pl é processada por 

outro script, especificado como find_homologous.pl, cujo objetivo é identificar e agrupar as 

proteínas homólogas das diferentes linhagens. Duas sequências proteicas de linhagens serão 

definidas como homólogas se: i) forem os melhores resultados possíveis para todos os alinha-

mentos realizados; ii) a identidade da sequência é igual ou superior a 50%; iii) similaridade de 

sequência é igual ou superior a 70%; e iv) a cobertura da sequência é igual ou superior a 70%. 

Estes devem ser correlacionados em ambas as direções (BBH) do alinhamento.  

Como ilustração, considere a montagem de um banco de sequências utilizando 5 linha-

gens aleatórias da espécie Mycobacterium tuberculosis. Sabe-se que o número de etapas do 

algoritmo será igual a 4, pois o número de etapas é igual ao número de linhagens menos um. A 

primeira etapa recebe como entrada as sequências proteicas das 5 linhagens. Para realizar o 

alinhamento, 1 linhagem é escolhida como query e as outras 4 linhagens são definidas como 

subjects. Inicialmente, os dados da sequência query são alinhados com cada sequência subject. 

Para confirmar a presença de genes homólogos, cada sequência subject também é alinhada con-

tra a sequência query. Um exemplo (Figura 5) de alinhamento do BLASTP pode ser observado 

a seguir: 
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Figura 5. Trecho do arquivo de saída produzido pelo alinhamento utilizando o BLASTP. 

# BLASTP 2.6.0+ 

# Query: AAK44224.1 chromosomal replication initiator protein DnaA [Mycobacterium tuberculosis CDC1551] 

# Database: /data/home/karlatabosa/bacteria/dados_blastp/input_blastp/GCA_000016145.1_ASM1614v1_pro-

tein.faa 

# Fields: query id, subject id, % identity, % positives, alignment length, mismatches, gap opens, q. start, q. end, s. 

start, s. end, evalue, bit score, query length, subject length, % query coverage per  

# 3 hits found 

AAK44224.1      ABQ71719.1      100.000 100.00  507     0       0       1       507     1       507     0.0     1039    507     

507     100     100 

AAK44224.1      ABQ74752.1      24.277  39.88   173     118     6       141     305     16      183     0.022   33.5    507     

238     33      33 

AAK44224.1      ABQ75252.1      22.936  40.37   109     82      1       200     308     100     206     0.063   32.3    507     

251     21      21 

 

Como pode ser visto, no arquivo de saída, estão descritos três alinhamentos, definidos 

como hits. Uma proteína de entrada é alinhada com todas as proteínas do banco de dados, mas 

só estão descritos na saída os três melhores hits.  Campos como identity, positives, alignment 

length, mismatches, evalue, bitscore e coverage são fundamentais na escolha do melhor alinha-

mento. No exemplo dado acima, a sequência query selecionada possuía um total de 4151 pro-

teínas. Depois do processamento do algoritmo, foram identificadas 119 proteínas exclusivas da 

linhagem query e 4032 proteínas com homólogos encontradas em pelo menos uma das 4 se-

quências subjects. Como saída, o script gerou 4033 arquivos de texto, 1 arquivo contendo todas 

as 119 proteínas exclusivas da sequência query e 4032 arquivos contendo uma proteína da se-

quência query e as proteínas das sequências subjects homólogas a ela. Na próxima etapa, essas 

4032 proteínas das sequências subjects foram retiradas das sequências subjects e um nova se-

quência query foi escolhido dentro das sequências subjects, gerando um total de 4 linhagens 

como entrada para a segunda etapa. Com isso, a cada etapa o total de entradas é decrementado, 

pois como a sequência query já foi processado na etapa anterior, uma nova sequência query é 

definida.  

 

3.4 Construção do banco de dados 

As proteínas homólogas são traduzidas por genes presentes em diferentes genomas. En-

tão por mais que estas sequências de aminoácidos compartilhem alta similaridade e identidade, 
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elas podem apresentar sequências polimórficas. Com o objetivo de construir um banco de dados 

compacto, onde informações redundantes fossem inseridas somente uma vez na entrada refe-

rência, e proteínas com polimorfismos diversos não fossem inseridas integralmente, mas so-

mente os peptídeos trípticos polimórficos, foi desenvolvido um script na linguagem PERL, 

definido como create_bd.pl. Esse script recebeu como entrada os arquivos que continham as 

proteínas homólogas e as proteínas com sequências exclusivas. Ao processar os arquivos com 

as proteínas homólogas, o algoritmo seleciona a proteína com maior número de aminoácidos e 

a define como proteína referência. Em seguida, ele realiza a digestão in silico de todas as pro-

teínas homólogas e compara os peptídeos da proteína referência com os peptídeos das outras 

proteínas presentes no arquivo, com a finalidade de encontrar quais são os peptídeos polimór-

ficos.  

O banco de dados criado é um arquivo de texto de extensão “.txt” formado por um 

conjunto de proteínas. Cada proteína do banco de dados é composta pelo cabeçalho e pela se-

quência de aminoácidos. O cabeçalho possui o identificador da proteína, a descrição e o nome 

da linhagem da bactéria. As sequências das proteínas do banco podem classificadas em: exclu-

sivas (sequências que não compartilham similaridade com proteínas traduzidas pelos genomas 

das outras linhagens), referências (sequências com maior número de aminoácidos entre as pro-

teínas homólogas a ela) e artificiais (sequências formadas por peptídeos polimórficos ou por 

diferentes opções de TSS encontradas em proteínas homólogas). Se a sequência da proteína for 

exclusiva ou referência, seu cabeçalho possuirá o nome da respectiva linhagem. Porém, se a 

sequência da proteína for artificial, o nome de uma das linhagens mutadas irá compor seu ca-

beçalho. 

Como saída, o script além de gerar o banco de dados final no formato FASTA, gera 

também um arquivo de registro, que armazena uma descrição para cada proteína do banco de 

dados. Esse arquivo de registro utiliza o identificador da proteína para realizar sua descrição. 

Para as proteínas com sequências exclusivas, o registro armazena apenas o nome das linhagens. 

Para cada proteína referência, o registro armazena o nome da linhagem de referência, o número 

de linhagens homólogas e o nome das linhagens com 100% de identidade entre as homólogas. 

Para as proteínas com sequências artificiais, ele armazena quais os peptídeos apresentam vari-

ações genéticas, o tipo de variação e o nome das linhagens que possuem essas variações. As 

alterações genéticas consideradas são SNPs, indels e escolhas de TSS. No arquivo de registro, 
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os SNPs são representados como SAPs (single aminoacid polymorphisms), indels são repre-

sentados como Not Identified e escolhas de TSS são representados como TSS. Exemplos de 

entradas do banco final e do arquivo registro estão descritos nos Resultados. 

 

3.5 Análise proteômica de linhagens de Mycobacterium tuberculosis 

As amostras de M. tuberculosis compõem dados não publicados que foram gentilmente 

cedidos pela Dra. Suereta Fortuin (Stallenbosch University, África do Sul), Dra. Gisele Toma-

zella (Universidade de Bergen, Noruega), Prof. Dr. Harald Wiker (Universidade de Bergen, 

Noruega), Prof. Dr. Rob Warren (Stallenbosch University, África do Sul) e Prof. Dr. Gustavo 

de Souza (Universidade de Oslo, Noruega, e BioME-UFRN). De maneira resumida, oito linha-

gens de M. tuberculosis foram coletadas de pacientes na clínica universitária da Universidade 

de Stallenbosch, e genotipadas de acordo com a posição de sequências repetitivas IS9110. 

 

3.6 Espectrometria de massas e identificação das proteínas  

Os extratos proteicos foram analisados por MS de acordo com o protocolo já publicado  

(De Souza et al., 2008). Para identificação das proteínas, dados brutos foram submetidos ao 

software MaxQuant versão 1.5.2.8 (Cox e Mann, 2008; Cox et al., 2011) utilizando banco 

FASTA para M. tuberculosis criado pelo script desse projeto, ou utilizando um banco FASTA 

contendo todas as sequências de 65 linhagens sem processamento. Parâmetros utilizados: erro 

de massa permitido para peptídeos intactos antes de calibração: 20 ppm; erro permitido após 

calibração: 6 ppm; erro permitido no espectro de fragmentação: 0.5 Da; modificações de 

aminoácidos permitidas: oxidação de Met, acetilação do peptídeo N-terminal da proteína e 

carbamidometilação de Cys; taxa de falso-positivo foi 0.01 (1%); perda de sítio de clivagem 

permitido: 2. Os arquivos de saída proteingroups.txt e peptides.txt foram utilizados para análise 

de performance dos bancos. 
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4 Resultados e Discussão 

A ferramenta computacional desenvolvida aqui define proteínas homólogas entre as 

linhagens de bactérias pelo BLASTP utilizando a abordagem BBH, define proteínas com 

sequências exclusivas em cada linhagem  (proteínas que não apresentavam homólogo dentro 

dos parâmetros utilizados) e cria um banco de dados no formato FASTA que inclui: as proteínas 

com sequências exclusivas; uma proteína referência para cada grupo homólogo (a proteína mais 

longa, com códon de início mais a montante predito), e proteínas com sequências artificiais 

contendo somente os peptídeos trípticos que possuíam informação diferente com relação a 

proteína referência, como por exemplo, diferentes TSSs, SAPs ou alterações na sequência como 

consequências de indels. A ferramenta utiliza sequências de proteínas anotadas do Genbank de 

linhagens bacterianas a fim de construir esses bancos de dados. Tal banco é considerado 

compacto, pois as informações redundantes são inseridas somente uma vez na entrada, e 

proteínas com polimorfismos diversos não são inseridas, mas somente os peptídeos trípticos 

onde os polimorfismos se encontram. 

 Com o desenvolvimento de sequenciadores de segunda geração, uma revolução ocorreu 

na pesquisa genômica, e atualmente o genoma completo de milhares de bactérias são 

conhecidos.  A enorme quantidade de dados facilitou a percepção da divergência genética entre 

organismos intimamente relacionados, exemplificada pela caracterização de transferências 

gênicas horizontais, SNPs e TSSs, por exemplo (De Souza et al., 2011). Conforme foi 

demonstrado por De Souza et al. (2008), ainda podem ser observadas divergências genéticas 

na anotação do mesmo genoma quando realizada por fontes diferentes. Consequentemente, 

essas divergências vão influenciar na precisão dos bancos de dados de proteína que 

posteriormente serão usados em abordagens proteômicas.  

 Várias tentativas foram realizadas para evitar essas divergências de anotação do 

genoma. Por exemplo, De Souza et al. (2010) desenvolveram um software definido como 

MSMSpdbb, com o objetivo de selecionar informações genômicas e anotações de diferentes 

fontes, mesclá-las e gerar um de banco de dados de proteína no formato FASTA com 

informações não redundantes. A base de dados foi construída para o complexo M. tuberculosis, 

entretanto eles só utilizaram três linhagens de Mycobacterium bovis e cinco de M. tuberculosis, 

os únicos genomas disponíveis na época. Porém, atualmente o genoma de milhares de bactérias 
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encontra-se sequenciado. Como a maioria das sequências proteicas é baseada da tradução do 

genoma, a quantidade de dados de sequência de proteína de linhagens bacterianas aumentou 

significativamente, potencializando o desenvolvimento de bancos de proteínas personalizados.  

Além de construir bancos de dados personalizados, essa abordagem computacional cria 

arquivos de registro, que relatam todas as entradas que foram correspondidas e classifica todos 

os peptídeos trípticos que foram adicionados ao banco de dados final, mostrando o tipo de 

evento (escolha TSS, SAP etc). Sabendo que o identificador das proteínas foi setado no script 

e que pode ser alterado pelo usuário, observar-se a seguir, exemplos de entradas de proteína 

geradas pelo script, assim como a descrição de cada proteína no arquivo de registro. 

 

Figura 6. Sequência de entrada da proteína KT07462 do banco de dados. 

>KT07462 hypothetical protein MRGA423_01095 [Mycobacterium tuberculosis RGTB423] 

MRTLISAAKNPVNASTPMLPSDAKPWIATSELPDSVTKPTMATVPPTTGHRAGTHADLGDQPQRLLA

VVAQRVRDLPRCWSKRTR 

 

Figura 7. Descrição da proteína KT07462 do arquivo registro. 

-->>>Accession Number KT07462 

-->>Single entry: Mycobacterium tuberculosis RGTB423 [AFE11533.1] 

 

O cabeçalho da proteína é formado pelo seu identificador (KT07462), pela sua descrição 

e pelo nome da linhagem (RGT423). A proteína KT07462 não apresenta proteínas homólogas, 

consequentemente, sua sequência é exclusiva para a linhagem RGTB423. O registro apresenta 

o identificador da proteína e a sua descrição. Pela sua análise pode-se comprovar que a proteína 

KT07462 é exclusiva para a linhagem RGTB423. 

 

Figura 8. Sequência de entrada da proteína KT00139 do banco de dados. 

>KT00139 30S ribosomalprotein S10 [Mycobacterium tuberculosis 96121] 

MAGQKIRIRLKAYDHEAIDASARKIVETVVRTGASVVGPVPLPTEKNVYCVIRSPHKYKDSREHFEM

RTHKRLIDIIDPTPKTVDALMRIDLPASVDVNIQ 

 

Figura 9. Descrição da proteína KT00139 do arquivo registro. 

===>>>Accession Number KT00139 

>Number of strains in homologue file = 65 

==>>Entries with 100% identity: 

Mycobacterium tuberculosis CTRI-2[AEM99155.1]|Mycobacterium tuberculosis 26105[AMC88984.1]| 
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Mycobacterium tuberculosis Erdman (ATCC35801)[BAL64584.1]|Mycobacterium tuberculosis H37Rv; TMC 

102[AIR13430.1]| 

Mycobacterium tuberculosis 96075[AIQ03328.1]|Mycobacterium tuberculosis K[AIB47275.1]| 

Mycobacterium tuberculosis 49-02[CDM08920.1]|Mycobacterium tuberculosis H37RvSiena[AJF02058.1]| 

Mycobacterium tuberculosis W-148[EGE52011.1]|Mycobacterium tuberculosis H37Ra; ATCC 

25177[ABQ72436.1]| 

Mycobacterium tuberculosis CCDC5180[AEJ49478.1]|Mycobacterium tuberculosis H37Rv[CCP43444.1]| 

Mycobacterium tuberculosis SCAID 252.0[AOE35034.1]|Mycobacterium tuberculosis 7199-

99[CCG10567.1]| 

Mycobacterium tuberculosis Beijing-like/1104[ARN13373.1]|Mycobacterium tuberculosis 

NCGM946K2[BAW11575.1]| 

Mycobacterium tuberculosis HKBS1[AHJ41382.1]|Mycobacterium tuberculosisKurono[BAQ04599.1]| 

Mycobacterium tuberculosis 2242[AMC67350.1]|Mycobacterium tuberculosis 

Beijing/NITR203[AGJ66721.1]| 

Mycobacterium tuberculosis Beijing-like/35049[ARM93290.1]|Mycobacterium tuberculosis 

Haarlem/NITR202[AGL22447.1]| 

Mycobacterium tuberculosis MTB2[ASD91102.1]|Mycobacterium tuberculosis HN-024[BAX26349.1]| 

Mycobacterium tuberculosis SCAID 320.0[ANZ81331.1]|Mycobacterium tuberculosis 22115[AMC76366.1]| 

Mycobacterium tuberculosis BT2[AHJ45534.1]|Mycobacterium tuberculosis KZN 1435[ACT23749.1]| 

Mycobacterium tuberculosis 37004[AMC80576.1]|Mycobacterium tuberculosis HN-321[BAX43833.1]| 

Mycobacterium tuberculosis 22103[AMC84801.1]|Mycobacterium tuberculosis HN-506[BAX47897.1]| 

Mycobacterium tuberculosis F1[AMC40730.1]|Mycobacterium tuberculosis Haarlem[EBA41206.1]| 

Mycobacterium tuberculosis KZN 605[AFM48096.1]|Mycobacterium tuberculosis Beijing/391[ARN05362.1]| 

Mycobacterium tuberculosis CCDC5079[AGL99168.1]|Mycobacterium tuberculosis Beijing-

like/50148[ARN09351.1]| 

Mycobacterium tuberculosis Beijing-like/38774[ARN01346.1]|Mycobacterium tuberculosis 

F11[ABR05057.1]| 

Mycobacterium tuberculosis EAI5[AGQ34214.1]|Mycobacterium tuberculosis ZMC13-264[AII89302.1]| 

Mycobacterium tuberculosis F28[AMC45021.1]|Mycobacterium tuberculosis RGTB423[AFE12016.1]| 

Mycobacterium tuberculosis CCDC5079[AEJ45840.1]|Mycobacterium tuberculosis Beijing[AOT75413.1]| 

Mycobacterium tuberculosis CCDC5180[AHJ53821.1]|Mycobacterium tuberculosis 

EAI5/NITR206[AGL30141.1]| 

Mycobacterium tuberculosis Beijing-like/36918[ARM97310.1]|Mycobacterium tuberculosis 

1458[AOZ41780.1]| 

Mycobacterium tuberculosis KIT87190[AID03773.1]|Mycobacterium tuberculosis BT1[AHJ49682.1]| 

Mycobacterium tuberculosis HN-205[BAX39769.1]|Mycobacterium tuberculosis RGTB327[AFE15663.1]| 

Mycobacterium tuberculosis SCAID 187.0[ALB17829.1]|Mycobacterium tuberculosis DK9897[APR56166.1]| 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv[AFN48573.1]|Mycobacterium tuberculosis 

CAS/NITR204[AGL26179.1]| 

Mycobacterium tuberculosis CDC1551[AAK44958.1]|Mycobacterium tuberculosis ZMC13-88[AII93218.1]| 

Mycobacterium tuberculosis MTB1[ARE98885.1]|Mycobacterium tuberculosis 2279[AMC71825.1]| 

Mycobacterium tuberculosis Beijing-like[AJW48323.1]|Mycobacterium tuberculosis KZN 

4207[AEB02847.1]| 

 

A KT00139 é encontrada na linhagem 96121 e possui 100% de similaridade com 

proteínas traduzidas por todas as 65 linhagens de M. tuberculosis. No registro acima, pode-se 

observar a quantidade de linhagens (65) encontradas no arquivo de proteínas homólogas, além 

do nome das linhagens e do identificador das proteínas com 100% de similaridade com a 

proteína KT00139. 
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Figura 10. Sequência de entrada da proteína KT00193 do banco de dados. 

>KT00193 hypothetical protein MTCTRI2_0107 [Mycobacterium tuberculosis CTRI-2] 

MTPVTTFPLVDAILAGRDRNLDGVILIAAQHLLQTTHAMLRSLFRVGLDPRNVAVIGKCYSTHPGVV

DAMRADGIYVDDCSDAYAPHESFDTQYTRHVERFFAESWARLTAGRTARVVLLDDGGSLLAVAGA

MLDASADVIGIEQTSAGYAKIVGCALGFPVINIARSSAKLLYESPIIAARVTQTAFERTAGIDSSAAILIT

GAGAIGTALADVLRPLHDRVDVYDTRSGCMTPIDLPNAIGGYDVIIGATGATSVPASMHELLRPGVL

LMSASSSDREFDAVALRRRTTPNPDCHADLRVADGSVDATLLNSGFPVNFDGSPMCGDASMALTM

ALLAAAVLYASVAVADEMSSDHPHLGLIDQGDIVASFLNIDVPLQALSRLPLLSIDGYRRLQVRSGYT

LFRQGERADHFFVIESGELEALVDGKVILRLGAGDHFGEACLLGGMRRIATVRACEPSVLWELDGKA

FGDALHGDAAMREIAYGVARTRLMHAGASESLMV 

 

Figura 11. Descrição da proteína KT00193 do arquivo registro. 

==>>>Accession Number KT00193– Strain with longer sequence:Mycobacteriumtuberculosis CTRI-

2[AEM98552.1] 

>Number of strains in homologue file = 63 

==>>Entries with 100% identity: 

Mycobacterium tuberculosis Erdman (ATCC35801)[BAL63938.1]|Mycobacterium tuberculosis H37Rv; TMC 

102[AIR12825.1]| 

Mycobacterium tuberculosis 96075[AIQ02722.1]|Mycobacterium tuberculosis 49-02[CDM08283.1]| 

Mycobacterium tuberculosis H37RvSiena[AJF01450.1]|Mycobacterium tuberculosis W-148[AKU61682.1]| 

Mycobacterium tuberculosis H37Ra; ATCC 25177[ABQ71828.1]|Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv[CCP42829.1]| 

Mycobacterium tuberculosis 7199-99[CCG09955.1]|Mycobacterium tuberculosis Beijing-

like/1104[ARN12831.1]| 

Mycobacterium tuberculosis 2242[AMC66667.1]|Mycobacterium tuberculosis Beijing-

like/35049[ARM92747.1]| 

Mycobacterium tuberculosis 22115[AMC75727.1]|Mycobacterium tuberculosis KZN 1435[ACT23128.1]| 

Mycobacterium tuberculosis 37004[AMC79936.1]|Mycobacterium tuberculosis HN-321[BAX43212.1]| 

Mycobacterium tuberculosis HN-506[BAX47279.1]|Mycobacterium tuberculosis F1[AMC40077.1]| 

Mycobacterium tuberculosis Haarlem[EBA44117.1]|Mycobacterium tuberculosis KZN 605[AFM47482.1]| 

Mycobacterium tuberculosis Beijing/391[ARN04835.1]|Mycobacterium tuberculosis Beijing-

like/50148[ARN08787.1]| 

Mycobacterium tuberculosis Beijing-like/38774[ARN00804.1]|Mycobacterium tuberculosis 

F11[ABR04448.1]| 

Mycobacterium tuberculosis ZMC13-264[AII88710.1]|Mycobacterium tuberculosis F28[AMC44390.1]| 

Mycobacterium tuberculosis Beijing[AOT75953.1]|Mycobacterium tuberculosis Beijing-

like/36918[ARM96769.1]| 

Mycobacterium tuberculosis KIT87190[AID03177.1]|Mycobacterium tuberculosis HN-205[BAX39154.1]| 

Mycobacterium tuberculosis RGTB327[AFE15098.1]|Mycobacterium tuberculosis DK9897[APR55628.1]| 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv[AFN47951.1]|Mycobacterium tuberculosis CDC1551[AAK44335.1]| 

Mycobacterium tuberculosis ZMC13-88[AII92626.1]|Mycobacterium tuberculosis MTB1[ARE98340.1]| 

Mycobacterium tuberculosis 2279[AMC71135.1]|Mycobacterium tuberculosis Beijing-like[AJW47806.1]| 

Mycobacterium tuberculosis KZN 4207[AEB02234.1]| 
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A KT00193 é encontrada na linhagem CTRI-2 e apresenta proteínas homólogas a ela. É 

possível observar no registro, que existem 63 proteínas no arquivo de homologia, mas apenas 

39 proteínas apresentam 100% de similaridade com a KT00193. 

 

 

Figura 12. Sequência de entrada da proteína KT00194 do banco de dados. 

>KT00194 hypothetical protein J113_00715 [Mycobacterium tuberculosis CAS/NITR204] 

AFGDALHRLLDDGGSLLAVAGAMLDASADVIGIEQTSAGYAKTAGIDSSAAILITGAXAIGTALADV

LRDAILAGRMLLDDGGSLLAVAGAMLDASADVIGIEQTSAGYAKSGHTLFRMDAILAGRAFGDALM

GTLQCVRVMHAGASESLMVSPTVSLAPGSCTPAR 

 

Figura 13. Descrição da proteína KT00194 do arquivo registro. 

=>>>Accession Number KT00194 -- containing divergent tryptic peptides 

|Type:NC|PeptideMutated:AFGDALMGTLQCVR|Peptide:NOT FOUND| 

Strain: 

Mycobacterium tuberculosis 96121[AIQ06705.1]|Mycobacterium tuberculosis HN-024[BAX25728.1]| 

Mycobacterium tuberculosis RGTB423[AFE11470.1]|Mycobacterium tuberculosis 

EAI5/NITR206[AGL29533.1]| 

 

|Type:SAP|PeptideMutated:AFGDALHR|Peptide:AFGDALHGDAAMR| 

Strain: 

Mycobacterium tuberculosis 26105[AMC88348.1]|Mycobacterium tuberculosis 

CAS/NITR204[AGL25567.1]| 

 

|Type:TSS|PeptideMutated:LLDDGGSLLAVAGAMLDASADVIGIEQTSAGYAK|Peptide:-| 

Strain: 

Mycobacterium tuberculosis HN-024[BAX25728.1]| 

 

|Type:SAP|PeptideMutated:VMHAGASESLMV|Peptide:LMHAGASESLMV| 

Strain: 

Mycobacterium tuberculosis 22103[AMC84165.1]| 

 

|Type:NC|PeptideMutated:TAGIDSSAAILITGAXAIGTALADVLR|Peptide:NOT FOUND| 

Strain: 

Mycobacterium tuberculosis Haarlem/NITR202[AGL21883.1]| 

 

|Type:TSS|PeptideMutated:DAILAGR|Peptide:-| 

Strain: 

Mycobacterium tuberculosis 96121[AIQ06705.1]|Mycobacterium tuberculosis K[AIB46654.1]| 

Mycobacterium tuberculosis CCDC5180[AEJ48929.1]|Mycobacterium tuberculosis SCAID 

252.0[AOE34415.1]| 

Mycobacterium tuberculosis NCGM946K2[BAW10927.1]|Mycobacterium tuberculosis 

HKBS1[AHJ40756.1]| 

Mycobacterium tuberculosisKurono[BAQ03944.1]|Mycobacterium tuberculosis 

Beijing/NITR203[AGJ66094.1]| 

Mycobacterium tuberculosis SCAID 320.0[ANZ80712.1]|Mycobacterium tuberculosis BT2[AHJ44907.1]| 

Mycobacterium tuberculosis CCDC5079[AGL98542.1]|Mycobacterium tuberculosis RGTB423[AFE11470.1]| 
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Mycobacterium tuberculosis CCDC5079[AEJ45282.1]|Mycobacterium tuberculosis 

CCDC5180[AHJ53195.1]| 

Mycobacterium tuberculosis EAI5/NITR206[AGL29533.1]|Mycobacterium tuberculosis 1458[AOZ41129.1]| 

Mycobacterium tuberculosis BT1[AHJ49056.1]|Mycobacterium tuberculosis SCAID 187.0[ALB17210.1]| 

 

|Type:TSS|PeptideMutated:MLLDDGGSLLAVAGAMLDASADVIGIEQTSAGYAK|Peptide:-| 

Strain: 

Mycobacterium tuberculosis HN-024[BAX25728.1]| 

 

|Type:SAP|PeptideMutated:SGHTLFR|Peptide:SGYTLFR| 

Strain: 

Mycobacterium tuberculosis 96121[AIQ06705.1]|Mycobacterium tuberculosis 26105[AMC88348.1]| 

Mycobacterium tuberculosis HN-024[BAX25728.1]|Mycobacterium tuberculosis RGTB423[AFE11470.1]| 

Mycobacterium tuberculosis EAI5/NITR206[AGL29533.1]|Mycobacterium tuberculosis 

CAS/NITR204[AGL25567.1]| 

 

|Type:TSS|PeptideMutated:MDAILAGR|Peptide:-| 

Strain: 

Mycobacterium tuberculosis 96121[AIQ06705.1]|Mycobacterium tuberculosis K[AIB46654.1]| 

Mycobacterium tuberculosis CCDC5180[AEJ48929.1]|Mycobacterium tuberculosis SCAID 

252.0[AOE34415.1]| 

Mycobacterium tuberculosis NCGM946K2[BAW10927.1]|Mycobacterium tuberculosis 

HKBS1[AHJ40756.1]| 

Mycobacterium tuberculosisKurono[BAQ03944.1]|Mycobacterium tuberculosis 

Beijing/NITR203[AGJ66094.1]| 

Mycobacterium tuberculosis SCAID 320.0[ANZ80712.1]|Mycobacterium tuberculosis BT2[AHJ44907.1]| 

Mycobacterium tuberculosis CCDC5079[AGL98542.1]|Mycobacterium tuberculosis RGTB423[AFE11470.1]| 

Mycobacterium tuberculosis CCDC5079[AEJ45282.1]|Mycobacterium tuberculosis 

CCDC5180[AHJ53195.1]| 

Mycobacterium tuberculosis EAI5/NITR206[AGL29533.1]|Mycobacterium tuberculosis 1458[AOZ41129.1]| 

Mycobacterium tuberculosis BT1[AHJ49056.1]|Mycobacterium tuberculosis SCAID 187.0[ALB17210.1]| 

 

|Type:NC|PeptideMutated:SPTVSLAPGSCTPAR|Peptide:NOT FOUND| 

Strain: 

Mycobacterium tuberculosis 96121[AIQ06705.1]|Mycobacterium tuberculosis HN-024[BAX25728.1]| 

Mycobacterium tuberculosis RGTB423[AFE11470.1]|Mycobacterium tuberculosis 

EAI5/NITR206[AGL29533.1]| 

 

A KT00194 é uma proteína com sequência artificial, formada por peptídeos trípticos 

polimórficos encontrados pelo alinhamento da sequência referência com suas proteínas 

homólogas. Ao observar o registro da proteína KT0194, encontram-se 3 peptídeos classificados 

como NC, 3 como SAP e 4 como TSS. Para cada alteração genética, é possível observar o tipo 

de alteração, o peptídeo mutado e o nome das linhagens de bactérias que possuem tal 

modificação. O peptídeo AFGDALHGDAAMR da proteína traduzida pela linhagem CTRI-2, 

por exemplo, é alterado nas linhagens 26105 e CAS/NITR204. Pode-se observar que o 

aminoácido Gly foi substituído pelo aminoácido Arg produzindo o peptídeo AFGDALHR. A 

Figura 14 ilustra as modificações genéticas anotadas nessa proteína. 
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Figura 14. Alterações genéticas encontradas por meio do alinhamento de proteínas homólogas de M. 

tuberculosis. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na figura acima, a proteína AEM98552 foi selecionada como referência e alinhada com 

as suas proteínas homólogas. Essas proteínas podem ser caracterizadas pela diferença de 

comprimento e pelas substituições de aminoácidos. As proteínas AGL25567, AMC88348, 

AGL29533 e BAX25728 se caracterizam pela mutação do aminoácido Tyr (402) por His. A 

proteína AGL25567 ainda se caracteriza pela substituição do aminoácido Gly (477) por Arg. A 

AMC84165 pela substituição da Leu (493) pela Val. As proteínas AGL29533 e BAX25728 

apresentam sequências “não caracterizadas”, causadas por indels. As proteínas AMC88348 e 

AEJ48929 apresentam códon de parada prematuro. E ainda podem-se observar três diferentes 

escolhas de sítio de início de tradução. 

 Com o objetivo de avaliar se os bancos gerados produziam sequências relevantes e não 

ocorria perda de informação quando comparados as sequências originais usadas para constru-

ção do banco final, dados de MS coletados para 8 linhagens clínicas de M. tuberculosis foram 

submetidas à identificação proteica usando diversos bancos. Por exemplo, para este organismo, 

a mera adição de todas as proteínas anotadas em 65 linhagens geraria um banco de dados com 
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aproximadamente 265,000 entradas e 3 milhões de peptídeos trípticos dentro da faixa de detec-

ção do MS. O banco final criado com o protocolo desenvolvido possui 15,979 entradas e apro-

ximadamente 150,000 peptídeos trípticos, demonstrando que 95% dos 3 milhões de peptídeos 

presentes em todas as linhagens são redundantes (idênticos). A análise de dados experimentais 

de MS de 8 amostras clínicas de TB por MaxQuant, usando ambos os bancos, demonstrou uma 

redução no tempo computacional em etapas do processo que são dependentes do tamanho do 

banco de dados. E o número de identificações obtidas em ambas as buscas foi praticamente 

idêntico, com o banco local tendo identificado 600 peptídeos a menos do que o banco sem 

processamento (33,501 de 34,102 peptídeos), uma diferença de 1,75%, uma variação conside-

rada normal devido à natureza probabilística da análise.  

A análise de dados experimentais de MS de 8 amostras clínicas de TB por MaxQuant 

utilizando esse banco final identificou 3546 proteínas, sendo 3081 entradas referência e 465 

entradas artificiais. Das 465 entradas artificiais identificadas, 407 também tinham sua 

respectiva entrada referência identificada. Ou seja, no total foram identificadas 3139 proteínas 

(3081 + (465-407)). Em razão da sua importância como linhagem modelo utilizada em diversos 

estudos de laboratório, a linhagem H37Rv é geralmente escolhida como o banco de dados 

representativo da espécie em estudos proteômicos. Dessa forma, os resultados aqui encontrados 

foram comparados contra a anotação de H37Rv, a fim de quantificar quantas proteínas teriam 

sido perdidas se o protocolo padrão (usar o banco de H37Rv) tivesse sido realizado. Das 3139 

proteínas identificadas, 384 proteínas eram anotadas exclusivamente em somente uma das 

outras linhagens de M. tuberculosis, e outras 143 são proteínas encontradas em múltiplas 

linhagens mas não em H37Rv. Ou seja, se somente a anotação da linhagem modelo tivesse sido 

usada, somente 2612 proteínas teriam sido identificadas. Utilizando a estratégia aqui descrita 

possibilitou um ganho de 20% no número de identificações de regiões codificadoras, que não 

estão anotadas na linhagem modelo. 

A identificação dessas 3139 proteínas basearam-se em 33501 peptídeos identificados 

pelo MaxQuant. Desses, 32683 peptídeos encontram-se em entradas referências e 818 

peptídeos encontram-se em entradas artificiais, ou seja, possuem polimorfismos quando 

comparados a sequência referência. Quando a sequência desses peptídeos foi checada no 

registro, notou-se que somente 806 foram encontradas. Ao rastrear os 12 peptídeos que não 

foram encontrados no registro, percebeu-se que eles representam peptídeos encontrados na 
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sequência artificial. Por exemplo, a sequência proteica 

GEGAAVVVIKEGSIGGGTVFVYSGR, aparece em uma entrada artificial do banco e é 

formada pela junção de dois peptídeos mutados, GEGAAVVVIK e EGSIGGGTVFVYSGR. 

Na proteína AMC43167.1, por exemplo, esses dois peptídeos estão distantes e só se encontram 

lado a lado quando adicionados computacionalmente em uma sequência artificial. O software 

de busca e identificação de peptídeos não distingue sequências naturais de artificias, qualquer 

entrada de caracteres representando aminoácidos são consideradas igualmente. E como a 

enzima usada no experimento não tem eficiência de clivagem em 100% (i.e., nem todos os 

sítios Arg e Lys são reconhecidos e consequentemente nem toda ligação peptídica nesses 

aminoácidos é clivada), é rotineiro permitir a perda de sítios de clivagem (do inglês, missed 

cleavage) durante a etapa de identificação do peptídeo. E essa é uma das limitações da 

metodologia desenvolvida, pois nas entradas artificiais criadas, peptídeos completamente 

independentes são colocados em sequência. Mas para o MaxQuant a sequência artificial é uma 

sequência de proteínas qualquer, consequentemente o parâmetro de perda de sítios é 

inapropriado para essas entradas, e qualquer identificação com perda de sítios nas entradas 

artificias é, definitivamente, um falso positivo. Entretanto, só foram encontrados 12 casos de 

falsos positivos em 818, representando 1,4% de erro. A Figura 15 mostra o espectro de 

fragmentação do peptídeo GEGAAVVVIKEGSIGGGTVFVYSGR, sendo possível observar a 

baixa cobertura de sequência dos fragmentos identificados e o baixo score de identificação 

(27,55), evidenciando sua baixa qualidade.  

 

Figura 15. Perfil de fragmentação que corresponde ao peptídeo GEGAAVVVIKEGSIGGGTVFVYSGR 

com um score de identificação igual a 27,55. 
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Esses dados também permitiram caracterizar os polimorfismos observados no modelo 

utilizado. Por exemplo, considerando os peptídeos identificados em sequências artificias e em 

sequências referência, foi possível determinar 501 escolhas de TSSs, 376 SAPs e 253 

sequências “não caracterizadas”, que são alterações na estrutura primária da proteína 

possivelmente causadas por indels que levam a mudança no quadro de leitura. Pela análise dos 

dados experimentais de MS das 8 amostras clínicas de TB, sabe-se que foram identificados 

peptídeos de 465 entradas artificias. Considerando a proteína com sequência artificial abaixo: 

 

>KT00081 arginine deiminase arcA [Mycobacterium tuberculosis KZN 4207] 

GVELGSNSEVGALRMGVELESNSEVGALRGAEVLLLSDLLIEALHHSGAARTAPVEGGDVLLLAPG

VVAVGVGARMGVELGSNSEVGALRAQMHLDTVCTMVDTDTTVMYANVVDTLEAFTIQRGVELES

NSEVGALR 

 

O MaxQuant identificou dois peptídeos encontrados na proteína KT00081, sendo eles: 

GVELGSNSEVGALR E GAEVLLLSDLLIEALHHSGAAR. A qualidade do peptídeo 

identificado foi verificada utilizando dois parâmetros de saída do MaxQuant, o PEP (Posterior 

Error Probability) e o Score. O PEP é um valor que opera como o p-value, quanto menor seu 

valor, melhor a identificação do peptídeo. Já o Score é uma pontuação de Andrômeda para o 

melhor espectro MS / MS associado. A Figura 16 mostra o espectro de fragmentação do 

peptídeo GVELGSNSEVGALR, que atingiu um score de identificação igual a 244,23 e PEP 

igual a 4,0545E-31. 

 

Figura 16. Perfil de fragmentação que corresponde ao peptídeo GVELGSNSEVGALR com um score de 

identificação igual a 244,23. 
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A Figura 17 mostra o espectro de fragmentação do peptídeo 

GAEVLLLSDLLIEALHHSGAAR, que atingiu um score de identificação igual a 175,16 e PEP 

igual a 6,7994E-14. 

 

Figura 17. Perfil de fragmentação que corresponde ao peptídeo GAEVLLLSDLLIEALHHSGAAR com 

um score de identificação igual a 175,16. 

 

 

 

O peptídeo GVELGSNSEVGALR (Figura 6) é uma alternativa escolha de TSS encon-

trada em 61 das 65 linhagens de TB. Já o peptídeo GAEVLLLSDLLIEALHHSGAAR (Figura 

7) é resultado do polimorfismo de um aminoácido (Thr  Leu) e ele é encontrado em 2 linha-

gens (96121 e HN-024) de TB, nas proteínas AIQ07624.1e BAX26656.1. 

 Até o momento, poucos trabalhos têm realizado metaproteômica de biomas bacterianos 

com sucesso, com uma exceção recente na literatura (Grassl et al., 2016). Mas, de maneira 

geral, os bancos utilizados nesses projetos são meramente construídos pela inserção de todas as 

proteínas anotadas para as espécies relevantes ao estudo. Isso resulta em bancos excessivamente 

grandes, por exemplo, no artigo acima o banco utilizado tinha aproximadamente um milhão de 

entradas de 400 espécies já caracterizadas em microbioma oral humano. Uma vez que a identi-

ficação ocorre a nível peptídico (a amostra consiste de proteínas digeridas enzimaticamente 

com tripsina), e a maioria dos peptídeos de proteínas homólogas são idênticos (pois estão em 

regiões sem polimorfismos), tais bancos não somente possuem informação que é irrelevante 
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para a caracterização da espécie na amostra (repetição de vários peptídeos idênticos, por exem-

plo) como também demandam maior poder computacional durante o processamento da análise, 

devido ao seu tamanho. Estes fatores citados acima são deficiências que limitam a identificação 

de peptídeos em bancos de dados de proteínas. 

Então sabendo que a identificação de peptídeos depende da qualidade e precisão dos 

bancos de dados de proteínas. O presente trabalho buscou desenvolver uma abordagem com-

putacional para a construção de bancos de dados compactos, livres de redundância e que repor-

tassem peptídeos polimórficos. No total, foram criados bancos para 10 espécies de bactérias, 

dos quais TB possuía o menor número de linhagens com genoma completo sequenciado (65) e 

Escherichia coli possuía o maior número de linhagens (425). Entretanto, as espécies analisadas 

foram selecionadas não apenas devido ao maior número de linhagens com sequências genômi-

cas completas disponíveis. Alguns representam organismos com alta similaridade de sequência 

entre as linhagens, devido a fatores como baixo número de eventos de transferência gênica 

horizontal caracterizados, ausência de DNA plasmidial ou mesmo baixa diversidade de modos 

de vida (por exemplo, Mycobacterium tuberculosis) (Namouchi et al., 2012). Outros represen-

tam espécies com fundo genômico muito diverso entre as linhagens, como resultado de carac-

terísticas pangenômicas, presença de DNA plasmidial ou diversidade do modo de vida (por 

exemplo, Escherichia coli, Staphylococcus aereus e Chlamydia trachomatis). 

O pangenoma é um conjunto de genes, composto pelo genoma central (formado por 

genes presentes em todas as linhagens) e pelos genes acessórios (são genes presentes em duas 

ou mais linhagens, bem como os genes únicos) (Medini et al., 2005). E. coli, S. aereus e C. 

trachomatis 

têm pangenomas tão diversos, que podem ser ligeiramente maior que o genoma central 

(Chlamydia, 821 genes nucleares para 974 genes pangenômicos) ou muito grandes como em E. 

coli (3188 genes essenciais para aproximadamente 20,000 genes pangenômicos) (Mcinerney et 

al., 2017).  

Para cada espécie analisada foram gerados bancos de dados no formato FASTA utili-

zando 5, 10, 20, 30 e 65 linhagens selecionadas de forma aleatória. No total, essas bases de 

dados foram criadas três vezes e cada base foi avaliada quanto ao número de entradas e ao 

número de sequências peptídicas trípticas. Em cada uma das três rodadas, calculou-se o número 

de proteínas presentes nos bancos de dados, e em seguida calculou-se a mediana da quantidade 



57 

 

de proteínas das três rodadas. Percebeu-se que a maioria dos bancos com o maior número de 

proteínas foi construído para as espécies Escherichia coli e Burkholderia mallei. De fato, espe-

rava-se que o banco de dados E. Coli fosse o mais extenso, visto que essa espécie apresenta um 

fundo genômico bastante diversificado entre as linhagens. Para todos os gráficos descritos a 

seguir, o eixo X representa o número de linhagens utilizadas no processamento e o eixo Y 

indica a mediana ± o desvio padrão da quantidade de proteínas calculada para as três rodadas. 

A Figura 18 ilustra a mediana de proteínas dos bancos de dados construídos para as 10 espécies 

de bactérias. 

 

Figura 18. Gráfico que representa a contagem de proteínas dos bancos de dados construídos para as 10 

espécies de bactérias.

 

 

Para cada conjunto de dados do Genbank calculou-se a média de proteínas entre as 

linhagens para todas as espécies. Para E. coli, por exemplo, a média de proteínas encontrada 

por linhagem foi igual a 4893. Para M. tuberculosis a média foi igual a 4056. Percebeu-se que 

as quantidades iniciais de proteínas dessas espécies não diferem muito. Mas apesar do número 

semelhante de proteínas, o ganho de proteínas para E. coli é mais acentuado. Analisando a 
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quantidade de proteínas encontradas nos bancos formados pelo conjunto de dados das 65 

linhagens, observou-se que a mediana do número de proteínas presentes no banco de M. 

tuberculosis, por exemplo, foi de 15979. Já para E. coli a mediana foi igual a 32926. Percebeu-

se que o número de proteínas tornou-se duas vezes maior para E. coli quando comparado a M. 

tuberculosis, confirmando a baixa diversidade genética entre linhagens de M. tuberculosis. 

Ainda foram realizadas duas contagens separadamente, na primeira somou-se o número de 

entradas exclusivas com o número entradas referência, já na segunda calculou-se o número de 

entradas artificiais. Da mesma forma, foi calculada a mediana dessas contagens de proteínas 

para as três rodadas. (Figura 19). 
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Figura 19.  Gráfico que representa a contagem de entradas referência e entradas artificiais dos bancos de 

dados construídos para as 10 espécies de bactérias. 
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 (A) Gráfico que representa a contagem de entradas referência dos bancos de dados construídos para as 10 

espécies de bactérias. (B) Gráfico que representa a contagem de entradas artificiais dos bancos de dados 

construídos para as 10 espécies de bactérias. 

 

A média de entradas referência para as 65 linhagens de E. coli foi de 4893 para 22525 

e de M. tuberculosis foi de 4056 para 11490. Esse aumento era esperado, pois como E. coli 

possui pangenoma diverso, várias linhagens têm genes exclusivos. Já o aumento de proteínas 

para M. tuberculosis deve ser proveniente das diferenças de anotação entre linhagens. Outro 

resultado interessante, foi observado para a espécie B. pertussis, percebe-se que a mediana da 

contagem de entradas referência foi igual a 8902 e de entradas artificiais foi igual a 1118. Do 

total de proteínas para essa espécie, apenas cerca de 11% representam entradas com peptídeos 

em polimorfismo. O estudo desenvolvido por  (Bart et al., 2010)  revelou que a B. pertussis é 

um dos patógenos humanos com menos polimorfismos,  com base na densidade de SNP, 

justificando a pequena quantidade de entradas artificiais encontradas no banco. 

Além de calcular o número de proteínas armazenadas nos bancos de dados, é relevante 

para análise proteômica calcular o tamanho do universo de busca, isto é, a quantidade de 

peptídeos trípticos de 7 a 35 aminoácidos que será utilizado na tentativa de se identificar um 

dado de fragmentação de MS. Como o tamanho do universo de busca influencia diretamente o 

cálculo probabilístico da identificação, é relevante que os bancos gerados sejam monitorados 

quanto a isso. Dessa forma calculou-se também o número de peptídeos trípticos. Os peptídeos 

foram digeridos in silico e a clivagem das sequências proteicas foi realizada após os 

aminoácidos K e R, devido a enzima proteolítica normalmente escolhida na maioria dos 

trabalhos de proteômica, a tripsina. É possível observar no Figura 20 essa contagem de 

peptídeos trípticos. 
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Figura 20. Gráfico que representa a contagem de peptídeos trípticos encontrados nas proteínas dos bancos 

de dados construídos para as 10 espécies de bactérias. 

 

 

Para o mesmo conjunto de dados do Genbank, somou-se a quantidade de peptídeos 

digeridos das proteínas codificadas pelas linhagens bacterianas e em seguida sua média foi 

calculada para todas as espécies. Para E. coli, por exemplo, a média de peptídeos encontrados 

foi igual a 71167. Para M. tuberculosis, a média foi igual a 58614. Também foi calculado o 

número total de peptídeos trípticos encontrados em cada banco construído para as espécies 

bacterianas. Visto que a linhagem E. Coli possuí um pangenoma diverso, a proporção de 

peptídeos adicionados em suas entradas artificiais será maior quando comparado com espécies 

que possuem genomas com maior identidade de sequência. Como esperado, a mediana da 

quantidade de peptídeos para E. coli foi igual a 381917, já para e M. tuberculosis foi igual a 

141855 para os bancos construídos com 65 linhagens. Ainda foi calculado a mediana do número 

de peptídeos trípticos digeridos das entradas referência e das entradas artificiais como pode ser 

observado na Figura 21. 
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Figura 21. Gráfico que representa a contagem de peptídeos trípticos digeridos de entradas referência e 

entradas artificiais encontrados nas proteínas dos bancos de dados construídos para as 10 espécies de 

bactérias. 
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(A) Gráfico que representa a contagem de peptídeos trípticos digeridos de entradas referência encontrados 

nas proteínas dos bancos de dados construídos para as 10 espécies de bactérias. (B) Gráfico que representa 

a contagem de peptídeos trípticos digeridos de entradas artificiais encontrados nas proteínas dos bancos de 

dados construídos para as 10 espécies de bactérias. 

 

A mediana do número de proteínas e peptídeos trípticos para os bancos criados 

para as 10 espécies de bactérias pode ser melhor analisada na tabela abaixo. 

 

Tabela 1. Contagem do número de proteínas, peptídeos trípticos e peptídeos com missed cleavages para os 

bancos com 1, 5, 10, 20, 30 e 65 linhagens para as 10 espécies de bactérias. 

Specie Acinetobacter baumannii 

Random Size 

Median number 

proteins 

 Median number 

reference proteins 

Median number 

tryptics peptides 

Median number 

peptides with  

missed cleavage 

1 3746 3746 56342   

5 8084 5298 89847 322636 

10 9101 6122 102700 378650 

20 12257 8166 141957 506417 

30 13690 9251 166064 587672 

65 18219 12536 222171 779729 

Specie Bordetella pertussis 

Random Size 

Median number 

proteins 

 Median number 

reference proteins 

Median number 

tryptics peptides 

Median number 

peptides with  

missed cleavage 

1 3619 3619 58127   

5 4653 4263 70986 291316 

10 5352 5061 85635 362276 

20 6466 6105 105667 459070 

30 7753 7222 124252 544102 

65 10166 8902 158011 695607 

Specie Burkholderia mallei 

Random Size 

Median number 

proteins 

 Median number 

reference proteins 

Median number 

tryptics peptides 

Median number 

peptides with  

missed cleavage 

1 5917 5917 94520   

5 12087 8246 129563 523800 

10 16371 11204 162081 672077 

20 18948 12906 199352 807514 

30 22480 15534 257456 1128675 

65 29579 20876 334193 1440894 

Specie Campylobacter jejuni 
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Random Size 

Median number 

proteins 

 Median number 

reference proteins 

Median number 

tryptics peptides 

Median number 

peptides with  

missed cleavage 

1 1644 1644 26273   

5 3357 2095 38116 164663 

10 3931 2307 48468 193606 

20 4646 2841 57987 228385 

30 4773 2855 61226 237795 

65 6235 3934 86755 321262 

Specie Chlamydia trachomatis 

Random Size 

Median number 

proteins 

 Median number 

reference proteins 

Median number 

tryptics peptides 

Median number 

peptides with  

missed cleavage 

1 910 910 15192   

5 1807 1051 18810 69200 

10 1832 1041 19938 72800 

20 1962 1114 21012 75270 

30 2007 1152 21854 78172 

65 2167 1255 23531 82073 

Specie Escherichia coli 

Random Size 

Median number 

proteins 

 Median number 

reference proteins 

Median number 

tryptics peptides 

Median number 

peptides with  

missed cleavage 

1 4893 4893 71167   

5 10829 7392 115909 432023 

10 14768 9855 157782 569316 

20 20201 13389 232157 806676 

30 22960 15308 273347 945493 

65 32926 22525 389910 1344808 

Specie Listeria monocytogenes 

Random Size 

Median number 

proteins 

 Median number 

reference proteins 

Median number 

tryptics peptides 

Median number 

peptides with  

missed cleavage 

1 2913 2913 42952   

5 6069 3644 65279 245324 

10 6884 4147 75239 276974 

20 7191 4330 79461 286752 

30 8329 5023 97943 345887 

65 10076 6511 117760 406238 

Specie Mycobacterium tuberculosis 

Random Size 

Median number 

proteins 

 Median number 

reference proteins 

Median number 

tryptics peptides 

Median number 

peptides with  

missed cleavage 

1 4056 4056 58614   

5 6744 5385 74377 278828 
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10 9037 6708 86884 325447 

20 10576 7640 97394 361540 

30 13073 9259 117165 429172 

65 15979 11490 141855 512301 

Specie Pseudomonas aeruginosa 

Random Size 

Median number 

proteins 

 Median number 

reference proteins 

Median number 

tryptics peptides 

Median number 

peptides with  

missed cleavage 

1 6092 6092 98180   

5 11810 7499 134827 509123 

10 13907 8734 158247 587400 

20 17933 11194 217542 780243 

30 19887 12663 241439 866702 

65 24498 15814 321065 1115032 

Specie Staphylococcus aureus 

Random Size 

Median number 

proteins 

 Median number 

reference proteins 

Median number 

tryptics peptides 

Median number 

peptides with  

missed cleavage 

1 2697 2697 38126   

5 5513 3594 57101 219689 

10 5758 3776 57404 226592 

20 7878 4978 82265 308846 

30 8629 5403 97462 357288 

65 10593 6735 126454 445637 

 

 

 

A enzima proteolítica pode falhar na digestão das proteínas, devido a ocorrência da 

clivagem proteica enzimática parcial, resultando em peptídeos com sítios internos de clivagem 

perdidos  (Siepen et al., 2007). A mesma quantificação feita para os peptídeos trípticos foi 

realizada para os peptídeos com missed cleavages. A Figura 22 ilustra a mediana de peptídeos 

com missed cleavage para bancos das 10 espécies de bactérias com 5, 10, 20, 30 e 65 linhagens 

selecionadas. 
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Figura 22. Gráfico que representa a contagem de peptídeos missed cleavages digeridos de proteínas 

encontradas nas proteínas dos bancos de dados construídos para as 10 espécies de bactérias. 

 

 

Como resultado, observou-se que o banco construído com as 65 linhagens de E. coli e 

M. tuberculosis apresentaram 1309679 e 512301 peptídeos, respectivamente. Então conclui-se 

que quanto maior a diversidade do fundo genômico da bactéria, maior a quantidade de 

peptídeos esperados.  Já a espécie Chlamydia trachomatis, que apresenta um pangeoma quase 

idêntico e uma similaridade de sequência de DNA > 98% (Harris et al., 2012), possui apenas 

82073 peptídeos. A Figura 23 demonstra a mediana da quantidade desses peptídeos encontrados 

nas entradas referência e nas entradas artificiais. 
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Figura 23. Gráfico que representa a contagem de peptídeos missed cleavages digeridos de entradas 

referência e entradas artificiais encontrados nas proteínas dos bancos de dados construídos para as 10 

espécies de bactérias.
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 (A) Gráfico que representa a contagem de peptídeos missed cleavages digeridos de entradas referência 

encontrados nas proteínas dos bancos de dados construídos para as 10 espécies de bactérias. (B) Gráfico 

que representa a contagem de peptídeos missed cleavages digeridos de entradas artificiais encontrados nas 

proteínas dos bancos de dados construídos para as 10 espécies de bactérias. 

 

A mediana do número de entradas total, entradas referência e entradas artificiais, além 

da mediana do número de peptídeos trípticos e com missed cleavage para bancos criados para 

as 65 linhagens bacterianas podem ser observados na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Contagem do número de entradas referência, entradas artificiais, peptídeos trípticos e peptídeos 

com missed cleavage para bancos criados com 65 linhagens das 10 espécies de bactérias. 

Specie 

Median 

number 

of in-

puts 

Median 

number 

of refe-

rence in-

puts 

Median 

number 

of artifi-

cial in-

puts 

Median 

number of 

tryptic 

peptide 

Median 

number 

peptide with 

missclea-

vage 

Acinetobacter baumannii 18219 12536 5683 222171 779729 

Bordetella pertussis 10166 8902 1118 158011 695607 

Burkholderia mallei/pseudo mallei 29579 20876 8781 334193 1440894 

Campylobacter jejuni 6235 3934 2301 86755 321262 

Chlamydia trachomatis 2167 1255 919 23531 82073 

Escherichia coli 32926 22525 10317 389910 1344808 

Listeria monocytogenes 10076 6511 3565 117760 406238 

Mycobacterium tuberculosis 15979 11490 4506 141855 512301 

Pseudomonas aeruginosa 24498 15814 8684 321065 1115032 

Staphylococcus aureus 10593 6735 3800 126454 445637 

 

Essas espécies de bactérias foram analisadas de acordo com a complexidade do banco 

de dados final e com a complexidade pangenômica. Quanto maior o número de proteínas do 

banco de dados, maior será a sua complexidade. A Tabela 3 descreve para cada espécie de 

bactéria o número proteínas anotadas por linhagem em média, o número de proteínas anotadas 

(excluindo entradas artificiais criadas para armazenar polimorfismos) no banco final usando as 

65 linhagens, o ganho de proteínas por linhagem, a taxa de aumento do tamanho do banco de 

dados, a presença de pangenoma e o tamanho do genoma central.  
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Tabela 3. Contagem do número de proteínas por linhagem e do número de proteínas no banco de dados 

final, ganho de proteínas por linhagem, taxa de aumento do tamanho do banco, presença de pangenoma e o 

tamanho do genoma central. 

Specie 

Mean num-

ber proteins 

per strain 

 Median num-

ber reference 

proteins in fi-

nal DB 

Gain of 

protein 

per strain 

Rate of 

protein 

per strain 

Pange-

nome? 

Core 

genome 

size 

E. Coli 4893 22525 271 4,60 Yes 0,08 

B. Mallei 5917 20876 230 3,53 Yes 0,29 

A. Baumanii 3746 12536 135 3,35 Yes 0,17 

M. tuberculosis 4056 11490 114 2,83 Yes 0,79 

P. Aeruginosa 6092 15814 150 2,60 Yes 0,21 

S. Aureus 2697 6735 62 2,50 Yes 0,34 

B. Pertussis 3619 8902 81 2,46 No 1 

C. Jejuni 1644 3934 35 2,39 Yes 0,4 

L. Monocytogenes 2913 6511 55 2,24 Yes 0,42 

C. Trachomatis 910 1255 5 1,38 Yes 0,81 
 

O ganho de proteínas por linhagem foi encontrado pela subtração do número de proteí-

nas por linhagem menos o número de proteínas do banco final dividido pelo total de linhagens 

(65). Já a taxa de aumento foi calculada com divisão do número de proteínas por linhagem pelo 

número de proteínas do banco final. Como esperado, a taxa de aumento no número de proteínas 

anotadas nos bancos de dados finais se correlacionou com o tamanho do pool genético do pan-

genoma das espécies analisadas. A E. coli, que possui o maior conjunto genético descrito, teve, 

de fato, a maior taxa de aumento no tamanho do banco de dados em relação a todas as espécies, 

em 4,6 vezes, em comparação com o número médio de genes por linhagem. As três exceções 

para isso foram: B. pseudomallei / mallei com a segunda taxa de aumento (3,53x), embora o 

tamanho do pangenoma de B. pseudomallei seja o 4º mais complexo (não há dados disponíveis 

sobre o pangenoma de B. mallei); M. tuberculosis, que possui o segundo pangenoma menos 

complexo, representando apenas 21% do pool genético total, tem a quarta maior taxa de au-

mento do banco de dados (2,83x), ultrapassando P. aeruginosa que tem um genoma maior e 

um pool genético maior; e B. pertussis, sem nenhum pangenoma descrito até o momento e ainda 

com uma taxa de aumento do banco de dados (2,46x) superior a três espécies com os pangeno-

mas caracterizados. C. trachomatis, L. monocytogenes e C. jejuni têm genomas menores que os 

de B. pertussis, todos com maior densidade de regiões codificadoras (Parkhill et al., 2000; 
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Parkhill et al., 2003; Thomson et al., 2007). Uma maior quantidade de regiões de nucleotídeos 

no genoma marcadas como não-codificadoras oferecem mais oportunidades para que diferentes 

estratégias gerem dados conflitantes de anotação gênica, o que poderia explicar o aumento do 

tamanho do banco de dados de B. pertussis nessa análise.  

 

 

5 Síntese dos resultados e Conclusão 

Um banco de M. tuberculosis criado com essa abordagem foi utilizado na identificação 

de proteínas contidas em amostras experimentais de MS. Esse banco de dados permitiu 

identificar as variações de sequências entre as linhagens, tais como SNPs, diferentes TSSs e 

indels. Comparou-se uma base de dados formada pela mera concatenação de todas as proteínas 

anotadas para as 65 linhagens de TB com esse banco usando as mesmas 65 linhagens. 

Demonstrou-se que 95% dos 3 milhões de peptídeos presentes em todas as linhagens são 

redundantes (idênticos). A análise de dados experimentais de MS de 8 amostras clínicas de TB 

por MaxQuant, usando ambos os bancos, demonstrou a redução do tempo computacional em 

etapas do processo que são dependentes do tamanho do banco de dados. E o número de 

identificações obtidas em ambas as buscas foi praticamente idêntico, uma diferença de 1,75%, 

uma variação considerada normal devido à natureza probabilística da análise. Esses dados 

mostram que a estratégia empregada nesse trabalho tem performance semelhante à mera adição 

de todas as proteínas em um arquivo FASTA. A estratégia aqui descrita também permitiu uma 

melhoria de 20% no número de regiões codificadoras identificadas, caso uma linhagem de 

referência bem estabelecida e amplamente utilizada nos modelos biológicos fosse selecionada 

como linhagem de referência. 

A análise de dados experimentais de MS de 8 amostras clínicas de TB por MaxQuant 

utilizando o banco criado identificou 3546 proteínas, sendo 3081 entradas referência e 465 

entradas artificiais. Dessas 465 proteínas, 407 também tinham sua respectiva entrada referência 

identificada. Ou seja, no total foram identificadas 3139 proteínas (3081 + (465-407)). As 

identificações dessas 3139 proteínas basearam-se em 33501 peptídeos identificados pelo 

MaxQuant. Desses 33501 peptídeos, 32683 encontram-se em entradas referência e 818 

encontram-se em entradas artificiais. Quando a sequência desses peptídeos foi checada no 
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arquivo de registro, somente 806 foram encontradas. Então dos 818 peptídeos, 12 eram falsos 

positivos, resultando em apenas 1,4% de erro. Esses dados também permitiram caracterizar e 

quantificar os polimorfismos, totalizando 501 escolhas de TSSs, 376 SAPs e 253 sequências 

não identificadas, que possivelmente são alterações na estrutura primária da proteína causada 

por indels.  

Os bancos de dados foram construídos utilizando 5, 10, 20, 30 e 65 linhagens 

selecionadas de forma aleatória de 10 espécies bacterianas, com o intuito de avaliar o número 

de proteínas e principalmente o número de peptídeos trípticos de cada banco, isto é, o universo 

do espaço de busca em uma análise proteômica. Esses bancos foram criados para espécies com 

fundo genômico muito diverso, bem como para espécies com alta similaridade de sequência, 

permitindo avaliar também o crescimento do universo de busca por espécie de bactéria. Com o 

cálculo do número de proteínas presentes nos bancos de dados criados, observou-se que o banco 

de dados mais complexo foi construído para E. coli, com isso, o aumento no tamanho do seu 

banco foi superior ao aumento em qualquer outra espécie. Como esperado, o aumento na 

complexidade do banco de dados se correlaciona com a complexidade pangenômica. No 

entanto, M. tuberculosis e B. pertusis geraram bancos de dados muito complexos, mesmo com 

baixa complexidade pangenômica ou nenhum pangenoma, respectivamente. Isso indica que as 

diferenças na anotação genética são mais altas que a média entre as linhagens dessas espécies.  

Nesse trabalho, houve também uma preocupação de se criar um arquivo de registro onde 

cada observação referente a presença de homólogos, diferenças de sequências, tipo de 

modificação e presença em linhagens estivesse bem descrita. O intuito não era somente oferecer 

uma maneira rápida e confiável de recuperar, nos resultados finais (a lista de peptídeos 

identificados de um conjunto de dados de MS) os eventos que causaram a presença de tal 

peptídeo identificado. Mas, embora ainda não seja possível, o arquivo de registro pode ser 

eventualmente aprimorado para servir de entrada para diferentes análises não relacionadas 

necessariamente à análise proteômica. Uma vez que o arquivo descreve todos os polimorfismos 

únicos observados em linhagens de uma espécie para cada proteína anotada, ele possa ser 

utilizado para quantificar o número de mutações presentes entre duas ou mais linhagens. Dessa 

forma, com um processamento adequado, o arquivo de registro potencialmente poderia ser 

utilizado em análises filogenéticas, por exemplo.    
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Uma aplicação imediata da abordagem desenvolvida pode potencializar o estudo de 

comunidades complexas de organismos, o metaproteoma. A forte característica probabilística 

das etapas de identificação de peptídeos limitam os tamanhos dos bancos de dados que possam 

ser utilizados em proteômica. Dessa forma, ao contrário da metagenômica utilizando dados de 

sequência de RNA ribosomal 16S, a metaproteômica tem sido pouco explorada. Um 

desenvolvimento natural do presente trabalho seria construir bancos de sequências de proteínas 

utilizando dados de genoma completos de espécies relevantes a certos microbiomas específicos 

e de interesse clínico, ambiental ou comercial, como por exemplo a biota intestinal ou biomas 

de reservatórios de água doce. A abordagem aqui desenvolvida apresenta o potencial para 

permitir futuros avanços na caracterização de metaproteomas e consequentemente, na 

identificação de biomarcadores de relevância clínica, ambiental ou industrial. 
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