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CARACTERIZAÇÃO PROTEÔMICA E BIOLÓGICA DA PEÇONHA DE 

ESCORPIÕES DO GÊNERO Tityus 

 

 

RESUMO 
 

 

Escorpiões do gênero Tityus pertencem a família Buthidae e são responsáveis pela maioria 

dos acidentes por envenenamentos no Brasil. O envenenamento geralmente é caracterizado 

por sintomas locais como dor, parestesia, edema e eritema, ocasionados por uma variedade de 

moléculas (peptídeos e proteínas tóxicas) presentes na peçonha de escorpiões. O estudo da 

composição tóxica da peçonha de escorpiões é importante no desenvolvimento de tratamentos 

para casos de escorpionismo. Adicionalmente, toxinas são moléculas que podem apresentar 

potencial aplicação farmacológica e biotecnológica. Nesse estudo, é apresentado a 

caracterização proteômica e funcional da peçonha dos escorpiões brasileiros Tityus stigmurus, 

Tityus neglectus e Tityus pusillus, espécies amplamente distribuídas na região Nordeste do 

país. T. stigmurus é reconhecido como o principal responsável pelos envenenamentos com 

importância médica na região Nordeste. Embora já tenham sido relatados estudos para essa 

espécie, um grande número de componentes da peçonha ainda permanece desconhecido. 

Tityus neglectus e Tityus pusillus não apresentam estudos de caracterização química ou 

biológica da peçonha. Nesse contexto, a caracterização proteômica da peçonha desses 

escorpiões foi realizada por proteômica bottom-up usando cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada a espectrometria de massas em tandem (LC-MS/MS) utilizando LTQ 

(“Linear Quadrupole Ion Trap”) Orbitrap Velos. A pesquisa de correspondência de espectro 

peptídico (PSM) foi realizada usando a plataforma PatternLab, e o sequenciamento de novo 

usando PEAKS Studio 8.0. Os bancos de dados contendo todas as entradas de proteínas para a 

ordem Scorpiones foram provenientes dos bancos UniProtKB (UniPro Knowledgebase) e 

NCBI (National Center for Biotechnology Information), e a quantificação de proteínas foi 

realizada utilizando o fator de abundância espectral (NSAF). Para a caracterização biológica e 

funcional foram realizados ensaios enzimáticos como fosfolipase A2, hialuronidase e 

fibrinogenolítico, testes de tempo de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial 

ativada (TTPa), atividade antimicrobiana, western blot, ensaios de viabilidade celular, 

produção de óxido nítrico (NO), determinação de letalidade e avaliação dos efeitos do 

envenenamento in vivo. As análises do proteoma para T. stigmurus revelaram a presença de 2 

novas famílias de toxinas, serina proteases e fosfolipases A2, descritas pela primeira vez nesta 

peçonha. Os peptídeos moduladores de canais iônicos respondem por aproximadamente 70% 

dos peptídeos identificados, delineando a importância das neurotoxinas. Nas peçonhas de T. 

neglectus e T. pusillus foram identificadas famílias de proteínas como NaTx, KTx, CRISPs, 

AMPs, hipotensinas, inibidores do tipo serpina, serina proteases, metaloproteases, 

fosfolipases A2 e hialuronidases. As três peçonhas apresentaram atividade hialuronidásica e 

fibrinogenolítica, esta última com a participação proeminente de enzimas da classe 

metaloprotease. A atividade antimicrobiana não foi positiva, e a ação de fosfolipases foi 

detectada apenas na peçonha de T. neglectus. Atividade citotóxica foi verificada em células 

embrionárias de rim humano (Hek) para as peçonhas de T. stigmurus e T. neglectus. T. 

neglectus ainda demonstrou citotoxicidade para células de macrófagos (RAW 264.7) e 

fibroblastos (3T3) de camundongos, bem como efeito modulador da produção de NO. A 

peçonha de T. stigmurus mostrou alta toxicidade para camundongos BALB/c (DL50 = 0,575 

mg/kg) e os efeitos do envenenamento foram descritos. Os testes biológicos associados a 

tecnologia de análise proteômica contribuíram para uma melhor elucidação da composição e 

caracterização da peçonha de T. stigmurus. A abordagem apresentada nesse estudo 



 
 

compreendeu a descrição mais completa do repertório molecular para o escorpião T. 

stigmurus que, conjuntamente a T. neglectus e T. pusillus, constituem fontes de moléculas 

com potencial aplicação farmacológica e/ou biotecnológica. 

 

Palavras-chave: Tityus stigmurus. Tityus neglectus. Tityus pusillus. Peçonha de escorpião. 

Proteômica bottom-up. Caracterização biológica e funcional. 



 
 

PROTEOMIC AND BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF SCORPIONS 

VENOM OF THE GENUS Tityus 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Scorpions of the genus Tityus belong to the Buthidae family and are responsible for most of 

the reported envenomation accidents in Brazil. Envenomation is often characterized by local 

symptoms as pain, paresthesia, edema and erythema. Scorpion venoms are complex mixtures 

containing many toxic peptides and proteins. The study of toxic composition of scorpion 

venom is especially important for the development of effective treatments for cases of 

scorpionism. Additionally, toxins are molecules that may to have potential biotechnological 

applications. In this study, we present the proteomic and functional characterization of the 

Brazilian scorpions venoms Tityus stigmurus, Tityus neglectus and Tityus pusillus, species 

widely distributed in the northeastern of the Brazil. T. stigmurus is recognized as the main 

responsible for medical poisoning in the Northeast region. Although studies have been 

reported for this species, a large number of components of the venom remain unknown. Tityus 

neglectus and Tityus pusillus do not present study of chemical or biological characterization 

of the venom. The proteomic characterization of venoms were performed by bottom-up 

proteomics using liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) performed 

in a LTQ (Linear Trap Quadrupole) Orbitrap Velos. Peptide spectrum matching (PSM) search 

was performed using the PatternLab platform, and de novo sequencing using PEAKS Studio 

8.0. The databases containing all the protein entries for order Scorpiones from UniProtKB 

(UniPro Knowledgebase) and NCBI (National Center for Biotechnology Information), and 

protein amounts was estimated using the normalized spectral abundance factor (NSAF). For 

the functional characterization, enzymatic assays as phospholipase A2, hyaluronidase and 

fibrinogenolytic, PT and aPTT tests, antimicrobial activity, cell viability assay, nitric oxide 

(NO) production, lethality determination and evaluation of effects of envenomation were 

performed. The proteome analyzes for T. stigmurus revealed the presence of 2 new families of 

toxins, serine proteases and phospholipases A2, described for the first time in this venom. The 

ions channels modulators peptides account for approximately 70% of the peptides identified, 

outlining the importance of neurotoxins. In the venoms of T. neglectus and T. pusillus, 

families of proteins such as NaTx, KTx, CRISPs, AMPs, hypotensins, serine protease 

inhibitors, serine proteases, metalloproteases, phospholipases A2 and hyaluronidases were 

identified. The three venoms presented hyaluronidase and fibrinogenolytic activity with the 

prominent participation of metalloprotease enzymes. The antimicrobial activity was not 

verified, and the action of phospholipases was verified only in T. neglectus venom. Cytotoxic 

activity was verified in human embryonic kidney (Hek) cells for T. stigmurus and T. neglectus 

venoms. T. neglectus also demonstrated cytotoxicity for macrophages (RAW 264.7) and 

fibroblasts (3T3), as well as modulating effect of NO production. The T. stigmurus venom 

showed high toxicity to BALB/c mice (LD50 = 0.575 mg/kg) and the effects of poisoning 

were described. The biological tests associated with the technology of proteomic analysis 

contributed to a better elucidation of composition and characterization of T. stigmurus venom. 

The approach presented in this study comprised the most complete description of the 

molecular repertoire for T. stigmurus scorpion, which together with T. neglectus and T. 

pusillus constitute sources of molecules with potential pharmacological and/or 

biotechnological application. 
 

Key-words: Tityus stigmurus. Tityus neglectus. Tityus pusillus. Scorpion venom. Bottom-up 

proteomics. Biological and functional characterization. 

https://www.atcc.org/products/all/CRL-3249.aspx
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 ESCORPIÕES 

 

1.1.1 Aspectos biológicos e morfológicos do escorpião 

 

Os escorpiões são artrópodes quelicerados, que pertencem a classe Arachnida e ordem 

Scorpiones. Existem aproximadamente 1600 espécies, e na fauna brasileira encontramos 

espécies pertencentes às famílias Bothriuridae, Chactidae, Liochelidae e Buthidae, este último 

representando 60% do total, e onde se encontram os escorpiões de interesse em saúde pública 

(BRASIL et al., 2009; CHIARIELLO, 2017). 

 Morfologicamente, o corpo do escorpião é dividido em 2 partes principais: 1) 

Carapaça ou prossoma – onde estão inseridos um par de quelíceras, um par de pedipalpos 

(com cinco segmentos: coxa, trocanter, fêmur, tíbia e mão) cujos artículos terminais formam 

as mãos com um dedo fixo e um dedo móvel, usados como pinças para apreender as presas e 

durante o acasalamento, e quatro pares de pernas; 2) Abdômen ou opistossoma – esse é 

formado por a) tronco ou mesossoma – no qual, na face ventral, encontram-se o opérculo 

genital, os apêndices sensoriais em forma de pente (captação de estímulos mecânicos e 

químicos) e os espiráculos (aberturas externas dos pulmões); e b) cauda ou metassoma – que 

possui na extremidade uma estrutura denominada telson, que termina em um ferrão, utilizado 

na inoculação de sua peçonha; no telson há um par de glândulas produtoras de peçonha que 

desembocam em dois orifícios situados de cada lado da ponta do ferrão (Figura 1) (BRASIL 

et al., 2009). A ejeção da peçonha é regulada por uma camada muscular estriada que circunda 

a vesícula da peçonha (CHIPPAUX; GOYFFON, 2008).  

A família Buthidae é a maior entre as linhagens de escorpiões, e também a que inclui 

grande maioria das espécies clinicamente importantes. Nesta família, são observadas a 

extraordinária potência da peçonha, pinças relativamente menores e um ferrão grande, 

particularmente pronunciado nos gêneros de escorpiões de metassoma calibroso (Androctonus 

e Parabuthus), pois os membros desta família dependem fortemente do arsenal de moléculas 

presente na peçonha para predação. Isto se torna mais contrastante quando comparados às 

famílias não Buthidae que possuem pinças fortes – como “arma” principal - e envenenam para 

a subjugação de presas (SUNAGAR et al., 2013). 
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Figura 1 - Morfologia do escorpião. 

Fonte - Figura adaptada de http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/peconhento.htm 

 

 Os escorpiões são animais vivíparos e possuem um período de gestação variado, mas 

que dura três meses para o gênero Tityus. A fêmea, durante o parto, eleva o corpo e faz um 

“cesto” com as pernas dianteiras apoiando-se nas posteriores. Os filhotes recém-nascidos 

posicionam-se no dorso da mãe através do “cesto” e ali permanecem por alguns dias até que 

realizam a primeira troca de pele para logo em seguida, após poucos dias, abandonarem o 

dorso da mãe e passam a ter vida independente. Os escorpiões trocam de pele periodicamente 

(ecdise) até que alcançam a maturidade sexual e param de crescer (BRASIL et al., 2009). 

Estes artrópodes são carnívoros, alimentam-se principalmente de insetos e aranhas. 

Entre os seus predadores estão camundongos, quatis, macacos, sapos, lagartos, corujas, 

seriemas, galinhas, algumas aranhas, formigas, lacraias e os próprios escorpiões (BRASIL et 

al., 2009). 

A notória capacidade evolutiva e adaptativa permitiu que esses animais resistissem a 

todos os grandes cataclismos e sobrevivessem por milênios. Os escorpiões se adaptaram aos 

mais variados tipos de habitat, dos desertos às florestas tropicais e do nível do mar a altitudes 

de até 4.400 metros. A maioria das espécies tem preferência por climas tropicais e 

subtropicais. As espécies da família Buthidae, dentro dos gêneros Tityus, Centruroides e 

Isometrus, apresentam alta capacidade de adaptação, acarretando padrões irregulares de 

distribuição geográfica, podendo ser encontrados em ambientes modificados pelo homem, 

principalmente em áreas urbanas. Além disso, são encontrados em esconderijos junto às 
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habitações humanas, construções e sob os dormentes das linhas dos trens. Estes artrópodes 

procuram locais escuros para se esconder, possuindo hábito noturno registrado para a maioria 

das espécies. São mais ativos durante os meses mais quentes do ano e em particular no 

período das chuvas (BRASIL et al., 2009; LOURENÇO; CLOUDSLEY-THOMPSON, 

1999). Dentre os vários representantes citados anteriormente, apenas três espécies da família 

Buthidae foram alvos desta tese, conforme apresentação abaixo. 

 

1.1.2 Animais alvo do estudo 

 

1.1.2.1 Tityus stigmurus 

O escorpião Tityus stigmurus pertence à família Buthidae, que é conhecida por 

compreender todos os escorpiões prejudiciais à saúde humana em todo o mundo, sendo o T. 

stigmurus um dos escorpiões de maior importância médica no Brasil (ALMEIDA et al., 

2013). Também conhecido como escorpião amarelo do Nordeste, assemelha-se ao T. 

serrulatus quanto aos hábitos e padrão de coloração. Uma característica do escorpião T. 

stigmurus é a presença de uma faixa escura, longitudinal na parte dorsal do seu mesossoma, 

seguido de uma mancha triangular negra no prossoma, na base anterior (Figura 2). Também 

possui serrilha, nos 3º e 4º anéis da cauda. Esta espécie se reproduz por partenogênese, e está 

distribuída nos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do 

Norte e Sergipe (BRASIL et al., 2009; LOURENÇO; CLOUDSLEY-THOMPSON, 1999; 

VENANCIO et al., 2013). Como um escorpião sinantrópico, esta espécie é bem adaptada a 

ambientes perturbados, ocorrendo tanto em áreas naturais perturbadas quanto em ambientes 

urbanos (LIRA et al., 2016). 
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Figura 2 - Escorpião Tityus stigmurus. (A) Visão dorsal de espécime em iluminação natural e (B) em luz 

ultravioleta; (C) fotografia ampliada da cauda (metassoma). Espécime capturado na zona urbana do município de 

Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Fonte - Autoria própria. Fotografia de Yamara A. S. de Menezes.  

 

O envenenamento por T. stigmurus é caracterizado principalmente por sintomas locais 

como dor, hipoestesia, edema, eritema, parestesia, prurido e lesão puntiforme. Dentre outras 

manifestações gerais, indicativas de efeitos sistêmicos, estão a cefaléia, diaforese, hipotermia; 

distúrbios digestivos (vômito e náusea), distúrbios neurológicos (tremor, agitação, dificuldade 

de locomoção), distúrbios cardiovasculares (hipotensão) e respiratórios (dispnéia) (BATISTA 

et al., 2007; LIRA-DA-SILVA; AMORIM; BRAZIL, 2000). Assim como os acidentes com T. 

serrulatus e T. bahiensis, os acidentes com T. stigmurus podem ser letais (ALBUQUERQUE; 

BARBOSA; IANNUZZI, 2009). 

Na literatura, os trabalhos que tratam dos envenenamentos e dos aspectos bioquímicos 

e farmacológicos da peçonha de T. stigmurus são bastante escassos. No entanto, as 

perspectivas de exploração bioquímica e potenciais atividades farmacológicas e 

biotecnológicas são promissoras, uma vez que alguns estudos de proteômica e transcriptômica 

já foram realizados, e revelaram a presença de grupos de toxinas de interesse. Dentre elas, 

toxinas α-KTX-like, β-KTX-like, α-NaTX-like, β-NaTX-like, hipotensina (peptídeo 

potencializador de bradicinina), peptídeos antimicrobianos, lectinas, metaloproteases, 

peptídeos aniônicos, peptídeos ricos em cisteína, peptídeos ricos em prolina, arginina kinase, 

hialuronidase e lisosimas (ALMEIDA et al., 2012; BATISTA et al., 2007).  

Estudo de caracterização de atividade enzimática na peçonha de T. stigmurus verificou 

a presença de atividade proteolítica, que demonstrou maior eficiência hidrolítica no intervalo 

de pH entre 8,5 e 10,0. Atividade hialuronidásica foi detectada, embora esta tenha sido 

reduzida quando comparada à observada em T. serrulatus e T. bahiensis e não foi observada a 

presença de atividade fosfolipásica (VENANCIO et al., 2013). Nishikawa e colaboradores 
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(1994) reportaram que a peçonha de T. stigmurus é mais tóxica (DL50= 0,773mg/kg) quando 

comparada às peçonhas de T. serrulatus e T. bahiensis. A peçonha de T. stigmurus induziu a 

uma elevação transitória da pressão de perfusão renal, com lesão glomerular discreta e lesão 

tubular direta moderada, que aumentou o fluxo urinário, com elevação da excreção de sódio, 

potássio e cloro, porém não foi observada citotoxicidade direta em células MDCK até 200 

µg/mL (SILVA et al., 2016).  

Dentre as proteínas sequenciadas da peçonha de T. stigmurus, uma toxina bloqueadora 

de canais de potássio foi purificada e testada, denominada Tst26. Esta toxina é composta por 

37 resíduos de aminoácidos e possui 3 ligações dissulfeto. Ensaios eletrofisiológicos 

revelaram que Tst26 bloqueia canais hKv1.2 e hKv1.3, com elevada afinidade, e não afeta 

outros canais (PAPP et al., 2009). 

 

 

1.1.2.2 Tityus neglectus 

T. neglectus foi descrito pela primeira vez por Mello-Leitão em 1932, baseado em 

espécime fêmea coletado no estado do Rio Grande do Norte. Lourenço e Eickstedt (1988), 

realizaram a redescrição da espécie. Dentre as características morfológicas desta espécie, está 

a coloração amarelo parda até marrom avermelhado, com triângulo escuro nítido no prossoma 

de escorpiões jovens, que em alguns espécimes apresenta apenas margem anterior escurecida. 

Tergitos pardos com faixa longitudinal mediana escura e os lados sombreados e tergitos do 

mesmo colorido que os três primeiros segmentos da cauda. Pernas com coloração semelhante 

ao tronco, manchadas de escuro, e palpos com tonalidade mais escura que as pernas. 

Segmentos caudais I-III da mesma cor dos tergitos, e segmentos IV, V e télson pretos, com 

base do aguilhão avermelhada, escurecendo até o ápice. Comprimento total no macho 

equivalente a até 78 mm e na fêmea até 72 mm (Figura 3). Os machos apresentam cauda mais 

estreita e mais longa que as da fêmea, e diferente das fêmeas, não apresentam lâmina basal 

dos pentes dilatada (LOURENÇO; VON EICKSTEDT, 1988).  
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Figura 3 - Escorpião Tityus neglectus. Espécime capturado na Mata da Estrela do município de Baía Formosa, 

Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Fonte - Autoria própria. Fotografia de Yamara A. S. de Menezes. 

 

T. neglectus é um escorpião comum no Nordeste do Brasil, ocorrendo em quase todos 

os estados, incluindo a Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte (DIAS; 

CANDIDO; BRESCOVIT, 2006; SANTOS et al., 2006), porém a incidência e severidade dos 

acidentes é baixa (NENCIONI et al., 2018). Os estudos disponíveis acerca desta espécie 

indicam a sua ocorrência em bromeliáceas e em troncos de árvores (LIRA et al., 2016; 

LOURENÇO; VON EICKSTEDT, 1988), na Caatinga, Restinga costeira, Tabuleiro e Mata 

Atlântica (SANTOS et al., 2006). Importante salientar que nenhum estudo de caracterização 

da peçonha desse escorpião foi publicado até o momento. 

 

1.1.2.3 Tityus pusillus 

Tityus pusillus apresenta coloração geral amarelada, coberto intensamente por 

manchas negras por todo o corpo, pedipalpos, pernas e todos segmentos caudais, quelíceras 

sem retículo escuro e com cerca 4 cm de comprimento total (Figura 4) (ALBUQUERQUE et 

al., 2009; LOURENÇO; VON EICKSTEDT, 1988). Apresentam comportamento sexual de 

iteroparidade, podendo produzir de 1 a 3 ninhadas em um período de 1 ano, atingindo a idade 

adulta após 5 mudas do exoesqueleto. É indicado como um dos escorpiões mais abundantes e 

amplamente distribuídos na Mata Atlântica no Nordeste do Brasil (DE ALBUQUERQUE; 

DE ARAUJO LIRA, 2016), havendo registros de sua ocorrência nos estados da Paraíba, 

Pernambuco, Bahia, Sergipe e Piauí (DIAS; CANDIDO; BRESCOVIT, 2006).  
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Figura 4 - Escorpião Tityus pusillus. Espécime capturado na Mata da Estrela do município de Baía Formosa, 

Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Fonte - Autoria própria. Fotografia de Yamara A. S. de Menezes. 

 

Apesar de não está entre as principais espécies causadoras de envenenamento por 

escorpiões, 2 acidentes foram relatados na literatura. Os acidentes ocorreram em ambiente 

doméstico, na área rural dos municípios de Paudalho e São Lourenço da Mata, no estado de 

Pernambuco, ambos possuindo áreas de mata. Nos casos descritos, as vítimas foram uma 

criança e uma mulher grávida, que apresentaram quadro clínico leve e moderado, 

respectivamente. Dentre os sintomas clínicos apresentados estavam os distúrbios locais (dor e 

parestesia) e os distúrbios sistêmicos (calafrios, tontura, cefaléia e vômito), denotando a 

importância desses acidentes (ALBUQUERQUE et al., 2009). Similarmente ao observado 

para T. neglectus, nenhum estudo de caracterização da peçonha desse escorpião foi reportado 

na literatura até o momento. 

 

 

1.1.3 Escorpionismo 

O escorpionismo é bem conhecido no Brasil, e têm sido documentado desde o final do 

século XIX. As duas principais espécies associadas com os incidentes de importância médica 

na época foram o Tityus serrulatus e Tityus bahiensis (LOURENÇO; CLOUDSLEY-

THOMPSON, 1999). O início da realização de pesquisas científicas abordando a 

problemática do escorpionismo, contribuiu para a reportagem dos quadros de envenenamento 

com escorpiões, inclusive de envenenamentos graves e do registro do aumento alarmante 

desses acidentes em diversos países tropicais e subtropicais como o Brasil, México, Tunísia e 

Marrocos (LOURENÇO et al., 1996). O escorpionismo tornou-se um problema de saúde 

pública em diversos países pela alta incidência e gravidade dos casos, mas também pela 

dificuldade de gestão pelos serviços de saúde (CHIPPAUX; GOYFFON, 2008). 
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No Brasil, o escorpionismo representa cerca de 52,6 % dos acidentes com animais 

peçonhentos. De acordo com os dados mais recentes (2016) publicados pelo SINAN (Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação), a faixa etária mais acometida são os adultos com 

idade entre 20 e 39 anos (32,0 %) e a maioria dos acidentes ocorreram em indivíduos do sexo 

feminino (51,3 %). A região Nordeste possui a segunda maior porcentagem de casos de 

acidentes por animais peçonhetos no Brasil (31,5 %), superado apenas pala região Sudeste 

(38,2 %). O Rio Grande do Norte, para o ano de 2016, registrou 5434 (3,1 %) acidentes por 

animais peçonhentos, dos quais 3886 são acidentes cujo agente causador foram os escorpiões, 

o que corresponde a 75,7 % das ocorrências. No entanto, apesar das informações disponíveis, 

sabe-se que, com exceção feita a registros esporádicos das Secretarias Estaduais de Saúde, os 

acidentes com escorpiões são sub-notificados (SINAN, 2016). 

Esses dados demonstram a importância desses acidentes no estado do Rio Grande do 

Norte (RN). Dentre as espécies que podem ser encontradas no RN, a responsável pela maioria 

dos acidentes é o Tityus stigmurus. Esse escorpião é sempre referido como o principal agente 

etiológico do escorpionismo na região Nordeste, responsável por centenas de envenenamentos 

todos os anos (BRASIL et al., 2009; LIRA-DA-SILVA; AMORIM; BRAZIL, 2000). 

 

1.1.4 Peçonha de escorpiões e suas toxinas 

Através de um longo período evolutivo, os escorpiões tem desenvolvido glândula com 

uma variedade de moléculas biologicamente ativas (RODRÍGUEZ DE LA VEGA; 

SCHWARTZ; POSSANI, 2010). As peçonhas de escorpiões são misturas complexas nas 

quais as proteínas variam entre 30 e 75% da massa seca proveniente da secreção, por 

estimulação elétrica (POSSANI et al., 1977; RODRIGUEZ DE LA VEGA; SCHWARTZ; 

POSSANI, 2010). De modo geral, a peçonha é composta por mucopolissacarídeos, sais 

inorgânicos, lipídeos, aminas, nucleotídeos, enzimas (hialuronidade, fosfolipases, 

serinoproteases, metaloproteases, enzimas conversoras de angiotensina like) moléculas 

semelhantes a histamina e serotonina de baixa massa molecular, inibidores de proteases, 

inibidores de calicreína, peptídeos natriuréticos, liberadores de histamina, proteínas de 

elevada massa molecular. Além destas são ricos em pequenas moléculas, como peptídeos sem 

ligações dissulfeto e com ligações dissulfeto, aminoácidos livres e peptídeos neurotóxicos 

(CAJADO-CARVALHO et al., 2016; GOUDET; CHI; TYTGAT, 2002; PUCCA et al., 

2015). 
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Os peptídeos mais conhecidos em peçonhas de escorpião são as neurotoxinas, que por 

sua vez, afetam canais iônicos. Estes peptídeos são úteis para a predação e são indicados 

como os principais responsáveis pelos numerosos problemas clínicos quando da ocorrência de 

envenenamentos (BECERRIL; MARANGONI; POSSANI, 1997). No entanto, estudos tem 

sugerido o envolvimento adicional de outras classes de moléculas que podem contribuir no 

desenvolvimento dos sinais e sintomas do envenenamento. Metaloproteases, hialuronidases, 

aminas biogênicas, peptídeos antimicrobianos, peptídeos aniônicos e outros oligopeptídeos 

apesar de presentes na peçonha de escorpiões, não possuem suas funções completamente 

esclarecidas (CAJADO-CARVALHO et al., 2016). 

O envenenamento resulta em quadro clínico com diversas manifestações, tais como 

inquietação, salivação excessiva, lacrimação, hipertensão seguida de hipotensão, insuficiência 

cardíaca e choque cardiogênico (CAJADO-CARVALHO et al., 2016). No entanto, os 

sintomas resultantes de picadas de escorpião podem variar entre os acidentados. De modo 

geral, os sintomas podem ser agrupados em três estágios, de acordo com a gravidade do 

quadro clínico: Estágio I ou leve – encontrado na maioria dos casos, é caracterizado por dor 

intensa, agitação, febre, sudorese, náusea e flutuação da pressão arterial; Estágio II ou 

moderado (de 5 a 10 % dos casos), é caracterizado por sudorese, vômitos, câimbras, diarréia, 

hipotensão, bradicardia, obstrução pulmonar e dispneia; Estágio III ou grave, é caracterizado 

por complicações respiratórias, a exemplo o edema pulmonar, broncoespasmo e cianose, 

podendo estar associado a hipertermia, arritmia cardíaca e isquemia miocárdica (CHIPPAUX; 

GOYFFON, 2008).  

A gravidade do quadro clínico de envenenamento por escorpiões depende de diversos 

fatores, como a espécie, a idade, o tamanho do escorpião, a quantidade de peçonha inoculada, 

a massa corporal do acidentado e a sensibilidade do paciente a peçonha (MAGALHÃES, 

1945). A gravidade do envenenamento escorpiônico é muito maior em crianças (AMITAI, 

1998). No tocante à quantidade de peçonha inoculada e a variação na evolução clínica de 

acidentados, é importante registrar a existência de picadas “brancas” (ou “secas”), nas quais 

não ocorre inoculação de peçonha, atribuída ao mecanismo de regulação da ejeção de 

peçonha, exercido pela camada muscular estriada que circunda as vesículas de peçonha 

(CHIPPAUX; GOYFFON, 2008). 

O tratamento de acidentes com escorpiões envolve medidas sintomáticas, de suporte as 

funções vitais e, em casos graves, soroterapia. A soroterapia é o tratamento específico para o 

envenenamento por Tityus e trata-se de administração intravenosa de soros antipeçonhas 

heterólogos. No Brasil, são produzidos 2 antipeçonhas pelo Instituto Butantan, que são 
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alternativas no tratamento de quadros de escorpionismo: 1) Soro antiaracnídico, o qual é 

obtido pela imunização de cavalos com uma mistura de peçonhas derivadas de T. serrulatus 

(57%), Phoneutria nigriventer (21,5%) e Loxosceles gaucho (21,5%) e 2) soro 

antiescorpiônico, que é obtido pela imunização de cavalos com mistura das peçonhas de T. 

serrulatus (50%) e T. bahiensis (50%) (VENANCIO et al., 2013).  

A seguir, discutiremos brevemente sobre as principais famílias de toxinas 

indentificadas na peçonha de escorpiões. Iniciaremos pelos peptídeos com ligações dissulfeto 

(toxinas de canais de sódio, potássio e cálcio, calcinas, peptídeos ricos em cisteína e 

inibidores de proteases), seguido dos peptídeos sem ligações dissulfeto (antimicrobianos, 

hipotensinas e peptídeos potencializadores da bradicinina) e por fim, as enzimas (proteases, 

hialuronidases e fosfolipases). 

 

1.1.4.1 Toxinas moduladoras de canais de sódio 

O objetivo biológico das neurotoxinas presentes na peçonha de escorpiões é a 

predação, para o ataque e imobilização de presas, bem como a defesa, importantes contra 

predadores (BOSMANS; TYTGAT, 2007) e microrganismos (DE OLIVEIRA et al., 2015). 

Muitas destas neurotoxinas interagem com canais iônicos e receptores de membranas 

excitáveis, e frequentemente tem a habilidade de discriminar entre vertebrados e 

invertebrados (COLOGNA CAMILA et al., 2012; ZLOTKIN; FISHMAN; ELAZAR, 2000). 

As neurotoxinas mais bem estudadas são as toxinas de cadeia longa, que geralmente têm 

como alvo os canais de sódio voltagem-dependentes (Nav) e possuem massas moleculares 

entre 6,5 – 8,5 KDa, com 58-76 resíduos de aminoácidos e quatro ligações dissulfeto 

(COLOGNA CAMILA et al., 2012; RODRÍGUEZ DE LA VEGA; POSSANI, 2005). Essas 

toxinas possuem essencialmente uma estrutura tridimensional conservada, compreendendo a 

presença de uma α-hélice e três ou quatro β-folhas antiparalelas (GORDON et al., 1998).  

Os Navs em mamíferos são complexos, compostos de  α-subunidade de 260 KDa em 

associação com uma ou duas β-subunidades auxiliares (β1-β4) de tamanho 33-36 KDa. A 

subunidade α do canal de sódio se dobra em quatro domínios internamente repetidos (I – IV), 

cada um contendo seis segmentos transmembranares α-helicoidais (S1 – S6). Os segmentos 

S5 e S6 dos quatro domínios formam o poro central, e os loops membrana-reentrantes entre 

S5 e S6 formam o filtro de seletividade. O total de 10 genes tem sido relacionados à canais de 

sódio em mamíferos: Nav1.1 – Nav1.9 e Nax (este último não funciona como canal 

dependente de voltagem). Os canais de sódio de invertebrados são similares aos encontrados 
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em vertebrados. Provavelmente os canais de sódio evoluíram de ancestrais de canais de sódio 

bacterianos, de domínio único, a exemplo do NaChBac, encontrado em Bacillus halodurans. 

Os Navs são alvos moleculares para fármacos usados na prevenção e tratamento da dor, nas 

arritmias cardíacas, epilepsia e no transtorno bipolar (CATTERALL, 2013; CATTERALL et 

al., 2007). 

As neurotoxinas escorpiônicas que atuam em canais de sódio são classificadas em α-

NaTx e β-NaTx de acordo com o seu modo de ação e propriedades de ligação nos Navs. As α 

– neurotoxinas escorpiônicas que atuam sobre Navs lentificam a inativação do canal e, 

consequentemente, prolongam o potencial de ação, através da ligação ao sítio 3 do receptor 

(GORDON et al., 1998; ZUO; JI, 2004). O sítio 3 é formado por resíduos aminoacídicos de 

ligação extracelular nos domínios/segmentos I/S5-S6, IV/S1-S2 e IVS3-S4 do canal de sódio 

(CATTERALL, 2013). Esta classe possui três grupos principais, baseados na toxicidade 

preferencial para os canais de mamíferos ou insectos e suas propriedades de ligação 

diferenciadas (GORDON et al., 1998; ZUO; JI, 2004): 

 

 As α-toxinas de mamíferos - se ligam com alta afinidade a Navs cerebrais de ratos e são 

altamente tóxicos a mamíferos, enquanto eles são praticamente não tóxicos para os 

insectos; 

 Toxinas α-insetos – se ligam a Navs de insetos com alta afinidade e são muito ativos em 

insetos, porém menos potente em mamíferos;  

 Toxinas α-like - que não se ligam específicamente a sinaptossomas cerebrais de ratos, 

mas são ativas no sistema nervoso de mamíferos e insetos.  

 

Em contraste com a classe anteriormente descrita, as β-neurotoxinas escorpiônicas 

modificam a voltagem-dependência, aumentando a ativação dos canais de sódio, conduzido 

por potenciais de membrana mais hiperpolarizados (mais negativos), por meio da ligação ao 

sítio 4 no receptor (loops extracelulares IIS1-S2 e IIS3-S4). As β-toxinas escorpiônicas se 

ligam no canal em estado de repouso. Estudos apontam que, mutações nos loops 

extracelulares IIS1-S2 (Glu
779

) e IIS3-S4 (Glu
837

 e Leu
840

), reduzem a afinidade de ligação de 

β-toxinas escorpiônicas aos canais de sódio, delineando que estas estruturas são importantes 

na interação das toxinas a esta classe de canal iônico. Mutações de resíduos de aminoácidos 

hidrofóbicos e daqueles carregados positivamente no segmento IIS4 não efetam a ligação de 

β-toxinas, mas alteram a voltagem dependência de ativação do canal e aumentam a ação de β-

toxinas escorpiônicas. De acordo com suas atividades farmacológicas, as β-neurotoxinas 
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podem ser divididas em quatro grupos (CESTÈLE et al., 2006; GORDON et al., 1998; ZUO; 

JI, 2004): 

 

 β toxinas de mamíferos – específicas para mamíferos;  

 β–toxinas ativas em ambos: mamíferos e insetos – principalmente pertencentes do 

gênero, como Tityus (exemplo: T. stigmurus e T. bahiensis); 

 Toxinas excitatórias inseto-seletivas; 

 Toxinas depressoras inseto-seletivas;  

 

1.1.4.2 Toxinas bloqueadoras de canais de potássio 

Os canais de potássio voltagem-dependentes (Kv) são amplamente distribuídos, 

podendo ser encontrados em quase todos os tecidos em mamíferos, possuindo uma alta 

diversidade de canais Kv expressos. Os Kvs são importantes na regulação de muitos 

processos fisiológicos, dentre eles a liberação de neurotransmissores, resposta imune, 

frequência cardíaca, secreção de insulina, excitabilidade neuronal, transporte de eletrólitos 

epiteliais, contração da musculatura lisa e proliferação celular (GAO et al., 2013).  

Os Kvs possuem uma estrutura composta de tetrâmeros, do qual cada monômero é 

constituído por 6 α-hélices (S1-S6) conectadas, nos quais S1-S4 consistem no módulo sensor 

de voltagem na periferia da estrutura e os segmentos S5-S6 formam o poro condutor de íons 

(MINOR, 2001). 

Os peptídeos bloqueadores de Kvs (KTx), identificados na peçonha de escorpião, 

atualmente apresentam-se classificados em 7 subfamílias (α, β, γ, κ, δ, λ e ε-KTxs). A 

maioria deles contém uma topologia comum que compreende de uma ou duas α-hélices curtas 

conectadas a cadeia tripla de β-folhas antiparalelas estabilizadas por três ou quatro ligações 

dissulfeto nomeada CSαβ (CREMONEZ et al., 2016; RODRı́GUEZ DE LA VEGA; 

POSSANI, 2004). A seguir, cada uma das famílias é apresentada. 

 α-KTxs: Compreendem a subfamília com maior número de toxinas. Esses peptídeos 

são compostos de 23 - 42 resíduos de aminoácidos com três ou quatro ligações 

dissulfeto, adotando a típica estrutura CSαβ encontrados por agir ocluindo o canal 

por meio a ação de lisina ou ainda pela ação de resíduos básicos da toxina que 

entram em contato com uma alça extracelular de carga negativa do canal 

(QUINTERO-HERNÁNDEZ et al., 2013).  
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 β-KTxs: Nesta subfamília encontramos toxinas de cadeia longa com 50 – 75 

resíduos de aminoácidos que são subdivididos em três grupos: 1) peptídeos 

relacionados a TsTX-Kβ – grupo cujo representante caracterizado é a toxina TsTx-

Kβ de T. serrulatus, que bloqueia o canal Kv1.1, e os demais componentes do 

grupo são peptídeos homólogos a este; 2) peptídeos homólogos a BmTXKβ, toxina 

cuja versão recombinante mostrou inibição da corrente de K
+
 em miócitos atriais de 

coelho, e outros peptídeos como HegβTKx e TtrKIK não demonstraram bloqueio 

para corrente de K
+
 em Kv1.1, Kv1.2, Kv1.3 e Kv1.4; e 3) o grupo formado pelos 

peptídeos Scorpine-like, que possuem dois domínios funcionais e estruturais, uma 

α-hélice N-terminal com atividade citolítica e antimicrobiana similar a defensina de 

insetos, e região C-terminal com o “motif” CSαβ com atividade bloqueadora em Kv. 

A característica mais notória desse grupo é a atividade antimicrobiana (HOUSLEY 

et al., 2017; QUINTERO-HERNÁNDEZ et al., 2013). 

 γ-KTxs: A assinatura estrutural desses peptídeos apresenta o “motif” CSαβ, com 

cadeias curtas, similares à α-KTxs, mas que atuam principalmente em canais do tipo 

hERG. Estes canais são associados com o ciclo celular e proliferação de células 

tumorais (QUINTERO-HERNÁNDEZ et al., 2013).  

 κ-KTxs: Apresentam estrutura helicoidal CSα/α (cysteine-stabilized helix-loop-

helix) que compreende 2 α-hélices curtas conectadas por uma β-turn, estabilizada 

por duas ligações dissulfeto (CAMARGOS et al., 2011; SRINIVASAN et al., 

2002).  

 δ-KTxs: Os peptídeos desta subfamília além de bloquearem canais de potássio 

também são inibiores de serinoproteases do tipo Kunitz. A estrutura desses 

inibidores é conservada, possuindo dupla cadeia de β-folhas antiparalelas 

flanqueadas por uma α-hélice nos seguimentos N e C-terminal, estabilizada por 3 

ligações dissulfeto (CHEN et al., 2013a; CHEN et al., 2013b).  

 λ-KTxs: Possuindo como primeiro representante a toxina λ-MeuKTx-1 

(Mesobuthus eupeus), que inibiu canal tipo Shaker, esse grupo é formado por 

peptídeos contendo o “motif” ICK (Inhibitor cysteine knot), que confere estabilidade 

à estrutura e que compreende um anel formado por duas ligações dissulfeto (Cys1–

Cys4 and Cys2–Cys5), com adição de uma terceira ligação dissulfeto (Cys3–Cys6). 

A estrutura apresenta α-hélice (3.10, curta – 2 aminoácidos) e três β-folhas 

antiparalelas (CRAIK; DALY; WAINE, 2001).  
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 ε-KTxs: Representante desta subfamília, Ts11, toxina identificada na peçonha de T. 

serrulatus, apresenta cisteínas vicinais e o arcabouço do “motif” ICK (inhibitor 

cystein knot), porém completamente desprovido de elementos clássicos das estruturas 

secundárias (α-hélice e β-folhas) (CREMONEZ et al., 2016).  

 

1.1.4.3 Peptídeos secretados ricos em cisteínas 

Os peptídeos pertencentes a superfamília de domínios conservados extracelulares 

semelhantes a SCP, como os peptídeos secretados ricos em cisteínas (CRISPs), e outros como 

pathogenesis-related 1 proteins e antigen 5 (Ag5), compreendem subfamílias de proteínas 

amplamente encontradas em organismos que incluem procariontes e eucariontes, 

invertebrados, vertebrados e plantas, envolvidas em processos de  resposta a patógenos, 

reprodução, fertilização e sistema imune humano (DIXON; CUTT; KLESSIG, 1991; LU et 

al., 1993; MIZUKI; KASAHARA, 1992; PONTING et al., 1999; SZYPERSKI et al., 1998).  

Apesar da função desses peptídeos na peçonha de escorpiões não ser esclarecida, 

CRISPs tem sido frequentemente identificados em abordagens proteômicas e 

transcriptômicas. CRISPs foram identificados nas peçonhas de Tityus bahiensis (DE 

OLIVEIRA et al., 2015), Hottentotta judaicus (MORGENSTERN et al., 2011) e Centruroides 

hentzi (WARD; ELLSWORTH; ROKYTA, 2018), entre outros. 

   Diferente do observado para a maioria das toxinas da família das calcinas, CRISPs 

identificados em peçonha de lagartos, a exemplo da toxina Helothermine, que possui 25,5 

kDa e ligações cruzadas com 8 ligações dissulfeto, foi encontrado por inibir receptores de 

Rianodina (RyRs) de tecido muscular-esquelético e cardíaco (MORRISSETTE et al., 1995).  

 

1.1.4.4  Inibidores de proteases do tipo Serpina-like 

Inibidores de proteases têm coevoluído com as enzimas e consistem nos principais 

reguladores da atividade proteolítica. São amplamente distribuídos e de grande importância, 

especialmente entre os eucariotos. A superfamília de inibidores do tipo serpina é diferente de 

outros inibidores menores de serina proteases, possuindo massa molecular entre 38 e 70 kDa, 

formando complexos mais estáveis com proteases. Esta classe de inibidor pode atuar 

regulando também a atividade de cisteínoproteases (catepsina e caspases). Dentre as 

características que identificam esta família de inibidores está o fato de ser um “substrato 

inibidor suicida”, uma vez que as serpinas sofrem clivagem (irreversível) pela proteinase alvo. 

Apresentam uma estrutura terciária conservada para a superfamília, que inclui três β-folhas e 
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oito a nove α-hélices, bem como um proeminente loop de centro reativo, região de interação 

com as proteases. O segmento que interage com o sítio ativo e as β-folhas das serpinas, 

mudam de conformação durante a reação com proteinases, representando assim, grupo de 

moléculas que não se apresentam como rígidas no estado livre, como ocorre com inibidores 

menores, com mecanismo de ação diferenciado. Dentre os alvo moleculares de inibidores do 

tipo serpina, encontram-se a elastase, trombina, plasmina, ativador de plasminogênio, 

catepsina G, C1, entre outros, exercendo importantes funções na matriz extracelular, cascata 

de coagulação, inflamação, ativação de sistema complemento, diferenciação, enovelamento 

de proteínas, função hormonal, supressão de tumores e patogênese viral (HUBER; 

CARRELL, 1989; OLSON; GETTINS, 2011; WOLFRAM; ROBERT, 2005; WRIGHT). 

Inibidores da superfamília das serpinas foram recentemente identificados no transcriptoma de 

T. bahiensis (DE OLIVEIRA et al., 2015). 

 

1.1.4.5 Peptídeos antimicrobianos 

Os peptídeos antimicrobianos (AMPs) são biomoléculas catiônicas de natureza 

anfifílica, com regiões hidrofóbicas e hidrofílicas, que exibem configurações lineares ou 

cíclicas e motivos estruturais em α-hélice ou β-folha. Consistem em peptídeos da primeira 

linha de defesa, e estão presentes em microrganismos, plantas e animais de diversas 

hierarquias taxonômicas. Os AMPs são assim denominados devido à sua capacidade de 

inibição sobre o crescimento de amplo espectro de microrganismos. No entanto, consistem em 

peptídeos multifuncionais, que além da atividade antimicrobiana, apresentam atividades 

relacionadas à citotoxicidade, à apoptose, quimiotaxia, angiogênese e cicatrização de feridas 

(OSTAFF; STANGE; WEHKAMP, 2013; PARK et al., 2015; PATEL; AKHTAR, 2017).  

 Os AMPs interagem com os fosfolipídeos de membrana, negativamente carregados, e 

manipulam sua flexibilidade, podendo conduzir à formação de poros na membrana, 

despolarização mitocondrial e ainda interferir na sinalização. Os AMPS, durante a interação 

com a membrana, podem alterar sua conformação tridimensional, e os poros formados nas 

membranas podem apresentar mecanismos diversos, como barril, carpet ou poro toroidal, por 

exemplo. Dentre ações adicionais estão (BROGDEN, 2005; CHEN; LIN-SHIAU, 1985; KIM 

et al., 2009; PARK et al., 2015): 

 

 A promoção do desequilíbrio redox com esgotamento da glutationa, que geram 

espécies reativas de oxigênio (EROs) – estresse oxidativo; 
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 Ativação de caspases e a fragmentação do DNA que conduzem à apoptose;  

 Inibição de proteína quinase C, proteína quinase II dependente de Ca
2+

/calmodulina e 

miosina quinase de cadeia leve; 

 Inibição de ATPases (Na
+
/K

+
-ATPase e H

+
-K

+
-ATPase); 

 Diversos AMPs podem atuar como inibidores de serina proteases, cisteínoproteases, 

proteases aspárticas e metaloproteases de matriz. 

 

1.1.4.6 Hipotensinas e peptídeos potencializadores da bradicinina (BPPs) 

A bradicinina é um peptídeo pertencente ao grupo das cininas. Esta biomolécula 

promove o aumento da vasodilatação e permeabilidade capilar nos vasos sanguíneos, 

causando a redução da pressão arterial. A bradicinina é substrato da enzima conversora de 

angiotensina (ECA) somática, cuja atividade proteolítica promove sua inativação (ORTIZ et 

al., 2015). 

A descoberta da bradicinina (1949) e dos BPPs (1965) conduziram à obtenção do 

captopril, fármaco utilizado mundialmente e que consiste no primeiro inibidor da ECA, 

direcionado ao sítio ativo, derivado de oligopeptídeo rico em prolina e identificado na 

peçonha da serpente Bothrops jararaca (CAMARGO et al., 2012).  

BPPs têm sido identificados em peçonha de escorpiões e apresentam propriedades 

como a redução da pressão sanguínea e de inibição da ECA (CAMARGO et al., 2012; ORTIZ 

et al., 2015). Exemplos são o Peptídeo T (primeiro BPP isolado na peçonha de escorpiões - T. 

serrulatus) (FERREIRA; ALVES; HENRIQUES, 1993), Peptídeo K12 (isolado da peçonha 

de Buthus occitanus) (MEKI; NASSAR; ROCHAT, 1995), e os peptídeos BmKbpp 

(identificado em Mesobuthus martensii Karsch) e BmKbpp-C (região C-terminal do anterior) 

(ZENG et al., 2012). 

Apesar dos BPPs também serem chamados oligopeptídeos ricos em prolina, uma vez 

que apresentam em sua estrutura pelo menos um resíduo de prolina, esta característica 

apresenta indícios de ser facultada à exceções. Na peçonha de T. serrulatus, os peptídeos 7.1 

(RLRSKGKK), 7.2 (RLRSKG) and 8 (KIWRS) foram purificados e posteriormente 

sintetizados, apresentando inibição para a ECA. Após alinhamento em análise de 

bioinformática, estes peptídeos exibiram característica de fragmentos de um peptídeo 

previamente identificado na peçonha de T. serrulatus, o peptídeo PAPE (PUCCA et al., 2016; 

RATES et al., 2008). 
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A estrutura primária de BPP-like de escorpião tem a região N-terminal indicada por 

demonstrar atividade antimicrobiana e uma região C-terminal responsável pela ação 

potencializadora da bradicinina (HE et al., 2013). Outra característica importante acerca da 

estrutura primária em sequências de precursores é a presença de uma “cauda” Arg-Arg-Arg na 

extremidade do C-terminal, que deve ser removida no passo de processamento (ZENG et al., 

2008). A maioria dos BPPs possuem um resíduo de aminoácido modificado na posição N-

terminal (ácido piroglutâmico - Pyr), bem como a sequência Ile-Pro-Pro no C-terminal 

(VERANO-BRAGA et al., 2010). 

Alguns peptídeos possuem a propriedade de potencializar o efeito da bradicinina, mas 

não apresentam atividade inibidora sobre a ECA (ORTIZ et al., 2015). Esses peptídeos, 

denominados como hipotensinas, também têm sido identificados na peçonha de escorpiões. 

Exemplos de hipotensinas escorpiônicas são TsHpt-I (T. serrulatus) e derivado (TsHpt-I[17-

25]),  que induziram o vasorrelaxamento dependente do endotélio, em processo envolvendo a 

liberação de óxido nítrico (NO) (VERANO-BRAGA et al., 2008). Similarmente, na peçonha 

de T. stigmurus, foi identificada uma nova família de hipotensinas (Cluster TSTI0006C), em 

análise transcriptômica (ALMEIDA et al., 2012), que foi sintetizada (TistH) e demonstrou 

potencialização da atividade hipotensiva da bradicinina e indução de efeito vasorelaxante, 

devido também à liberação de NO de modo dependente de endotélio (MACHADO et al., 

2015).  

 

1.1.4.7  Proteases 

Proteases (EC 3.4) são enzimas hidrolíticas que atuam em ligações peptídicas 

catalizando sua hidrólise. Podem ser classificadas de acordo com a localização da ligação 

peptídica, como endopeptidases (EC 3.4.21 – 99) – que atuam nas porções mais internas das 

cadeias, ou exopeptidases (EC 3.4.11 – 19) – que atuam nas regiões N ou C terminal das 

cadeias polipeptídicas. Proteases também podem ser classificadas de acordo com sítio ativo 

envolvido na catálise, como serinoprotease, cisteínoprotease, treoninaprotease, protease 

aspártica ou ainda, em metaloprotease. Nas três primeiras classes, o agente nucleofílico trata-

se de parte de um aminoácido que pertence ao sítio catalítico. Nas duas últimas, o nucleófilo é 

uma molécula de água ativada (COSTA et al., 2010).  

Dentre as fontes biológicas, das quais proteases tem sido frequentemente isoladas, 

encontramos a peçonha de animais como serpentes, abelhas, aranhas e escorpiões (COSTA et 

al., 2010). Proteases são importantes componentes na peçonha de animais, podendo estar 
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envolvidas no processamento pós-traducional de componentes tóxicos na peçonha, na 

inibição da agregação plaquetária, na modulação da produção de citocinas e na ativação do 

sistema do complemento e contribuir na difusão da peçonha via degradação de proteínas da 

matriz, como laminina e colágeno tipo IV (VENANCIO et al., 2013). Na peçonha de 

escorpiões, enzimas das classes metaloprotease e serinoprotease têm sido identificadas e 

caracterizadas bioquimicamente (DE OLIVEIRA et al., 2015; ESTRADA-GÓMEZ et al., 

2017; KAZEMI-LOMEDASHT et al., 2017; ORTIZ et al., 2014; SEYEDIAN et al., 2010; 

VENANCIO et al., 2013).  

A descrição de atividade proteolítica na peçonha de escorpiões do gênero Tityus foi 

iniciada por Fletcher et al. (2010), que descreveram uma metaloprotease dependente de zinco 

(Antarease) na peçonha de T. serrulatus, envolvida na desregulação da secreção pancreática. 

As peçonhas de escorpiões são indicadas como secretagogas, e esta atividade em parte é 

atribuída à ação de metaloproteases, apesar da reconhecida ação indireta de neurotoxinas. 

Enzimas semelhantes à Antarease, são amplamente encontradas em muitas espécies de 

escorpiões, e sua atividade catalítica está relacionada à clivagem de proteínas de membrana 

associadas a vesículas (VAMP) do pâncreas, através da clivagem de SNAREs (Soluble N-

ethylmaleimide-sensitive Attachment Receptor) envolvidos na secreção pancreática 

(FLETCHER et al., 2010).  

Metaloproteases presentes em peçonha de escorpiões podem atuar em sinergismo com 

peptídeos antimicrobioanos e contribuir na perda da coesão celular, causando danos e redução 

da viabilidade relacionada a mecanismos membranolíticos, como observado em fração da 

peçonha de Tityus fuhrmanni em células MCF-7 (adenocarcinoma de células mamárias).  

Outra família de enzima especulada por agir em sinergismo com metaloproteases cuja ação de 

redução da coesão celular e consequente redução da viabilidade foi observada, é a 

fosfolipases A2, cujo efeito foi verificado em peçonha de Pandinus imperator (ESTRADA-

GÓMEZ et al., 2017).  

Carmo et al. (2014) caracterizaram molecular e funcionalmente 10 metaloproteases 

identificadas em T. serrulatus, mostrando que a peçonha possui atividade proteolítica em 

ensaio fibrinogênolítico, com degradação das cadeias Aα e Bβ do fibrinogênio. 

Metalosserulares (TsMS) 1 a 9 são relacionadas a família de proteases ADAMs (A 

Desintegrin and Metalloprotease) pertencentes a classe metzincin, comum na peçonha de 

serpentes e envolvidas na degradação de tecidos e por afetar processos de coagulação. A 

última identificada, TsMS10, pertence a família de proteases gluzincin, que é envolvida em 

diversos processos biológicos, dentre eles a conversão de angiotensina I em angiotensina II, 
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incluindo enzimas como termolisina, neprilisina e enzimas conversoras de angiotensina, por 

exemplo (CARMO et al., 2014; HOOPER, 1994). 

Os efeitos fisiopatológicos das serinoproteases não são claros nas peçonhas de 

escorpião, mas essas proteínas têm sido descritas por afetar a coagulação sangüínea ao 

desencadear a proteólise de alguns fatores de coagulação, como as realizadas por enzimas 

semelhantes à trombina em serpentes (DE OLIVEIRA et al., 2016). Enzimas serinoproteases 

com atividade fibrinogenolítica, demonstrando degradação das cadeias Aα e Bβ, já foram 

detectadas na peçonha de escorpiões (HIGA; DORES NORONHA; LÓPEZ-LOZANO, 

2014). Serinoproteases foram detectadas na peçonha de escorpiões do gênero Tityus, a 

exemplo de T. serrulatus e T. bahiensis (ALMEIDA et al., 2002). Porém, análises posteriores 

falharam na detecção desta classe de enzimas (VENANCIO et al., 2013), atribuindo as 

discrepâncias nas análises à sensibilidade nos métodos utilizados, e a variações na 

composição das peçonhas. 

 

1.1.4.8  Hialuronidases 

 As hialuronaseses são um grupo de enzimas distribuídas por todo o reino animal. 

Hialuronidases receberam atenção e importância devido à sua função reguladora no 

metabolismo do ácido hialurônico (HA), um polissacarídeo de elevada massa molecular (~ 2 

x 10
5
 a ~ 10 x 10

7
 Da com 2 – 25 µm de extensão), carregado negativamente, linear, 

composto por repetições de unidades dissacarídicas de N-aceti-D-glucosamina (GlcNac) e 

ácido-D-glucurônico (GlcA). A síntese de HA ocorre na face interna da membrana 

plasmática, sendo encontrado em uma alta concentração nos mamíferos em tecidos 

conjuntivos como o cordão umbilical, a pele, o líquido sinovial e o humor vítreo (GIRISH; 

KEMPARAJU, 2007). 

 As enzimas do tipo hialuronidase são conhecidas originalmente como fatores de 

espalhamento (GIRISH et al., 2004; TU; HENDON, 1983), visto que aumentam a difusão das 

toxinas de peçonhas através dos tecidos, potencializando a ação tóxica e contribuindo para os 

sinais e sintomas locais e sistêmicos do envenenamento (PUCCA et al., 2014). Esse processo 

é viabilizado pela degradação do HA e a perda de integridade da matriz extracelular de 

tecidos conectivos macios em torno dos vasos sanguíneos, levando à fácil difusão das toxinas 

da peçonha (GIRISH et al., 2004). 

 Atividade hialuronidase tem sido descrita na peçonha de serpentes, lagartos, abelhas, 

vespas, lagartas, aranhas, escorpiões, dentre outros (GIRISH; KEMPARAJU, 2007). Na 
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literatura é possível encontrar a descrição de hialuronidases em estudos ômicos, purificadas 

ou expressas na peçonha de diversos escorpiões, tais como o T. bahiensis (DE OLIVEIRA et 

al., 2015), T. serrulatus (PESSINI et al., 2001; PUCCA et al., 2014), T.stigmurus (BATISTA 

et al., 2007) e Buthus martensi (XIA et al., 2014; FENG et al., 2010), por exemplo.  

As hialuronidases podem ser classificadas em 3 grupos: (a) Endo-β-N-

acetilhexasaminidases e clivagens aleatórias de ligações glicosidicas β-1-4 no HA, 

condroitina e sulfatos de condroitina (A e C) (E.C. 3.2.1.35). Podem ser encontradas em 

espermatozóides de mamíferos, lisossomas, peçonhas de serpentes e himenópteros; (b) 

Hialuronato-3-glicanohidrolases (E.C. 3.2.1.36) que são endo-β-D-glucuronidases que estão 

presentes em sanguessugas, parasitos e crustáceos; e (c) Hialuronato liase (E.C. 4.2.99.1) que 

são endo-β-N-acetil-D-hexosaminidases, produzidas em bactérias (CSÓKA; FROST; 

STERN, 1997; GIRISH; KEMPARAJU, 2007; MEYER, 1971). 

 

1.1.4.9  Fosfolipases 

As fosfolipases são enzimas que compõem a superfamília de esterases, que atuam 

promovendo a hidrólise de glicerofosfolipídeos (KINI, 1997). Estas enzimas podem ser 

classificadas de acordo com o sítio específico de hidrólise do substrato como fosfolipase A1, 

fosfolipase A2, fosfolipase B, fosfolipase C ou fosfolipase D (HARRIS, 1985). Os sítios de 

hidrólise das fosfolipases são ilustrados na figura 5. 

De acordo com a ilustração, verificamos que a fosfolipase A2 (PLA2) é uma família de 

enzimas que atua hidrolizando ligações éster. Através de um ataque nucleofílico de uma 

molécula de água na posição sn-2 de glicerofosfolipídeos, são liberados ácidos graxos livres e 

1-acilfosfolipídeos. A atividade e a preferência quanto ao substrato variam substancialmente 

de acordo com as particularidades nas variações apresentadas nesta classe de proteínas. As 

PLA2 estão envolvidas em uma variedade de processos homeostáticos e patológicos, sendo 

encontradas em peçonhas, no pâncreas de mamíferos, em plaquetas, no líquido sinovial de 

articulações inflamadas, dentre outros (PRICE, 2007). Os efeitos da ação dessa classe de 

enzimas são especialmente importantes quando o ácido graxo liberado é o ácido araquidônico. 

O ácido araquidônico sob ação de enzimas metabólicas é convertido em compostos bioativos 

(eicosanóides), como prostaglandinas e leucotrienos. Além do ácido araquidônico, outros 

produtos da ação de PLA2 como o ácido lisofosfatídico e lisofosfatidilcolina são precursores 

de mediadores químicos, como o fator de ativação plaquetária (PAF) (KUDO, 2004). 
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Figura 5 - Sítios de hidrólises de enzimas fosfolipase A1, A2, C e D. As fosfolipases B clivam nos mesmos sítios 

de clivagem da PLA1 e PLA2.  

Fonte - Disponível em Bourtsala e Galanopoulou (2018).  

 

Amplamente encontradas em peçonhas de animais, como serpentes, abelhas e 

escorpiões, participando tanto da digestão de presas como na toxicidade da peçonha 

(VALENTIN; LAMBEAU, 2000), as PLA2s podem apresentar-se em concentrações 

substanciais em peçonhas (especialmente em serpentes) e existirem em múltiplas isoformas 

dentro da mesma peçonha, delineando multifuncionalidades. Ativação de enzimas hidrolíticas 

como PLA2 podem conduzir a danos na membrana celular, morte celular e destruição de 

tecidos (PRICE, 2007).  

As enzimas pertencentes a família das PLA2 podem ser categorizadas em 5 grupos: 

independentes de cálcio (iPLA2), secretadas – cálcio-dependentes com massa molecular de 13 

- 15 kDa (sPLA2), citosólicas (cPLA2), acetil-hidrolases de fatores ativadores de plaquetas 

(PAF-AH) e as lisossomais (INCAMNOI et al., 2013; ROUAULT et al., 2003; 

SCHALOSKE, DENNIS, 2006).  

De modo geral, as PLA2 presentes na peçonha de animais (vPLA2) são enzimas 

dependentes de cálcio, possuindo resíduos do loop de ligação ao Ca
2+

 e do sítio catalítico 

bastante conservados. As vPLA2 têm sido classificadas em 4 grupos (I, II, III e IX) baseados 

na estrutura primária (SCHALOSKE; DENNIS, 2006). Devido à característica presença de 

diversos resíduos que são bem conservados em todas as vPLA2, um nível de identidade 

mínimo em um mesmo grupo é de 30 %. No entanto, o nível de identidade entre vPLA2 em 

uma mesma peçonha pode ser maior que 99 %. As vPLA2 possuem entre 120 e 135 

aminoácidos, contém várias ligações dissulfeto (5-8), consistindo em enzimas altamente 

estáveis, com estrutura de enovelamento definida. As vPLA2 dos grupos I, II e III de animais 

peçonhentos apresentam uma conformação similar. Em geral, a estrutura de vPLA2 consiste 

em três grandes α-hélices que contêm a maioria dos resíduos catalíticos, um loop de ligação a 

Ca
2+

, e uma estrutura de duas folhas beta curva antiparalelas, conhecida como β-wing. 

https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/B978008100596521651X#!
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/B978008100596521651X#!
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As vPLA2 de escorpiões estão classificadas no grupo III. Nesse grupo, a primeira 

vPLA2 identificada foi oriunda da peçonha de abelha. Posteriormente, outros invertebrados 

(como águas-vivas e escorpiões) e vertebrados (lagartos) foram incluídos (VALENTIN; 

LAMBEAU, 2000). As fosfolipases do grupo III apresentam massa molecular de 15 a 18 kDa 

e 5 ligações de enxofre características (10 cisteínas), compostas por uma ou duas 

subunidades. Em humanos foram encontradas PLA2 categorizadas também no grupo III. No 

entanto, essas diferem das demais por apresentarem maior tamanho (massa molecular de 55 

kDa), possuindo em sua estrutura 3 domínios, dentre os quais um domínio central homólogo a 

PLA2 com massa molecular de 16 kDa, semelhante às demais fosfolipases do grupo (31 % de 

identidade para PLA2 de abelha e as cisteínas típicas do grupo III) (MURAKAMI, 2004; 

VALENTIN; LAMBEAU, 2000). As PLA2s do grupo III pertencem ao grupo das PLA2s 

secretadas e requerem níveis micromolares do íon cálcio para a catálise possuindo como díade 

catalítica His/Asp (SCHALOSKE; DENNIS, 2006). Dentre as atividades biológicas 

atribuídas às fosfolipases presentes na peçonha de escorpiões, estão descritas as atividades 

anti-inflamatória, neurotóxica, agregação plaquetária, inibição de canal iônico e hemolítica 

(KAZEMI-LOMEDASHT et al., 2017). 

Dentre os representantes de PLA2s do grupo III, identificados em peçonhas de 

escorpiões, estão a Imperatoxina (IpTxi) (ZAMUDIO et al., 1997) e Fosfolipina (ZAMUDIO 

et al., 1997) do escorpião Pandinus imperator, Phaiodactylipina (VALDEZ‐CRUZ; 

BATISTA; POSSANI, 2004) de Anuroctonus phaiodactylus, Heteromtoxina (HmTx) 

(INCAMNOI et al., 2013) de Heterometrus laoticus, Hemilipina (JRIDI et al., 2015) e 

Hemilipina 2 (JRIDI et al., 2017) de Hemiscorpius lepturus – estes últimos demonstrando 

atividade antiangiogênica. Interesse crescente tem sido verificado na identificação de novas 

PLA2s que demonstram potencial para aplicação em amplo espectro de doenças, encluindo o 

câncer (JRIDI et al., 2017).  

 

 

1.2 ANÁLISES PROTEÔMICAS E O ESTUDO DE PEÇONHAS DE ESCORPIÃO: 

PERSPECTIVAS GERAIS 

 

1.2.1 Análises proteômicas e estratégia de Bottom-up  

As análises proteômicas tratam da caracterização de repertórios moleculares protéicos 

presentes em diferentes níveis biológicos (células, tecidos, fluidos, órgãos, organismos) em 

condições determinadas de tempo e ambiente (GILLET; LEITNER; AEBERSOLD, 2016). 
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Abordagem da era pós-genômica, a depender da questão ou problema biológico, a análise 

proteômica pode consistir em: 

a) Identificação de proteínas – neste ponto estão inclusos também a natureza, bem como a 

avaliação por exemplo da posição de modificações pós-traducionais (PTMs); 

b) Determinações de mudanças quantitativas – avaliação da dinâmica molecular em 

mudanças entre condições (estado tratado x estado não tratado; tecido normal x tecido 

doente) e níveis de expressão; 

c) Estudo das conformações e interações de proteínas – Avaliações de redes e vias 

biológicas. 

De acordo com o método utilizado para caracterização, a análise proteômica pode ser 

dividida em duas abordagens diferentes: Bottom-up (de baixo para cima) e Top-Down (de 

cima para baixo) (GILLET; LEITNER; AEBERSOLD, 2016).  

A estratégia de Bottom-up prossegue através do fluxo de inferência do nível peptídico 

para proteína. As proteínas, presentes em uma determinada amostra, são digeridas 

inicialmente em peptídeos menores através do uso de enzimas proteolíticas específicas (a 

exemplo da tripsina e GluC). A digestão proteolítica de proteínas em peptídeos menores 

simplifica o sequenciamento, uma vez que peptídeos são mais facilmente fragmentados em 

espectrômetros de massas (GILLET; LEITNER; AEBERSOLD, 2016; NESVIZHSKII; 

AEBERSOLD, 2005). Apesar da tripsina ser utilizada como padrão ouro, na análise 

proteômica de amostras complexas, a utilização de uma combinação de proteases altamente 

seletivas contribui para a melhora na cobertura de sequências e na sensibilidade, uma vez que 

peptídeos complementares são criados (SWANEY; WENGER; COON, 2010). As amostras 

digeridas são aplicadas à análise em espectrômetro de massas para identificação da sequência 

desses peptídeos, geralmente através da geração de fragmentos de fragmento de íons. As 

sequências identificadas devem então ser atribuídas às proteínas das quais elas originam, 

através de um processo chamado de inferência de proteína. A abordagem de Bottom-up tem 

sido amplamente adotada porque a amplitude de massa e as características de fragmentação 

dos peptídeos, juntamente com a capacidade de instrumentação da maioria dos equipamentos 

de espectrometria de massas (MS), são mais facilitadas do que as análises de proteínas 

grandes e intactas. Nestas duas últimas décadas, várias implementações nos equipamentos, 

nos modos de aquisição de dados e estratégias de consulta de dados foram desenvolvidas de 

modo que permitiram avanços rumo a uma caracterização qualitativa e quantitativa mais 
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rápida e de alto rendimento (GILLET; LEITNER; AEBERSOLD, 2016; NESVIZHSKII; 

AEBERSOLD, 2005).  

Dentre as limitações e problemas enfrentados em abordagens do tipo Bottom-up, está a 

situada no fato da digestão conduzir a perda da conectividade entre peptídeos e proteínas 

intactas, que dificulta a análise computacional e a interpretação dos dados. Uma mesma 

sequência peptídica pode estar presente em proteínas diferentes com um alto grau de 

similaridade de sequência, como é o caso das famílias de proteínas, forma de splice 

alternativo de um mesmo gene, proteínas processadas diferencialmente, entre outros. Assim, a 

identificação de peptídeos compartilhados pode conduzir a ambiguidades nas determinações 

em uma amostra. Esta dificuldade em diferenciar proteínas distintas com um elevado grau de 

similaridade é especialmente importante quando há uma baixa cobertura de sequência, 

ocorrência comum em análises de bottom-up. A quantidade de peptídeos identificáveis é 

limitada por fatores como o tamanho da proteína, restrição na digestão enzimática e faixa de 

detecção de massas do equipamento utilizado. Na abordagem do tipo top-down, são 

analisadas por MS as proteínas intactas, que são caracterizadas por meio da sua fragmentação 

dentro do espectrômetro de massas, seguido pela medição dos íons. Esse tipo de abordagem 

permite a avaliação das isoformas de proteínas presentes em uma amostra, bem como a 

caracterização das modificações pós-traducionais (GODOVAC‐ZIMMERMANN et al., 2005; 

NESVIZHSKII; AEBERSOLD, 2005). 

Dentre as abordagens para identificação dos peptídeos, na abordagem de Bottom-up, 

está o PSM (peptide spectrum matching), análise na qual as sequências peptídicas de 

proteínas digeridas in silico (espectros teóricos), originadas de um banco de dados, são 

comparadas com espectros de entrada (experimentais de MS
2
), para a pesquisa de 

correspondência de espectro peptídico (ZHANG et al., 2012). Como os péptidos podem ser 

atribuídos unicamente a uma única proteína ou partilhados por mais de uma proteína, as 

proteínas identificadas podem ser marcadas e agrupadas com base nos seus peptideos 

(ZHANG et al., 2013). O PSM é a metodologia padrão ouro em análises proteômicas, porém 

necessita de um bom banco de dados. Diante de amostras que não possuem um banco de 

dados que contribua para uma análise satisfatória, o sequenciamento de novo surge como 

metodologia complementar e alternativa para a identificação de peptídeos e proteínas 

desconhecidos (ZHANG et al., 2013).  

O sequenciamento de novo deriva a sequência peptídica diretamente do espectro 

MS/MS, enquanto uma busca no banco de dados de sequências de proteínas é realizada para 

identificar o melhor peptídeo que explique os picos no espectro MS/MS (ZHANG et al., 
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2012). A pesquisa utilizando um banco de dados é uma abordagem simples pois apresenta um 

espaço limitado para as buscas e processamentos nos “softwares” desenvolvidos para estas 

análises. Apesar de ser o método mais comum de análise, apresenta problemas como baixa 

taxa de identificação (sensibilidade) e altas taxas de falsas descobertas (exatidão). A exatidão 

nas buscas utilizando banco de dados pode ser medida pelo FDR (“false discovery rate”), que 

expressa a porcentagem das identificações falsas para o total de identificações acima do limite 

de pontuação. Apesar de se obter uma maior taxa de exatidão ao aumentar o limiar da 

pontuação, isso irá ao mesmo tempo reduzir a sensibilidade (ZHANG et al., 2012). 

Proteínas e peptídeos identificados podem ser quantificados utilizando estratégias 

como o uso de peptídeos sintéticos isotopicamente marcados que possuem a mesma sequência 

dos peptídeos a serem quantificados e a marcação de proteínas e peptídeos com isótopos 

estáveis. Os marcadores isotópicos podem ser introduzidos in vivo (metabolicamente) com 

marcação isotópica estável com aminoácidos em cultura, ou in vitro (quimicamente ou 

enzimaticamente), que incluem marcadores como o ICAT (“isotope-coded affinity tagging”), 

iTRAC (isobaric tags for relative and absolute quantitation) e TMT (tandem mass tag). Além 

desses, existem os métodos de quantificação livre de marcação isotópica, que analisam de 

forma comparativa a intensidade dos sinais em diferentes corridas de espectrometria de 

massas, utilizando a intensiade de sinal dos íons peptídicos precursores, sendo dependente da 

reprodutibilidade das corridas (AEBERSOLD; MANN, 2003; ROLLAND; LIM; 

ELENITOBA-JOHNSON, 2018). Dentre as formas utilizadas para quantificação livre de 

marcação, encontramos a quantificação baseada no fator de abundância espectral normalizado 

(NSAF), que correlaciona o número de peptídeos identificados (contagem espectral), o 

comprimento da proteína (considerando a cobertura de sequência), e a quantidade de 

proteínas da amostra (ZYBAILOV et al., 2006).  

O progresso nos estudos de análise proteômica tem sido alavancado com o surgimento 

de novas tecnologias de separação de peptídeos e proteínas, espectrometria de massa – 

especialmente com os analisadores híbridos, de isótopos de marcação para quantificação e de 

análise de bioinformática, etapa importante na análise dos dados (ZHANG et al., 2013). 

 

1.2.2. Espectrometria de massa 

A análise por espectrometria de massas exige como condição sine qua non analitos 

ionizados em uma fase gasosa (AEBERSOLD; MANN, 2003). O espectrômetro de massa 

(MS) consiste de um equipamento que possui no mínimo três partes principais: uma unidade 
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de ionização (fonte de íons), um analisador de massa (mede a razão massa-carga (m/z) dos 

analitos ionizados) e um detector (registra o número de íons a cada valor m/z). Dentre as 

técnicas de ionização mais utilizadas na análise de proteínas estão a ionização por 

eletropulverização ou eletrospray (ESI) e a ionização/dessorção por laser auxiliada por matriz 

(MALDI), que volatilizam o meio ou matriz e ionizam as proteínas ou peptideos. O ESI 

ioniza os analitos de uma solução, podendo estar acoplado a ferramentas de separação como 

cromatografia líquida (LC) e eletroforese capilar. Esse acoplamento resultou em aumento 

importante da sensibilidade e velocidade com que as estruturas primárias de proteínas são 

avaliadas. Os sistemas contendo a fonte ESI, como LC-MS são preferidos para análise de 

amostras complexas. No MALDI, a ionização ocorre através da incidência de pulsos de laser 

sobre a amostra co-cristalizada em uma matriz seca disposta em placas metálicas específicas. 

Esse é utilizado para analisar misturas peptídicas relativamente simples (AEBERSOLD; 

GOODLETT, 2001; FENN et al., 1989; KARAS; HILLENKAMP, 1988).  

O analisador de massas possui como seus principais parâmetros a sensibilidade, 

resolução, precisão de massa e a capacidade de gerar espectros de massa iônica (MS/MS) 

(AEBERSOLD; GOODLETT, 2001). O analisador é o local no qual se determina a razão m/z 

de íons intactos (precursores) ou seus fragmentos (GILLET; LEITNER; AEBERSOLD, 

2016). A identidade dos peptídeos é normalmente derivada da combinação das informações 

referentes à massa precursora e das massas de íons fragmento correspondentes a ela, 

registradas nos espectros de MS/MS (TING et al., 2015). Existem vários tipos de 

analisadores, que podem ser autônomos ou montados em conjunto e que atuam de diferentes 

maneiras (AEBERSOLD; GOODLETT, 2001). Dentre os mais comumente utilizados em 

análises proteômicas estão o quadrupolo, armadilha linear de íons (LTQ), Orbitrap, analisador 

de tempo de vôo (TOF) além de analisador por ressonância ciclotrônica de íons (FT-ICR, 

Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance) (HOFFMAN; STROOBANT, 2007; ZHANG 

et al., 2013). O desenvolvimento de instrumentos híbridos melhorou a precisão das medições 

de íons precursores e dos fragmentos, uma vez que cada analisador isola e mede as m/z 

utilizando mecanismos diferentes (ZHANG et al., 2013).  

O detector nos espectrômetros de massa são unidades que registram os íons para cada 

valor m/z separado nos analisadores. Os detectores convertem esses sinais captados durante as 

análises em sinais elétricos, que são transmitidos a um conversor analógico/digital e que 

subsequentemente são processados em sistema de aquisição de dados com auxílio de 

computador (GROSS, 2011).  
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Em experimentos cujo objetivo é estudar misturas complexas de peptídeos, os 

espectrômetros de massas precisam analisar estas amostras com elevada sensibilidade e 

velocidade de varredura, ao mesmo tempo em que proporcionam excelentes qualidades dos 

dados de MS e MS/MS. Problemas de reprodutibilidade podem ser observados mesmo nos 

instrumentos mais avançados, em função da limitação da análise completa de todos os 

peptídeos presentes na amostra (OLSEN et al., 2009). 

 

1.2.3. Equipamento 

Em diversos estudos de análises proteômicas, o acoplamento de sistemas de 

cromatografia líquida aos espectrômetros de massa em tandem (LC MS/MS) tornou-se uma 

tecnologia indispensável (GILLET; LEITNER; AEBERSOLD, 2016). O termo 

espectrometria de massas em tandem engloba técnicas nas quais íons selecionados (a exemplo 

de íons precursores selecionados por m/z) para determinadas massas são submetidos a uma 

segunda análise de espectrometria de massa, processo do qual se deriva a sigla MS/MS 

(GROSS, 2011).  

Neste trabalho, o instrumento utilizado para aquisição dos dados de espectrometria de 

massas foi o espectrômetro LTQ OrbitrapVelos (Figura 6). Os íons produzidos pela fonte de 

ionização por eletrospray são amostrados da atmosfera por um tubo metálico de transferência 

de íons, transmitidos em bombeamento diferencial para uma interface a vácuo. Em seguida os 

íons alcançam o LTQ (Linear Ions Trap - armadilha linear de íons), através dos multipolos 

somente por rádio frequência. Os íons podem ser processados nesta etapa, onde no LTQ os 

íons podem ser radialmente ejetados para um par de multiplicadores de elétrons secundário 

por meio da sintonização de uma rádio frequência que escaneará as massas (varredura) ou 

podem ser liberados axialmente em direção ao C-Trap. O LTQ possui duas “armadilhas”, que 

compreendem as células de alta e de baixa pressão. A primeira célula é operada a uma pressão 

mais alta de gás hélio (5,0 × 10
-3

 torr), enquanto a segunda célula tem uma pressão menor (3,5 

× 10
-4

 torr). Isso permite que a dupla “armadilha” garanta rapidez no isolamento e alta 

eficiência de captura de íons, que é superior a 90%, além de eficiência na fragmentação de 

cerca de 70% - 80% em maior pressão. A pressão mais elevada é utilizada para esfriar, 

estabilizar e fragmentar os íons, enquanto a pressão menor executa a varredura de massas. 

Após esta etapa, no C-Trap os íons são armazenados para posterior injeção no analizador 

Orbitrap. Várias etapas de isolamento e fragmentação podem ser utilizadas antes de cada uma 

das etapas de detecção (OLSEN et al., 2009).  
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Figura 6 - Esquematização do espectrômetro de massas LTQ Velos Orbitrap. LTQ: Linear Ions Trap (armadilha 

linear de íons); STI: Sistema de Transmissão de Íons; HCD: Célula de dissociação por colisão de alta energia 

(Higher-energy C-trap Dissociation). Figura adaptada.  

Fonte - Disponível em 

<https://www.brown.edu/research/facilities/proteomics/sites/brown.edu.research.facilities.proteomics/files/uploa

ds/LTQ-Orbitrap-Velos_Hardware%20Brochure.pdf>. 

 

Em analisadores do tipo Orbitrap, os íons são aprisionados em torno de um eletrodo 

central de formato fusiforme através da aplicação de um campo eletromagnético. Os íons 

dentro do sistema oscilam ao longo do eixo com frequências relativas a suas relações m/z, 

cuja determinação é realizada pela aplicação da transformada de Fourier ao sinal da imagem 

da corrente detectada para cada um dos íons analisados (MAKAROV, 2000). 

 

1.2.4.  Análises proteômicas realizadas em peçonha de escorpiões  

Estudos bioquímicos clássicos, de prospecção de atividades biológicas e métodos de 

purificação seguidos da identificação de moléculas são de grande importância na 

caracterização de proteínas em peçonhas animais. No entanto, a inclusão de análises 

proteômicas pode contribuir na melhor compreenção das amostras, indicando famílias de 

proteínas, dados quantitativos e informações estruturais desses componentes, consistindo em 

análise complementar. Em alguns casos, nos quais há poucos espécimes disponíveis para o 

estudo, ou ainda pouco material para realização de testes, análises proteômicas e 

transcriptômicas surgem como possíveis estratégias na caracterização destas amostras. No 

gênero Tityus, dentre as espécies que apresentam estudos proteômicos, encontramos T. 

serrulatus (PIMENTA ADRIANO et al., 2001; RATES et al., 2008), Tityus cambridgei 

(BATISTA et al., 2004), Tityus costatus (DIEGO-GARCÍA et al., 2005), T. stigmurus 

(BATISTA et al., 2007), T. bahiensis (NASCIMENTO et al., 2006), Tityus discrepans 

(BATISTA CESAR et al., 2006), Tityus metuendus (BATISTA et al., 2018), Tityus obscurus 
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(DIAS et al., 2018) e Tityus pachyurus (BARONA et al., 2006). O expressivo nível de 

complexidade produzido pelas glândulas de escorpião é dependente de fatores como variações 

genéticas, áreas geográficas, pressão predatória, abundância de presas, gênero, e outras 

condições ambientais (BATISTA CESAR et al., 2006). Exemplo da complexidade destas 

análises é ilustrado nas diferenças nos repertórios moleculares entre escorpiões machos e 

fêmeas na espécie Rhophalurus junceus, no qual dos 172 (machos) e 193 (fêmeas) 

componentes identificados para a espécie, apenas 63 eram comuns em ambos os gêneros. 

Dentre os componentes identificados para a espécie estão peptídeos antimicrobianos e toxinas 

de canais de sódio e potássio (RODRÍGUEZ-RAVELO et al., 2015).  

De acordo com Rodriguez-de-la-Vega (2010), dentre os grupos populacionais com 

grande representatividade, encontramos proteínas de baixa massa molecular (≤ 1,5 KDa), que 

podem representar mais de um terço de todas as massas moleculares determinadas em 

algumas análises. Embora grande parte desses peptídeos de baixa massa molecular ainda 

permaneça desconhecida, encontramos nesta faixa de massa molecular os peptídeos 

potencializadores da bradicinina e peptídeos citolíticos. Outras faixas de baixa massa 

molecular, nas quais são encontradas as toxinas moduladoras de canais de potássio (3,0  – 4,5 

KDa) e toxinas de canais de sódio (6,5 – 8,5 KDa), que são as classes mais conhecidas nas 

peçonhas de escorpião, possuem grande representatividade, cada uma contribuindo com cerca 

de 20% da constituição da peçonha. Peptídeos de massas moleculares superiores a 9,0 KDa 

como as fosfolipases, hialuronidades e lisozimas possuem baixa representatividade 

(RODRÍGUEZ DE LA VEGA; POSSANI, 2005; RODRÍGUEZ DE LA VEGA; 

SCHWARTZ; POSSANI, 2010).  

Contrastando com as características dos perfis de peçonhas de escorpiões pertencentes 

à família Buthidae, espécies de escorpiões de famílias não-Buthidae contêm poucos peptídeos 

com massas entre 6kDa - 8kDa, faixa de massas associada às toxinas moduladoras de canais 

de sódio (RODRÍGUEZ-DE-LA-VEGA; POSSANI, 2005). Este perfil tem sido observado 

em estudo realizado por Smith, Jones e Alewood (2012), que em análise 

proteômica/peptidômica das peçonhas de Lychas marmoreus obscurus (Buthidae), Vaejovis 

spinigerus (Vaejovidae), Opistophthalmus glabrifrons (Scorpionidae), Pandinus imperator 

(Scorpionidae), Urodacus elongatus (Scorpionidae), Urodacus yaschenkoi (Scorpionidae) e 

Urodacus armatus (Scorpionidae), verificaram que L. m. obscurus apresentou 15% e U. 

armatus 6.3% de peptídeos na faixa de massa supracitada (este último o que delineou maior 

representatividade entre os escorpiões não-Buthidae).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=33320&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=6888&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=6888&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=6888&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=6888&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=6888&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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A seguir, na tabela 1 é apresentada uma exposição de estudos proteômicos realizados 

em peçonhas de escorpiões pertencentes à família Buthidae, e em seguida, estão relacionados 

os estudos para espécies pertencentes à outras famílias.  

 

 
Tabela 1 - Análises proteômicas realizadas em peçonha de escorpiões da família Buthidae. 

Espécie Localização Número de compostos 

(famílias de proteínas 

identificadas) 

Equipamento e estratégia 

analítica 

Referências 

bibliográficas 

Família Buthidae 

Tityus serrulatus Brasil 380 componentes (toxinas de 

canais de sódio e potássio). 

MALDI-TOF/MS. 

Peçonha obtida por 

estimulação elétrica e 

dializada. 

(PIMENTA 

ADRIANO et 

al., 2001) 

 

 

29 componentes (toxinas de 

canais de potássio, 

hipotensinas, scorpine-like e 

PAPEs). 

MALDI- TOF/TOF. 

Análise da fração solúvel 

em TFA 0,1%. 

(RATES et al., 

2008) 

Tityus 

cambridgei 

Brasil 60 componentes (toxinas de 

canais de sódio e potássio). 

ESI-MS. Peçonha coletada 

por estimulação elétrica. 

Análise da fração solúvel 

em água. 

(BATISTA et 

al., 2004) 

Tityus costatus Brasil 86 componentes (peptídeos 

scorpine-like, toxinas de 

canais de sódio e potássio,  

antimicrobianos). 

LC/ESI-MS/MS. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. Análise da fração 

solúvel em água. 

(DIEGO-

GARCÍA et al., 

2005) 

Tityus stigmurus Brasil 100 componentes (toxinas de 

canais de sódio, potássio, 

PAPE, hyaluronidase, 

lisozima). 

MALDI-TOF MS. Análise 

da fração solúvel em água. 

(BATISTA et 

al., 2007) 

Tityus bahiensis Brasil 464 componentes. 2D-LC/MS. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. Análise da fração 

solúvel da em TFA 0,1% 

ou ácido acético 0,1%. 

(NASCIMENT

O et al., 2006) 

Tityus 

discrepans 

Venezuela 205 componentes. ESI-MS e MALDI-

TOFMS 

(BATISTA 

CESAR et al., 

2006) 

Tityus metuendus Brasil 111 componentes 

identificados (toxinas de 

canais de sódio, potássio, 

metaloproteinases, 

hialuronidase, enzimas 

conversoras de angiotensina 

e endotelina, alérgenos). 

LC – MS/MS. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. Análise da fração 

solúvel em água. 

(BATISTA et 

al., 2018) 

Tityus obscurus Brasil 320 peptídeos, dos quais 27 

identificados (hipotensinas, 

alérgenos e toxinas de canais 

de potássio). 

LC-MS/MS. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. Análise da fração 

solúvel em 50% 

ACN (v/v), tratada com 

coquetel de inibidores. 

(DIAS et al., 

2018) 
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Tityus pachyurus Colombia 104 componentes (toxinas de 

canais de sódio e potássio). 

ESI-MS/MS. (BARONA et 

al., 2006) 

Leiurus 

quinquestriatus 

quinquestriatus 

Sudão 380 componentes. 2D-LC/MS. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. Análise da fração 

solúvel da em TFA 0,1% 

ou ácido acético 0,1%. 

(NASCIMENT

O et al., 2006) 

Leiurus 

quinquestriatus 

hebraeus 

Sudão 554 componentes. 2D-LC/MS. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. Análise da fração 

solúvel da em TFA 0,1% 

ou ácido acético 0,1%. 

(NASCIMENT

O et al., 2006) 

Androctonus 

bicolor 

China 16 componentes 

identificados (toxinas de 

canais de sódio, potássio, 

cálcio e inibidor do tipo 

Kunitz)*. 

LC – MS/MS. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. Análise da fração 

solúvel em água. 

(ZHANG et al., 

2015) 

Androctonus 

crassicauda 

Turquia 80 componentes (toxinas e 

canais de sódio). 

LC-MS. Peçonha coletada 

por estimulação elétrica. 

Análise da fração solúvel 

em água. 

(CALISKAN et 

al., 2006) 

Androctonus 

mauretanicus 

mauretanicus 

Marrocos 80 componentes (toxinas de 

canais de sódio e potássio). 

MALDI-TOF/MS. 

Peçonha coletada 

manualmente. Análise da 

peçonha dialisada em água. 

(OUKKACHE 

et al., 2008) 

Buthacus 

macrocentrus 

Turquia 60 componentes (toxina de 

canal de sódio). 

LC–MS. Peçonha coletada 

por estimulação elétrica. 

Análise da fração solúvel 

em água. 

(CALISKAN et 

al., 2012) 

Parabuthus 

transvaalicus 

África do 

Sul 

100 componentes (toxina de 

canal de potássio). 

MALDI-TOF. Peçonha 

coletada manualmente.  

(INCEOGLU et 

al., 2003) 

Mesobuthus 

tumulus 

Índia 665 componentes. LC/ESI-MS e MALDI-

TOF/MS. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. Análise da fração 

solúvel em água 

acidificada com ácido 

acético, pH 3,0. 

(NEWTON 

KIRSTI et al., 

2007) 

Mesobuthus 

martensii 

China 227 componentes 

identificados (toxinas de 

canais de sódio, potássio, 

cloro, peptídeos 

antimicrobianos, inibidor de 

protease, defensinas e 

outros). 

LC/ESI-Q-TOF MS. 

Peçonha coletada por 

estimulação elétrica. 

Análise da fração solúvel 

em água. 

(XU et al., 

2014) 

Centruroides 

hentzi 

 

EUA 122 componentes 

identificados (toxinas de 

canais de sódio, potássio, 

metaloproteases, 

serinoproteases, inibidores 

do tipo Kunitz, CRISP, 

IGFBP, quitinase, dentre 

outros). 

LC–MS/MS. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica com análise da 

peçonha bruta. 

(WARD; 

ELLSWORTH; 

ROKYTA, 

2018) 
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Rhophalurus 

junceus 

Cuba 172 (machos) e 193 (fêmeas) 

componentes identificados 

(toxinas de canais de sódio, 

potássio e peptídeos 

antimicrobianos).  

LC-MS/MS. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. Análise da fração 

solúvel em água, separada 

por HPLC (coluna de 

C18).  

(RODRÍGUEZ-

RAVELO et al., 

2015) 

Lychas 

marmoreus 

obscurus 

Australia >100 componentes (Toxina 

de cal de potássio e sódio, 

NDBP grupo 4 - 

antimicrobiano). 

MALDI-TOF. Peçonha 

coletada manualmente. 

Análise de fração solúvel 

em 0,05%, TFA e 45% 

ACN. 

(SMITH; 

JONES; 

ALEWOOD, 

2012) 

Família Urodacidae 

Urodacus 

yaschenkoi 

Australia >100 componentes.( NDBP – 

grupo 2 e 4 - 

antimicrobiano/citolítico, 

scorpine). 

MALDI-TOF. Peçonha 

coletada manualmente. 

(SMITH; 

JONES; 

ALEWOOD, 

2012) 

Urodacus 

elongatus 

Australia >100 componentes (NDBP – 

grupo 2 e 4 - 

antimicrobiano/citolítico 

scorpine, La1). 

MALDI-TOF. Peçonha 

coletada manualmente. 

(SMITH; 

JONES; 

ALEWOOD, 

2012) 

Urodacus 

armatus 

Australia >100 componentes (NDBP – 

grupo 2 e 4 – 

antimicrobiano/citolítico, 

scorpine). 

MALDI-TOF. Peçonha 

coletada manualmente. 

(SMITH; 

JONES; 

ALEWOOD, 

2012) 

Família Scorpionidae 

Opistophthalmus 

glabrifrons  

Australia >100 componentes. MALDI-TOF. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. 

(SMITH; 

JONES; 

ALEWOOD, 

2012) 

Pandinus 

imperator 

Australia >100 componentes (Calcina, 

toxinas de canal de potássio, 

scorpine e antimicrobiano). 

MALDI-TOF. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. 

(SMITH; 

JONES; 

ALEWOOD, 

2012) 

Heterometrus 

longimanus 

Singapura ~78 componentes (Toxinas 

de canais de sódio, potássio, 

cálcio e cloro,  peptídeos 

antimicrobianos, inibidor de 

protease, toxina 

dermonecrótica). 

MALDI-TOF/TOF. 

Peçonha coletada por 

estimulação elétrica. 

(BRINGANS et 

al., 2008) 

Pandinus 

cavimanus 

 

África do 

Sul 

393 componentes (Toxinas 

de canais de potássio, 

peptídeo La1, CRISP, 

peptídeos citolíticos, 

antimicrobianos e elastase). 

LC‐MS/MS e MALDI‐

TOF MS. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. 

(Diego-Garcia 

et al., 2012) 

 

Scorpio maurus 

palmatus 

Egito 65 componentes (Toxinas de 

canais de potássio e 

peptídeos antimicrobianos). 

RP-HPLC seguido de LC–

MS–ESI. Peçonha coletada 

por estimulação elétrica e 

analisada a Fração solúvel 

em água. 

(ABDEL-

RAHMAN et 

al., 2013) 

Família Hemiscorpiidae 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=6888&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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Opisthacanthus 

cayaporum 

Brasil 262 componentes (Toxinas 

de canais de sódio e 

potássio). 

LC/ESI-MS e MALDI-

TOF-MS. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica e analisada a 

Fração solúvel em água. 

(SCHWARTZ 

et al., 2008) 

Família Vaejovidae 

Vaejovis 

spinigerus 

Austrália >100 componentes. MALDI-TOF. Peçonha 

coletada por estimulação 

elétrica. 

(SMITH; 

JONES; 

ALEWOOD, 

2012) 

Fonte - Tabela adaptada e atualizada de Abdel-Rahman, Harrison e Strong (2015). * Banco de dados para busca 

por similaridade restrita as sequências previamente identificadas no transcriptoma realizado para a glândula de 

peçonha da espécie em estudo. 

 

 

É importante salientar que, embora as análises proteômicas apresentem limitações e 

algumas dificuldades nas análises dos dados, entre as principais vantagens desta abordagem 

estão a informação precisa sobre a diversidade de peçonhas de escorpiões, bem como a 

possibilidade de caracterizar novos peptídeos, potencialmente úteis como agentes terapêuticos 

e ferramentas biotecnológicas (ABDEL-RAHMAN; HARRISON; STRONG, 2015). 

Apesar da existência de diversos grupos de pesquisa na área da Toxinologia dedicados 

ao estudo da peçonha de escorpiões, os dados de caracterização bioquímica, biológica e de 

elucidação do repertório molecular ainda são escassos. Existem aproximadamente 1600 

espécies de escorpiões e dentre as famílias as quais estas pertencem, a que possui maior 

número de representantes é a Buthidae, na qual estão agrupadas a grande maioria das espécies 

clinicamente importantes. No Brasil, o gênero de principal interesse médico é o Tityus. No 

estado do Rio Grande do Norte e em diversos estados da região Nordeste são encontradas as 

espécies T. stigmurus (principal causador de envenenamentos), T. neglectus e T. pusillus. 

Embora algumas abordagens tenham focado na espécie T. stigmurus, pouco se conhece sobre 

seus efeitos biológicos, bem como informações acerca da constituição da peçonha são 

limitadas. As espécies T. neglectus e T. pusillus não apresentam descrição de caracterização 

funcional e composição da peçonha até o momento, sendo este trabalho o primeiro relato da 

literatura reportando a caracterização de suas peçonhas. Diante disso, a análise proteômica e 

funcional da peçonha destas espécies poderá contribuir significativamente tanto para a 

elucidação do repertório molecular das toxinas, quanto para o entendimento dos mecanismos 

moleculares desencadeados por essas peçonhas.  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=33320&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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2 OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterização química da peçonha dos escorpiões Tityus stigmurus, Tityus neglectus 

e Tityus pusillus utilizando análise proteômica “bottom-up” e avaliação de atividades 

biológicas in vitro e in vivo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Análise proteômica nas peçonhas de Tityus stigmurus, Tityus neglectus e Tityus 

pusillus utilizando a abordagem de “bottom-up”: 

 

- Identificar peptídeos usando comparação dos espectros de MS
2
 experimentais com espectros 

teóricos em processo denomindado PSM (“peptide spectrum match”); 

- Analisar os espectros de MS
2
 experimentais utilizando sequenciamento “de novo” e busca 

por similaridade de sequência; 

- Reconhecer as famílias de proteínas identificadas. 

 

 Caracterização biológica: 

 

- Avaliar as atividades fosfolipásica, hialuronidásica e proteolítica nas peçonhas de T. 

stigmurus, T. neglectus e T. pusillus;  

- Analisar o efeito hemostático das peçonhas de T. stigmurus e T. neglectus; 

- Realizar testes antimicrobianos contra bactérias e leveduras para as peçonhas de T. 

stigmurus, T. neglectus e T. pusillus; 

- Analisar a reatividade cruzada do soro antiescorpiônico para as peçonhas de T. neglectus e 

T. pusillus; 

- Avaliar a citotoxicidade in vitro, em ensaios de viabilidade celular, para as peçonhas de T. 

stigmurus e T. neglectus; 

- Analisar o efeito imunomodulador em cultura de células macrófagos para as peçonhas de T. 

stigmurus e T. neglectus; 
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- Identificar os efeitos tóxicos do envenenamento in vivo, usando camundongos BALB/c, com 

determinação da DL50 para a peçonha de T. stigmurus. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. Materiais 

Fibrinogênio bovino, albumina de soro bovino (BSA), inibidores de protease 1,10-

fenantrolina e fenilmetilsulfonil fluoreto (PMSF), ácido hialurônico e brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (CTAB) foram adquiridos da Sigma Aldrich (St. Louis, MO, EUA). 

A dosagem de proteínas foi realizada utilizando Bicinchoninic acid (BCA) assay kit, Pierce 

(Rockford, IL, EUA). Todos os reagentes para eletroforese em gel de poliacrilamida com 

dodecilsulfato de sódio (SDS-PAGE) foram adquiridos da GE Healthcare (Piscataway, NJ, 

EUA). O soro antiescorpiônico utilizado foi fornecido pelo Instituto 

Butantan (lote: 0905104/A). Anticorpo secundário de cabra anti-IgG de cavalo conjugado 

com fosfatase alcalina (GAH/IgG-AP), 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) e azul de 

nitrotetrazólio (NBT) foi adquirido da Promega Corp. (Madison, Wisconsin, USA). Todos os 

outros reagentes e solventes usados foram de grau analítico. Água ultrapura (Milli-Q) foi 

utilizada para a realização dos experimentos.  

 

3.2 Animais 

Camundongos machos e fêmeas BALB/c (34,3 g ± 1,3 g) com 6 - 8 semanas de idade 

foram obtidos do Biotério de Criação de Animais do Centro de Ciências da Saúde da UFRN. 

Os animais foram mantidos com livre acesso a água e ração comercial e temperatura 

controlada (22 ± 2 °C). Os experimentos foram realizados de acordo com as diretrizes 

estabelecidas para o uso de animais em laboratório. O estudo foi aprovado pela Comissão de 

Ética em Pesquisa no Uso de Animais (CEUA) da UFRN, sob protocolo número 028/2014. 

Espécimes de escorpião T. stigmurus (machos e fêmeas) foram coletados em áreas 

urbanas da região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Espécimes de 

escorpiões T. neglectus e T. pusillus (machos e fêmeas) foram coletados na Reserva Particular 

do Patrimônio Natural Mata da Estrela, localizada no município de Baía Formosa, Rio Grande 

do Norte, Brasil (latitude 06° 22' 45,63'' S e longitude 35° 00' 45,97'' W). A captura, 

manutenção em cativeiro e coleta da peçonha foi autorizada pelo ICMBio (Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade), com número de autorização 41490-1, registrado 

no SISBio (Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade). Os escorpiões foram 

mantidos em caixas plásticas com água ad libitum e alimentados mensalmente com grilos e 

baratas. A coleta da peçonha foi realizada uma vez por mês, 15 dias após a alimentação. 

http://ludwigbiotec.com.br/_upload_c/files/PMSF.pdf


57 

 

3.3 Peçonha  

A peçonha bruta dos escorpiões foi obtida por estimulação elétrica do telson, de 80 

animais da espécie T. stigmurus (Tsti), 17 animais da espécie T. neglectus (Tneg) e 40 

animais da espécie T. pusillus (Tpus). A peçonha trabalhada neste estudo consistiu em pool 

coletado por um período de 6 meses. A secreção foi coletada por uma micropipeta e diluída 

em microtubo com água ultrapura (em banho de gelo). Depois de centrifugado durante 10 

min, 10,000 g e 4 ºC para remover os materiais insolúveis, o sobrenadante foi recolhido, seco 

a vácuo (Concentrator Plus, Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) e armazenado a -20 ºC. Para a 

realização dos testes, a peçonha foi solubilizada em água ultrapura ou tampão fosfato salina 

(PBS). O PBS continha NaCl 137 mM, KCl 3 mM, KH2PO4 1.5 mM, Na2HPO4 10 mM, pH 

7.4. Excepcionalmente, para as análises de espectrometria de massas, as peçonhas de Tneg e 

Tpus não foram centrifugadas para remoção de fração insolúvel, sendo analisadas na 

integralidade. 

 

3.4 Determinação de Concentração de Proteína 

A concentração de proteínas na peçonha para os ensaios bioquímicos e testes 

biológicos foi mensurada pelo método do ácido bicinconínico utilizando BCA assay kit 

Pierce™, seguindo as instruções do fabricante (Thermo Scientific™), e leitor de microplacas 

(µQuant™ - BioTek, Winooski, VT, EUA). Nas análises de espectrometria de massa, a 

concentração de proteína foi estimada fluorometricamente usando o kit de ensaio Qubit ™ 2,0 

seguindo as instruções do fabricante (Invitrogen). 

 

3.5 SDS-PAGE 

O perfil eletroforético das amostras foi analisado por eletroforese em gel a 12% de 

poliacrilamida em presença de dodecilsulfato de sódio (SDS-PAGE), utilizando o sistema de 

mini gel GE Healthcare (Piscataway, NJ, EUA), como previamente descrito (LAEMMLI, 

1970). A massa molecular relativa de proteínas foi comparada a mistura de proteínas padrão 

de migração eletroforética, obtida comercialmente (8 – 220 kDa, Sigma-Aldrich). Os géis 

foram corados com Coomassie Brilliant Blue (CBB) R250 (GE Healthcare). Análise de 

densitografia dos géis foi realizada utilizando o programa de processamento de imagem 

“ImageJ” (<https://imagej.net/Welcome>) (SCHNEIDER; RASBAND; ELICEIRI, 2012). 
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3.6 Análise Proteômica 

3.6.1 Digestão das proteínas da peçonha 

A análise de espectrometria de massas para a peçonha de Tsti foi realizada utilizando a 

fração solúvel, e as análises para as peçonhas de Tneg e Tpus foram realizadas com a peçonha 

bruta (sem a etapa de centrifugação). A análise por LC-MS/MS das peçonhas foi realizada por 

meio de um procedimento ligeiramente modificado (MELANI et al., 2015). Uma alíquota de 

100 μg de peçonha foi solubilizada em solução contendo 7 M de uréia, 2 M de tiouréia em 0,1 

M de bicarbonato de trietilamônio (TEAB - sigma), pH 8,5. As ligações dissulfeto foram 

reduzidas pela adição de ditiotreitol (DTT-Sigma) com concentração final de 0,03 M e 

incubação a 37 ºC por 60 min. Os resíduos de cisteínas foram carboxamidometilados por 

adição de iodoacetamida na concentração final de 0,05 M e incubação à temperatura 

ambiente, durante 60 min, no escuro. As amostras foram diluídas 10x em 0,1 M de TEAB 

para um volume final de 200 µl. Aliquotas de 100 µl foram digeridas com tripsina (protease / 

substrato na proporção 1:50 (p/p) - Promega) e GluC (protease / substrato na proporção 1:20 

(p/p) - Sigma-Aldrich) e incubadas a 37 ºC overnigth, no escuro. A proteólise foi 

interrompida adicionando ácido trifluoroacético (TFA) a 40% para concentração final de 5% 

(v/v). As soluções de peptídeos foram centrifugadas a 10,000 xg, por 5 min, 4 °C e os 

sobrenadantes foram coletados e dessalinizados em colunas Macro Spin C18 (Harvard 

Apparatus) de acordo com as instruções do fabricante. Os sobrenadantes contendo as 

proteínas digeridas foram secos a vácuo e ressuspensos em 0,1% de ácido fórmico para 

quantificação e aquisição de dados de MS. 

 

3.6.2 Análise de Espectrometria de Massas 

As amostras de peçonhas digeridas com tripsina e gluC e ressuspensas em 0,1% de 

ácido fórmico foram fracionadas utilizando um sistema nanoHPLC Easy-nLC II (Thermo 

Scientific) em pré-coluna de 2 cm x 150 de diâmetro interno (Reprosil - Pur C18 - AQ, 5 µm, 

300 Å, Dr. Maisch) e coluna 15 cm x 75 µm de diâmetro interno (Reprosil - Pur C18 - AQ, 3 

µm, 300 Å, Dr. Maisch) acoplada a um espectrômetro de massa LTQ Velos Orbitrap (Thermo 

Scientific). As análises foram realizadas na Unidade Proteômica do departamento de 

Bioquímica (Instituto de Química) da UFRJ. A cromatografia foi realizada utilizando como 

fase móvel A (aquosa) 95% de água, 5% de acetonitrila e 0,1% de ácido fórmico e fase móvel 

B (orgânica) 5% de água, 95% de acetonitrila e 0,1% de ácido fórmico em taxa de fluxo 

equivalente a 250 nL/min. As corridas foram realizadas em gradiente por 120 min (5 - 40% de 
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B por 107 min, 40 - 95% de B por 5 min e 95% de B durante 8 min). O espectrômetro de 

massas Orbitrap foi operado no modo de aquisição dependente de dados (DDA) para alternar 

automaticamente entre as aquisições “full scan MS” (analisador de massa FTMS, 60.000 de 

resolução, AGC 1 x 10
4
 íons, faixa 350 - 2.000 m/z) e MS/MS (analisador de massa FTMS, 

resolução 7,500, AGC 5 x 10
4
 íons). A fragmentação por HCD-MS/MS (energia de colisão 30 

e tempo de ativação de 10 ms) foi realizada para os 10 íons mais intensos. 

 

3.6.3 “Peptide Spectrum Matching” (PSM) 

Os arquivos .raw foram processados usando o “software” Proteome Discoverer 1.4 

(Thermo Scientific) e extraídos para o formato .mgf. O banco de dados consistiu de 

sequências de proteínas da ordem Scorpiones, provenientes do Uniprot e NCBI (31–01-2017), 

adicionados de sequências de ESTs da espécie T. stigmurus, traduzidas manualmente usando 

ORFfinder (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/) e BLASTx 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). O banco de dados consistiu em 7603 sequências no 

total. Além disso, 127 sequências protéicas de contaminantes comuns em espectrometria de 

massas e sequências invertidas foram incorporadas ao banco de dados. A análise dos dados 

foi realizada utilizando o “software” PatternLab for Proteomics v4.0 com comparação 

experimental dos dados de MS2 contra espectros teóricos. Para a realização das buscas, os 

seguintes parâmetros foram considerados: carboxamidometilação de cisteínas como 

modificações fixas, oxidação da metionina como modificações variáveis, 10 ppm de 

tolerância de massa precursora, busca de massas entre 550-5500 Da. SEPro (“search engine 

processor” v3.2.0.2) foi utilizado no processamento e avaliação dos resultados de busca de 

peptídeos (CARVALHO et al., 2012). Apenas os peptídeos com mais de 6 resíduos de 

aminoácidos e com uma pontuação de corte de 1% na taxa de falsos-positivos (FDR) foram 

aceitos. Proteínas identificadas foram filtradas com o modo de máxima parcimônia (ZHANG; 

CHAMBERS; TABB, 2007), e somente consideradas aquelas com pelo menos 1 peptídeo 

único. A análise de quantificação relativa das proteínas e peptídeos identificados foi realizada 

pelo método de “label free” utilizando o fator de abundância espectral normalizado (NSAF) 

(ZYBAILOV et al., 2006). 
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3.6.4 Análises de sequenciamento de novo – Busca por similaridade de Sequência (SSS) 

Os arquivos .mgf foram processados usando o “software” PEAKS Studio 8.0 

(Bioinformatics Solutions Inc., ON, Canadá). A tolerância do erro de massa parental foi 

ajustada para 10 ppm e a tolerância do erro de massa do fragmento foi de 0.1 Da. A 

carbamidometilação da cisteína foi considerada como uma modificação fixa e a oxidação da 

metionina como modificação variável. O sequenciamento de novo foi realizado usando um 

banco de dados de proteínas (como descrito anteriormente). Apenas os peptídeos com mais de 

6 resíduos de aminoácidos e com um ponto de corte de 1% de FDR foram aceitos. Nesta 

abordagem, apenas foram consideradas as identificações com pelo menos 3 peptídeos 

identificados para as sequências protéicas. 

 

3.6.5 Análise Funcional 

A predição da função das proteínas e peptídeos identificados foi realizada usando 

BLASTp (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), selecionando o banco de dados de 

proteínas nr e restrição para a ordem Scorpiones (taxid: 6855) (ALTSCHUL et al., 1990). A 

presença de domínios conservados também foi utilizada para guiar a atribuição funcional. 

 

3.7. Testes Bioquímicos e Biológicos 

3.7.1. Atividade Fosfolipase A2   

A atividade da fosfolipase A2 (PLA2) em Tsti e frações solúveis das peçonhas de Tneg 

e Tpus foi determinada utilizando uma suspensão de gema de ovo como substrato, em placas 

de microtitulação, conforme descrito por FÉLIX-SILVA  e colaboradores (2017) com 

algumas modificações. Inicialmente, a gema de ovo foi homogeneizada com PBS numa 

proporção de 1:3 (v/v), e em seguida centrifugada a 720 xg, durante 2 min, a temperatura 

ambiente. O sobrenadante, denominado como suspensão mãe de gema de ovo (substrato), foi 

aliquotado, e armazenado em freezer -20 ºC. A concentração de substrato utilizada no ensaio 

foi determinada como aquela equivalente a uma absorbância de 0,6 a 925 nm (o substrato foi 

diluído em 200 mM NaCl, 5 mM CaCl2, tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,4). O ensaio foi 

realizado adicionando 100 μL de suspensão de substrato misturado a 100 μL de solução 

contendo diferentes quantidades das peçonhas em PBS (0,15 – 20,0 μg), a 37 ºC por 2 h, com 

a absorbância mensurada a 925 nm, utilizando um leitor de microplacas (Epoch-BioTek, 

Winooski, VT, EUA). A atividade fosfolipásica foi determinada turbidimetricamente e 
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calculada como a porcentagem do substrato remanescente, comparado ao controle negativo 

em que apenas o substrato foi incubado (ausência de peçonha) e controle positivo (5 µg de 

peçonha de Bothrops erythromelas). 

 

3.7.2 Atividade Hialuronidase 

A atividade da hialuronidase em Tsti, Tneg e Tpus foi determinada 

turbidimetricamente utilizando o ácido hialurônico (HA) como substrato, conforme descrito 

por PAIXÃO-CAVALCANTE e colaboradores (2015), com algumas adaptações. O ensaio foi 

realizado em placas de microtitulação e a mistura reacional continha tampão acetato (0,2 M 

acetato de sódio, pH 6,0 contendo 0,15M NaCl), 10 μg de ácido hialurônico (0,5 μg/μL em 

tampão acetato) com diferentes concentrações das peçonhas em PBS (0,15 – 10,0 μg), para 

um volume final de 100 μL. Para cada concentração da peçonha, foram preparados amostra 

controle (sem ácido hialurônico). Após a incubação por 30 min (Tsti) ou 60 min (Tneg ou 

Tpus) a 37 ºC, a reação enzimática foi interrompida pela adição de 200 μL de CTAB a 2,5% 

(p / v) em NaOH a 2% (p / v). A absorvância foi mensurada a 405 nm, utilizando um leitor de 

microplacas (Epoch-BioTek, Winooski, VT, USA). Os resultados foram expressos como 

porcentagem do ácido hialurônico remanescente (ausência de enzima / peçonha foi 

considerada como controle negativo, equivalente a 100% de HA). A peçonha de T. serrulatus 

(2,5 µg) foi utilizada como controle positivo. 

 

3.7.3 Atividade Fibrinogenolítica 

A atividade proteolítica em Tsti, Tneg e Tpus foi avaliada utilizando o ensaio de 

atividade fibrinogenolítica. A atividade de hidrólise do fibrinogênio foi determinada conforme 

descrito por MENEZES  e colaboradores (2014) com algumas modificações. Resumidamente, 

60 µg de fibrinogênio bovino em PBS foram incubados com 20 µL das peçonhas em 

diferentes concentrações (5,0 – 20,0 µg) durante 4 h. Para o teste de inibição, 20 µL das 

peçonhas com ou sem inibidores específicos de protease foram pré-incubados por 15 min. Os 

inibidores ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), 1,10-fenantrolina e fenilmetilsulfonil 

fluoreto (PMSF) foram utilizados na concentração de 5 mM. Alternativamente, o efeito de 

íons metálicos na atividade enzimática foi avaliado utilizando CaCl2 e ZnCl2 (10 mM). O 

volume de reação utilizado para todos os testes foi de 50 µL. A reacão foi interrompida por 

adição de tampão de amostra de eletroforese (contendo 10% de β-mercaptoetanol e 2% de 

SDS), seguida de incubação a 100 ºC, por 5 minutos, e sujeita posteriormente a separação em 

http://ludwigbiotec.com.br/_upload_c/files/PMSF.pdf
http://ludwigbiotec.com.br/_upload_c/files/PMSF.pdf
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SDS-PAGE (12%). Os géis foram corados com CBB e analisados por densitografia como 

descrito anteriormente (item 3.5). 

 

3.7.4 Testes de TP e TTPa 

Os testes de tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) e tempo de 

protrombina (TP) foram realizados conforme descrito por MENEZES e colaboradores 

(2014). Para a determinação do TTPa, foram adicionados 30 μL de PBS ou Tsti (50, 100 e 

330 μg) ou Tneg (50, 100 e 200 μg) diluídos em PBS a 70 μL de plasma citratado, em um 

volume final de 100 μL. As amostras foram homogeneizadas e pré-incubadas por 1 min (37 

ºC). Em seguida, 100 μL de reagente TTPa (fosfolipídios e ácido elágico - Labtest) foram 

adicionados e incubados por 3 min a 37 ºC. Após o período de incubação, a coagulação foi 

iniciada pela adição de 100 μL de 25 mM CaCl2 (Labtest) e o tempo de coagulação foi 

mensurado em segundos utilizando um coagulômetro (analisador CLOTimer, Drake 

Eletrônica e Comércio Ltda., Brasil). Para determinação do TP, 70 μL de plasma citratado 

foram adicionados a 30 μL de PBS ou Tsti (50, 100 e 330 μg) ou Tneg (50, 100 e 200 μg) 

diluído em PBS, homogeneizados e pré-incubados por 4 min a 37 ºC. Posteriormente, 

foram adicionados 200 μL do reagente de TP (extrato de cérebro de coelho e cloreto de 

cálcio - Labtest) e o tempo de coagulação foi mensurado pelo coagulômetro. O plasma 

utilizado neste estudo trata-se de pool obtido por punção venosa, com coleta realizada em 

voluntários sadios, em jejum durante 4 horas, aprovado pela comissão de ética em pesquisa 

com humanos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o parecer número 

2.809.485 (CAAE 92768218.0.0000.5292). 

 

3.7.5 Atividade Antimicrobiana – Método de Microdiluição em caldo  

Na avaliação da atividade antimicrobiana, foram utilizadas as seguintes bactérias 

gram-positivas: Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus epidermidis ATCC 

12228, Enterococcus faecalis ATCC 29212 e Streptococcus mutans ATCC 25175; bactérias 

gram-negativas: Pseudomonas aeruginosa ATCC 28753 e Escherichia coli ATCC 25922; e 

as leveduras: Candida albicans ATCC 90027, Candida kruzei ATCC 6258, Candida glabrata 

ATCC 2001 e Candida parapsilosis ATCC 22019. Os microrganismos foram fornecidos pelo 

Laboratório de Microbiologia Clínica da UFRN e mantidos em ágar nutriente a 4 ºC, ou ainda 

armazenados em freezer -80 ºC. Para o inóculo bacteriano foram utilizadas placas de cultura 

com 24 h de incubação em condição aeróbia, em ágar Brain Heart Infusion (BHI) (Difco, 
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Becton, Dickinson and Company, EUA), com exceção de S. mutans, que foi cultivado por 48 

h em Ágar Mueller Hinton (MH) (HiMedia, Índia), suplementado com 20% de sacarose, em 

condições microaerofílicas. As leveduras foram cultivadas durante 48 h em ágar BHI 

suplementado com 2% de glicose. 

Todas as placas de cultura microbiana foram incubadas a 35 ºC ± 2 ºC. A atividade 

antimicrobiana de Tsti, Tneg e Tpus foi determinada pelo método de microdiluição em caldo, 

em placas de microtitulação, seguindo as orientações do Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI), com algumas modificações (PATEL et al., 2015). Cinquenta microlitros de 

suspensão microbiana (5 x 10
5
 células) e 50 μl de diferentes concentrações de Tsti, Tneg e 

Tpus em PBS (diluído 4x em água) foram adicionados a cada poço em placas de 

microtitulação, para uma concentração final de proteínas equivalentes a 7,8 – 500,0 μg/mL. 

As placas foram incubadas a 35 ºC ± 2 ºC, por 24 h. Além disso, placas inoculadas com S. 

mutans foram incubadas em microaerofilia. Meio estéril com antimicrobianos (Vancomicina - 

gram positiva, Gentamicina - gram negativa, e Anfotericina B - leveduras) e germicida 

(Clorexidina - S. mutans) foram utilizados como controle para a inibição do crescimento. 

Meio apenas com microrganismos foram utilizados como controle positivo de crescimento e 

meio com microrganismos e PBS (diluído 4x em água) foi utilizado como controle de 

interferência. A absorbância foi lida a 595 nm utilizando um leitor de microplacas (Epoch-

BioTek, Winooski, VT, EUA), e a turbidez foi avaliada como uma representação do 

crescimento microbiano. A concentração inibitória mínima (CIM) foi definida como a menor 

concentração capaz de inibir o crescimento microbiano (HANCOCK, 2008).  

 

3.7.6 Ensaio de Viabilidade Celular 

A citotoxicidade de Tsti e Tneg foi avaliada em células de fibroblastos de 

camundongo (Mus musculus) - 3T3 (ATCC CCL-164), células de rim de macaco 

(Cercopithecus aethiops) - VERO E6 (ATCC CRL-1586), células embrionárias de rim de 

humano (Homo sapiens) – HEK 293 (ATCC CRL-1573), e macrófagos de camundongo (Mus 

musculus) - Raw 264.7 (ATCC TIB-71) conforme descrito por FÉLIX-SILVA e 

colaboradores (2014) com algumas modificações. As linhagens celulares foram fornecidas 

pelo Laboratório de Biotecnologia de Polímeros Naturais da UFRN. A viabilidade celular foi 

mensurada pelo ensaio de brometo de 3- (4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio (MTT) 

(MOSMANN, 1983). As células foram cultivadas utilizando meio Dulbecco’s Modified 

Eagle’s (DMEM), suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS), adicionado de 
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estreptomicina (100 µg/mL)/penicilina (100 U/mL) em um ambiente estéril a 37 °C com 5% 

CO2 e atmosfera humidificada. As células foram transferidas para microplacas de 96 poços a 

uma densidade de 5 x 10
3
 células/poço (3T3 e Vero E6) e 7 x 10

3
 células / poço (Raw) e 

incubadas com 100 μL de meio (com FBS), a 37 °C e 5% de CO2, “overnight”. No dia 

seguinte, o meio foi removido e 100 μL de meio sem FBS foi adicionado as células e 

incubado à 37 °C e 5 % de CO2, durante 24 h. No dia seguinte, novamente o meio foi 

removido e as peçonhas diluídas em meio foram adicionadas em diferentes concentrações 

(6,25 – 400,0 μg/ml em um volume final de 100 μL) durante um período de 24 h. Meio 

apenas com células foi usado como controle de crescimento positivo. Em seguida, o meio foi 

removido e 100 μL de MTT (5 mg/mL) dissolvidos em DMEM sem FBS foram adicionados e 

incubados por 4 horas a 37 °C. Após a remoção dos sobrenadantes, foram adicionados 100 μL 

de etanol absoluto para solubilizar os cristais de formazan. A absorvância foi medida a 570 

nm num leitor de microplacas (Epoch-Biotek, Winooski, VT, USA). 

 

3.7.7 Produção de Óxido Nítrico (NO) 

O efeito de Tsti e Tneg na produção de NO in vitro foi determinada através da 

quantificação da produção de nitrito em sobrenadantes de cultura celular pelo método de 

Griess (GREEN et al., 1982). Células RAW 264.7 (3 x 10
5
 células/poço) foram colocadas em 

uma placa de 24 poços, com diferentes concentrações de Tsti (6,25, 50,0 e 200,0 µg/mL) e 

Tneg (6.25, 25,0 e 100,0 µg/mL), com ou sem LPS (2 µg/mL), e incubadas a 37 ºC e 5% de 

CO2, durante 24 h. No dia seguinte, alíquotas de 50 μL dos sobrenadantes de culturas foram 

incubadas com 50 μL de reagente de Griess (Sigma-Aldrich, Inc. FLUKA) à temperatura 

ambiente por 10 min. NaNO2 (1,25 – 30.0 µM) foi usado para gerar a curva padrão. A 

absorbância foi medida a 540 nm em leitor de microplacas (Epoch-Biotek, Winooski, VT, 

EUA). 

  

3.7.8 Western blot  

Na avaliação da reatividade cruzada do soro antiescorpiônico (SAE), 10 µg da 

peçonha de Tneg e Tpus e T. serrulatus (referência) foram solubilizados em tampão redutor 

ou não-redutor, separados através de SDS-PAGE (descrito no item 3.5) e eletrotransferidas 

para membranas de nitrocelulose (TOWBIN; STAEHELIN; GORDON, 1979). As 

membranas foram bloqueadas com PBS/BSA 5% e incubadas a temperatura ambiente por 1 h 
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com SAE (1:5.000). As proteínas imunorreativas foram detectadas usando GAH/IgG-AP 

(1:7.500) em PBS/BSA 1% a temperatura ambiente por 1 h. Em seguida, a membrana foi 

submetida a 3 lavagens por 10 min cada, com PBS/Tween-20 0,05%. Os blots foram 

revelados utilizando NBT/BCIP, de acordo com instruções do fabricante. 

 

3.7.9. Determinação da Letalidade e Avaliação dos Efeitos do Envenenamento 

A letalidade de Tsti foi avaliada em camundongos BALB/c e a DL50 foi calculada pelo 

método de Probit (FINNEY, 1971). Grupos de 6 animais receberam injeções intraperitoneais 

(i.p.) de doses crescentes de Tsti (5,0, 7,5, 10,0, 13,5, 17,0 / 20 g de peso animal) diluídos em 

200 μL de PBS. Os animais foram comparados com os animais do grupo controle (n = 6) que 

receberam apenas 200 μL PBS por injecção i.p.. Os animais foram observados durante um 

período de 48 h após as injeções de peçonha, e o número de animais mortos foi registrado. 

Para avaliação das alterações comportamentais e fisiológicas (efeitos observados em animais 

que receberam peçonha e estavam ausentes em animais controle - PBS), os animais foram 

observados durante os primeiros minutos (10, 30, 60 e 120 min) quanto a manifestação das 

seguintes alterações: agressividade, ataxia, contorção abdominal, convulsão, defecação, 

dispnéia, espasmos, fricção na boca, hiperatividade, hipersensibilidade, hipoatividade, 

hemorragia bucal, lacrimejamento, morte, movimentos da cauda, paralisia do trem posterior, 

piloereção, priarismo, prostração, pulos, respiração forçada ou com dificuldade, sialorréia, 

sudorese intensa e vocalizações.  

Alguns dos testes de caracterização biológica são apresentados juntamente com as 

identificações por análises de espectrometia de massa (Figura 7). 
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Figura 7 - Fluxograma da estratégia utilizada para a pesquisa das proteínas, testes biológicos e bioquímicos em 

Tsti. 

Fonte - Autoria própria. 
 

 

3.7.10. Análise Estatística 

As variáveis com distribuição normal (fosfolipase, hialuronidase, TTPa, TP, 

antimicrobiana, viabilidade celular e produção de óxido nítrico) foram estatísticamente 

analisadas utilizando one-way ANOVA seguido do pós-teste de comparações múltiplas de 

Tukey. A LD50 foi determinada utilizando o método de Probit. Todas as análises foram 

realizadas usando o GraphPad Prism versão 6.01 para Windows (San Diego, CA, EUA). 

Valores de p menores que 0,05 foram considerados significantes e os dados estão 

apresentados como média ± SEM  (Standard Error of the Mean ). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização proteômica das peçonhas  

4.1.1 Caracterização proteômica por PSM 

 

 As amostras de peçonhas submetidas às etapas de redução, alquilação, digestão (com 

as enzimas tripsina e GluC) e dessalinização, analisadas em triplicata, utilizando o 

espectrômetro de massas LTQ Orbitrap Velos, conduziu à identificação de 114 proteínas (48 

grupos) em Tsti, 113 proteínas (63 grupos) em Tneg e 62 proteínas (35 grupos) em Tpus, no 

modo de máxima parcimônia, com a metodologia de “Peptide Spectrum Match” (PSM). De 

acordo com os resultados da busca por similaridade utilizando o algoritmo BLASTp, foram 

identificadas para Tsti 22 famílias de proteínas, dentre elas 10 famílias de toxinas e possíveis 

toxinas. Tneg apresentou 29 famílias de proteínas, dentre elas 12 famílias de toxinas e 

possíveis toxinas. Tpus apresentou 22 famílias de proteínas e dentre estas, 12 famílias de 

toxinas e possíveis toxinas. A análise quantitativa foi realizada utilizando o fator de 

abundância espectral normalizado (NSAF) como parâmetro para o cálculo da porcentagem 

(Figura 8). 
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Figura 8 - Análise proteômica para a estratégia de PSM. Considerando as proteínas identificadas e o NSAF, a 

porcentagem de toxinas, possíveis toxinas e não toxinas são descritas nos gráficos A (Tsti), C (Tneg) e E (Tpus). 

Famílias de proteínas consideradas como toxinas e possíveis toxinas são detalhadas nos gráficos B (Tsti), D 

(Tneg) e F (Tpus). KTx - toxina bloqueadora de canal de potássio; NaTx - toxina moduladora de canal de sódio; 

CRISP – peptídeos secretados ricos em cisteína; BPPs – Peptídeos potencializadores da bradicinina; NDBPs – 

Peptídeos sem ligações dissulfeto. 

 

 

 O uso de NSAF para quantificar as famílias de proteínas e estimar a diversidade do 

proteoma tem sido utilizado em análises de venômica, exemplificado por estudos realizados 
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para as peçonhas das serpentes Bothrops jararaca (NICOLAU et al., 2017) e Crotalus 

durissus terrificus (MELANI et al., 2015). O NSAF é calculado pelo número de contagens 

espectrais (S) de uma proteína dividido pelo número de aminoácidos (L), e então dividido este 

valor pelo total de S/L para todas as proteínas (PAOLETTI et al., 2006). Esse método revelou 

que 98,31% do proteoma de Tsti é composto por toxinas e possíveis toxinas, enquanto apenas 

1,69% são consideradas não-toxinas (Figura 8A). Toxinas que modulam os canais de sódio 

constituem a família de proteínas mais abundantes na peçonha (41,95%). A segunda maior 

família de proteínas detectadas foram as toxinas que atuam em canais de potássio (27,52%), 

seguidas das metaloproteases (12,27%) e hipotensinas (4,04%) (Figura 8B). Juntas, as toxinas 

que atuam nos canais iônicos representam 69,47 % do total da peçonha. Entre as não-toxinas 

identificadas estão alfa-amilase (0,47%), proteína ligante a fator de crescimento semelhante à 

insulina (0,46%), hemocianina (0,36%), enzima conversora da angiotensina (0,19%), 

peptidilglicina alfa-amidante monoxigenase (0,09%), enzima conversora de endotelina 

(0,03%), fosfodiesterase (0,03%), tiorredoxina (0,02%), actina (0,01%), catepsina F (0,02%), 

fator de elongamento 1-alfa (0,01%) e gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (0,01%). Esses 

resultados indicam a identificação inédita de famílias de toxinas como fosfolipase A2 e serino 

protease, não identificadas nos estudos de proteoma e transcriptoma anteriormente realizados 

para a peçonha de Tityus stigmurus (ALMEIDA et al, 2012; BATISTA et al., 2007). No 

entanto, peptídeos aniônicos e lectinas, previamente identificados no transcriptoma de T. 

stigmurus, não foram detectados. A maioria das famílias de proteínas não tóxicas 

identificadas nesse trabalho não foram previamente descritas, exceção para as famílias de 

proteína ligante a fator de crescimento semelhante à insulina e enzima conversora da 

angiotensina, previamente identificadas por Almeida e colaboradores (2012). Desse modo, 

nesse estudo, identificamos 10 novas famílias de proteínas não tóxicas na peçonha de Tsti.  

Dentre as famílias de não toxinas previamente identificadas, mas não detectadas nesse estudo, 

estão lisosima (BATISTA et al., 2007) e arginina kinase (ALMEIDA et al, 2012). Essas 

variações nas observações podem ser explicadas pelas diferenças nas metodologias utilizadas, 

propriedades químicas dos peptídeos, abundância destas toxinas na peçonha e variações 

próprias da peçonha (variações regionais, genéticas, idade, alimentação e métodos de 

extração) e atualização dos bancos de dados. 

 As análises realizadas para Tneg mostraram que 94,29% do proteoma é composto por 

toxinas e possíveis toxinas, enquanto apenas 5,70% são consideradas não toxinas (Figura 8C). 

De modo oposto ao observado para Tsti, os peptídeos antimicrobianos são a família de 

proteínas mais abundante (26,79%). As toxinas que modulam os canais de sódio constituem a 
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segunda família de proteínas mais abundante em Tneg (26,76%), seguida pelas toxinas que 

atuam em canais de potássio (22,52%) (Figura 8D). Juntas, as toxinas que atuam nos canais 

iônicos representam 49,28 % do total da peçonha. Nesta peçonha, entre as possíveis toxinas, 

observamos a identificação de lectinas (0,67%), normalmente identificadas em escorpiões nos 

estudos de transcriptoma. Entre as não toxinas identificadas estão hemocianina (1,22%), alfa-

amilase (0,74%), enzima conversora da angiotensina (0,66%), fosfodiesterase (0,64%), fator 

de liberação de corticotropina (0,54%), actina (0,35%), peptidilglicina alfa-amidante 

monoxigenase (0,22%), enzima conversora de endotelina (0,17%), tioredoxina (0,14%), 

proteína da família Rab (0,04%), peptídeo ativador de lipólise 1-alfa (0,38 %), transferrina 

(0,12%), proteína epsilon-like 14-3-3 (0,07%), catepsina L (0,03%) e gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase (0.03%). 

 Apesar do reduzido número de proteínas identificadas para Tpus quando comparado a 

Tsti e Tneg, foi possível identificar um número considerável de família de toxinas e possíveis 

toxinas (12 famílias), que demonstram a expressiva complexidade da peçonha. As análises 

realizadas para Tpus mostraram que 98,47% do proteoma é constituído por toxinas e possíveis 

toxinas (o maior porcentual entre as três peçonhas), enquanto apenas 1,53% das identificações 

são consideradas não-toxinas (Figura 8E). Similarmente ao observado para Tsti e Tneg, as 

toxinas que modulam os canais iônicos possuem grande representatividade (72,55%). As 

toxinas moduladoras de canais de potássio constituem os peptídeos mais abundantes na 

peçonha (42,42%), seguido pelas toxinas que atuam em canais de sódio (30,13%). Importante 

notar a expressiva porcentagem de hipotensinas (16,74%) na constituição de Tpus (Figura 

8F). Entre as não toxinas identificadas estão as proteínas ligantes a fatores de crescimento 

semelhantes à insulina (0,43%), alfa-amilase (0,39%), enzima conversora da angiotensina 

(0,24%), peptidilglicina alfa-amidante monoxigenase (0,19%), fosfodiesterase (0,15%), 

enzima conversora de endotelina (0,06%), catepsina D (0,03%), gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase (0,02%) e transferrina (0,01%). 

 Esta abordagem de análise proteômica, reconhecida como padrão ouro na avaliação de 

amostras biológicas (ZHANG et al., 2013), contribuiu significativamente para a 

caracterização inédita das peçonhas de T. neglectus e T. pusillus, bem como a identificação de 

novas famílias de toxinas e outras proteínas para a peçonha de T. stigmurus. Os resultados das 

análises realizadas corroboram o perfil geral do repertório molecular da peçonha de outros 

escorpiões para a família Buthidae (Tabela 1), cujo número de proteínas identificadas e 

famílias de toxinas são concordes, a exemplo das identificações observadas para Centruroides 
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hentzi (WARD; ELLSWORTH; ROKYTA, 2018) e Tityus metuendus (BATISTA et al., 

2018). 

 

4.1.2 Sequenciamento de novo  

 O sequenciamento de novo, seguido de busca por similaridade de sequência (SSS) 

associada ao PSM utilizando o programa PEAKS Studio, foi realizado com o intuito de 

ampliar o repertório de identificações de grupos e famílias de proteínas para as peçonhas 

analisadas nesse estudo. Esta abordagem identificou para Tsti 100 grupos e 20 famílias de 

proteínas, 10 delas classificadas como toxinas e possíveis toxinas. As análises realizadas para 

Tneg indicaram a presença de 86 grupos de proteínas e 23 famílias de proteínas, 12 delas 

classificadas como toxinas e possíveis toxinas. Em Tpus, foram identicados 29 grupos de 

proteínas, distribuídos em 14 famílias, das quais 9 são categorizadas como toxinas e possíveis 

toxinas. Na tabela 2, os resultados das identificações realizadas por sequenciamento de novo 

estão sumarizados.   

 Nesta abordagem, foi possível identificar novas famílias de proteínas para Tneg, como 

peptídeos ricos em prolina (PAPE), proteína ribossomal L40E e monoxigenase ascorbato-

dependente tipo II, e a identificação em Tpus de catepsina B-like. Esta abordagem não 

conduziu a ampliação da identificação de novas famílias de proteínas em Tsti.  

 Algumas famílias de toxinas, identificadas na abordagem anterior (PSM – utilizando o 

PatternLab), não foram identificadas na SSS para as três peçonhas. Essa observação pode ser 

exemplificada com os dados obtidos para Tpus, no qual famílias de toxinas e possíveis 

toxinas como peptídeos potenciadores da bradicinina, serina proteases e PAPE foram 

identificados apenas na abordagem de PSM. No entanto, de modo geral, a SSS confirmou as 

identificações das famílias de proteínas anteriormente realizadas e contribuiu para a 

ampliação das identificações de novas famílias de proteínas em Tneg e Tpus. Outra 

importante contribuição da abordagem de SSS foi a ampliação da cobertura de sequências 

identificadas, verificada especialmente em Tsti.  
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Tabela 2 - Famílias de proteínas identificadas no sequenciamento de novo em Tsti, Tneg e Tpus. Resultados 

obtidos por PSM e SSS reportados segundo o número de grupos de proteínas (PG) identificadas, número de 

peptídeos (PN) e número de peptídeos únicos (UP). 

 

 

Tsti Tneg Tpus 

Família de Proteína PG PN UP PG PN UP PG PN UP 

Toxinas 

      

   

Toxinas bloqueadoras de canais de potássio 11 319 57 9 94 37 5 50 32 

Toxinas moduladoras de canais de sódio 12 448 30 14 146 66 7 94 31 

Peptídeos secretados ricos em cisteína 6 82 46 4 64 32 2 24 11 

Inibidor de proteinase - - - 1 3 3 1 3 3 

Serina proteases 1 19 16 3 25 17 - - - 

Metaloproteases 20 601 206 17 140 65 2 15 9 

Hialuronidases 4 178 35 1 18 12 1 4 1 

Fosfolipase A2 1 9 6 1 7 6 1 4 4 

Peptídeos antimicrobianos 1 6 1 4 43 19 1 3 2 

Hipotensinas 3 63 5 1 3 1 1 5 1 

Possíveis toxinas          

Lectinas - - - 3 20 10 - - - 

Peptídeos PAPE 3 69 52 1 3 3 - - - 

Outros peptídeos sem ligações dissulfeto - - - 1 14 9 - - - 

Peptídeos hipotéticos e não caracterizados 6 138 94 4 17 14 1 5 5 

Não-Toxinas          

Actina 1 6 2 - - - - - - 

Alfa-amilase 2 40 30 1 36 36 1 16 16 

Enzima conversora de angiotensina 4 43 39 2 50 48 2 10 8 

Catepsina D-like (protease aspártica) - - - 1 9 3 - - - 

Catepsina B-like (cisteína protease) - - - - - - 1 3 3 

Catepsina F-like (cisteína protease) 1 6 1 - - - - - - 

Enzima conversora de endotelina 2 28 26 2 26 18 2 6 4 

Hemocianina 15 226 96 10 136 54 - - - 

Proteína ligante a fator de crescimento semelhante à 

insulina 3 27 21 - - - - - - 

Peptidilglicina alfa-amidante-monoxigenase 1 7 7 1 14 14 - - - 

Proteínas semelhantes a fator de liberação de 

corticotropina - - - 1 5 5 - - - 

Fosfodiesterase (Ecto-nucleotídeo pirofosfatase) 1 9 9 1 25 25 1 3 3 

Proteína relacionada a Rab 1  - - - 1 3 2 - - - 

Proteína ribossomal-L40E - - - 1 3 3 - - - 

Transferrina - - - 1 12 12 - - - 

Fator de elongação traducional EF-1 alpha 2 6 2 - - - - - - 
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4.2 Identificações e avaliação biológica e funcional 

4.2.1. Peptídeos com ligações dissulfeto (DBPs) 

Os peptídeos de peçonha de escorpião podem ser classificados em dois grupos: 

peptídeos com ligações dissulfeto (DBPs) e peptídeos sem ligações dissulfeto (NDBPs). Os 

DBPs consistem no grupo das toxinas mais estudadas, que geralmente apresentam três ou 

quatro ligações dissulfeto, atuando principalmente nos canais iônicos (ALMAAYTAH; 

ALBALAS, 2014). Os componentes da peçonha que afetam os canais iônicos estão entre as 

biomoléculas mais importantes, responsáveis pelos sintomas neurotóxicos durante o 

envenenamento escorpiônico. Especial atenção é dada aos peptídeos que reconhecem os 

canais de potássio, sódio e cálcio das células excitáveis (QUINTERO-HERNÁNDEZ et al., 

2013). Nesse estudo, as toxinas que atuam em canais iônicos são ricamente representadas em 

Tsti, Tneg e Tpus, tanto quantitativamente (Figura 8) quanto em termos de diversidade de 

seqüências, especialmente para KTx e NaTx (material suplementar 1, 2, 3, 4, 5 e 6).  

A peçonha de escorpião é uma fonte rica em KTx e esses peptídeos provaram ser 

ferramentas úteis para entender as relações entre as correntes de potássio e os canais de 

potássio, com diversas aplicações em biotecnologia e farmacologia. Essas toxinas são 

classificadas em sete famílias: α-KTx, β-KTx, γ-KTx, δ-KTx, κ-KTx, λ-KTx e ε-KTx, de 

acordo com as sequências primárias de aminoácidos e pareamento de cisteínas (CHEN et al., 

2013a; CHEN et al., 2013b; CREMONEZ et al., 2016; JIMÉNEZ-VARGAS; POSSANI; 

LUNA-RAMÍREZ, 2017). Nesse estudo, foram observadas sequências com similaridades 

conhecidas para KTx de Tityus obscurus, Tityus discrepans, Tityus trivittatus, Tityus 

bahiensis, T. stigmurus, T. serrulatus e Mesobuthus eupeus. Sequências completas de KTxs 

foram identificadas para Tsti (P0C2F3.1 – β-KTx, TSTI0003C - β-KTx e TSTI0122S - α-

KTx), porém estas foram previamente identificadas para T. stigmurus. No entanto, diversas 

sequências identificadas em outras espécies foram verificadas, com significante cobertura, 

acima de 60%. O total de 13 sequências de KTx foram identificadas em Tsti. Nas análises de 

PSM e SSS em Tneg (14 sequências identificadas) e Tpus (13 sequências identificadas) foram 

observadas cobertura de sequências de KTx também pertencentes às subfamílias α-KTx e β-

KTx. Embora nenhuma KTx com cobertura de 100% tenha sido verificada, diversas 

sequências apresentaram cobertura superior a 60% (Figura 9). 
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Figura 9 - Cobertura de sequências para KTx identificadas para Tsti (A), Tneg (B) e Tpus (C). Sequências em 

azul são alfa-toxinas em preto beta-toxinas. Destaques em cinza indicam as cisteínas de ligações dissulfeto. 

Regiões sublinhadas indicam a cobertura de sequências identificadas por PSM. 

 

 

As toxinas moduladoras de canais de sódio são polipeptideos de cadeia longa (60 - 76 

resíduos de aminoácidos), com estrutura estabilizada por quatro ligações dissulfeto. 

Atualmente são classificadas em duas categorias com base em seus efeitos e propriedades de 

ligação ao canal: alfa-toxinas que inibem o processo de inativação rápida (ligam-se ao sítio 3 

do receptor na superfície extracelular do canal) e beta-toxinas que alteram o limiar do canal 

para ativação do canal em potenciais de membrana mais negativos (ligam-se no sítio 4 do 

receptor) (BOSMANS; TYTGAT, 2007; DE LA VEGA; POSSANI, 2007; POSSANI 

LOURIVAL et al., 2001). Nesse estudo, foram identificadas em Tsti coberturas para 22 
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proteínas, entre as quais, 4 sequências completas de toxinas (AAB36321.1, TSTI0051S, 

AAB36322.1 e P0C8X5) previamente identificadas para a espécie T. stigmurus. No entanto, 

coberturas parciais de sequências para as espécies T. serrulatus, T. costatus e T. bahiensi, com 

cobertura superior a 60% foram identificadas para Tsti. Nossos resultados mostraram um 

aumento na diversidade de seqüências para NaTx comparado com a baixa representatividade 

relatada anteriormente para transcritos desta classe de toxinas em Tsti (ALMEIDA et al., 

2012). Isso pode ser explicado por diferenças metodológicas entre os estudos, variações na 

peçonha e melhorias nos bancos de dados. 

Em Tneg, coberturas superiores a 60% para toxinas de Tityus discrepans, Tityus 

obscurus, Tityus pachyurus, Tityus zulianus, T. costatus e T. stigmurus foram verificadas. A 

cobertura de 24 sequências foi detectada. Nas análises realizadas em Tpus, foram 

identificadas coberturas para 11 sequências, dentre elas toxinas de T. serrulatus, T. costatus e 

T. stigmurus com cobertura superior a 60%. Em todas as peçonhas avaliadas, toxinas 

pertecentes às subfamílias α-NaTx e β-NaTx foram detectadas (Figura 10).  
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Figura 10 - Cobertura de sequências para NaTx identificadas para Tsti (A), Tneg (B) e Tpus (C). Sequências em 

azul são alfa-toxinas em preto beta-toxinas. Destaques em cinza indicam as cisteínas de ligações dissulfeto. 

Regiões sublinhadas indicam a cobertura de sequências identificadas por PSM. 

 

  

Peptídeos com similaridades para proteínas secretadas ricas em cisteína (CRISPs) 

foram identificados em Tsti (10 sequências), Tneg (5 sequências) e Tpus (6 sequências). A 
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maioria dos peptídeos, para os quais foram verificadas a cobertura de sequênia, mostrou a 

presença do domínio SCP_euk (domínio protéico extracelular encontrado principalmente em 

eucariotos), cuja família incluem os CRISPs, allergen 5 e PR-1 (proteína 1 relacionada a 

patogênese de plantas). CRISPs foram encontrados em animais, plantas e fungos e estão 

presentes em peçonhas animais como escorpiões (ALMEIDA et al., 2012; CID URIBE et al., 

2017; DE OLIVEIRA et al., 2015; WARD; ELLSWORTH; ROKYTA, 2018).  Sequências 

similares para espécies como T. bahiensis, T. obscurus, T. serrulatus e T. stigmurus foram 

identificadas em Tsti e Tpus. Em Tneg apenas sequências provenientes de T. obscurus foram 

identificadas. 

Inibidores de serina proteases (serpinas) foram identificados entre as sequências de 

inibidores na peçonha de escorpiões, a exemplo do T. bahiensis (DE OLIVEIRA et al., 2015)  

e Megacormus gertschi (SANTIBÁÑEZ-LÓPEZ et al., 2017). Nesse trabalho, identificamos 

peptídeos com cobertura de sequência para a serpina JAG85168.1 (T. bahiensis) em Tneg e 

Tpus. As serpinas são inibidores maiores, apresentando pesos moleculares na faixa de 38 a 70 

kDa. A função das serpinas é restrita a um único encontro com a protease, referidos como 

inibidores suicidas (WRIGHT, 1996) e desempenham um papel importante na inflamação, 

ativação do complemento e coagulação sanguínea (RUBIN, 1996; WRIGHT, 1996). 

 

4.2.2 Peptídeos sem ligações dissulfeto (NDBPs) e atividade antibiótica 

NDBPs são compostos contendo entre 13 e 56 resíduos de aminoácidos, sendo em sua 

maioria estruturas catiônicas e flexíveis. NDBPs podem apresentar atividades importantes 

como antibacteriana, antifúngica, citolítica, antiviral, antimalárica, anticâncer, 

imunomoduladora e de potencialização da bradicinina (BPP) (ALMAAYTAH; ALBALAS, 

2014; ORTIZ et al., 2015).  

 Nesse estudo, identificamos em Tpus a cobertura de sequência para o BPP 

AIX87595.1 (peçonha do escorpião Androctonus bicolor). Esse peptídeo apresentou 100% de 

cobertura e 99% de identidade com o BPP AIX87590.1, também de A. bicolor, e 100% de 

cobertura e 92% de identidade com N0EAL3.1 (A. mauritanicus), peptídeo que demonstrou 

atividade antiproliferativa seletiva contra três linhagens de células de câncer de próstata 

quando comparado a células não tumorais (ALMAAYTAH et al., 2013). O peptídeo 

potencializador da bradicinina pode atuar por inibição das enzimas conversoras de 

https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S004101011730140X#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AIX87590.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=SH7D5S9E015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/N0EAL3.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=SH7D5S9E015
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angiotensina (ECA) ou por sensibilização dos receptores de bradicinina (MEKI; NASSAR; 

ROCHAT, 1995) que produzem hipotensão forte e duradoura (RATES et al., 2008). 

Peptídeos semelhantes à hipotensinas foram descritos para o gênero Tityus 

(ALMEIDA et al., 2012; RATES et al., 2008; VERANO-BRAGA et al., 2008). Almeida e 

colaboradores (2012) descreveram um peptídeo semelhante à hipotensina (TistH - 

TSTI0006C) na peçonha de T. stigmurus, que foi capaz de potencializar a ação hipotensora da 

bradicinina (BK) e induzir um efeito vasorrelaxante pela liberação de óxido nítrico (NO), 

dependente do endotélio, sem a inibição da enzima conversora da angiotensina (ECA) 

(ALMEIDA et al., 2012; MACHADO et al., 2015). Este peptídeo foi identificado em Tsti, 

Tneg e Tpus. Além do TSTI0006C, outras 2 sequências de hipotensinas (JAG85211.1 – T. 

bahiensis e P84190.1 - T. serrulatus) foram identificadas para Tsti. Em Tneg foram 

identificados P84189.1 - Tityus serrulatus, JAG85224.1 - T. bahiensis. Tpus, peçonha que 

apresentou elevado porcentual de hipotensinas, também foram identificadas coberturas para 

as sequências JAG85211.1 - T. bahiensis e P84189.1 – T. serrulatus. 

Embora não tenhamos encontrado nenhuma atividade antimicrobiana para os 

microrganismos e concentrações de peçonhas testadas (Tabela 3), identificamos sequências 

semelhantes aos peptídeos antimicrobianos, com especial representativiade em Tneg (material 

suplementar 1, 2, 3, 4, 5 e 6). Dentre as hipóteses consideradas nesse estudo, para justificar a 

ausência da observação de atividade antimicrobiana, estão a observação de baixas 

concentrações de AMPs nas peçonhas de T. stigmurus e T. pusillus (Figura 8B e 8F), o que 

dificulta a detecção de sua presença através dos ensaios antimicrobianos aqui descritos. Além 

disso, é possível que o mecanismo de ação desses peptídeos seja especializado para os 

microorganismos pertencentes ao microhabitat desses artrópodes, que somada a baixa ação 

contra microorganismos patogênicos humanos, como no caso de T. neglectus, peçonha que 

apresentou um maior porcentual de AMPs, contribuam para a inobservância da atividade 

antimicrobiana. Estudo realizado para outras peçonhas de escorpiões, a exemplo de Estrada-

Gómez e colaboradores (2017), que analisaram seis diferentes peçonhas de escorpiões da 

família Buthidae e Scorpionidae, também falharam na detecção de atividade antimicrobiana.  

Entre os peptídeos antimicrobianos (AMPs) identificados nesse estudo está Q5G8B5 

(T. costatus), idêntico aos peptídeos S6D3A7 (TsAP-2 - T. serrulatus) e TSTI0002C 

(transcrito de T. stigmurus). TsAP-2 é peptídeo que apresentou amplo espectro 

antimicrobiano e atividade anticâncer. O TsAP-2 apresentou alta potência contra S. aureus e 

C. albicans e atividade hemolítica (18% a 20 mM) (GUO et al., 2013). O AMP Q5G8B5 foi 

identificado em Tsti e Tneg. No total, foram identificadas 3 sequências de AMPs em Tsti, 5 
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sequências em Tneg e 3 sequências em Tpus. Os AMPs constituem o primeiro sistema de 

defesa de muitos organismos, e podem potencializar a ação de neurotoxinas ou até mesmo 

agir sinergicamente com enzimas como as fosfolipases (DE OLIVEIRA et al., 2015). 

 

Tabela 3 - Avaliação de atividade antimicrobiana para as peçonhas de T. stigmurus, T. neglectus e T. pusillus. 

*Bactéria gram-positiva; **Bactéria gram-negativa; *** Levedura; NA: Não avaliada a sensibilidade para a cepa 

de microorganismo descrita. 

Microorganismo T. stigmurus 

MIC (µg/mL) 
T. neglectus 

MIC (µg/mL) 
T. pusillus 

MIC (µg/mL) 

Staphylococcus aureus (ATCC 29213) * > 500 > 500 > 500 

Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) * > 500 > 500 NA 

Enterococcus faecalis (ATCC 29212) * > 500 > 500 NA 

Streptococcus mutans (ATCC 25175) * > 500 NA NA 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 28753) ** > 500 > 500 NA 

Escherichia coli (ATCC 25922) ** > 500 > 500 > 500 

Candida albicans (ATCC 90027) *** > 500 > 500 > 500 

Candida glabrata (ATCC 2001) *** > 500 NA NA 

Candida kruzei (ATCC 6258) *** > 500 NA NA 

Candida parapsilosis (ATCC 22019) *** > 500 > 500 NA 

 

 

4.2.3 Fosfolipase A2 e atividade enzimática 

A atividade fosfolipase A2 em Tsti, Tneg e Tpus foi avaliada utilizando um método 

turbidimétrico com suspensão de gema de ovo como substrato da reação. A peçonha de T. 

stigmurus e T. pusillus não demonstraram atividade fosfolipásica nas condições experimentais 

supracitadas. Resultados similares foram obtidos por Venancio e colaboradores (2013), que 

também não observaram atividade fosfolipásica na peçonha de T. stigmurus, bem como em T. 

serrulatus e T. bahiensis, utilizando a fosfatidilcolina como substrato. A peçonha de T. 

neglectus apresentou uma discreta atividade em duas doses testadas (10 µg e 20 µg) (Figura 

11). As fosfolipases A2 são enzimas dependentes de Ca
2+

 que atuam catalisando a hidrólise da 

função éster na posição sn-2 dos glicerofosfolipídios, que produzem ácidos graxos e 

lisofosfolipídios. Estas enzimas liberam o ácido araquidônico dos fosfolipídios da membrana, 

um substrato para a síntese de prostaglandinas. A geração desses mediadores inflamatórios 

altera a permeabilidade da membrana, e está relacionada ao desenvolvimento de edema 

pulmonar induzido pela peçonha de escorpião (KANOO; DESHPANDE, 2008; KUDO; 

MURAKAMI, 2002). 
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Figura 11 - Atividade fosfolipásica em Tsti (A), Tneg (B) e Tpus (C). A peçonha de B. erythromelas (Bery) foi 

utilizada como controle positivo e o substrato sem peçonha (suspensão de gema de ovo) foi usado como controle 

negativo. Os valores representam média ± SEM (n = 3). *** p < 0,001, ** p < 0,01  e * p < 0,05 comparado ao 

controle; NS - sem significância estatística. 

 

 
Apesar da inobservância de atividade fosfolipásica em Tsti e Tpus, proteína 

pertencente à família das fosfolipases A2 foi identificada na estratégia de PSM e SSS 

(JAG85218.1 - T. bahiensis) em ambas as peçonhas e estratégias de identificação. Em Tneg, 

que apresentou um porcentual de fosfolipases superior às peçonhas anteriores (Tneg – 0,39%, 

Tpus – 0,20% e Tsti – 0,05%), foram identificadas sequências com cobertura parcial de 

JAG85218.1, JAT91104.1 e JAT91116.1. O alinhamento das sequências identificadas são 

mostrados na figura 12. Após a observação do alinhamento, das sequências para as quais foi 

identificada cobertura parcial nas peçonhas avaliadas com outras sequências de fosfolipases 

de escorpiões com atividades enzimáticas detectadas, verificou-se uma troca de aminoácido 

que participa do sítio ativo em PLA2 (Y/F), que pode também justificar a ausência da 

observação de atividade enzimática nas condições experimentais utilizadas. Possivelmente, 
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esta modificação pode implicar em uma redução da atividade enzimática, que somada à baixa 

concentração dessas enzimas nas peçonhas avaliadas (suportada pelos dados quantitativos 

apresentados), podem ter dificultado a detecção de sua atividade através dos ensaios 

realizados. As fosfolipases de escorpião são classificadas no grupo III, cujos principais 

representantes são as fosfolipases de abelhas. Fosfolipases de algumas espécies de escorpiões, 

como Heteromtoxin (Heterometrus laoticus) (INCAMNOI et al., 2013), Imperatoxin I 

(ZAMUDIO et al., 1997), Phospholipin (Pandinus imperator) (CONDE et al., 1999), e 

Phaiodactylipin (Anuroctonus phaiodactylus) (VALDEZ-CRUZ; BATISTA; POSSANI, 

2004) compartilham atividades e propriedades bioquímicas semelhantes às fosfolipases de 

abelha (Apis mellifera).  

 

 
Figura 12 - Alinhamento de sequências de enzimas fosfolipases A2. Sequências identificadas em Tsti, Tneg e 

Tpus estão em azul. P0DMI6, P59888, P0DKU2, Q6PCP0 são sequências de fosfolipases A2 identificadas para 

escorpiões com atividade enzimática verificada e P00630 é sequência de fosfolipase de abelha, principal 

representante da família III, dispostas em preto. Em destaque na cor cinza os aminoácidos pertencentes ao sítio 

ativo. 
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4.2.4 Hialuronidase e Atividade Enzimática  

 Nesse estudo, identificamos grupos de proteínas pertencentes à família das 

hialuronidases. Em Tsti foram identificadas 4 sequências de proteínas que representaram 

0,64% das identificações no PSM (P85841.2. e W0HFN9.1 – T. serrulatus, JAG85181.1 e 

JAG85180.1 – T. bahiensis), em Tneg 1 sequência representando 0.62% (JAT91136.1 – T. 

obscurus) e em Tpus foram detectadas coberturas de 3 sequências representando 0,23% das 

identificações (AHF72517.1 - T. serrulatus, JAG85181.1 - T. bahiensis e JAT91136.1 – T. 

obscurus). A figura 13 ilustra o alinhamento e cobertura das sequências identificadas em Tsti 

e a figura 14 as coberturas de sequências identificadas para Tneg e Tpus.  

 

 
Figura 13 - Cobertura de sequência para hialuronidases identificadas em Tsti. Destaques em cinza indicam a 

cobertura de sequências identificadas por PSM. 
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Figura 14 - Cobertura de sequência para hialuronidases identificadas em Tneg e Tpus. Destaques em cinza 

indicam a cobertura de sequências identificadas por PSM para Tpus e sequências na cor vermelha indicam a 

cobertura para identificações realizadas em Tneg. 

 

 

Adicionalmente, Tsti, Tneg e Tpus exibiram atividade hialuronidásica. As atividades 

das hialuronidases presentes nas peçonhas foram detectadas por meio de ensaio 

turbidimétrico, incubando-se Tsti com 10 µg de ácido hialurônico como substrato da reação. 

A figura 15 mostra que as peçonhas exibiram atividade enzimática significativa. O efeito de 

pré-incubação (15 min) de antiveneno anti-escorpião (5 µL) e as peçonhas também foi 

avaliado. O antiveneno foi capaz de inibir completamente a atividade enzimática, mesmo em 

concentrações mais elevadas (10 µg), demonstrando a eficiência na neutralização das 

hialuronidases. Embora a porcentagem das identificações para proteínas da família das 

hialuronidases tenham sido reduzidas, as enzimas presentes delinearam expressiva atividade 

enzimática, especialmente em Tsti.  
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Figura 15 - Atividade hialuronidásica. Ácido hialurônico foi incubado por 30 min com Tsti (A) e 60 min com 

Tneg (B) e Tpus (C). A peçonha de T. serrulatus (Tser) foi utilizada como controle positivo e HA (ácido 

hialurônico) foi usado como controle negativo. Os valores representam média ± SEM (n = 3). *** p <0,001 e * p 

<0,05 comparado a HA; NS – sem significância estatística. 

 

 

As hialuronidases compreendem grupo de enzimas (hialuronoglucosamidase - EC 

3.2.1.35, hialuronoglucuronidase – EC 3.2.1.36 e hialuronato liase - EC 4.2.2.1) que atuam 

catalisando a quebra do ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um polissacarídeo de 

elevado peso molecular encontrado na matriz extracelular (EM). A hialuronidase promove a 

perda da integridade da EM, especialmente nos tecidos conectivos moles que circundam os 

vasos sanguíneos e contribui para a difusão sistêmica de toxinas (fatores de espalhamento) 

(GIRISH; KEMPARAJU; KREIL, 1995; PESSINI et al., 2001). 
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4.2.5 Proteases e atividade enzimática 

Nesse estudo, a atividade fibrinogenolítica foi escolhida como modelo experimental 

para avaliação da atividade proteolítica em Tsti, Tneg e Tpus. As peçonhas foram adicionadas 

a fibrinogênio bovino em uma proporção de 1:4 a 37 °C, e produziram degradação das cadeias 

de fibrinogênio Aα e Bβ após 4 h de tempo de incubação em Tsti e após 6 horas de incubação 

com Tneg e Tpus. No entanto, a cadeia γ não foi afetada (Figura 16, poços número 3 em A, C 

e E). Resultado semelhante foi observado por Brazón e colaboradores (2014). Enzimas 

fibrinogenolíticas da peçonha de Tityus discrepans foram parcialmente purificadas e nenhuma 

das frações degradou a cadeia γ do fibrinogênio. Os resultados sugeriram que serina proteases 

e metaloproteases foram responsáveis pela atividade observada (BRAZÓN et al., 2014). 

Devido à considerável abundância relativa destas enzimas identificadas nas peçonhas 

analisadas nesse estudo, testamos o efeito de dois sais (CaCl2 e ZnCl2) sobre a atividade 

fibrinogenolítica, reconhecidos como importantes cofatores enzimáticos para estas classes de 

enzimas. O CaCl2, importante cofator enzimático para serina proteases, produziu um aumento 

notável da degradação da molécula de fibrinogênio com a degradação das cadeias Aα, Bβ e γ 

(Figura 16, poços número 4 em A, C e E). O ZnCl2, importante cofator enzimático para 

metaloproteases, também produziu aumento da atividade proteolítica em Tsti (Figura 16, poço 

número 5 em A), demonstrada pelo aumento dos produtos de degradação. No entanto, 

discreto efeito inibidor foi observado em Tneg e Tpus (Figura 16, poço número 5 em C e E). 

O inibidor de serina proteases (PMSF) foi pouco eficaz na inibição da atividade proteolítica 

(Figura 16, poços número 6 em A, C e E), com uma discreta diferença na formação dos 

produtos de degradação quando comparado com a peçonha e fibrinogênio (Figura 16, poços 

número 3 em A e C) para TstV e Tneg, e inibição da degradação da cadeia Bβ do fibrinogênio 

para Tpus. Em contraste, inibidores de metaloprotease (1,10-penantrolina e EDTA) 

produziram inibição enzimática quase completa, com pouca atividade residual, observada pela 

presença de poucas bandas de degradação de fibrinogênio (Figura 16, poços 7 e 8 em A, C e 

E). Nossos resultados mostraram que as metaloproteases são a classe enzimática mais ativa.  

Os resultados obtidos nesses ensaios corroboram os dados verificados na análise 

proteômica. As enzimas metaloproteases são proporcionalmente mais abundantes nas três 

peçonhas, cujo tempo de incubação e potência de atividade proteolítica foram compatíveis 

com os dados obtidos anteriormente. A peçonha de Tsti apresentou maior porcentual de 

metaloproteases (12,27%) em relação a Tneg (4,17%) e Tpus (1,93%), e necessitou tempo de 

proteólise mais reduzido para degradação das cadeias Aα e Bβ (4 h). Expressiva diversidade 



86 

 

de metaloproteases dependentes de zinco da família M12B - Reprolisyn-like foram 

identificadas nesse estudo para as três peçonhas, com alguns representantes da família M12A 

- Astacin-like. É possível que os efeitos de aumento da atividade enzimática em presença do 

cálcio e redução da atividade em presença do zinco (em Tneg e Tpus) se devam a efeitos 

sobre as serinoproteases, que exibiram baixa representatividade nas peçonhas (Tsti – 0,20%, 

Tneg – 0,88% e Tpus – 0,43%), bem como discreto efeito inibidor quando na presença de 

PMSF. Portanto, esses resultados corroboram o observado na análise proteômica. 

Enzimas pertencentes a classe das metaloproteases foram descritas anteriormente para 

o escorpião de T. stigmurus (ALMEIDA et al., 2012). No entanto, não há relato de sequências 

de serina proteases para Tsti e ensaios enzimáticos presentes na literatura falharam na 

detecção da atividade dessa classe de protease (VENANCIO et al., 2013), provavelmente 

devido à baixa concentração e reduzida atividade desse grupo de enzimas em função da baixa 

afinidade para os substratos testados. Nas figuras 17, 18 e 19 apresentamos a cobertura de 

sequências de metaloproteases identificadas em Tsti, Tneg e Tpus, respectivamente. 
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Figura 16 - Atividade fibrinogenolítica em Tsti (A e B), Tneg (C e D) e Tpus (E e F). SDS-PAGE em gel a 12% 

(A, C, E), com aplicação de (1) controle de fibrinogênio; (2) controle da peçonha; (3) fibrinogênio e peçonha; na 

presença de sais - (4) fibrinogênio, peçonha e CaCl2; (5) fibrinogênio, peçonha e ZnCl2; na presença de inibidor 

de serina protease - (6) fibrinogênio, peçonha e PMSF; e na presença de inibidores de metaloprotease - (7) 

fibrinogênio, peçonha e 1,10 fenantrolina e (8) fibrinogênio, peçonha e EDTA. Os géis foram corados com CBB 

R250. Análise de densitografia das corridas dos géis foram realizadas (B, D e F). 
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Figura 17 - Cobertura de sequências de metaloproteases identificadas para Tsti. Destaques em cinza indicam a 

cobertura das sequências identificadas por PSM para Tsti. 

 



89 

 

 
Figura 18 - Cobertura de sequências de metaloproteases identificadas para Tneg. Destaques em cinza indicam a 

cobertura das sequências identificadas por PSM para Tneg. 

 
 

 

Figura 19 - Cobertura de sequências de metaloproteases identificadas para Tpus. Destaques em cinza indicam a 

cobertura das sequências identificadas por PSM para Tpus. 
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4.2.6 Testes de TP e TTPa 

Os efeitos de Tsti e Tneg na cascata da coagulação sanguínea foram investigados pela 

determinação de TP e TTPa. O tempo de coagulação sofreu alteração estatísticamente 

significante em elevada concentração de proteínas da peçonha de Tsti. Em ambos os ensaios, 

os tempos de coagulação foram prolongados (p < 0,001), especialmente no teste TTPa (Figura 

20 A e C). A discreta atividade anticoagulante da peçonha de T. stigmurus pode estar 

relacionada à inibição dos fatores de coagulação da via intrínseca e extrínseca. Tneg também 

demonstrou uma capacidade discreta de alterar os tempos de TP e TTPa na maior 

concentração testada (Figura 20 B e D), delineando ação procoagulante. O envenenamento 

por escorpiões, incluindo o gênero Tityus, mostrou potencial para causar distúrbios no sistema 

hemostático. Na literatura, é possível encontrar relatos de alterações no sistema hemostático 

para envenenamentos com T. discrepans (BRAZÓN et al., 2014; D'SUZE et al., 2003). 

 

 

 

Figura 20 - Efeito de Tsti e Tneg no TP (A e B respectivamente) e TTPa TP (C e D respectivamente). A O 

controle anticoagulante foi realizado com heparina 2 UI/mL (TTPa = > 240 segundos e TP = > 120 segundos). 

Os valores representam a média ± SEM (n = 3). * p < 0,05, ** p < 0,01 e *** p < 0,001 comparado ao PBS. 
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4.2.7 Possíveis Toxinas 

Nesta abordagem, foram identificados três peptídeos semelhantes a lectinas 

(JAT91073.1, JAT91078.1, JAT91079.1) em Tneg. Duas dessas sequências apresentam 

domínio relacionado ao fibrinogênio FreDs (JAT91078.1 e JAT91079.1 – T. obscurus) e 

outra possui o domínio do fator de Willebrand (vWF) tipo D (JAT91073.1 - T. obscurus). As 

lectinas consistem em uma família de proteínas ou glicoproteínas que se ligam 

especificamente, reversivelmente, de uma maneira não covalente a carboidratos e 

glicoconjugados (DE-SIMONE; NETTO; SILVA, 2006; KISHORE; EGGLETON; REID, 

1997). No estudo da caracterização da peçonha do escorpião amazônico T. metuendus, 

sequências de lectinas também foram identificadas por análises proteômicas (BATISTA et al., 

2018). No entanto, essas sequências de lectinas relatadas para escorpiões são mais comumente 

resultantes de transcritos expressos em células de hemolinfa presentes no telson (DE 

OLIVEIRA et al., 2015). 

Nesse estudo, também identificamos a presença de peptídeos PAPE. Em Tsti foram 

identificadas três sequências, duas com 100% de cobertura de sequência (P0C8W6.1 – T. 

stigmurus - e P86821.1 – T. serrulatus) e uma sequência com 94% de cobertura (P0C8W8.1 – 

T. stigmurus). Em Tneg e Tpus o peptídeo P0C8W6.1 foi identificado em ambos, com 59% e 

54% de cobertura, respectivamente. Os peptídeos PAPE são ricos em prolina, e foram 

primeiramente relatados em estudo anterior de análise proteômica da peçonha de T. 

stigmurus. A denominação é devida à sequência tetrapeptídica repetida (Pro-Ala-Pro-Glu), 

que aparece na posição 16 a 31 quatro vezes (P0C8W6) (BATISTA et al., 2007). 

Adicionalmente, existem três “motifs” contendo prolina (PEPAP, AAPE e PEPAAAAPE). 

Curiosamente, o peptídeo potencializador da bradicinina BmKbpp (Mesobuthus 

martensii Karsch) possui um segmento C-terminal contendo o “motif” PEEEAAAPAE 

(ZENG et al., 2012). O precursor do peptídeo PAPE, P86821, obtido pela análise do 

transcriptoma da glândula de T. serrulatus (clone 55), originou 2 peptídeos, o peptídeo 7.2 - 

RLRSKG e o peptídeo 8 - KIWRS (peptídeos imunomoduladores e inibidores da ECA) 

(ALVARENGA et al., 2012; PUCCA et al., 2016). Os autores discutem que os fragmentos de 

PAPE poderiam ser produzidos por um mecanismo de “post-splitting” (engenharia pós-

traducional) como resultado da atividade de metaloserrulases e outras clivagens de proteases 

(PUCCA et al., 2016). 
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4.2.8 Não-Toxinas 

Entre as identificações para o Tsti, Tneg e Tpus foram identificadas uma relevante 

variedade de famílias de proteínas caracterizadas como não-tóxicas, mas com baixa 

representatividade na peçonha. A presença dessas famílias de proteínas pode ser devida a um 

possível papel nos processos de maturação de toxinas, processos de regulação, fisiologia 

glandular e produção de peçonha, bem como consistirem em artefatos de extração de peçonha 

(MELANI et al., 2015). Em um estudo de análise proteômica da peçonha de Grammostola 

iheringi, especulou-se a contribuição do método de ordenha da peçonha por estimulação 

elétrica das quelíceras para a grande porcentagem de proteínas não-clássicas na peçonha. A 

sensibilidade da abordagem proteômica associada à probabilidade de contaminação com 

proteínas de células glandulares e epiteliais do ducto excretor, entre outras fontes, pode 

contribuir para a identificação dessas seqüências (BORGES et al., 2016). A seguir, serão 

discutidas brevemente algumas famílias de proteínas não-tóxicas identificadas nesse estudo, 

mas que podem ser importantes para o envenenamento por escorpiões. 

A enzima conversora de angiotensina (ACE) é uma dipeptidil carboxipeptidase A (EC 

3.4.15.1) classificada como metalopeptidase dependente de zinco M2, uma importante enzima 

dos sistemas renina-angiotensina e calicreína-cinina que regulam a pressão arterial. A ACE 

converte angiotensina I (DRVYIHPFHL) em angiotensina II (potente vasopressor) 

removendo o dipeptídeo His-Leu do C-terminal e inativando a bradicinina (peptídeo 

vasodilatador) (ACHARYA et al., 2003; ZHANG; WU; XU, 2013). O gene da ACE humana 

codifica duas isoenzimas, a forma somática (sACE), com dois sítios catalíticos independentes 

(os domínios N e C-terminais) e uma forma testicular (tACE), menor, com um único sítio 

ativo (domínio C-terminal). O domínio C possui maior eficiência catalítica que o domínio N 

para hidrolisar os substratos Hip-His-Leu e Ang I (HUBERT et al., 1991; KONDOH et al., 

2005; WEI et al., 1992). Sequências de ACEs identificadas em peçonhas de escorpião 

exibiram homologia para a tACE humana e foram indicadas como compostos que podem 

contribuir para os sintomas de envenenamento, resultando em hipertensão (CAJADO-

CARVALHO et al., 2016). Coberturas de sequências de ACEs foram observadas em Tsti, 

Tpus e Tneg.  

Nesse estudo, também identificamos sequências semelhantes às enzimas conversoras 

de endotelina (ECE). ECEs (EC 3.4.24.71) são metalopeptidases da subfamília M13 

classificadas como proteínas integrais de membrana do tipo II (SCHULZ et al., 2009). ECE 

promove a geração de endotelina (ET) através da hidrólise de "big ETs", intermediários 
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inativos da ET (BARNES; BROWN; TURNER, 1998). ETs são potentes vasoconstritores 

que, curiosamente, têm estrutura relacionada a certas neurotoxinas (sarafotoxins) produzidas 

pela peçonha de Atractapsis engaddensina (KLOOG et al., 1988). Sequências semelhantes à 

ECE também foram identificadas em outros estudos de análise proteômica na peçonha de 

escorpiões (BATISTA et al., 2018; XU et al., 2014). Nesse estudo, ECEs foram identificadas 

nas três peçonhas analisadas. 

  Proteínas de ligação ao fator de crescimento semelhante à insulina (IGFs) também 

foram identificadas (Figura 21). Os IGFs são hormônios que regulam processos como 

proliferação celular, diferenciação e apoptose (MAKI, 2010). As proteínas de ligação ao IGF 

(IGFBPs) servem para transportar, armazenar e modular a biodisponibilidade do IGF. O 

domínio N-terminal possui o motivo GCGCCxxC (COLLET; CANDY, 1998; JONES; 

CLEMMONS, 1995). Yang e colaboradores (2014) identificaram Androcin (Androctonus 

bicolor), peptídeo altamente homólogo à região N-terminal de IGFBP4/IGFBP5, que revelou 

indução de acinesia e ansiedade em camundongos. Os autores discutiram que Androcin 

inibiria competitivamente a interação entre IGFBP4/IGFBP5 e IGFs, o que resultaria no 

bloqueio das funções normais dos IGFs. IGFBPs foram identificadas nas peçonhas de Tsti e 

Tpus. 

 

 

Figura 21 - Cobertura de sequências de proteínas de ligação a fator de crescimento semelhante à insulina 

indentificadas em Tsti e Tpus. Destacado em cinza estão as identificações para Tpus e em vermelho as regiões 

identificadas para Tsti. Coberturas: TSTI0128S – Tsti 72% e Tpus 37%; TSTI0064S – Tsti 90%; JAG85194.1 – 

Tsti 46%. 

 

 

4.2.9 Western Blot (WB) 

 A ocorrência de reatividade cruzada de Tneg e Tpus para o soro anti-escorpiônico 

produzido pelo Instituto Butantan, utilizando as peçonhas de T. serrulatus e T. bahiensis, foi 

investigada utilizando o ensaio de western blot. Na figura 22, é possivel verificar a presença 

de reatividade cruzada para diversas bandas das peçonhas avaliadas, sejam nas amostras 

tratadas com tampão redutor ou não-redutor. Embora diversas bandas de reatividade tenham 
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sido verificadas, estas delinearam uma baixa intensidade quando comparadas ao perfil de 

reatividade do controle (peçonha de T. serrulatus – Tser), e não foi possível verificar o 

reconhecimento significativo para bandas protéicas de baixa massa molecular, região na qual 

se concentram as neurotoxinas, importante nos efeitos letais desencadeados pela peçonha. 

Comparativamente, Tneg delineou um perfil de reconhecimento antigênico para o soro 

superior ao observado para Tpus.    

 

 
 

Figura 22 - Avaliação da reatividade cruzada do soro anti-escorpiônico para Tneg e Tpus. A peçonha e T. 

serrulatus (Tser) foi utilizada como controle de reatividade. As amostras de peçonhas foram avaliadas no estado 

reduzido (em presença de β-mercaptoetanol) e estado não reduzido (em ausência de β-mercaptoetanol). 

 

 

A reatividade cruzada do soro anti-escorpiônico, produzido apenas com a peçonha de 

T. serrulatus ou em associação com T. bahiensis, para outras espécies do gênero Tityus já foi 

previamente reportada, incluindo análises para o escorpião Tityus stigmurus, T. cambridgei e 

T. costatus (NISHIKAWA et al., 1994; VENÂNCIO et al., 2013). 

 

4.2.10 Viabilidade Celular 

Nesse estudo, para identificar possíveis efeitos tóxicos desencadeados pela ação das 

peçonhas de T. stigmurus e T. neglectus, foram realizados ensaios in vitro e avaliada a 

viabilidade celular. Nos experimentos realizados para observação de efeitos na proliferação 

celular usando o método MTT e células RAW 264.7, 3T3 e VERO E6 a peçonha de T. 

stigmurus não afetou de modo significativo a viabilidade celular, quando comparado com os 



95 

 

grupos controles de crescimento, evidenciando a baixa citotoxicidade desta peçonha para 

estas células normais testadas. No entanto, quando avaliado o efeito de Tsti em células 

embrionárias de rim humano, foi observada a redução da viabilidade celular, especialmente 

em baixas concentrações da peçonha (Figura 23). 

 

 
Figura 23 - Determinação dos efeitos de citotoxicidade da peçonha de T. stigmurus em células Raw 264.7 (A), 

3T3 (B), Vero E6 (C) e Hek (D) por ensaio de MTT. Os resultados são expressos como média ± SEM (n = 4). * 

p < 0,05 e *** p < 0,001 comparado ao controle. NS - Não significativo em comparação ao controle de 

crescimento.  

 

 
Diversamente do observado para Tsti, Tneg demonstrou efeitos de redução da 

proliferação celular em três das quatro linhagens celulares testadas. Os dados revelam que 

elevadas concentrações de Tneg reduziram a viabilidade celular em Raw 264.7, e em baixas 

concentrações reduziu expressivamente a viabilidade celular em 3T3 e Hek (Figura 24).  
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Figura 24 - Determinação dos efeitos de citotoxicidade da peçonha de T. neglectus em células Raw 264.7 (A), 

3T3 (B), Vero E6 (C) e Hek (D) por ensaio de MTT. Os resultados são expressos como média ± SEM (n = 4). * 

p < 0,05, ** p < 0,01 e *** p < 0,001 comparado ao controle. NS - Não significativo em comparação ao controle 

de crescimento.  

 

 

A toxicidade celular para a peçonha de T. stigmurus (200 µg/mL) também foi avaliada 

por Silva e colaboradores (2016), utilizando células de Rim Canino Madin-Darby (MDCK) 

pelo método de MTT, para as quais nenhum efeito sobre a proliferação celular foi observado. 

No entanto, neste mesmo estudo, foi observado que a peçonha de T. stigmurus induziu um 

aumento transiente da pressão de perfusão em rins de ratos Wistar, com lesão glomerular 

discreta e moderada lesão tubular, com uma excreção elevada de eletrólitos. Estes efeitos 

tóxicos renais fornecem um suporte para a observação da redução da proliferação celular em 

células Hek nesse estudo.  

Corroborando os resultados desse trabalho para Tsti, a peçonha de T. serrulatus (25 -

100 µg/mL) e suas toxinas (Ts1, Ts2 e Ts6) não afetaram a viabilidade de células J774.1 

(macrófagos) em comparação com células não estimuladas (ZOCCAL et al., 2011). O efeito 
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da peçonha de T. serrulatus na indução de lesão celular através da medida da liberação de 

LDH em macrófagos peritoneais de camundongos C57Bl/6 foi investigado, e nenhum efeito 

citotóxico foi observado (ZOCCAL et al., 2014).  

 

4.2.11 Efeitos imunomoduladores in vitro 

A partir dos resultados de viabilidade celular obtidos para células RAW 264.7, as 

concentrações de Tsti utilizadas nesse experimento foram de 200, 50 e 6,2 μg/mL e Tneg 100, 

25 e 6,2 μg/mL. Na ausência e presença de LPS, como mostrado na Figura 25A, o Tsti não 

induziu a uma mudança significativa na produção de NO, em ambas as condições testadas, 

quando comparado aos controles. Entretanto, em presença de LPS, a menor concentração de 

Tneg induziu a um aumento significativo da produção de NO em macrófagos (Figura 25B). 

Diferentemente dos resultados obtidos nesse estudo, especialmente para Tsti, 

experimentos com a peçonha de T. serrulatus demonstraram induzir a produção de NO em 

células estimuladas (25 - 100 µg/mL) e não estimuladas com LPS (100 µg/mL) (ZOCCAL et 

al., 2011). Em resposta a peçonhas, macrófagos podem secretar mediadores como o NO e 

citocinas (PETRICEVICH et al., 2007). O óxido nítrico, um radical livre, é um importante 

mediador químico que atua como imunorregulador, essencial em resposta a infecções, 

inflamações e como indutor ou supressor da apoptose. O NO e a L-citrulina são sintetizados a 

partir da L-arginina e do oxigênio molecular pela ação da NO sintase (NOS). A isoforma 

indutível tipo 2 da óxido nítrico sintase (NOS-2) é expressa em macrófagos quando ativada 

por lipopolissacarídeos bacterianos ou citocinas, como interferon-γ, IL-1 ou TNF-α 

(COLEMAN, 2001).  
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Figura 25 - Efeitos de Tsti e Tneg na produção de óxido nítrico na ausência e presença de LPS utilizando células 

Raw 264.7. As células foram estimuladas com LPS e/ou Tsti (A) ou Tneg (B) e os sobrenadantes foram 

recolhidos 24 h após a incubação. A produção de NO foi determinada pela reação de Griess. Os resultados são 

expressos como média ± SEM (n = 4). NS * - Não significativo em comparação com células sem LPS (não 

estimulado); NS # - Não significativo comparado ao controle de LPS (2 µg/mL) (estimulado por LPS). 

 

 

4.2.12. Determinação da letalidade em camundongos e avaliação dos efeitos do 

envenenamento 

A letalidade da peçonha solúvel, diluída em PBS, foi avaliada através de injecção via 

i.p. utilizando grupos de camundongos BALB/c. De acordo com os dados apresentados na 

tabela 4, a DL50 do Tsti resultou em 11,5 μg/20g de animal (0,575 mg/kg), demostrando ser 

uma peçonha de composição com elevada toxicidade. A DL50 da peçonha analisada nesse 

trabalho foi 34,4% menor do que a relatada anteriormente (NISHIKAWA et al., 1994). Os 

animais foram observados durante as duas primeiras horas para manifestações clínicas. Entre 

os sinais de intoxicação ao realizar esse experimento estão a agressividade, hiperatividade, 

hipersensibilidade, movimentos de cauda (movimento ondulatório em forma de espiral), 
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piloereção, saltos e vocalizações nos primeiros 15 min após a injeção da peçonha. Após 30 

min, os sinais de intoxicação foram agravados, somando-se aos sinais anteriormente 

mencionados, ataxia, contorções abdominais, defecação, dificuldade respiratória (dispnéia), 

hipoatividade, prostração, produção e liberação excessiva de lágrimas, priapismo, sialorréia, 

sudorese, e convulsão seguida de morte. Após as primeiras 24 h da aplicação da peçonha, 

nenhuma morte foi registrada. 

 
Tabela 4 - Avaliação da letalidade para a peçonha de T. stigmurus. Peçonha ou PBS (grupo de controle) foram 

injetados via i.p. (200µL) em camundongos BALB/c e observados durante 48 h. 

Tsti 
(µg/20 g peso animal) 

Letalidade 
(Camundongos mortos/número total 

de animais) 

0.0 0/6 

5.0 0/6 

7.5 1/6 

10.0 2/6 

13.5 4/6 

17.0 6/6 

 

 

As manifestações cardio-respiratórias são as principais causas de morte após o 

envenenamento (BAHLOUL et al., 2013). Sinais de envenenamento como coma e convulsões 

- manifestações de graves complicações neurológicas - podem ser explicados por edema 

pulmonar e fatores associados a ele, como liberação maciça de catecolaminas induzida pelas 

toxinas escorpiônicas e choque cardiogênico que pode resultar em isquemia cerebral 

(BAHLOUL et al., 2013; BAHLOUL et al., 2005; CLOT-FAYBESSE et al., 1999; SOFER; 

GUERON, 1990). A sintomatologia no sistema nervoso causada por envenenamento por T. 

serrulatus, por exemplo, é indicada como resultado dos efeitos primários das neurotoxinas 

nos canais iônicos, causando uma liberação maciça de neurotransmissores como 

catecolaminas, acetilcolina, entre outros (PUCCA et al., 2015). Os canais iônicos são 

responsáveis pelo controle de funções essenciais como no potencial de ação celular, atividade 

neuronal, secreção hormonal, liberação de neurotransmissores e contração muscular (DE 

PAULA SANTOS-DA-SILVA et al., 2017). A excitação do sistema nervoso autônomo é 

caracterizada por respostas parassimpáticas e simpáticas, induzindo mudanças fisiológicas e 

comportamentais. Além dos efeitos importantes sobre o sistema nervoso periférico, as 

neurotoxinas também são responsáveis pela ação indireta em outros sistemas anatômicos 

(PUCCA et al., 2015; VASCONCELOS et al., 2005).  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Esse estudo contribuiu para a ampliação do conhecimento sobre o repertório 

molecular presente na peçonha de T. stigmurus, bem como a caracterização das peçonhas de 

T. neglectus e T. pusillus, sendo esse o primeiro relato na literatura. Utilizando abordagem de 

PSM e sequenciamento de novo, famílias de proteínas como serina proteinase e fosfolipase A2 

foram descritas pela primeira vez para T. stigmurus. Dentre as famílias de toxinas 

identificadas nas peçonhas de T. neglectus e T. pusillus estão NaTxs, KTxs, CRISPs, AMPs, 

hipotensinas, inibidores do tipo serpina, serina proteases, metaloproteases, fosfolipases A2 e 

hialuronidases. Importante porcentual de metaloproteases em Tsti, hipotensinas em Tpus e 

antimicrobianos em Tneg foi verificado e demonstram que apesar de pertencerem a um 

mesmo gênero, existem diferenças importantes no tocante a equalização das classes de 

toxinas identificadas. 

  As peçonhas foram funcionamente caracterizadas utilizando testes bioquímicos. 

Atividade hialuronidásica foi positiva em todas as peçonhas avaliadas. Atividade fosfolipásica 

foi detectada apenas em Tneg. Embora as peçonhas de Tneg e Tsti tenham apresentado em 

seus constituintes inibidores do tipo serpina (Tneg) e enzimas proteolíticas (ambos), com a 

presença da atividade fibrinogenolítica, foi observado apenas um discreto efeito na alteração 

do tempo de coagulação. Reatividade cruzada com baixa intensidade foi verificada para Tneg 

e Tpus em tratamento com o soro anti-escorpiônico produzido com as peçonhas de T. 

serrulatus e T. bahiensis. Tneg demonstrou ser citotóxico para células normais (macrófagos, 

3T3 e Hek) além de propriedade imunomoduladora. Tsti demonstrou citotoxicidade apenas 

para a linhagem celular Hek e revelou ser altamente tóxica para camundongos, com as 

principais manifestações do envenenamento descritas. Análises de espectrometria de massas 

são essenciais para caracterizar amostras complexas, especialmente úteis no estudo de 

componentes de baixa abundância, para os quais freqüentemente são encontradas limitações 

para sua detecção por testes biológicos. Esforços para expandir bancos de dados para a ordem 

Scorpiones são necessários, a fim de permitir uma melhor caracterização dessas amostras 

biológicas, que são importantes em medicina e biotecnologia. Esta base de dados sobre as 

peçonhas de T. stigmurus, T. neglectus e T. pusillus é essencial para compreender o 

mecanismo de ação destas peçonhas, bem como para isolar e caracterizar peptídeos 

potencialmente aplicáveis em farmacologia e biotecnologia. 
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Dentre as perspectivas futuras desta abordagem, está a realização de análise 

transcriptômica para Tneg e Tpus com a finalidade de ampliar o repertório de identificações. 

A síntese e/ou isolamento de compostos são necessárias para comprovar as atividades 

propostas nesse estudo, bem como viabilizar o desenvolvimento de novas moléculas com 

aplicações farmacológicas e biotecnológicas. Dentre os testes de atividade biológica e 

funcional não realizados nesta tese, mas almejados pelo grupo, estão a avaliação da 

citotoxicidade em células normais do sistema nervoso, bem como a avaliação dos efeitos 

sobre linhagens celulares tumorais, aprofundamento dos estudos sobre os efeitos 

imunomoduladores, e realização de testes para propriedades antiparasitárias e antivirais para 

Tsti, Tpus e Tneg. Além disso, estudo para a determinação da letalidade e a caracterização 

dos efeitos do envenenamento in vivo das peçonhas de T. neglectus e T. pusillus são 

fundamentais, uma vez que as informações sobre envenenamento com esses artrópodes são 

escassas.  
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APÊNDICES  

1. MATERIAL SUPLEMENTAR  

Tabela 1: Proteínas identificadas em Tsti por PSM usando banco de dados de sequências de proteínas para ordem Scorpiones. 

 

Nº Acesso 
Peptídeos 

(únicos) 

Massa 

Molecular 

(Da) 

NSAF 

(%) 

Cobertura 

(%) 
Espécie 

 TOXINAS      

 
Toxinas moduladoras de canais de potássio 

     
1 TSTI0122S 14 6713.4 0.27 46 Tityus stigmurus 

2 2LO7_A 8 3432.5 0.28 81 Tityus serrulatus 

3 TSTI0140S 11 6455.3 0.36 63 Tityus stigmurus 

4 JAG85197.1 4 6308.1 0.06 32 Tityus bahiensis 

5 JAG85203.1 5 7046.2 3.23 65 Tityus bahiensis 

6 P0C185.1 5 4550.9 1.75 65 Tityus costatus 

7 P0C8W4 17 10072.2 4.31 73 Tityus stigmurus 

8 P86822.2 4 10058.1 3.14 67 Tityus serrulatus 

9 TSTI0040S 3 5501.6 3.14 48 Tityus stigmurus 

10 JAG85223.1 1 10043.1 1.02 45 Tityus bahiensis 

11 P69940.2 24 9704 4.61 78 Tityus serrulatus 

12 ABU94955.1 4 5011.9 2.03 45 Tityus trivittatus 

13 AAW72465.1 1 9751 3.32 68 Tityus costatus 

 Toxinas moduladoras de canais de sódio 
   

  
 

14 TSTI0151S 2 8710 4.89 69 Tityus stigmurus 

15 P0C8X5 20 9742.5 5.04 74 Tityus stigmurus 

16 AAB37719.2 3 9019.1 2.91 65 Tityus serrulatus 

17 P46115.1 1 7177.1 2.83 41 Tityus serrulatus 

18 CAY61941.1 1 9316.4 0.04 34 Tityus discrepans 

19 H1ZZH8.1 1 9376.4 0.02 24 Tityus obscurus 
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20 TSTI0056S 4 11404.3 0.86 45 Tityus stigmurus 

21 P56612.1 4 9341.5 7.16 74 Tityus stigmurus 

22 TSTI0033C 54 9324.4 4.80 75 Tityus stigmurus 

23 Q5G8B8.1 6 7231.3 8.19 75 Tityus costatus 

24 P56609.1 6 6908 2.33 50 Tityus bahiensis 

25 AEQ18791.1 4 8032.8 1.08 37 Tityus clathratus 

26 H1ZZI1.1 4 9392.3 0.41 14 Tityus obscurus 

27 CEF39517.1 1 9388.4 1.39 31 Tityus fasciolatus 

 Peptídeos secretados ricos em cisteína 
   

  
 

28 TSTI0017C 16 15244.5 0.40 68 Tityus stigmurus 

29 JAG85161.1 3 44896.8 0.03 23 Tityus bahiensis 

30 JAT91134.1 1 44257.8 0.02 10 Tityus obscurus 

31 JAT91149.1 1 48979.4 0.01 7 Tityus obscurus 

32 JAT91112.1 1 21704.7 0.02 12 Tityus obscurus 

33 JAG85159.1 17 47541.2 0.18 39 Tityus bahiensis 

34 P85840.1 5 24013.2 0.17 39 Tityus serrulatus 

35 JAT91145.1 2 47363.2 0.07 16 Tityus obscurus 

36 TSTI0145S 3 6529.3 0.17 31 Tityus stigmurus 

37 TSTI0043S 1 6812.4 0.16 56 Tityus stigmurus 

 Peptídeos antimicrobianos 
   

  
 

38 JAA98105.1  2 8581.6 0.69 14 Lychas buchari 

39 ACD11790.1 2 8739.6 0.03 23 Isometrus maculatus 

 Hipotensinas 
   

  
 

40 TSTI0006C 
A
 11 8055.9 3.08 35 Tityus stigmurus 

41 JAG85211.1 1 8153 0.46 31 Tityus bahiensis 

42 P84190.1 1 2706.4 0.51 40 Tityus serrulatus 

 Serina proteases 
   

  
 

43 JAG85164.1 16 29509.3 0.20 39 Tityus bahiensis 

 Metaloproteases       

44 CDJ26728.1 13 47606.7 0.03 44 Tityus serrulatus 

45 TSTI0134S 29 14529.4 0.60 98 Tityus stigmurus 
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46 AIJ02112.2 32 44102.3 0.10 40 Tityus serrulatus 

47 AIJ02117.2 36 44270.7 0.23 42 Tityus serrulatus 

48 JAG85212.1 5 44401.9 0.07 18 Tityus bahiensis 

49 AIJ02114.2 3 45434.8 0.01 11 Tityus serrulatus 

50 AHE40588.1 23 25355.4 2.45 99 Tityus serrulatus 

51 AIJ02111.3 28 43647 0.47 48 Tityus serrulatus 

52 JAG85190.1 8 44035.2 0.38 33 Tityus bahiensis 

53 AIJ02109.2 9 42915.8 1.74 67 Tityus serrulatus 

54 JAG85186.1 8 21464.3 0.09 45 Tityus bahiensis 

55 JAG85192.1 3 43656.1 0.14 15 Tityus bahiensis 

56 JAG85202.1 2 43722.1 0.06 18 Tityus bahiensis 

57 JAG85205.1 2 26369 0.01 14 Tityus bahiensis 

58 V9ZAY0.1 1 43016.7 0.44 40 Tityus trivittatus 

59 V9Z7R6.1 1 25470.4 0.41 39 Tityus fasciolatus 

60 JAT91168.1 1 40992.6 0.02 2 Tityus obscurus 

61 JAG85219.1 1 38891 0.01 5 Tityus bahiensis 

62 TSTI0034C 21 9568.6 3.02 64 Tityus stigmurus 

63 AIJ02113.2 16 45170.9 0.73 19 Tityus serrulatus 

64 AIJ02116.2 6 47911.5 0.03 27 Tityus serrulatus 

65 JAG85221.1 1 46569 0.01 3 Tityus bahiensis 

66 JAG85222.1 1 46816.1 0.01 3 Tityus bahiensis 

67 AIJ02110.2 24 44008.6 0.76 37 Tityus serrulatus 

68 JAG85213.1 5 43351.4 0.44 22 Tityus bahiensis 

69 JAT91182.1 1 42074.7 0.005 6 Tityus obscurus 

 Hialuronidases 
   

  
 

70 AHF72517.1 14 44571.5 0.29 62 Tityus serrulatus 

71 JAG85181.1 7 46484.5 0.30 54 Tityus bahiensis 

72 JAG85180.1 4 30631.5 0.02 23 Tityus bahiensis 

73 W0HFN9.1 3 46828.1 0.04 20 Tityus serrulatus 

 Fosfolipase A2       

74 JAG85218.1 8 24156.9 0.05 35 Tityus bahiensis 
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 POSSÍVEIS TOXINAS       

 Peptídeos PAPE       

75 P0C8W6.1 43 4534.3 2.53 83 Tityus stigmurus 

76 P86821.1 4 3746.9 0.22 87 Tityus serrulatus 

 Hipotéticos 
   

  
 

77 TSTI0022C 7 3931.8 0.36 38 Tityus stigmurus 

78 TSTI0136S 
B
 4 5371.8 0.21 41 Tityus stigmurus 

79 TSTI0136S 
C
 14 6937.3 3.05 95 Tityus stigmurus 

80 TSTI0107S 45 13918.5 2.33 79 Tityus stigmurus 

81 TSTI0094S 30 14069.7 0.99 78 Tityus stigmurus 

 NÃO TOXINAS 
     

82 JAT91064.1 
Peptidilglicina alfa-amidante 

monoxigenase 
5 39227.3 0.09 11 Tityus obscurus 

83 JAT91077.1 Tiorredoxina 3 16050 0.02 35 Tityus obscurus 

84 AAS02310.1 
Gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase 
3 31693.4 0.01 14 

Centruroides sp. 

SBH266264 

85 AAK12651.1 Fator de elongação 1-alfa 2 40230.8 0.01 21 Centruroides sculpturatus 

86 AAK12656.1 Fator de elongação 1-alfa 1 40232.7 0.01 11 Hadrurus arizonensis 

87 ADY39603.1 Actina 1 14648.1 0.01 25 Hottentotta judaicus 

88 TSTI0064S 
Proteína ligante de fator de 

crescimento semelhante a insulina 
2 9415.3 0.04 47 Tityus stigmurus 

89 TSTI0128S 
Proteína ligante de fator de 

crescimento semelhante a insulina 
21 9670.5 0.41 72 Tityus stigmurus 

90 JAT91071.1 Hemocianina 16 71524.6 0.04 25 Tityus obscurus 

91 JAT91070.1 Hemocianina 17 72206 0.03 34 Tityus obscurus 

92 JAT91066.1 Hemocianina 12 72034.9 0.03 34 Tityus obscurus 

93 JAT91069.1 Hemocianina 15 73181.9 0.03 31 Tityus obscurus 

94 JAT91068.1 Hemocianina 8 71885.8 0.04 31 Tityus obscurus 

95 JAT91067.1 Hemocianina 8 72695.9 0.03 25 Tityus obscurus 

96 CAZ66717.1 Hemocianina 6 71921.9 0.02 10 Pandinus imperator 

97 JAT91076.1 Hemocianina 5 71915.7 0.01 15 Tityus obscurus 
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98 CAZ66714.1 Hemocianina 4 73485.5 0.02 5 Pandinus imperator 

99 P80476.1 Hemocianina 3 71722.4 0.03 27 Androctonus australis 

100 CAZ66718.1 Hemocianina 3 70290.9 0.02 11 Pandinus imperator 

101 CAZ66712.1 Hemocianina 3 72295.8 0.01 10 Pandinus imperator 

102 CAZ66713.1 Hemocianina 3 68970.1 0.01 8 Pandinus imperator 

103 AIX87767.1 Hemocianina 2 11272.4 0.03 23 Androctonus bicolor 

104 CAZ66716.1 Hemocianina 1 71654.6 0.01 9 Pandinus imperator 

105 JAT91065.1 Alpha amylase 25 59523.5 0.13 25 Tityus obscurus 

106 P85843.1 Alpha amylase 2 4598.2 0.34 50 Tityus serrulatus 

107 JAG85169.1 Catepsina F-like 1 50938.8 0.01 11 Tityus bahiensis 

108 CDJ26737.1 Catepsina F-like 1 50904.7 0.01 8 Tityus serrulatus 

109 JAT91087.1 
Enzima conversora de 

angiotensina 
6 72818.1 0.01 3 Tityus obscurus 

110 TSTI0093S 
Enzima conversora de 

angiotensina 
7 9649.9 0.12 75 Tityus stigmurus 

111 JAG85170.1 
Enzima conversora de 

angiotensina 
16 48108.4 0.04 38 Tityus bahiensis 

112 JAT91086.1 
Enzima conversora de 

angiotensina 
6 71574.8 0.02 13 Tityus obscurus 

113 AIJ02118.2 Enzima conversora de endotelina 27 97757.6 0.03 30 Tityus serrulatus 

114 JAT91063.1 Fosfodiesterase 10 46736 0.03 20 Tityus obscurus 

 
A
 Similar a P84189 – precursor; 

B
 ACD11788.1 (fragmento 1); 

C
 Similar a ACD11788.1 (fragmento 2). 
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2. MATERIAL SUPLEMENTAR 

Tabela 2: Proteínas identificadas em Tsti por sequenciamento de novo (SSS) usando banco de dados de sequências de proteínas para ordem 

Scorpiones. 

 

Nº Acesso -10lgP Cobertura 

(%) 

Peptídeos 

(únicos) 

Massa Molecular 

(Da) 

Espécie 

 TOXINAS      

 Toxinas moduladoras de canais de potássio      

1 P0C2F3.1 518.68 100 7 6723 Tityus stigmurus 

2 TSTI0003C 
A
 490.39 100 1 5542 Tityus stigmurus 

3 TSTI0003C 
B
 479.86 100 4 6483 Tityus stigmurus 

4 TSTI0040S 409.45 74 1 5394 Tityus stigmurus 

5 JAG85223.1 389.87 46 5 10068 Tityus bahiensis 

6 TSTI0122S 323.46 100 1 4161 Tityus stigmurus 

7 TSTI0140S 242.05 63 9 6478 Tityus stigmurus 

8 ABU94955.1 241.71 48 1 5033 Tityus trivittatus 

9 P86271.1 233.14 86 10 3309 Tityus serrulatus 

10 2LO7_A 233.14 81 10 3453 Tityus serrulatus 

11 JAG85197.1 139.32 32 2 6331 Tityus bahiensis 

12 TSTI0109S  122.94 61 3 2420 Tityus stigmurus 

 Toxinas moduladoras de canais de sódio      

13 AAB36321.1 512.09 100 2 6992 Tityus stigmurus 

14 TSTI0051S 494.51 100 2 6992 Tityus stigmurus 

15 AAB36322.1 489.65 100 7 6998 Tityus stigmurus 

16 TSTI0151S 486.23 92 2 6706 Tityus stigmurus 

17 P0C8X5 475.03 100 3 7415 Tityus stigmurus 

18 JAG85210.1 431.12 68 4 8711 Tityus bahiensis 

19 AEQ18792.1 371.56 37 1 8003 Tityus clathratus 

20 AEQ18791.1 300.99 49 2 8056 Tityus clathratus 

21 JAG85185.1 276.35 60 1 9314 Tityus bahiensis 



128 

 
22 TSTI0056S 240.03 45 3 11430 Tityus stigmurus 

23 JAG85183.1 198.87 46 1 9382 Tityus bahiensis 

24 H1ZZI1.1 151.06 22 2 9417 Tityus obscurus 

25 CCD31429.1 151.06 22 2 9417 Tityus obscurus 

 Peptídeos secretados ricos em cisteína      

26 JAG85159.1 37.57 40 15 47590 Tityus bahiensis 

27 TSTI0017C 355.98 78 17 13238 Tityus stigmurus 

28 P85840.1 344.02 55 8 24047 Tityus serrulatus 

29 JAT91145.1 290.26 17 1 47412 Tityus obscurus 

30 JAG85161.1 270.13 23 3 44944 Tityus bahiensis 

31 JAT91149.1 207.45 9 2 49029 Tityus obscurus 

 Peptídeos antimicrobianos      

32 Q5G8B5 192.39 100 1 1734 Tityus costatus 

 Hipotensinas      

33 TSTI0006C 
E
 356.7 100 2 2689 Tityus stigmurus 

34 TSTI0006C 
F
 353.77 57 2 8079 Tityus stigmurus 

35 TSTI0006C 
G
  334.43 100 1 2618 Tityus stigmurus 

 Serina proteases      

36 JAG85164.1 378.31 46 16 29546 Tityus bahiensis 

 Metaloproteases      

37 AIJ02109.2 602.54 67 8 42961 Tityus serrulatus 

38 AIJ02110.2 503.2 44 26 44055 Tityus serrulatus 

39 AIJ02111.3 493.41 55 6 43693 Tityus serrulatus 

40 AIJ02117.2 492.14 46 30 44317 Tityus serrulatus 

41 V9ZAY0.1 459.51 48 3 43062 Tityus trivittatus 

42 JAG85192.1 433.75 23 2 43702 Tityus bahiensis 

43 AIJ02112.2 421.65 46 31 44149 Tityus serrulatus 

44 TSTI0134S 420.21 98 33 14557 Tityus stigmurus 

45 JAG85190.1 410.75 34 7 44081 Tityus bahiensis 

46 JAG85213.1 407.2 34 1 43397 Tityus bahiensis 

47 TSTI0034C 395.46 64 2 9593 Tityus stigmurus 
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48 AIJ02113.2 369.27 24 15 45218 Tityus serrulatus 

49 JAG85202.1 341.81 23 1 43768 Tityus bahiensis 

50 JAG85186.1 337.01 58 6 21496 Tityus bahiensis 

51 JAG85212.1 319.38 26 5 44448 Tityus bahiensis 

52 AIJ02116.2 309.16 37 9 47960 Tityus serrulatus 

53 CDJ26728.1 303.81 37 12 47655 Tityus serrulatus 

54 JAG85205.1 219.74 17 2 26404 Tityus bahiensis 

55 AIJ02114.2 202.76 14 2 45482 Tityus serrulatus 

56 JAG85189.1 184.92 10 2 43099 Tityus bahiensis 

 Hialuronidases      

57 JAG85181.1 470.9 54 7 46533 Tityus bahiensis 

58 P85841.2 (AHF72517.1) 462.03 70 12 44618 Tityus serrulatus 

59 W0HFN9.1 313.08 27 1 46877 Tityus serrulatus 

60 JAG85180.1 261.33 27 3 30669 Tityus bahiensis 

 Fosfolipase A2      

61 JAG85218.1 230.59 46 6 24191 Tityus bahiensis 

 POSSÍVEIS TOXINAS      

 Peptídeos PAPE      

62 P0C8W6.1 473.69 100 45 4555 Tityus stigmurus 

63 P86821.1 249.29 100 5 3767 Tityus serrulatus 

64 P0C8W8.1 127.96 94 2 1769 Tityus stigmurus 

 Hipotéticos      

65 TSTI0094S 455.57 78 30 14097 Tityus stigmurus 

66 TSTI0107S 449.73 79 41 13946 Tityus stigmurus 

67 TSTI0136S 
H
 364.22 95 13 6960 Tityus stigmurus 

68 TSTI0022C 176.87 38 6 3952 Tityus stigmurus 

69 TSTI0136S 
I
 142.51 41 3 5393 Tityus stigmurus 

70 P0C8X0.1 135.1 93 1 1656 Tityus stigmurus 

 NÃO TOXINAS      

71 ABV48915.1 Actina 241.45 20 2 42013 Mesobuthus martensii 

72 JAT91065.1 Alfa amilase 409.85 27 28 59579 Tityus obscurus 
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73 P85843.1 Alfa amilase 203.84 50 2 4619 Tityus serrulatus 

74 JAG85169.1 Catepsina F-like 247.7 17 1 50989 Tityus bahiensis 

75 AAK12651.1 Fator de elongação 1-alfa 229.09 19 1 40274 Centruroides sculpturatus 

76 AAK12656.1 Fator de elongação 1-alfa 209.06 19 1 40276 Hadrurus arizonensis 

77 JAT91071.1 Hemocianina 402.61 29 15 71588 Tityus obscurus 

78 JAT91070.1 Hemocianina 391.25 36 17 72270 Tityus obscurus 

79 JAT91069.1 Hemocianina 386.71 33 16 73246 Tityus obscurus 

80 JAT91066.1 Hemocianina 372.58 41 12 72099 Tityus obscurus 

81 JAT91068.1 Hemocianina 369.28 38 4 71949 Tityus obscurus 

82 3IXV_G Hemocianina 361.26 30 2 71786 Androctonus australis 

83 JAT91067.1 Hemocianina 349.44 31 11 72760 Tityus obscurus 

84 CAZ66717.1 Hemocianina 321.81 17 4 71985 Pandinus imperator 

85 CAZ66715.1 Hemocianina 287.66 16 2 72716 Pandinus imperator 

86 JAT91076.1 Hemocianina 286.07 16 6 71979 Tityus obscurus 

87 CAZ66712.1 Hemocianina 272.18 15 2 72360 Pandinus imperator 

88 CAZ66714.1 Hemocianina 238.17 11 2 73550 Pandinus imperator 

89 CAZ66719.1 Hemocianina 213.97 6 1 73721 Pandinus imperator 

90 CAX51415.1 Hemocianina 175.26 17 1 20549 Opisthacanthus cayaporum 

91 AIX87767.1 Hemocianina 154.89 35 1 11298 Androctonus bicolor 

92 TSTI0128S Proteína ligante a fator de 

crescimento semelhante a 

insulina 

368.92 66 17 9695 Tityus stigmurus 

93 TSTI0064S Proteína ligante a fator de 

crescimento semelhante a 

insulina 

222.65 90 3 9440 Tityus stigmurus 

94 JAG85194.1 Proteína ligante a fator de 

crescimento semelhante a 

insulina 

196.37 46 1 11864 Tityus bahiensis 

95 JAT91086.1 Enzima conversora de 

angiotensina 

256.07 19 9 71640 Tityus obscurus 

96 JAT91087.1 Enzima conversora de 185.61 3 5 72883 Tityus obscurus 
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angiotensina 

97 JAG85170.1 Enzima conversora de 

angiotensina 

340.33 44 18 48158 Tityus bahiensis 

98 TSTI0093S Enzima conversora de 

angiotensina 

307.6 75 7 9674 Tityus stigmurus 

99 AIJ02118.2 Enzima conversora de 

endotelina 

400.63 32 24 97837 Tityus serrulatus 

100 JAT91171.1 Enzima conversora de 

endotelina 

203.54 5 2 99462 Tityus obscurus 

101 JAT91064.1 Peptidilglicina alfa-amidante 

monoxigenase 

247.64 21 7 39271 Tityus obscurus 

102 JAT91063.1 Fosfodiesterase 265.48 25 9 46784 Tityus obscurus 

 
A
 Similar a P86822, Frag-II (43-91);

 B
 Similar a P86822, Frag-I (34-90); 

E
 Similar a P84189 (1-25); 

F
 Similar a P84189 – precursor; 

G 
Similar a 

P84189 (1-24); 
H
 Similar a ACD11788.1 (fragmento 2); 

I
 ACD11788.1 (fragmento 1). 
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3. MATERIAL SUPLEMENTAR  

Tabela 3: Proteínas identificadas em Tneg por PSM usando banco de dados de sequências de proteínas para ordem Scorpiones. 

 

Nº Acesso 
Peptídeos 

(únicos) 

Massa 

Molecular 

(Da) 

NSAF 

(%) 

Cobertura 

(%) 
Espécie 

 TOXINAS      

 
Toxinas moduladoras de canais de potássio 

     
1 JAT91108.1 4 6840.2 0.80 21 Tityus obscurus 

2 CAY61914.1 4 6610.1 0.57 19 Tityus discrepans 

3 P60210.1 4 3856.9 0.72 30 Tityus obscurus 

4 JAT91160.1 6 9969.1 8.52 34 Tityus obscurus 

5 JAG85223.1 6 10043.1 2.99 31 Tityus bahiensis 

6 P86822.2 1 10058.1 1.87 44 Tityus serrulatus 

7 P0C8W4 1 10072.2 1.99 62 Tityus stigmurus 

8 2JP6_A 1 3651.5 0.42 30 Tityus obscurus 

9 P0C185.1 1 4550.9 0.72 65 Tityus costatus 

10 JAG85203.1 6 7046.2 1.46 65 Tityus bahiensis 

11 JAT91102.1 2 9691 0.20 11 Tityus obscurus 

12 P69940.2 1 9704 1.14 48 Tityus serrulatus 

13 Q0GY44.1 8 9808 1.12 29 Tityus discrepans 

 Toxinas moduladoras de canais de sódio 
     

14 CCD31424.1 3 9212.3 0.39 31 Tityus obscurus 

15 Q1I167.1 4 8271.6 0.33 27 Tityus discrepans 

16 P0CF37.1 2 7351.2 1.52 66 Tityus discrepans 

17 Q1I179.2 4 9871.5 0.98 20 Tityus discrepans 

18 JAT91089.1 2 9891.5 3.21 74 Tityus obscurus 

19 CCD31428.1 2 9958.6 2.62 51 Tityus obscurus 

20 JAT91098.1 3 10048.6 0.49 34 Tityus obscurus 

21 P0DL24.1 2 2100 4.86 90 Tityus pachyurus 
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22 AAZ29720.1 7 7740.4 6.82 71 Tityus zulianus 

23 P56609.1 1 6908 0.39 48 Tityus bahiensis 

24 Q5G8B8.1 1 7231.3 0.69 73 Tityus costatus 

25 AEQ18792.1 2 7979.8 0.43 37 Tityus clathratus 

26 O77463.1 2 9151.4 0.23 24 Tityus serrulatus 

27 TSTI0033C 4 9324.4 0.63 68 Tityus stigmurus 

28 C9X4K3.1 1 9357.4 0.37 31 Tityus discrepans 

29 H1ZZI1.1 13 9392.3 1.78 51 Tityus obscurus 

30 CCD31427.1 4 9162.3 0.71 43 Tityus obscurus 

31 ACD11820.1 1 9208.4 0.19 11 Isometrus maculatus 

 Peptídeos secretados ricos em cisteína 
     

32 JAT91134.1 5 44257.8 0.15 15 Tityus obscurus 

33 JAT91112.1 2 21704.7 0.34 20 Tityus obscurus 

34 JAT91149.1 4 48979.4 0.13 11 Tityus obscurus 

35 JAT91056.1 1 9671.5 0.90 67 Tityus obscurus 

36 JAT91145.1 18 47363.2 1.19 56 Tityus obscurus 

 Peptídeos antimicrobianos 
     

37 ACD11815.1 6 9432.2 6.57 23 Isometrus maculatus 

38 P83312.1 2 4973.8 0.24 27 
Parabuthus 

schlechteri 

39 SBQ16530.1 1 8463.6 5.64 34 Tityus obscurus 

40 ACD11790.1 8 8739.6 14.33 23 Isometrus maculatus 

 Hipotensinas 
     

41 P84189.1 1 2705.4 0.70 60 Tityus serrulatus 

42 TSTI0006C 
A
 2 8055.9 0.33 35 Tityus stigmurus 

43 JAG85224.1 1 8181.1 0.27 19 Tityus bahiensis 

 Outros peptídeos sem ligações dissulfeto       

44 N0EAL3.1 1 8393.7 0.18 18 
Androctonus 

mauritanicus 

45 P0DL22.1 3 2681.3 4.24 68 Tityus pachyurus 

46 SBQ16532.1 1 7344.8 1.42 37 Tityus obscurus 
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 Inibidor de serina proteases      

47 JAG85168.1 4 47168.8 0.03 7 Tityus bahiensis 

 Serina proteases 
     

48 JAT91142.1 3 36955.2 0.04 11 Tityus obscurus 

49 JAT91140.1 3 38095.7 0.04 8 Tityus obscurus 

50 JAG85164.1 8 29509.3 0.46 18 Tityus bahiensis 

51 JAT91125.1 6 29724.5 0.31 27 Tityus obscurus 

 Metaloproteases      

52 JAT91135.1 6 44375.2 0.10 6 Tityus obscurus 

53 JAT91141.1 16 44532.6 0.34 25 Tityus obscurus 

54 JAT91127.1 3 44106.3 0.09 8 Tityus obscurus 

55 JAG85222.1 2 46816.1 0.03 5 Tityus bahiensis 

56 AHE40588.1 1 25355.4 0.30 57 Tityus serrulatus 

57 JAT91168.1 2 40992.6 0.09 13 Tityus obscurus 

58 JAT91182.1 3 42074.7 0.34 16 Tityus obscurus 

59 JAT91175.1 5 43445.3 0.71 15 Tityus obscurus 

60 JAT91130.1 2 44027.6 0.47 22 Tityus obscurus 

61 JAT91137.1 2 45118.6 0.07 8 Tityus obscurus 

62 JAT91159.1 7 44568.4 0.26 5 Tityus obscurus 

63 JAT91187.1 1 45573.6 0.04 4 Tityus obscurus 

64 JAT91138.1 1 43934.9 0.07 6 Tityus obscurus 

65 JAT91132.1 2 44354.4 0.19 12 Tityus obscurus 

66 JAT91128.1 7 44369.3 0.92 19 Tityus obscurus 

67 JAT91129.1 1 44512.1 0.04 4 Tityus obscurus 

 Hialuronidases 
     

68 JAT91136.1 13 46629.4 0.62 42 Tityus obscurus 

 Fosfolipase A2      

69 JAT91116.1 2 13237 0.17 16 Tityus obscurus 

70 JAT91104.1 5 20972.5 0.15 36 Tityus obscurus 

71 JAG85218.1 1 24156.9 0.06 7 Tityus bahiensis 

 POSSÍVEIS TOXINAS      
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 Lectinas      

72 JAT91073.1 7 37832.6 0.17 19 Tityus obscurus 

73 JAT91079.1 1 31442.1 0.22 12 Tityus obscurus 

74 JAT91078.1 4 31588.6 0.27 15 Tityus obscurus 

 Hipotéticos 
     

75 JAT91058.1 3 12826.2 0.38 17 Tityus obscurus 

76 CAY61861.1 2 10443.8 0.56 12 Tityus discrepans 

77 JAT91059.1 6 14034.9 0.22 27 Tityus obscurus 

78 CAY61897.1 1 9399.8 0.39 13 Tityus discrepans 

79 ADY39615.1 2 18567.4 0.12 10 Hottentotta judaicus 

 NÃO TOXINAS 
     

80 ACD12012.1 Proteina epsilon-like 14-3-3 2 28638.3 0.07 21 Isometrus maculatus 

81 ADY39603.1 Actina 2 14648.1 0.18 16 Hottentotta judaicus 

82 APA20916.1 
Actina 

1 16074.1 0.16 46 
Brachistosternus 

paposo 

83 JAT91065.1 Alfa amilase 34 59523.5 0.73 10 Tityus obscurus 

84 JAT91087.1 Enzima conversora de angiotensina 4 72818.1 0.04 19 Tityus obscurus 

85 JAT91086.1 Enzima conversora de angiotensina 39 71574.8 0.62 21 Tityus obscurus 

86 JAT91150.1 Catepsina D-like 2 42768.6 0.12 14 Tityus obscurus 

87 CDJ26738.1 Catepsina D-like 1 37137.6 0.06 8 Tityus serrulatus 

88 JAT91060.1 Fator de liberação de corticotropina 6 19477.9 0.53 34 Tityus obscurus 

89 JAT91064.1 
Peptidilglicina alfa-amidante 

monoxigenase 
12 39227.3 0.22 12 Tityus obscurus 

90 JAT91152.1 Catepsina L-like 3 38331.6 0.03 11 Tityus obscurus 

91 JAT91171.1 Enzima conversora de endotelina 14 99381.3 0.13 41 Tityus obscurus 

92 AIJ02118.2 Enzima conversora de endotelina 2 97757.6 0.04 48 Tityus serrulatus 

93 AAS02310.1 
Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase 

2 31693.4 0.03 53 
Centruroides sp. 

SBH266264 

94 JAT91071.1 Hemocianina 14 71524.6 0.20 15 Tityus obscurus 

95 JAT91066.1 Hemocianina 7 72034.9 0.13 12 Tityus obscurus 

96 CAX51415.1 Hemocianina 2 20518.6 0.09 12 Opisthacanthus 
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cayaporum 

97 JAT91069.1 Hemocianina 7 73181.9 0.09 4 Tityus obscurus 

98 JAT91076.1 Hemocianina 6 71915.7 0.09 31 Tityus obscurus 

99 CAZ66714.1 Hemocianina 1 73485.5 0.08 22 Pandinus imperator 

100 P80476.1 
Hemocianina 

1 71722.4 0.08 50 
Androctonus 

australis 

101 CAZ66717.1 Hemocianina 2 71921.9 0.08 28 Pandinus imperator 

102 JAT91068.1 Hemocianina 4 71885.8 0.07 21 Tityus obscurus 

103 AIX87767.1 Hemocianina 1 11272.4 0.06 23 Androctonus bicolor 

104 JAT91067.1 Hemocianina 2 72695.9 0.06 13 Tityus obscurus 

105 CAZ66718.1 Hemocianina 1 70290.9 0.05 14 Pandinus imperator 

106 JAT91070.1 Hemocianina 3 72206 0.04 7 Tityus obscurus 

107 CAZ66713.1 Hemocianina 1 68970.1 0.03 14 Pandinus imperator 

108 JAT91111.1 
Lipolysis-activating peptide 1-alpha 

chain-like 
3 10870 0.38 21 Tityus obscurus 

109 JAT91063.1 Phosphodiesterases 25 46736 0.64 8 Tityus obscurus 

110 ACD11937.1 Rab family protein 3 20057.1 0.05 10 Isometrus maculatus 

111 JAT91077.1 Tiorredoxina 2 16050 0.13 10 Tityus obscurus 

112 JAT91072.1 Transferrina 13 78725.2 0.12 4 Tityus obscurus 

 
A
 Similar a P84189, precursor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 
4. MATERIAL SUPLEMENTAR  

Tabela 4: Proteínas identificadas em Tneg por sequenciamento de novo (SSS) usando banco de dados de sequências de proteínas para ordem 

Scorpiones. 

 

Nº Acesso -10lgP Cobertura 

(%) 

Peptídeos 

(únicos) 

Massa 

Molecular 

(Da) 

Espécie 

 TOXINAS      

 Toxinas moduladoras de canais de potássio      

1 JAT91160.1 378.45 34 5 9994 Tityus obscurus 

2 P0C8W4.2 306.68 62 1 10097 Tityus stigmurus 

3 P0C2F3.1 287.97 75 1 6723 Tityus stigmurus 

4 Q0GY44.1 273.93 29 7 9833 Tityus discrepans 

5 JAG85203.1 268.6 61 11 7069 Tityus bahiensis 

6 JAG85223.1 267.68 36 3 10068 Tityus bahiensis 

7 JAT91102.1 145.57 24 1 9716 Tityus obscurus 

8 JAT91108.1 141.5 21 4 6863 Tityus obscurus 

9 P60210.1 131.37 46 4 3878 Tityus obscurus 

 Toxinas moduladoras de canais de sódio      

10 JAT91089.1 374.35 67 8 9917 Tityus obscurus 

11 P60213.3 374.35 67 8 9903 Tityus obscurus 

12 Q1I179.2 307.52 20 3 9897 Tityus discrepans 

13 H1ZZI1.1 305.31 51 12 9417 Tityus obscurus 

14 TSTI0033C 295.76 68 4 9349 Tityus stigmurus 

15 Q1I165.1 257.1 84 7 7764 Tityus zulianus 

16 AEQ18792.1 235.77 37 2 8003 Tityus clathratus 

17 H1ZZH9.1 232.73 51 4 9187 Tityus obscurus 

18 Q1I167.1 216.16 23 2 8296 Tityus discrepans 

19 P0DL24.1 191.87 90 2 2119 Tityus pachyurus 

20 C9X4K3.1 189.29 42 1 9382 Tityus discrepans 
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21 P84688.2 174.7 40 4 9237 Tityus obscurus 

22 O77463.1 158.07 31 2 9176 Tityus serrulatus 

23 P0C8X5.1 124.46 52 1 7415 Tityus stigmurus 

24 C9X4K7.2 107.21 20 3 9439 Tityus discrepans 

25 CAY61944.1 107.21 20 3 9423 Tityus discrepans 

 Peptídeos secretados ricos em cisteínas      

26 JAT91145.1 421.38 60 18 47412 Tityus obscurus 

27 JAT91134.1 304.99 23 6 44304 Tityus obscurus 

28 JAT91149.1 294.7 19 6 49029 Tityus obscurus 

29 JAT91112.1 239.28 27 2 21737 Tityus obscurus 

 Peptídeos antimicrobianos      

30 Q5G8B5 298.61 100 7 1734 Tityus costatus 

31 SBQ16530.1 285.38 36 1 8487 Tityus obscurus 

32 ACD11790.1 
A
 231.54 23 7 8763 Isometrus maculatus 

34 ACD11815.1 
A
 206.45 23 4 9456 Isometrus maculatus 

 Hipotensinas      

35 P84189.1 130.75 60 1 2725 Tityus serrulatus 

 Outros peptídeos sem ligações dissulfeto      

36 P0DL22.1 295.29 72 9 2701 Tityus pachyurus 

 Inibidor de serina protease      

37 JAG85168.1 144.13 10 3 47217 Tityus bahiensis 

 Serina proteases      

38 JAT91125.1 336.2 29 7 29762 Tityus obscurus 

39 JAG85164.1 309.65 13 6 29546 Tityus bahiensis 

40 JAT91142.1 217.79 14 4 36997 Tityus obscurus 

 Metaloproteases      

41 JAT91183.1 413.03 30 1 44329 Tityus obscurus 

42 JAT91128.1 354.49 24 7 44415 Tityus obscurus 

43 AIJ02109.2 330.68 30 7 42961 Tityus serrulatus 

44 JAT91159.1 327.8 5 9 44615 Tityus obscurus 

45 JAT91175.1 304.23 15 3 43491 Tityus obscurus 
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46 JAT91132.1 302.45 18 3 44401 Tityus obscurus 

47 JAT91141.1 291.69 26 14 44579 Tityus obscurus 

48 JAT91137.1 253.67 8 2 45165 Tityus obscurus 

49 JAT91168.1 253.05 13 2 41037 Tityus obscurus 

50 JAT91138.1 243.96 7 1 43981 Tityus obscurus 

51 JAT91080.1 228.92 4 1 45723 Tityus obscurus 

52 V9ZAY0.1 227.15 13 1 43062 Tityus trivittatus 

53 JAT91127.1 205.43 14 4 44152 Tityus obscurus 

54 JAT91129.1 203.04 6 2 44559 Tityus obscurus 

55 JAT91135.1 194.8 6 5 44422 Tityus obscurus 

56 JAG85219.1 178.27 12 1 38933 Tityus bahiensis 

57 JAG85192.1 171.7 8 2 43702 Tityus bahiensis 

 Hialuronidases      

58 JAT91136.1 366.04 44 12 46678 Tityus obscurus 

 Fosfolipase A2      

59 JAT91104.1 237.68 48 6 21004 Tityus obscurus 

 POSSÍVEIS TOXINAS      

 Peptídeos PAPE      

60 P0C8W6.1 128.71 59 3 4555 Tityus stigmurus 

 Lectinas      

61 JAT91078.1 258.44 17 2 31627 Tityus obscurus 

62 JAT91073.1 255.05 22 7 37876 Tityus obscurus 

63 JAT91079.1 250.38 14 1 31480 Tityus obscurus 

 Hipotéticos      

64 JAT91059.1 197.95 35 6 14062 Tityus obscurus 

65 JAT91058.1 191.47 25 4 12853 Tityus obscurus 

66 CAY61861.1 169.5 37 3 10469 Tityus discrepans 

67 CAY61897.1 166.83 13 1 9424 Tityus discrepans 

 NÃO TOXINAS      

68 JAT91065.1 Alfa-amilase 455.6 51 36 59579 Tityus obscurus 

69 JAT91086.1 Enzima conversora de angiotensina 464.86 40 43 71640 Tityus obscurus 
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70 JAT91087.1 Enzima conversora de angiotensina 241.78 11 5 72883 Tityus obscurus 

71 JAT91150.1 Catepsina D-like 341.19 36 3 42814 Tityus obscurus 

72 

JAT91064.1 

Copper type II ascorbate-dependent 

monooxygenase 327.04 38 14 39271 
Tityus obscurus 

73 

JAT91060.1 

Proteína semelhante a fator de 

liberação de corticotropina  225.15 21 5 19508 
Tityus obscurus 

74 JAT91063.1 Fosfodiesterase 379.1 49 25 46784 Tityus obscurus 

75 JAT91171.1 Enzima conversora de endotelina 354.22 20 16 99462 Tityus obscurus 

76 AIJ02118.2 Enzima conversora de endotelina 211.84 7 2 97837 Tityus serrulatus 

77 JAT91071.1 Hemocianina 384.41 35 17 71588 Tityus obscurus 

78 JAT91068.1 Hemocianina 341.21 29 4 71949 Tityus obscurus 

79 JAT91066.1 Hemocianina 332.54 26 7 72099 Tityus obscurus 

80 3IXV_G Hemocianina 328.94 21 2 71786 Androctonus australis 

81 CAZ66717.1 Hemocianina 318.42 15 2 71985 Pandinus imperator 

82 JAT91069.1 Hemocianina 301.17 27 10 73246 Tityus obscurus 

83 CAZ66718.1 Hemocianina 282.09 15 1 70353 Pandinus imperator 

84 JAT91076.1 Hemocianina 279.9 17 5 71979 Tityus obscurus 

85 JAT91067.1 Hemocianina 278.83 9 2 72760 Tityus obscurus 

86 JAT91070.1 Hemocianina 275.59 13 4 72270 Tityus obscurus 

87 ACD11937.1 Proteína da família Rab 1  150.54 22 2 20088 Isometrus maculatus 

88 AEX09204.1 Proteína ribossomal L40E 211.9 30 3 14685 Pandinus cavimanus 

89 JAT91072.1 Transferrina 328.39 21 12 78794 Tityus obscurus 

 
A 

Peptídeos hipotéticos com similaridade para peptídeos antimicrobianos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_557257631
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5. MATERIAL SUPLEMENTAR  

Tabela 5: Proteínas identificadas em Tpus por PSM usando banco de dados de sequências de proteínas para ordem Scorpiones. 

 

Nº Acesso 
Peptídeos 

(únicos) 

Massa 

Molecular 

(Da) 

NSAF 

(%) 

Cobertura 

(%) 
Espécie 

 TOXINAS      

 
Toxinas moduladoras de canais de potássio 

     
1 ABE98264.1 4 9935.1 10.35 48 Tityus discrepans 

2 ABR21073.1 3 7053.3 6.47 35 Mesobuthus eupeus 

3 JAG85203.1 11 7046.2 3.85 65 Tityus bahiensis 

4 JAG85223.1 1 10043 1.88 31 Tityus bahiensis 

5 JAT91160.1 3 9969.1 9.72 30 Tityus obscurus 

6 P0C185.1 3 4550.9 1.24 65 Tityus costatus 

7 P0C8W4 2 10072 2.62 67 Tityus stigmurus 

8 P69940.2 6 9704 3.60 67 Tityus serrulatus 

9 P86822.2 1 10058 2.68 49 Tityus serrulatus 

 Toxinas moduladoras de canais de sódio 
     

10 AEQ18791.1 21 8032.8 18.83 37 Tityus clathratus 

11 AEQ18792.1 8 7979.8 2.14 39 Tityus clathratus 

12 H1ZZI1.1 9 9392.3 3.17 29 Tityus obscurus 

13 P0C8X5 5 9742.5 0.72 42 Tityus stigmurus 

14 P56609.1 2 6908 1.20 35 Tityus bahiensis 

15 Q5G8B8.1 8 7231.3 2.80 75 Tityus costatus 

16 TSTI0033C 4 9324.4 1.27 58 Tityus stigmurus 

 Peptídeos secretados ricos em cisteína 
     

17 JAA98088.1 1 44603 0.03 3 Isometroides vescus 

18 JAG85159.1 8 47541 0.51 32 Tityus bahiensis 

19 JAT91134.1 6 44258 0.39 17 Tityus obscurus 

20 JAT91145.1 2 47363 0.39 13 Tityus obscurus 
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21 P85840.1 1 24013 0.50 21 Tityus serrulatus 

22 TSTI0017C 1 15245 0.07 27 Tityus stigmurus 

 Peptídeos antimicrobianos 
     

23 ACD11790.1 3 8739.6 0.71 23 Isometrus maculatus 

24 ACD11802.1 3 8618.5 1.74 16 Isometrus maculatus 

 Hipotensinas 
     

25 JAG85211.1 1 8153 3.24 22 Tityus bahiensis 

26 P84189.1 2 2705.4 9.15 40 Tityus serrulatus 

27 TSTI0006C 
A
 2 8055.9 4.35 36 Tityus stigmurus 

 Peptídeo potencializador da bradicinina      

28 AIX87595.1 2 8434.6 0.51 12 Androctonus bicolor 

 Inibidor de serina protease      

29 JAG85168.1 5 47169 0.04 8 Tityus bahiensis 

 Serina proteases 
     

30 ADY39513.1 2 25125 0.21 11 Hottentotta judaicus 

31 JAG85164.1 4 29509 0.07 23 Tityus bahiensis 

32 JAT91125.1 4 29725 0.16 9 Tityus obscurus 

 Metaloproteases      

33 AHE40588.1 1 25355 0.33 56 Tityus serrulatus 

34 AIJ02109.2 2 42916 0.21 36 Tityus serrulatus 

35 AIJ02110.2 5 44009 0.12 26 Tityus serrulatus 

36 AIJ02111.3 2 43647 0.02 5 Tityus serrulatus 

37 AIJ02112.2 2 44102 0.04 3 Tityus serrulatus 

38 AIJ02117.2 1 44271 0.03 7 Tityus serrulatus 

39 JAG85201.1 3 43281 0.08 5 Tityus bahiensis 

40 JAG85205.1 1 26369 0.45 8 Tityus bahiensis 

41 JAG85212.1 1 44402 0.04 5 Tityus bahiensis 

42 JAG85213.1 3 43351 0.11 12 Tityus bahiensis 

43 JAT91168.1 1 40993 0.05 6 Tityus obscurus 

44 JAT91182.1 3 42075 0.27 6 Tityus obscurus 

45 P85842.1 1 9617.6 0.17 19 Tityus serrulatus 
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 Hialuronidases 

     
46 AHF72517.1 1 44572 0.09 20 Tityus serrulatus 

47 JAG85181.1 1 46485 0.09 18 Tityus bahiensis 

48 JAT91136.1 1 46629 0.06 6 Tityus obscurus 

 Fosfolipase A2      

49 JAG85218.1 3 24157 0.20 33 Tityus bahiensis 

 POSSÍVEIS TOXINAS      

 Peptídeos PAPE      

50 P0C8W6.1 3 4534.3 0.49 54 Tityus stigmurus 

 Hipotéticos 
     

51 TSTI0107S 7 13919 0.99 38 Tityus stigmurus 

 NÃO TOXINAS 
     

52 JAT91065.1 Alfa amilase 26 59524 0.39 4 Tityus obscurus 

53 JAG85170.1 Enzima conversora de angiotensina 3 48108 0.13 42 Tityus bahiensis 

54 JAT91086.1 Enzima conversora de angiotensina 5 71575 0.10 13 Tityus obscurus 

55 CDJ26738.1 Catepsina D-like 1 37138 0.04 8 Tityus serrulatus 

56 AIJ02118.2 Enzima conversora de endotelina 3 97758 0.02 8 Tityus serrulatus 

57 JAT91171.1 Enzima conversora de endotelina 3 99381 0.04 10 Tityus obscurus 

58 AAS02310.1 
Gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase 
2 31693 0.03 

24 

Centruroides sp. 

SBH266264 

59 TSTI0128S 
Proteína ligante a fator de 

crescimento semelhante a insulina 
2 9670.5 0.43 4 Tityus stigmurus 

60 JAT91064.1 
Peptidilglicina alfa-amidante 

monoxigenase  
10 39227 0.19 5 Tityus obscurus 

61 JAT91063.1 Fosfodiesterase 5 46736 0.14 4 Tityus obscurus 

62 JAT91072.1 Transferrina 2 78725 0.01 37 Tityus obscurus 

 
A
 Similar a P84189, precursor. 
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6. MATERIAL SUPLEMENTAR  

 

Tabela 6: Proteínas identificadas em Tpus por sequenciamento de novo (SSS) usando banco de dados de sequências de proteínas para ordem 

Scorpiones. 

 

Nº Acesso -10lgP Cobertura 

(%) 

Peptídeos 

(únicos) 

Massa Molecular 

(Da) 

Espécie 

 TOXINAS      

 Toxinas moduladoras de canais de potássio      

1 Q0GY43.1 367.6 22 10 9960 Tityus discrepans 

2 TSTI0003C 
A
 236.72 40 1 6483 Tityus stigmurus 

3 P0C8W4.2 236.72 25 1 10097 Tityus stigmurus 

4 P86822.2 236.72 25 1 10083 Tityus serrulatus 

5 P69940.2 226.52 48 6 9728 Tityus serrulatus 

6 JAG85203.1 193.23 34 6 7069 Tityus bahiensis 

7 Q0GY45.1 147.08 25 1 10067 Tityus trivittatus 

8 P59936.2 193.23 52 6 4514 Tityus serrulatus 

 Toxinas moduladoras de canais de sódio      

9 P56612.1 (precursor de AAB36321.1) 355.74 57 1 9366 Tityus stigmurus 

10 AAB36321.1  355.74 77 1 6992 Tityus stigmurus 

11 AEQ18791.1 314.86 35 7 8056 Tityus clathratus 

12 P68410.1 304.2 92 3 6998 Tityus serrulatus 

13 TSTI0033C (precursor de P68410.1) 304.2 68 3 9349 Tityus stigmurus 

14 H1ZZI1.1 246.91 28 6 9417 Tityus obscurus 

15 P0C5K8.1 233.55 30 1 9598 Tityus bahiensis 

16 P0C8X5 223 30 5 9767 Tityus stigmurus 

17 AEQ18792.1 201.17 48 4 8003 Tityus clathratus 

 Peptídeos secretados ricos em cisteína      

18 JAT91134.1 276.57 17 4 44304 Tityus obscurus 

19 JAG85159.1 275.26 30 7 47590 Tityus bahiensis 
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 Peptídeos antimicrobianos      

20 P0CI90.1 130 16 2 8480 Lychas mucronatus 

 Hipotensinas      

21 TSTI0006C 
B
 225.22 35 1 8079 Tityus stigmurus 

 Inibidor de serina protease      

22 JAG85168.1 213.27 10 3 47217 Tityus bahiensis 

 Metaloproteases      

23 AIJ02109.2 310.26 31 6 42961 Tityus serrulatus 

24 AIJ02110.2 238.97 18 3 44055 Tityus serrulatus 

 Hialuronidases      

25 JAG85181.1 187.91 12 1 46533 Tityus bahiensis 

 Fosfolipase A2      

26 JAG85218.1 212.44 18 4 24191 Tityus bahiensis 

 POSSÍVEIS TOXINAS      

 Hipotéticos      

27 TSTI0107S 159.24 39 5 13946 Tityus stigmurus 

 NÃO TOXINAS      

28 JAT91065.1 Alfa-amilase 383.41 19 16 59579 Tityus obscurus 

29 

JAT91086.1 

Enzima conversora de 

angiotensina 223.57 9 5 71640 Tityus obscurus 

30 

JAG85170.1 

Enzima conversora de 

angiotensina 200.48 8 3 48158 Tityus bahiensis 

31 JAG85167.1 Catepsina B-like 194.82 18 3 36751 Tityus bahiensis 

32 

JAT91171.1 

Enzima conversora de 

endotelina 214.61 4 2 99462 Tityus obscurus 

33 

AIJ02118.2 

Enzima conversora de 

endotelina 166 4 2 97837 Tityus serrulatus 

34 JAT91063.1 Fosfodiesterase 193.62 10 3 46784 Tityus obscurus 

 
A
 Similar a P86822(Frag-I_43-91); 

B
 Similar to P84189, precursor.

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1316190362
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7. CROMATOGRAMAS OBTIDOS NAS ANÁLISES DE MS 

 

7.1 Tityus stigmurus 

 

Digestão utilizando tripsina 

 

 
Figura suplementar 1  - Cromatograma da peçonha solúvel em água de T. stigmurus submetida à digestão com 

tripsina. Amostra de número 1. 

 

 

 
Figura suplementar 2  - Cromatograma da peçonha solúvel em água de T. stigmurus submetida à digestão com 

tripsina. Amostra de número 2. 

 

 

 
Figura suplementar 3  - Cromatograma da peçonha solúvel em água de T. stigmurus submetida à digestão com 

tripsina. Amostra de número 3. 
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Digestão utilizando GluC: 

 

 
Figura suplementar 4  - Cromatograma da peçonha solúvel em água de T. stigmurus submetida à digestão com 

GluC. Amostra de número 1. 

 

 

 
Figura suplementar 5  - Cromatograma da peçonha solúvel em água de T. stigmurus submetida à digestão com 

GluC. Amostra de número 2. 

 

 

 
Figura suplementar 6  - Cromatograma da peçonha solúvel em água de T. stigmurus submetida à digestão com 

GluC. Amostra de número 3. 

 

 

 

7.2 Tityus neglectus 

 

Digestão utilizando tripsina: 

 

 
Figura suplementar 7  - Cromatograma da peçonha bruta de T. neglectus submetida à digestão com tripsina. 

Amostra de número 1. 
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Figura suplementar 8  - Cromatograma da peçonha bruta de T. neglectus submetida à digestão com tripsina. 

Amostra de número 2. 

 

 

 

 
Figura suplementar 9  - Cromatograma da peçonha bruta de T. neglectus submetida à digestão com tripsina. 

Amostra de número 3. 

 

 

 

 

Digestão utilizando GluC: 

 

Figura suplementar 10  - Cromatograma da peçonha solúvel em água de T. neglectus submetida à digestão com 

GluC. Amostra de número 1. 

 

 

 
Figura suplementar 11  - Cromatograma da peçonha bruta de T. neglectus submetida à digestão com GluC. 

Amostra de número 2. 
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Figura suplementar 12  - Cromatograma da peçonha bruta de T. neglectus submetida à digestão com GluC. 

Amostra de número 3. 

 

 

7.3 Tityus pusillus 

 

Digestão utilizando tripsina: 

 

 

 
Figura suplementar 13  - Cromatograma da peçonha bruta de T. pusillus submetida à digestão com tripsina. 

Amostra de número 1. 

 

 

 
Figura suplementar 14  - Cromatograma da peçonha bruta de T. pusillus submetida à digestão com tripsina. 

Amostra de número 2. 

 

 

 
Figura suplementar 15  - Cromatograma da peçonha bruta de T. pusillus submetida à digestão com tripsina. 

Amostra de número 3. 
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Digestão utilizando GluC: 

 

 
Figura suplementar 16  - Cromatograma da peçonha solúvel em água de T. pusillus submetida à digestão com 

GluC. Amostra de número 1. 

 

 

 
Figura suplementar 17  - Cromatograma da peçonha solúvel em água de T. pusillus submetida à digestão com 

GluC. Amostra de número 2. 

 

 

 
Figura suplementar 18  - Cromatograma da peçonha solúvel em água de T. pusillus submetida à digestão com 

GluC. Amostra de número 3. 
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8. LISTA DE ABREVIATURAS DE AMINOÁCIDOS 

 

 

Nome Símbolo de uma 

letra 

Símbolo de três 

letras 

Grupo 

 

Glicina G Gly Cadeia lateral apolar 

Alanina A Ala Cadeia lateral apolar 

Valina V Val Cadeia lateral apolar 

Leucina L Leu Cadeia lateral apolar 

Isoleucina I Ile Cadeia lateral apolar 

Metionina M Met Cadeia lateral apolar 

Prolina P Pro Cadeia lateral apolar 

Fenilalanina F Phe Cadeia lateral apolar 

Triptofano W Trp Cadeia lateral apolar 

Serina S Ser Cadeia lateral neutra 

Treonina T Thr Cadeia lateral neutra 

Asparagina N Asn Cadeia lateral neutra 

Glutamina Q Gln Cadeia lateral neutra 

Tirosina Y Tyr Cadeia lateral neutra 

Cisteína C Cys Cadeia lateral neutra 

Lisina K Lys Cadeia lateral carregada 

Arginina R Arg Cadeia lateral carregada 

Histidina H His Cadeia lateral carregada 

Ácido Aspártico D Asp Cadeia lateral carregada 

Ácido Glutâmico E Glu Cadeia lateral carregada 

 


