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RESUMO 

 

 

Este trabalho de tese apresenta suportes ativados com divilsulfona (DVS) como úteis para a 

estabilização de enzimas por ligação covalente multipontual, os suportes são muito estáveis, e 

reagem com diferentes grupos de enzimas em diferentes condições, etc. No entanto, em 

algumas ocasiões produzem a inativação das mesmas, ou a imobilização é muito lenta, 

sugerindo que a imobilização não é tão fácil como em outros suportes. O caráter 

moderadamente hidrofóbico do grupo introduzido pode ter consequências. Tem sido 

demonstrado que a imobilização pode ser realizada em diferentes valores de pH, e isto parece 

envolver diferentes áreas das moléculas da proteína, uma vez que após a incubação a pH 10 e 

subsequente bloqueio, as propriedades são muito diferentes. Além disso, confirmou-se a 

possibilidade de modular lipases através da imobilização ou subsequente modificação física 

ou química, que podem ser não só a estabilidade, mas também a especificidade e seletividade 

podem ser alteradas significativamente. Essas mudanças não são previsíveis e dependem do 

substrato, das condições experimentais, e em caso de alterações posteriores, ou do protocolo 

de imobilização utilizado. Também é mostrado um protocolo simples que permite "um 

bioimprinting" da forma aberta de lipases utilizando um detergente para forçar a abertura, e a 

estabilização desta lipase aberta é conseguida por meio da adição de um polímero iônico 

revestindo a superfície da proteína.  

 

 

Palavras-chave: Enzimas. Divinilsulfona. Imobilização. Modificação química ou física. 

Modulação de propriedades catalíticas. 

 

 



  

RESUMEN 

 

 

Esta tesis muestra que los soportes activados con divinil sulfona (DVS) pueden ser muy útiles 

para conseguir la estabilización de enzimas por unión covalente multipuntual, los soportes son 

muy estables, reaccionan con diferentes grupos de las enzimas en diferenets condiciones, etc. 

Sin embargo, en ocasiones producen la inactivación de las mismas, o la inmovilización es 

muy lenta sugiriendo que la inmovilización no es tan sencilla como en otros soportes. El 

carácter moderadamente hidrofóbico del grupo introducido puede tener consecuencias. Se ha 

demostrado como la inmovilización puede realizarse a diferentes pHs, y que esto parece 

implicar diferentes áreas de las moléculas de proteína, ya que tras su incubación a pH 10 y 

posterior bloqueo, las propiedades son muy diferentes. Por otro lado, se confirma que las 

lipasas se pueden modular via inmovilización o modificación química o física posterior: no 

solo la estabilidad, sino también la especificidad y la selectividad pueden alterarse de forma 

muy significativa. Estos cambios no son predecibles y dependen del sustrato, condiciones 

experimentales, y en el caso de las modificaciones posteriores, del protocolo de 

inmovilización utilizado. También se ha mostrado un protocolo muy sencillo que permite “el 

bioimprinting” de la forma abierta de lipasas usando un detergente para forzar la apertura de 

las lipasas y estabilizando esta forma abierta por al adición de un polímero ionico que recubre 

la superfice de la protein. 

 

Palabras-clave: Enzimas. Divinil sulfona. Inmovilización. Modificación química o física. 

Modulación de propiedades catalíticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

This thesis has investigated the prospects of supports activated with divilsulfone (DVS) for 

the stabilization of enzymes by immobilization via multipoint covalent bonds. The groups are 

very stable and react rapidly with different groups of enzymes under different conditions, etc.  

It has been shown that enzyme immobilization can be carried out at different pH values (from 

5 to 10), and depending on the immobilization pH,  this appears to involve different areas of 

the protein molecules, since after incubation at pH 10 and subsequent blocking the enzyme 

catalytic properties are very different. To take full advantages of this support, a long term 

alkaline incubation of the already immobilized enzymes is required, as well as a blocking of 

the support to prevent undesired enzyme-support reactions. This way, some enzymes have 

been stabilized even more than using glyoxyl agarose, while in other cases string 

hyperactivations have been found. The number of enzyme-support attachments have been 

determined in certain cases, showing very high number for small proteins like chymotrypsin 

or trypsin (around 20), involving Lys, His, CYs and Tyr. However, in some instances, the 

immobilization  produces enzyme inactivation or immobilization is very slow, suggesting that 

immobilization is not easy. The moderately hydrophobic character of the relatively long 

visylsulfone group has consequences: may reduce the enzyme stability due to a lower enzyme 

rigidification, may produce undesired enzyme-support interactions, and may adsorbed lipases 

via interfacial activation.  In addition, we achieve the modulation of lipase properties (e.g., 

specificity) by immobilization following different protocols (different immobilization pH 

value, different incubation, different blocking reagent) or by the subsequent chemical or 

physical modification of the already immobilized enzyme. These changes are unpredictable 

and depend on the substrate, the experimental conditions, and any modifications or 

immobilization protocol used.  Finally, a simple protocol l that allows the "bioimprinting" of 

the open form of lipases using a detergent to force the lipase opening, and the stabilization of 

this lipase conformation by the coating of the lipase surface   with an ionic polymer  

 

Keywords: Enzymes. Divinylsulfone. Immobilization. Chemical or physical modification, 

Modulation catalytic properties. 
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Figura 5.9 Efeito da incubação a pH 10 na atividade da enzima TLL imobilizada (na 
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Figura 5.11 A evolução da atividade de diferentes preparações TLL na presença de 70% 
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Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

1. INTRODUÇÃO 

 

Enzimas são catalisadores de origem biológica com um alto potencial em 

diferentes áreas de aplicação da indústria, devido a sua alta seletividade, especificidade e 

atividade em condições brandas. Atualmente, as enzimas vêm alcançando altos níveis de 

aplicação em diversas áreas como a farmacêutica e química fina, na modificação de alimentos 

ou na produção de energia (por exemplo, biodiesel e bioetanol) (SCHMID, et al. 2001; 

COWAN e FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; SHELDON e PELT, 2013; GUISAN, 2013; 

RODRIGUES, et al. 2013; ROCHA et al. 2014). 

Contudo, a imobilização de enzimas aparece como uma estratégia que pode 

aumentar a utilização em escala industrial. Uma vez que a imobilização permite fácil 

reutilização da enzima e simplifica o monitoramento, desenho e desempenho global dos 

biorreatores. Nesse sentido, muitos esforços têm sido dedicados para converter este requisito 

em uma ferramenta poderosa para melhorar o desempenho das enzimas, sua estabilidade, 

atividade, seletividade, redução de inibição (GARCIA-GALAN, et al. 2011; RODRIGUES, et 

al. 2013; GUISAN, 2013; BARBOSA, et al. 2013).  

A imobilização de enzimas é utilizada para facilitar o controle dos biorreatores e, 

onde a enzima é suficientemente estável, a recuperação e reutilização do biocatalisador. Um 

protocolo de imobilização adequado deve proporcionar uma imobilização, suficientemente, 

forte, a fim de evitar a libertação da enzima, que pode contaminar o produto e resultar em 

perda de enzima ou atividade catalítica (FERNANDEZ-LAFUENTE, 2009; SHELDON, 

2007; GUISAN, 2013).  

Além disso, a imobilização e estabilidade estão estreitamente relacionadas, pois só 

biocatalisadores bastante estáveis poderiam ser reutilizados. Contudo, o termo "imobilização" 

não implica necessariamente a estabilização de uma enzima. Na verdade, se o protocolo de 

imobilização não está bem concebido, por exemplo, permitindo que as interações enzima-

suporte não estejam controladas, as enzimas imobilizadas podem ser ainda menos estáveis do 

que as enzimas livres (RODRIGUES, BERENGUER-MURCIA e FERNANDEZ-

LAFUENTE, 2011; MATEO,  et al. 2007; ADRIANO, et al. 2005; PALOMO, et al. 2013). 

Imobilizar enzimas, na maioria dos casos, irá produzir pequenas distorções em sua 

estrutura, e isto pode alterar as propriedades finais no biocatalisador. Essas alterações serão 

largamente não controladas, mas permitirá a construção de uma grande biblioteca de 

catalisadores obtidos seguindo diferentes processos de imobilização, o que pode favorecer a 
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melhora das propriedades enzimáticas. Nesse contexto, a melhoria das propriedades das 

enzimas pode ser conseguida por diferentes estratégias, tais como a manipulação genética, a 

modificação química, imobilização, ou a combinação destas (MATEO,  et al. 2007; 

FERNANDEZ-LAFUENTE, 2009; BARBOSA, et al. 2014; GODOY,  DE LAS RIVAS, 

GUISÁN, et al. 2014). 

A modificação química das proteínas é uma ferramenta poderosa para modular as 

propriedades da enzima e também para modificar as propriedades físico-químicas da 

superfície da enzima (SANTOS et al. 2014). Esta estratégia tem sido utilizada em muitos 

casos, para aumentar a solubilidade das enzimas em alguns meios não convencionais 

(RODRIGUES, BERENGUER-MURCIA e FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; GARCIA-

GALAN, et al. 2014). Em outros casos, a modificação química é realizada para alterar a 

reatividade da enzima com diversos reagentes ou superfícies. A modificação química da 

superfície de uma enzima possibilita produzir novos grupos, com reatividade melhorada. O 

que pode favorecer, sob condições mais suaves, uma modificação da superfície maciça da 

enzima (RODRIGUES, BERENGUER-MURCIA e FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; 

GARCIA-GALAN, et al. 2014). 

A utilização de uma estratégia de modificação de enzimas em fase sólida pode 

simplificar muito o processo de modificação química de proteínas. A modificação química e 

imobilização de enzimas têm sido geralmente consideradas ferramentas não relacionadas para 

melhorar as características do biocatalisador. Contudo, há muitos exemplos em que uma 

enzima quimicamente modificada é finalmente utilizada sob a forma imobilizada, e que 

exemplifica como ambas as ferramentas podem ser complementares, resultando em um 

sinergismo entre os resultados finais (COWAN; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; 

SANTOS et al. 2014; GARCIA-GALAN, et al. 2014). 

No presente trabalho, será abordado o desenvolvimento de estratégias para 

modulação das propriedades de enzimas por técnicas físico-químicas, visando à produção de 

biocatalisadores enzimáticos estáveis. Serão discutidos protocolos desenvolvidos para 

melhoria e manutenção da eficiência catalítica após a imobilização de diferentes enzimas em 

diferentes suportes. 

Assim, os resultados apresentados estão dispostos em capítulos. Os capítulos 3 e 4 

abordam estudos com as enzimas tripsina e quimotripsina respectivamente, foram preparados 

biocatalisadores por imobilização dessas enzimas em agarose ativada com divinilsulfona. A 

estabilidade e os fatores que estão relacionados com o processo de imobilização da enzima 
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nesse suporte foram estudados.  Os capítulos 5, 6 e 7 são estudos com diferentes lipases. Foi 

realizada a preparação de biocatalisadores pela imobilização de deferentes lipases em agarose 

ativada com divinilsulfona. As propriedades catalíticas e de estabilidade dos biocatalisadores 

foram verificadas. Finalmente, os capítulos 8, 9 e 10 apresentam os resultados realizados com 

a enzima Lecitase. A enzima foi imobilizada por meio de duas estratégias diferentes: ligação 

covalente em brometo de cianogênio-agarose e ativação interfacial em octil-agarose. 

Posteriormente, as preparações imobilizadas foram submetidas a modificações químicas 

diferentes (aminação, glutaraldeído ou ácido 2,4,6-trinitrobenzensulfônico (TNBS)), ou 

modificações físicas na estrutura da enzimas com polímeros iônicos, o efeito destas 

modificações nas características catalíticas das enzimas imobilizadas, incluindo a estabilidade 

e especificidade para o substrato em diferentes condições serão apresentados. 

 

1.1 Objetivos gerais 

 

O objetivo geral deste estudo foi à otimização de biocatalisadores enzimáticos 

através do desenvolvimento de estratégias para modulação das propriedades de enzimas por 

técnicas físico-químicas. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

 Caracterização de suporte agarose ativada com divinilsulfona para a 

estabilização de enzimas imobilizadas por ligação covalente multipontual; 

 Tripsina bovina imobilizada em agarose ativada com divinilsulfona: 

atividade e estabilidade melhoradas via ligação covalente multipontual;  

 Avaliação da agarose ativada com divinilsulfona para imobilizar lipases e 

melhorar suas propriedades catalíticas; 

 Versatilidade do suporte ativado com divinilsulfona para o melhoramento 

das propriedades de CALB durante sua imobilização; 

 Melhoramento das propriedades catalíticas de lipases imobilizadas em 

suporte ativado com divinilsulfona pela alteração no seu nano-ambiente; 

 Modificação química de Lecitase em fase sólida: efeito do protocolo de 

imobilização; 
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 Recobrimento de Lecitase imobilizada com polímeros iônicos visando à 

melhoria da sua capacidade catalítica; 

 Estabilização de estruturas hiperativadas de Lecitase através da 

modificação física com polímeros iônicos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Enzimas  

 

As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos (Figura 2.1). 

Elas são biocompatíveis, biodegradáveis e derivadas a partir de recursos renováveis, como 

micro-organismos, fungos e plantas. Devido às suas excelentes propriedades funcionais, as 

enzimas são capazes de catalisar os processos químicos mais complexos, nas condições 

experimentais e ambientais mais benignas (FERNANDEZ-LAFUENTE, 2009; SHELDON; 

VAN PELT, 2013). 

 

Figura 2.1 - Estrutura da enzima DNA polimerase β, EC 2.7.7.7, código Protein Data Bank (PDB):7ICG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (PELLETIER et al., 1996).  

 

 

As enzimas apresentam uma série de características que tornam seu uso vantajoso 

em comparação com catalisadores químicos convencionais. O primeiro deles é um elevado 

nível de eficiência catalítica, muitas vezes, muito superior aos catalisadores químicos, e um 

grau elevado de especificidade que lhes permite discriminar não só entre as reações, mas 

também entre os substratos (especificidade de substrato), partes similares de moléculas 

(regioespecificidade) e entre isômeros ópticos (estereoespecificidade), (KRAJEWSKA, 

2004). Enzimas atuam em condições suaves de temperatura, pH e pressão atingindo 

velocidades da ordem de reação conseguida com catalisadores químicos, em condições 

extremas de reações (KRAJEWSKA, 2004; SHELDON; VAN PELT, 2013). Essas 
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características proporcionam uma redução no custo final do processo, com diminuição no 

consumo de energia e redução de subprodutos indesejáveis, consequência de sua elevada 

especificidade que proporciona um maior rendimento do processo, obtenção de produtos 

biodegradáveis e diminuição da quantidade de resíduos (GUISAN, 2013; SHELDON; VAN 

PELT, 2013). 

A determinação do nome das enzimas é sistematizada por um comitê especializado, o 

Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology 

(NC-IUBMB). As enzimas são classificadas em seis grandes grupos (Classes), de acordo com 

o tipo de reação que catalisam. Cada enzima descrita recebe um número de classificação, 

conhecido por “E.C.” (Enzyme Commission of the NC-IUBMB), que é composto por 4 dígitos 

(CORNISH-BOWDEN, 2014):  

 

1. Classe  

2. Sub-classe dentro da classe  

3. grupos químicos específicos que participam da reação.  

4. a enzima, propriamente dita  

 

 

Por exemplo: Quimotripsina: E.C. 3.4.21.1  

 

3 - Classe = Hidrolase (catalisa reações de hidrólise de ligações covalentes)  

4 - Sub-Classe = Peptidase (hidrolisa ligações peptídicas)  

21 - Serino-endopeptidases (enzimas contendo serina no sítio ativo)  

1 - quimotripsina  

 

 

Dessa forma, segue a classificação de enzimas conhecidas, (SCHOMBURG; 

CHANG; SCHOMBURG, 2014): 

 

1) E.C.1: Oxidorredutases: 

  

  Estas enzimas catalisam reações do tipo redox, ou seja, as reações que envolvem 

a transferência de elétrons de uma molécula para outra. Em sistemas biológicos, muitas vezes, 

a remoção de átomos de hidrogênio a partir de um substrato. Essas enzimas são chamadas 

desidrogenases. Por exemplo, álcool desidrogenase catalisa reações do tipo (Equação 1): 

R-CH2OH + A → R-CHO + AH2                               (1) 
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em que A é uma molécula aceitadora de hidrogênio. Outros exemplos de oxidorredutases são 

oxidases e lacases, catalisando tanto a oxidação de vários substratos de dioxigênio e 

peroxidases, oxidações catalisadas por peróxido de hidrogênio. As enzimas catalases são um 

tipo especial, catalisando reação de auto oxirredução ou desproporcionamento (Equação 2), 

em que o peróxido de hidrogénio é oxidado e reduzido, ao mesmo tempo: 

 

2 H2O2 → O2 + 2H2O                                               (2) 

 

 

2) E.C.2: Transferases: 

 

Enzimas nesta classe catalisam a transferência dos grupos de átomos de uma 

molécula para outra. Os tipos de enzimas mais comuns são aciltransferases e 

glicosiltransferases. CGTase (ciclodextrina glicosiltransferase) é um tipo de enzima, o qual 

move os resíduos de glicose dentro de cadeias de polissacarídeos em uma reação que forma 

oligômeros cíclicos de glucose (ciclodextrinas), por exemplo, a catecol-O-metiltransferase 

(COMT), estrutura representada na Figura 2.2, uma enzima que degrada as catecolaminas 

como a dopamina, epinefrina e norepinefrina (GROSSMAN; EMANUEL; BUDARF, 1992). 

 

Figura 2.2 - Estrutura da enzima COMT, código Protein Data Bank (PDB) 3BWM 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

,  

 

Fonte: (RUTHERFORD et al., 2008). 
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3) E.C.3: Hidrolases: 

 

As enzimas hidrolases catalisam a hidrólise, ou seja, a clivagem de substratos em 

meio contendo água. As reações incluem a clivagem das ligações peptídicas em proteínas por 

proteases, ligações glicosídicas em hidratos de carbono de uma grande variedade de hidratos 

de carbono, e de ligações éster nos lipídeos por lipases.  

As lipases estão entre as enzimas mais utilizadas na tecnologia de enzima, porque 

reconhecem uma grande variedade de substratos e podem catalisar muitas reações diferentes, 

tais como a hidrólise ou a síntese de ésteres de ligações, alcoólise, aminólise peroxidações, 

epoxidações e interesterificações (RODRIGUES; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2010a). 

A utilização destas enzimas como biocatalisadores industriais precisa considerar o 

seu mecanismo de ação peculiar. As lipases na natureza hidrolisam óleos e gorduras, que são 

encontrados como emulsões ou gotas. Para resolver esta situação, as lipases têm uma 

propriedade comum, em meio homogêneo, elas têm o seu centro ativo isolado do meio por 

uma cadeia de polipeptídio chamada tampa ou aba, Figura 2.3,  (RODRIGUES; FERNANDEZ-

LAFUENTE, 2010a). 

 

Figura 2.3 - Estrutura da Lipase de Rhizomucor miehei (RML), em A: conformação aberta, código Protein Data 

Bank (PDB): 3TGL; em B conformação fechada, código Protein Data Bank (PDB): 4TGL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (RODRIGUES; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2010a). 

 

Este mecanismo de ação é normalmente chamado de "ativação interfacial" das 

lipases, e as alterações conformacionais devem ser consideradas no uso destas enzimas como 

biocatalisador. A extrema flexibilidade do centro ativo de lipases, as suas propriedades 

TAMPA ABERTA 

TAMPA FECHADA 
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catalíticas podem ser facilmente alterados, sem inativação da enzima. Assim, as propriedades 

de lipase podem ser grandemente moduladas por pequenas mudanças nas condições de 

reação, mas também alterações dramáticas nas propriedades da enzima podem ser 

conseguidas por meio de diferentes protocolos de imobilização ou por sua composição 

química ou modificação física. (RODRIGUES; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2010a). 

 

4) E.C.4: Liases: 

 

Catalisam adição de grupos a ligações duplas, ou criação de ligações duplas pela 

retirada de grupos. Assim, as ligações são clivadas por um mecanismo diferente a partir de 

hidrólise. Liases de pectato, por exemplo, dividi as ligações glicosídicas na pectina em uma 

reação de eliminação deixando um resíduo ácido glucurônico com uma ligação dupla. 

 

5) EC 5: Isomerases  

 

  Isomerases catalisam rearranjos dos átomos dentro da mesma molécula; por exemplo, 

a glicose - fosfato isômerase irá converter glicose em frutose. 

 

6) E.C.6: Ligases  

 

As ligases juntam moléculas com ligações covalentes em reações biossintéticas. Tais 

reações requerem o fornecimento de energia a partir da hidrólise de uma ligação concorrente 

difosfato de ATP, o que faz com que este tipo de enzima seja de difícil aplicação 

comercialmente. 

 

2.2 Tecnologia enzimática 

 

A evolução da bioengenharia têm levado a melhorias na estabilidade, economia, 

especificidade e potencial de aplicação global de enzimas industriais. Quando todos os 

benefícios do uso de enzimas são levados em consideração, não é de estranhar que o número 

de aplicações comerciais de enzimas esteja aumentando a cada ano (SCHOMBURG; 

CHANG; SCHOMBURG, 2014). 
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A história da tecnologia enzimática começou em 1874, quando o químico 

dinamarquês Christian Hansen produziu o primeiro exemplar do coalho, extraído de 

estômagos de bezerros secos com uma solução salina, que foi a primeira enzima utilizada para 

fins industriais. Este evento significativo foi precedido por uma evolução longa. A digestão da 

carne pelas secreções do estômago e a conversão do amido em açúcares pelos extratos 

vegetais e saliva eram conhecidos naquele tempo em si (BINOD et al., 2013). 

A atividade fermentativa dos micro-organismos foi descoberta no século 18 pelo 

cientista francês Louis Pasteur. Em 1878, o fisiologista alemão Wilhelm Kühne (1837-1900) 

criou o termo enzima da palavra em Latim, que significa literalmente "na levedura". Em 1897, 

Eduard Buchner começou a estudar a capacidade dos extratos de levedura para fermentar o 

açúcar. Em uma série de experimentos na Universidade de Berlim, ele descobriu que o açúcar 

foi fermentado mesmo quando não havia células vivas de levedura na mistura. Em seguida, 

nomeou a enzima que causou a fermentação da sacarose "zymase" (BINOD et al., 2013). 

A primeira aplicação de enzimas celulares livre ocorreu com a utilização de 

protease renina aspártico isolada do estômago de bezerro ou cordeiro durante a fabricação de 

queijos. A primeira enzima comercial (tripsina) foi preparada pelo Rohm, na Alemanha, em 

1914; isolada a partir de animais e utilizada em detergente para degradar proteínas (BINOD et 

al., 2013; PANDEY; SOCCOL; MITCHELL, 2000; SIVARAMAKRISHNAN et al., 2006). 

A introdução de proteases microbianas em pós de lavagem fez uma verdadeira 

inovação em indústrias de detergentes. O primeiro Bacillus protease bacteriana comercial foi 

comercializado em 1959 e se tornou um grande negócio quando Novozymes na Dinamarca 

começou a produzi-lo e grandes fabricantes de detergentes começaram a usá-la em torno de 

1965 (BINOD et al., 2013; SIVARAMAKRISHNAN et al., 2006). 

As enzimas foram usadas em 1930 na fabricação de suco de frutas. Uma maior 

utilização iniciou-se a partir de 1960 na indústria de amido. A hidrólise ácida tradicional de 

amido foi completamente substituída pelo alfa-amilases e glucoamilases, que podem 

converter o amido com mais de 95% em rendimento de glucose. Atualmente, a indústria de 

amido se tornou a segunda maior consumidora de enzimas após a indústria de detergente. O 

uso de enzimas resulta em muitas vantagens, como uma maior qualidade do produto, custo de 

fabricação mais baixo e menos desperdício, e consumo reduzido de energia. (BINOD et al., 

2013; PANDEY; SOCCOL; MITCHELL, 2000; SIVARAMAKRISHNAN et al., 2006).
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A Biotecnologia está ganhando terreno rapidamente, pois oferece várias vantagens 

em relação às tecnologias convencionais (SHELDON e PELT, 2013; SCHOMBURG; 

CHANG; SCHOMBURG, 2014). A projeção do mercado mundial de enzima industrial até a 

presente data é mostrado na Figura 2.4, onde segundo os dados apresentados, o mercado 

mundial de enzimas industriais foi avaliado em US$3,1bilhões em 2009 e chegou a cerca de 

US$ 3,6 bilhões em 2010. O mercado estimado para 2011 foi cerca de US$ 3,9 bilhões. As 

projeções é que este mercado cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 

9,1% para chegar a US$6 bilhões até 2016 (“Global Markets for Enzymes in Industrial 

Applications - BIO030H,” 2014). 

 

Figura 2.4 - Mercado global de enzimas industriais, 2009-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 Fonte: (“Global Markets for Enzymes in Industrial Applications - BIO030H,” 2014). 
 

A produção de alimentos (comidas e bebidas) por tecnologia enzimas compõe o 

maior segmento da indústria de enzimas industriais, com faturamento de cerca de US $ 1,2 

bilhão em 2010. Este mercado deve chegar tinha expectativa de chegar a 1,3 bilhões dólares 

em 2011, com proporção de crescimento e ainda mais ele vai crescer para US$ 2,1 bilhões em 

2016, um CAGR de 10,4%. A segunda maior categoria é de enzimas aplicadas a processos 

técnicos (por exemplo, a indústria de couro e biocombustíveis) com uma receita de cerca de 

US$ 1,1 bilhão em 2010 e cerca de US$ 1,2 bilhão em 2011. Este mercado ainda deverá 

crescer para US$ 1,7 bilhões em 2016, um crescimento anual de 8,2%. As maiores vendas de 

enzimas técnicas ocorrem no mercado de couro, seguido pelo mercado de bioetanol (“Global 

Markets for Enzymes in Industrial Applications - BIO030H,” 2014). 

Enzimas 

técnicas                                                         

Técnicas  

Alimentos e bebidas  Outro

s 
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A segmentação de mercado para diversas áreas de aplicação mostra que 34% do 

mercado são para alimentos e rações animais seguido de detergente e produtos de limpeza 

(29%). Celulose e papel com participação de 11% do mercado, enquanto 17% do mercado são 

capturados por indústrias têxteis, couro e peles (“Global Markets for Enzymes in Industrial 

Applications - BIO030H,” 2014). 

Apesar de apresentar muitas vantagens, a aplicação industrial de enzimas é 

frequentemente prejudicada pela falta de estabilidade operacional em longo prazo e de difícil 

recuperação e reutilização da enzima. Estes inconvenientes podem, geralmente, ser superado 

pela imobilização da enzima (GARCIA-GALAN et al., 2011a; SHELDON, 2007). 

 

2.3 Imobilização de enzimas 

 

A imobilização de enzimas é um requisito para a sua utilização como biocatalisadores 

industriais na maioria dos casos, uma vez que permite a imobilização simples, reutilização da 

enzima e simplifica o controle geral do desenho e do desempenho dos biorreatores. 

(FERNANDEZ-LAFUENTE, 2009). 

Os métodos de imobilização mais utilizados fazem uso de adsorção ou ligação 

covalente da enzima a um material insolúvel, pelo uso de um reagente multifuncional através 

de ligações cruzadas, confinamento em matrizes formadas por géis poliméricos ou 

encapsulamento em membrana polimérica em micelas reversas, ver Figura 2.5. 

Convencionalmente, enzimas são imobilizadas em matrizes sólidas, embora sejam também 

utilizados alguns polímeros que podem ser solúveis ou insolúveis dependendo do pH, 

temperatura ou a adição de espécies químicas (VILLENEUVE et al., 2000). 
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Figura 2.5 - Métodos de imobilização de enzimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (DALLA-VECCHIA; NASCIMENTO; SOLDI, 2004). 

 

A escolha do método de imobilização é feita pela avaliação de parâmetros como 

atividade enzimática global, efetividade de utilização de lipase, desativação e características 

de regeneração, custo do procedimento de imobilização, toxicidade dos reagentes de 

imobilização e as propriedades finais desejadas da enzima imobilizada ao suporte (GUISAN, 

2013). 

Além de aumentar a estabilidade da enzima, a imobilização pode também 

melhorar significativamente outras propriedades das enzimas, devido à rigidificação da 

proteína, alteração do ambiente enzimático, bloqueio de alguns bolsões ou a distorção 

estrutural que ele pode produzir (GUISAN, 2013).  

Entre as características melhoradas das enzimas após a imobilização, destacam-se 

as seguintes: (i) aumento da enantioespecificidade ou regiosseletividade (por exemplo, as 

lipases ou penicilina G acilase (ROCCHIETTI et al., 2002); (ii) um melhor desempenho na 

síntese cineticamente controlada (por exemplo, penicilina G-acilase (VOLPATO; 

RODRIGUES; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2010) ou β-galactosidase (PESSELA et al., 

2007)); (iii) inibição reduzida (por exemplo, β-galactosidase, proteases, ou nitrílico hidrolases 

(PESSELA et al., 2003); (iv) menor modificação química por subprodutos reativos (por 

exemplo, causadas por peróxido de hidrogênio (HERNANDEZ; FERNANDEZ-LAFUENTE, 

2011b); e (v) a melhoria da reativação da enzima (RODRIGUES; BERENGUER-MURCIA; 

FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011). 
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A imobilização é uma tecnologia que permite que, para além de proporcionar um 

biocatalisador ativo e estável, deve ser uma operação relativamente simples sem necessidade 

de uma preparação de enzima de elevada pureza ou de um suporte de alto custo que pode não 

estar disponível comercialmente (SHELDON; VAN PELT, 2013). Dessa forma, uma 

imobilização adequada pode ser um instrumento extremamente útil e potencial para melhorar 

custo o desempenho da enzima. No entanto, deve ser considerado que todas as estratégias 

para estabilizar uma enzima (como a modificação química de proteínas) são compatíveis, e 

que elas não devem ser consideradas como competidoras  (RODRIGUES; BERENGUER-

MURCIA; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011). 

 

 

2.4 Suportes para imobilização de enzimas  

 

A imobilização de enzimas ou de proteínas é um requisito para suas aplicações 

como biocatalisadores. As propriedades de um biocatalisador são regidas pelas características 

tanto da enzima como do suporte (FERNANDEZ-LAFUENTE, 2009). A interação 

enzima/suporte fornece um derivado com específicas propriedades cinéticas, químicas, 

bioquímica e mecânica. O suporte para imobilização pode ser um polímero orgânico sintético, 

um biopolímero ou um sólido inorgânico (SHELDON; VAN PELT, 2013). 

  

2.4.1 Resinas acrílicas 

 

As resinas acrílicas são polímeros orgânicos sintéticos. Diversas resinas acrílicas 

porosas, tais como Amberlite XAD-7, são usados para imobilizar enzimas através de adsorção 

simples. Por exemplo, a enzima amplamente usada C. antárctica lipase B (Calb), encontra-se 

comercialmente disponível na forma imobilizada, como a Novozym 435 que consiste na 

enzima adsorvida numa resina acrílica macroporosa (KIRK; BORCHERT; FUGLSANG, 

2002). Uma desvantagem de imobilização deste modo é que, uma vez que não está ligada de 

forma covalente, a enzima pode ser lixiviado a partir do suporte de um meio aquoso, ou na 

presença de substratos e/ou produtos com propriedades tensoativas (SHELDON; VAN PELT, 

2013).  

A ligação covalente em resinas acrílicas, tais como Eupergits C, um copolímero 

macro poroso (polímero acrílico com superfície epóxi-funcionalizado), é amplamente 
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utilizado para a imobilização de enzimas, além de contribuir para suprimir a lixiviação 

enzimática (KATCHALSKI-KATZIR; KRAEMER, 2000). 

Eupergit C é altamente hidrofílico e estável, quimicamente e mecanicamente, ao longo 

de um intervalo de pH de 0 a 14, e não aumenta de volume ou encolhimento mesmo em 

mudanças drásticas nesta faixa de pH. O tamanho médio da partícula é de 170 mm e o 

diâmetro dos poros é de 25 nm. Proteína de ligação envolve a reação de porções de superfície 

de oxirano com os grupos amino livres da enzima de modo a formar ligações covalentes, que 

possuem uma estabilidade de longo prazo durante um intervalo de pH de pH 1 a 12 

(KATCHALSKI-KATZIR; KRAEMER, 2000).  

Os restantes grupos epóxi podem ser extintos com uma variedade de reagentes, tais 

como o mercaptoetanol, etanolamina e glicina. Devido à elevada densidade de grupos oxirano 

sobre a superfície do suporte as enzimas são imobilizadas em vários locais na sua superfície. 

Esta ligação multipontual é a grande responsável pela alta estabilidade operacional de 

enzimas imobilizadas em Eupergits (KATCHALSKI-KATZIR; KRAEMER, 2000; 

SHELDON; VAN PELT, 2013). 

 

 2.4.2 Polímeros naturais 

 

Uma variedade de polímeros que ocorrem naturalmente, polissacarídeos 

essencialmente insolúveis em água, tais como celulose, amido, agarose e quitosana e proteínas 

tais como gelatina e albumina têm sido amplamente utilizadas como suportes para a 

imobilização de enzimas. (KRAJEWSKA, 2004).  

Silva et al, 2012, relatam em seus estudos a imobilização por ligação covalente da 

enzima Candida antarctica lipase B em quitosana e no complexo quitosana-alginato ativada 

anteriormente por diferentes estratégias. Várias estratégias de ativação do suporte para 

imobilização da enzima foram realizadas e os melhores derivados mostraram atividades de 

422,44±50,4 U/g e 378,30±34,70 e U/g de suporte para quitosana e do complexo quitosana-

alginato, respectivamente, em comparação com a lipase imobilizada comercial Novozymes 

435 (529,78 ± 11,7 U/ g de suporte) a atividade foi um pouco menor. Os melhores derivados 

(lipase imobilizada em quitosana e em quitosana-alginato) foram utilizados na síntese de 

oleato de butila, obtendo-se uma conversão de 100% em 12h de reação. (SILVA et al., 2012). 
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2.4.2.1 Agarose como suporte para imobilização de enzimas 

 

Vários procedimentos têm sido empregados para alcançar a estabilização de 

enzimas, incluindo a engenharia genética. No entanto, a imobilização de enzimas, em suporte 

sólido poroso (sílica, alumina, vidro, agarose e celulose) por diferentes métodos (covalente e 

ligação iônica ou adsorção física) é provavelmente a estratégia mais utilizada para 

insolubilizar e melhorar a estabilidade de enzimas  (GRAZU et al., 2006; GUISAN, 2013; 

MATEO et al., 2006; RODRIGUES et al., 2013; TARDIOLI; ZANIN; DE MORAES, 2006). 

 A agarose é um hidrocolóide linear purificado e isolado a partir de algas marinhas. 

Estruturalmente, é um polímero linear constituído por unidades alternadas de D-galactose e 

3,6-anidro-L-galactose, Figura 2.6. Neste sentido, as esferas de agarose ativadas com 

grupamentos glioxil foram com sucesso empregado para a imobilização-estabilização de 

diferentes enzimas, resultando em altos fatores de estabilização e de alta preservação de 

atividades enzimáticas (BETANCOR et al., 2006; BLANCO; CALVETE; GUISÁN, 1989; 

BOLIVAR et al., 2006; GRAZU et al., 2006; GUISAN, 2013; GUISÁN, 1988; MATEO et 

al., 2006; MENDES; DE CASTRO; GIORDANO, 2014; PEDROCHE et al., 2002; 

TARDIOLI; ZANIN; DE MORAES, 2006). 

 

Figura 2.6 – Estrutura química da agarose. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A primeira imobilização neste suporte é um processo multipontual, o que implica 

a área com a maior densidade de lisina residual mais do que a área em que se encontra o 

resíduo mais reativo, como, por exemplo, a do grupo amino terminal. Após a reação de 

imobilização, de agarose ativada com a enzima, uma redução com boro-hidreto de sódio é 

geralmente realizada a fim para se obter títulos de amino secundários muito estáveis e para 
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transformar a grupos aldeído residual no suporte em muito hidrofílico e grupos hidroxilo 

inertes. Assim, as moléculas com apenas um grupo amino que não reagem significativamente 

com glioxil-agarose. (GUISAN, 2013; MATEO et al., 2006). 

 Uma variável com um grande interesse é a congruência geométrica entre enzima 

e suporte. Tem sido sugerido que quanto maior for à congruência enzima-suporte, maiores 

serão as possibilidades para conseguir uma ligação intensa multipontual. No caso de esferas 

de agarose, que são formadas por uma associação não covalente entre polímeros de agarose 

formando grânulos de diâmetro relacionados com a concentração de agarose. Maior a 

concentração da agarose durante gelificação, e à primeira vista, mais elevados às 

possibilidades de alcançar uma intensa ligação covalente multipontual (GARCIA-GALAN et 

al., 2011a; GUISAN, 2013; GUISÁN, 1988; MATEO et al., 2006; PEDROCHE et al., 2002). 

 

2.4.2.2 Ativação do suporte para imobilização de enzimas 

 

As biomoléculas podem ser imobilizadas por vista hidrofóbica ou interações 

iônicas. No entanto, a imobilização covalente é necessária quando a biomolécula é adsorvida 

fracamente reduzindo à adsorção, ou quando e/ou a sua estabilidade em longo prazo são 

visadas. Em geral, a eficiência da imobilização em termos de rendimento e a estabilidade são 

melhoradas por meio de um passo de pré-ativação/funcionalização do suporte. (ORTEGA-

MUÑOZ et al., 2010; WONG; KHAN; MICKLEFIELD, 2009). 

Uma abordagem alternativa baseia-se na pré-ativação do suporte para promover a 

formação de uma ligação covalente entre a biomolécula e o suporte sólido. Esta estratégia 

baseia-se na reatividade dos grupos funcionais presentes naturalmente em biomoléculas (isto 

é, amina, tiol e hidroxilo, como representado na Figura 2.7) no sentido das derivatizações 

clássicas, tais como o método da base de Schiff (aminação redutiva), o método com N-

Hidroxisuccinimida (NHS), o método com carbonildiimidazol (CDI), o método com epóxi 

(bis-oxirano), o método com 1-etil-3-(dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC), e o método 

com maleimida ou método hidrazida (ORTEGA-MUÑOZ et al., 2010). 
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Figura 2.7 - Mecanismo reacional de ativação da agarose com divinilsulfona (DVS) em pH alcalino, seguida da 

formação do complexo agarose-vinilsulfona. O mecanismo apresenta também as possibilidades de reação do 

suporte ativado com grupamentos presentes na superfície das enzimas, por exemplo, grupos amino, tiol e/ou 

hidroxilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Apesar da abundância de grupos funcionais nas biomoléculas, elas podem realizar 

ligações aleatórias, as principais vantagens deste método são: (i) o alcance é mais amplo, uma 

vez que não é limitado às proteínas recombinantes; (ii) a biomolécula não precisa ser 

modificado por demoradas manipulações químicas ou biológicas que podem alterar a sua 

função biológica; e (iii) Esta abordagem é flexível, uma vez que virtualmente qualquer 

biomolécula pode ser imobilizada sem necessidade de concepção de protocolos específicos, 

antes da obtenção/purificação (ORTEGA-MUÑOZ et al., 2010). 

Suportes comerciais pré-ativados de agarose e derivados de poliestireno e, em 

menor grau, as sílicas comercialmente disponíveis são funcionalizados, embora a sua 

aplicação para a imobilização de biomoléculas nem sempre é simples e compatível com a 

natureza biológica das biomoléculas (ORTEGA-MUÑOZ et al., 2010; SHELDON; VAN 

PELT, 2013). 

Agarose - vinilsulfona 

Tioéter 

Amina secundária  Éter  
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Ortega-Muñoz (2010) relatam em seu trabalho a combinação de sílica como 

suporte, pré-ativada com DVS produzindo um suporte que reage rapidamente para formar 

ligações covalentes, com os grupos amino e tiol que ocorre naturalmente em biomoléculas em 

condições suaves compatíveis com a natureza biológica de enzimas. Em seus relatos a enzima 

invertase (β-frutofuranosidase [EC3.2.1.26]) foi imobilizada nesse suporte. Os resultados 

alcançados mostram um rendimento de 50% de imobilização ao final de 24h (ORTEGA-

MUÑOZ et al., 2010). 

Um método para a imobilização da lipase de Candida rugosa em esferas de 

quitosana, por ativação dos grupos hidroxilo, presentes na superfície desse suporte, usando 

agente de acoplamento carbodiimida foi desenvolvido com sucesso por Shao-Hua Chiou, 

Wen-Teng Wu (2004). A imobilização melhorou a estabilidade da enzima contra alterações 

de pH e temperatura. Foram observados uma alta estabilidade de armazenamento de 30 dias e 

uma atividade da enzima aumentada de 2,110% na lipase imobilizada. A lipase imobilizada 

utilizando esferas de quitosana manteve 78% entre 85% de sua atividade inicial após 10 ciclos 

de atividade (CHIOU; WU, 2004). 

 

2.4.3 Polímeros inorgânicos 

 

Uma variedade de suportes inorgânicos são utilizados para a imobilização de 

enzimas, por exemplo, de sílica, zeólitas, sílicas mosoporosas, tais como MCM-41 e SBA-15. 

Um dos métodos mais simples e barato para imobilizar uma enzima, além disso, a superfície 

desses materiais pode ser determinada comparando a imobilização do material calcinado e 

não calcinado. Se estes valores são mais ou menos os mesmos, isso sugere que, a maior parte 

da enzima está na superfície exterior do suporte, enquanto que quando o material calcinado 

absorve muito mais enzima, isso indica que a maior parte da enzima reside nos poros (DÍAZ; 

BALKUS, 1996; PETRI; MARCONCINI; SALVADORI, 2005; SHELDON; VAN PELT, 

2013; ZHOU; HARTMANN, 2012). 

A imobilização covalente de α-quimotripsina (EC 3.4.21.2), a um suporte 

inorgânico sol-gel de vidro, que tinha sido modificado por reação de grupos hidroxilo na 

superfície desse material, com 3,3,3-trimethoxipropanal, obteve-se um catalisador 

imobilizado com uma meia-vida de mil vezes maior que da enzima solúvel (WANG et al., 

2010a). Similarmente, a imobilização de lipase de Mucor javanicus (EC 3.1.1.3) em nano 
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partículas de sílica funcionalizadas resultou em estabilidade térmica melhorada e uma elevada 

retenção da atividade ao longo de um pH maior (HONG et al., 2007). 

 

2.4.4 Imobilizações em nano partículas magnéticas 

 

Enzimas podem ser imobilizadas em nano partículas magnéticas funcionalizadas 

(MNPs), que podem ser separados a partir da mistura de reação por decantação magnético ou 

utilizados em reatores de leito fluidizado estabilizado magneticamente. As MNPs 

funcionalizadas tornaram-se disponíveis comercialmente na última década impulsionado por 

via biomédica e biotecnológicas. Elas consistem de um núcleo de óxido de ferro (Fe3O4), 

revestida com, por exemplo, sílica que contém amina pendente ou porções carbóxilo. Este 

último pode ser utilizado para ligar à enzima a MNP (YIU; KEANE, 2012). 

Nano compósitos mesoporosos de sílica-Fe3O4 funcionalizados com aldeído, 

foram investigados como os suportes para imobilização covalente da penicilina G acilase 

(PGA) por Yang et. al, (2014). Os resultados mostraram que as nano partículas de Fe3O4 

paramagnéticas foram encaixados entre as camadas de sílica mesoporosa e os grupos aldeído 

foram condensados sobre a superfície de sílica mesoporosa.  

A PGA foi covalentemente imobilizada sobre estes nano compósitos 

paramagnéticos através da reação para produzir bases de Schiff entre os grupos amino livres 

de resíduos de lisina da PGA e os grupos aldeído na superfície destes nano compósitos. A 

PGA imobilizada nesses nano compósitos paramagnéticos tinham melhor estabilidade 

operacional e foi facilmente reciclada por um campo magnético externo. A PGA imobilizada 

tinha a atividade inicial de 6231 g. L
-1

 e a estabilidade operacional de 91,0% da atividade 

inicial depois de reciclado por 10 vezes (YANG et al., 2014). 

 

2.5 Modificação Química de Enzimas 

 

 A modificação química das proteínas é uma ferramenta poderosa para modular as 

propriedades enzimáticas e também para modificar as propriedades físico-químicas da 

superfície da enzima (GARCIA-GALAN et al., 2014). A Tabela 2.1 apresenta aplicação 

recente da modificação por técnicas físico-químicas sobre enzimas. 

 Esta estratégia tem sido utilizada em muitos casos, para aumentar a solubilidade 

das enzimas em alguns meios não convencionais; por exemplo, a hidrofobização de superfície 
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da enzima pode produzir um biocatalisador enzimático solúvel em meios orgânicos. Em 

outros casos, a modificação química é realizada para alterar a reatividade da enzimática com 

diversos reagentes ou superfícies (RUIZ et al., 2013).  

 

Tabela 2.1 – Modificação físico-químicas de enzimas. 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A modificação química das enzimas deve ser considerada como um passo 

adicional, isto significa que as melhorias causadas por modificação química precisam 

compensar os custos necessários para realizar a operação. Além disso, a modificação genética 

hoje em dia é quase uma técnica de laboratório padrão que se desloca lentamente, a 

Enzima Agente modificante Referência 

Lecitase Ultra Etilenodiamina (EDA), glutaraldeído ou 

ácido 2,4,6-trinitrobenzenossulfônico 

(TNBS) 

 

(GARCIA-GALAN et al., 2014) 

Lecitase Ultra 

 

Dextrano sulfato (DS) ou polietilenimina 

(PEI) 

(SANTOS et al., 2014) 

Lecitase Ultra Polietilenimina (PEI), dodecilsulfato de 

sódio (SDS) e brometo de 

cetiltrimetilamónio (CTAB) 

 

(DOS SANTOS et al., 2014) 

Glutamato desidrogenase Polietilenimina (PEI) 

 

 

(GARCIA-GALAN; BARBOSA; 

FERNANDEZ-LAFUENTE, 

2013) 

Lipase B de Candida 

antarctica 

Etilenodiamina (EDA) ou 

Polietilenoglicol (PEG) 

 

(RUIZ et al., 2013) 

Lipase B de Candida 

antarctica 

 

Etilenodiamina (EDA) ou Glutaraldeído (GALVIS et al., 2012c) 

Lipase B de Candida 

antarctica 

 

Glutaraldeído (BARBOSA et al., 2012d) 

Lipase B de Candida 

antarctica 

Glutaraldeído ou ácido 2,4,6-

trinitrobenzenossulfónico (TNBS) 

 

(BARBOSA et al., 2012a) 

Lipase de Thermomyces 

lanuginosus 

 

Etilenodiamina (EDA) (GALVIS et al., 2012a) 

Lipase de Thermomyces 

lanuginosus 

 

Formaldeído, etilenodiamina (EDA) ou 

ácido 2,4,6-trinitrobenzenossulfónico 

(TNBS) 

(RODRIGUES et al., 2009) 

Novozym-435 Polímeros iônicos, etilenodiamina (EDA), 

1-etil-3 (3-dimetilaminopropil) 

carbodiimida (EDC) ou etanolamina 

 

(CABRERA et al., 2009) 

Lipase de Bacillus 

thermocatenulatus 

Etilenodiamina (EDA) (FERNANDEZ-LORENTE et al., 

2008) 
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modificação química. Assim, apesar do seu potencial para melhorar as propriedades 

enzimáticas, a modificação química não é tão popular como a imobilização (RODRIGUES; 

BERENGUER-MURCIA; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; RODRIGUES et al., 2013). 

A modificação química de uma enzima pode exercer a modificação dos principais 

grupos da enzima (por exemplo, grupos quimicamente sensíveis, grupos situados em regiões-

chave). Ainda, a modificação química específica dos grupos no sítio ativo é uma técnica 

comum para identificar os grupos envolvidos (RODRIGUES et al., 2013).  

A modificação química de uma superfície geral da enzima para produzir novos 

grupos com reatividade melhorada contra qualquer modificador pretendido pode ajudar a 

produzir uma modificação de superfície maciça da enzima, sob condições mais suaves. No 

entanto, uma modificação química pode também produzir graves diminuições na atividade 

enzimática (RUIZ et al., 2013).  

No entanto, a utilização de uma estratégia de modificação em fase sólida pode 

simplificar muito o processo de modificação química de proteína (GALVIS et al., 2012b). 

Recentemente, alguns exemplos que apresentam a aminação de lipases com etilenodiamina 

depois da sua imobilização em octil-sepharose foram relatados, mostrando que a atividade e 

estabilidade são geralmente mantidos (ou mesmo aumentada sob certas condições e 

substratos), e propriedades da enzima pode ainda ser modulada através desta aminação 

(RODRIGUES; BERENGUER-MURCIA; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011).  

A etilenodiamina tem sido relatado há muito tempo como agente de modificação 

de proteínas (controlando a concentração de carbodiimida ou pH de reação)(RODRIGUES; 

BERENGUER-MURCIA; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011). A modificação de Tyr é uma 

reação lateral que pode ser facilmente revertida por incubação da enzima modificada com um 

nucleófilo como hidroxilamina. O grupo amino primário recentemente introduzido tem um 

valor de pK de 9,2, maior do que o pKa do grupo amino terminal da proteína (ou seja entre 7 

e 8, dependendo do meio ambiente e da natureza do grupo), mas muito mais baixa do que o 

pK do ɛ-amino de Lis grupos externos (que é mais de 10,5). Desta forma, uma grande 

modificação da enzima com succínico PEG pode ser facilitada tantos grupos com um pKa 

mais favorável pode ser introduzido na superfície da enzima (FERNANDEZ-LAFUENTE et 

al., 1993). 

Em geral, os efeitos de uma modificação química nas propriedades da enzima 

podem ser complexos para prever, e muito provavelmente, os efeitos positivos serão limitados 

a certas condições experimentais (MOSSAVARALI et al., 2006). 
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2.6 Modificação em fase sólida de enzimas com polímeros  

 

A utilização de polímeros para modificar uma enzima parece complexa, devido ao 

grande tamanho do polímero que irá afetar a superfície de uma maneira global. No entanto, 

existem enzimas cuja função catalítica exige drásticas mudanças conformacionais que afetam 

a área específica de superfície das proteínas e, um polímero acoplado a estas regiões podem 

alterar grandemente a propriedades enzimáticas (GARCIA-GALAN et al., 2011a).  

Lipases estão entre as enzimas mais interessantes em biocatálise, e em muitos 

casos, têm sido objeto de modificações com polímeros iônicos para melhorar a sua 

solubilidade em meio orgânico. No entanto, o mecanismo de ação das lipases, envolvendo 

grande mobilidade no centro ativo devido ao seu mecanismo de ativação interfacial, significa 

que qualquer modificação de lipases pode alterar significativamente as suas propriedades 

finais. Assim, há muitos exemplos de alterações das propriedades lipase por modificação 

química, engenharia ou manipulação genética. (FERNANDEZ-LAFUENTE, 2010; 

HERNANDEZ; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011a; MATEO et al., 2007; PALOMO et al., 

2007; RODRIGUES; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2010b). 

Neste sentido, a modificação química da enzima com polímeros iônicos, ou 

polímero hidrófobo, não só pode melhorar a solubilidade da enzima em meios orgânicos, mas 

também podem alterar a mobilidade da estrutura da enzima (em função do tamanho volumoso 

do modificador) e conformação (por alteração das interações na superfície da enzima), assim, 

as propriedades catalíticas das enzimas. Os efeitos de modificação química nas propriedades 

enzimáticas têm sido referidos como sendo dependente do protocolo de imobilização 

(BARBOSA et al., 2012b; PALOMO et al., 2007). 

 Neste trabalho de tese são mostrados resultados que confirmam os efeitos das 

modificações químico-físicas nas propriedades catalíticas e estabilidade das enzimas 

estudadas. Também será apresentado, o estabelecimento de um protocolo de imobilização de 

diferentes enzimas em suporte agarose ativado com divinilsulfona. Será demostrado que a 

combinação das duas técnicas: a primeira de imobilização e a segunda de modificação 

química e física de enzimas possibilitam o desenvolvimento de biocatalisadores enzimáticos 

com alta estabilidade e melhorar do seu potencial catalítico. 
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Caracterização de suportes ativados com divinilsulfona como uma ferramenta para imobilizar e 

estabilizar enzimas via ligação covalente multipontual. Aplicação para quimotripsina 

3.1 Resumo 

 

 Divinilsulfona (DVS) foi utlizada para ativar agarose. A DVS agarose ativada resultou 

bastante estável na faixa de pH 5-10, a 25 ºC em condições úmidas, podem reagir rapidamente 

com α-amidas de Cis e His, em uma faixa pH de 5-10, com Lis principalmente a um pH de 10 

e com Tir numa forma muito mais lenta. Após bloqueio com diferentes nucleófilos, o suporte 

perdeu toda a reatividade, confirmando que este protocolo poderia ser útil como suporte para 

imobilização de enzimas. Em seguida, a quimotripsina foi imobilizada sobre esse suporte, a 

pH 5, 7 e 10. Embora a enzima foi imobilizada em todos os valores de pH, a taxa de 

imobilização diminuiu à medida que o valor de pH foi menor. O efeito da imobilização sobre 

a atividade dependia do pH de imobilização, a pH 7, a atividade diminuiu (50%) mais do que 

a pH 10 (por um 25% de diminuição), enquanto que a pH 5 a imobilização não tem efeito. Em 

seguida, o efeito do bloqueio com diferentes reagentes foi analisado. Verificou-se que o 

bloqueio com etilenodiamina melhorou a atividade da enzima (por um 70%) e deu melhor 

estabilidade. A estabilidade de todas as preparações enzimáticas melhoraram com 24h de 

incubação a pH 10, mas a estabilização qualitativa dependia da condição de inativação. A 

análise de aminoácidos da preparação imobilizada a pH 10 mostraram que os resíduos Lis, Tir 

e Cis resíduos que estavam envolvidos na imobilização, que envolvia um mínimo de 10 

resíduos (glioxil agarose mostrou 4 Lis envolvidas na imobilização). A nova preparação foi 4-

5 vezes mais estável do que a preparação de glioxil agarose, considerado uma forma muito 

estável e, em alguns casos, foi mais ativo do que a enzima livre (170% para a enzima 

imobilizada, a pH 10). Assim, suportes ativados com DVS são muito promissores para 

permitir a ligação covalente multipontual de enzimas, e dessa forma melhorar a sua 

estabilidade. 

 

Palavras-chave: Imobilização de enzimas. Bloqueio do suporte. Ligação covalente 

multipontual. Divinilsulfona. Estabilização de enzimas. 
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3.2 Introdução 

 

A imobilização é, em muitos casos, um passo obrigatório na concepção de um 

biocatalisador, como é a solução mais simples para os problemas gerados pela solubilidade 

das proteínas em meio aquoso, permitindo a recuperação da enzima e sua separação do meio 

de reação (BRADY; JORDAAN , 2009; CHIBATA; TOSA; SATO, 1986; HARTMEIER, 

1985; KATCHALSKI-KATZIR, 1993; KENNEDY; MELO; JUMEL, 1990; KLIBANOV, 

1983). Imobilização também simplifica a concepção de biorreatores e o controle da reação 

(ADLERCREUTZ, 2013; CAO; INOVAÇÃO, 2011; PETKAR et al, 2006; SINGH et al, 

2013). 

Assim, muitos pesquisadores têm focado seus esforços no uso da etapa de 

imobilização "obrigatória" para melhorar outras propriedades enzimáticas, principalmente a 

estabilidade da enzima (FERNANDEZ-LAFUENTE, 2009;. MATEO ET AL, 2007A;. 

PETKAR ET AL, 2006), MAS TAMBÉM SUA ATIVIDADE, ESPECIFICIDADE OU 

SELETIVIDADE (GUZIK; HUPERT-KOCUREK; WOJCIESZYŃSKA, 2014; 

HERNANDEZ; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011;. RODRIGUES ET AL, 2013). 

A estabilização da enzima via imobilização pode ser alcançada através de 

diferentes estratégias (ILLANES, 2011; RODRIGUES; BERENGUER-MURCIA; 

FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011). Qualquer molécula de enzima que é imobilizada dentro 

de um suporte poroso não pode sofrer qualquer processo de inativação intermoleculares 

(precipitação, a proteólise, a interação com interfaces externas hidrofóbicos). Além disso, um 

sistema de imobilização adequado pode permitir melhorar a estabilidade da enzima por meio 

da geração de um ambiente favorável a ela (HERNANDEZ et al, 2012;. MATEO et al, 2006;. 

RODRIGUES; BERENGUER-MURCIA; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011), evitando a 

dissociação da subunidade de proteínas multiméricas (FERNANDEZ-Lafuente, 2009) ou pelo 

aumento da rigidez da enzima via multiponto ligação covalente. (BRADY; Jordaan, 2009; 

GARCIA-GALAN et al, 2011;. GIANFREDA; SCARFI, 1991; HERNANDEZ; 

FERNANDEZ-LAFUENTE 2011; KLIBANOV, 1979;. MATEO et al, 2007;. SINGH et al, 

2013). 

A ligação covalente multipontual, revelou-se como uma das ferramentas mais 

potentes para melhorar a estabilidade da enzima (GARCIA-GALAN et al, 2011;. 

HERNANDEZ; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; KLIBANOV, 1979;. MATEO et al, 

2007). A seleção do suporte, as condições de imobilização, e os grupos reativos na enzima e 
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de apoio são pontos-chave na preparação de biocatalisadores enzimáticos, estabilizada via 

penhora multiponto covalente (BLANCO; CALVETE; GUISAN, 1989;. PEDROCHE et al, 

2007a). 

O suporte deve oferecer superfícies planas para a reação com a enzima (por 

exemplo, agarose) e deve apresentar diversos grupos reativos em sua superfície (MATEO et 

al., 2007). Assim as condições de imobilização devem favorecer a mobilidade da enzima e a 

reatividade do suporte, como também dos grupos da enzima (temperaturas moderadas, valores 

de pH alcalino, os longos tempos de reação) (BLANCO; CALVETE; GUISÁN, 1989; 

PEDROCHE et al, 2007). Finalmente, o grupo reativo no suporte necessita ser capaz de reagir 

com porções específicas da enzimas, que são geralmente abundantes em superficie (MATEO 

et al., 2007). Além disso, ele deve oferecer baixo impedimento estérico para a reação com os 

grupos da enzima, boa estabilidade sob condições de imobilização e ser colocado a uma 

distância moderada da superfície do suporte deve transmitir a rigidez do suporte para a 

enzima (MATEO et al., 2007). O número de suportes adequados para este objetivo não é 

muito elevado. Os suportes ativados com glioxil (MATEO et al, 2006), epóxido 

(KATCHALSKI-KATZIR; KRAEMER, 2000; MATEO et al., 2005; BOLLER; MEIER; 

Menzler, 2002; HILTERHAUS et al, 2008) e com glutaraldeído (BARBOSA et al., 2014) 

oferecido bons resultados neste tópico. No entanto, cada um destes grupos ativos tem alguns 

problemas para o uso industrial. 

Glioxil suporte têm sido descrito como muito adequado para obter uma ligação 

covalente intensa multipontual (MATEO et al., 2006). Isto ocorre mesmo com bom resultado, 

embora a imobilização sobre este suporte envolve apenas os grupos amino primários da 

proteína (MATEO et al., 2006). No entanto, a imobilização precisa ser realizada a valores de 

pH alcalino, com proteínas de baixa densidade de Lis, pode até mesmo não ser imobilizado e 

o ponto final da reação requer a utilização de boro-hidreto (MATEO et al., 2005; BLANCO; 

GUISAN, 1989).  

Epoxi-suportes podem reagir com uma vasta gama de grupos proteicos (amino, 

tiol, fenol, imidazol, carboxi) (TURKOVÁ et al., 1978), mas eles têm muito baixa 

reatividade, tornando-se necessária uma primeira adsorção da enzima sobre o suporte até 

mesmo para obter uma primeira imobilização covalente (MELANDER; CORRADINI; 

HORVÁTH, 1984; SMALLA et al, 1988; WHEATLEY; SCHMIDT, 1993, 1999) esta tem 

sido útil para desenvolver suporte epóxi heterofuncional (BARBOSA et al, 2013). Devido a 
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esta baixa reatividade, uma intensa ligação covalente multiponto é difícil de alcançar em 

comparação com glioxilo suportes (BOLIVAR et al., 2010).  

Suportes ativados com glutaraldeído apresentam baixa atividade e estabilidade, e 

principalmente em pH alcalino (BARBOSA et al., 2012), geralmente os melhores resultados 

são alcançados por enzimas modificadoras anionicamente trocadas sobre suportes amino (e 

que nem sempre é positiva para a atividade da enzima, pois significa uma enzima de 

modificação da superfície global) (BARBOSA et al., 2014). Assim, a busca de novos grupos 

reativos com o apoio potencialmente útil para estabilizar enzimas via ligação covalente 

multipontual ainda é uma demanda na concepção de biocatalisadores. 

A este respeito, suportes ativados com divinilsulfona (DVS) têm sido utilizados 

com sucesso para imobilizar algumas enzimas (BALA OENICK et al, 1990; BRYJAK; 

LIESIENE; KOLARZ, 2008; LÁBUS et al, 2011; LOPEZ-JARAMILLO et al, 2012; Medina-

CASTILLO et al, 2012; MORALES-SANFRUTOS et al, 2010; ORTEGA-MUÑOZ et al, 

2010; PRIKRYL et al, 2012), mas a sua utilização potencial para estabilizar as proteínas 

imobilizadas e alguns das características relevantes para determinar as suas perspectivas como 

um suporte para a imobilização de enzimas industriais não foram ainda analisadas. 

A ativação com DVS pode ser conseguida de suportes de rolamentos na sua 

superfície, com uma gama muito ampla de grupos, tal como amino, tiol ou grupos hidroxi 

(MORALES-SANFRUTOS et al, 2010; ORTEGA-MUÑOZ et al, 2010; PORATH; AXEN 

DE 1976 ). Os grupos vinil sulfona reativos e colocados no suporte podem reagir com amino, 

fenol, imidazol ou grupos tiol das proteínas (ILAN; MORTON; CHANG, 1993; MORALES-

SANFRUTOS et al, 2010), em porções que são frequentemente colocados em sua superfície, 

portanto, útil para obter muitas ligações enzimas-suporte (SRERE; UYEDA, 1976). 

Neste capitulo, analisamos as perspectivas da DVS-agarose como suporte para 

estabilizar enzimas através de fixação multiponto covalente. Por exemplo, a reatividade de 

diferentes porções das proteínas em diferentes valores de pH e a estabilidade dos grupos sob 

condições de imobilização foram analisados, assim como também algumas alternativas para 

parar a reação enzima-suporte foram comparados.  

Em seguida, um modelo de enzima, a alfa-quimotripsina bovina, foi imobilizado 

sobre o suporte-DVS e as variáveis que determinam a estabilização final foram estudadas. 

Esta enzima foi selecionada porque pode ser altamente estabilizada através de ligação 

covalente multipontual; na verdade, tem sido estabilizada após imobilização em esferas de 

glioxil agarose (GUISAN et al., 1991). 
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3.3. Material e Métodos 

 

3.3.1. Material 

 

Divinil sulfona, α-quimotripsina de pâncreas de bovino, benzoil-L-tirosina-p-

nitroanilida (BTNA), etilenodiamina, etanolamina, glicina, ácido aspártico, cisteína e 2-

mercaptoetanol foram adquiridos da Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO). Agarose 6% (m/v) 

foi adquirida da Agarose Bead Technologies (ABT, Espanha). Todos os outros reagentes 

eram de grau analítico. 

 

3.3.2. Métodos 

 

Todas as experiências foram realizadas por triplicata e os resultados são 

apresentados como a média destes valores e com desvio padrão (geralmente abaixo de 10%). 

 

3.3.2.1. Os ensaios enzimáticos 

 

A atividade da enzima imobilizada ou solúvel (30 mg/mL) foi testada por 

determinação do aumento da absorvância a 405 nm que acompanha a hidrólise do substrato 

sintético BTNA (100 ou 200 µL de enzima solúvel ou suspenso foram adicionados a 2,5 mL 

de 50 mM de fosfato de sódio a 40% de etanol, pH 7, contendo 30 mL de BTNA 40 mM em 

hexano: dioxano 1: 1 (v/v), à temperatura de 25 
o
C) (PEDROCHE et al, 2007a). As equações 

utilizadas para o cálculo da atividade enzimática estão disponíveis no apêndice B desta tese. 

Na determinação dos efeitos do valor do pH sobre a atividade da enzima, o 

protocolo seguido foi semelhante, mas o tampão nas medições foi alterado de acordo com o 

valor de pH estudados: 100 mM de acetato de sódio a pH 5, fosfato de sódio a pH 6- 8 e 

borato de sódio a pH 9 e pH 10, aos 25 
o
C. Todas as preparações permaneceram totalmente 

estáveis após incubação durante várias horas em qualquer destes valores de pH. Os valores ε 

sofreram variações muito pequenas com a mudança no valor de pH. 

 

 

 

 



64 

 
Capítulo 3                                                                                                                                 José C.S. dos Santos                                                                                                                       

 

Caracterização de suportes ativados com divinilsulfona como uma ferramenta para imobilizar e 

estabilizar enzimas via ligação covalente multipontual. Aplicação para quimotripsina 

3.3.2.2. Preparação do suporte glioxil-agarose 

 

A ativação de géis de agarose foi realizada de acordo com o procedimento 

descrito anteriormente por (MATEO et al., 2005, 2006), onde as esferas de agarose foram 

suspensos em NaOH 1M contendo NaBH4 0,5 M (3 mL de solução por grama de suporte). 

Esta suspensão foi mantida em um balde de gelo, sob agitação mecânica, e glicidol gota a 

gota, a fim de chegar a uma concentração final de 2 M. A suspensão resultante foi suavemente 

agitada durante a noite à temperatura de 25 
o
C. O gel ativado foi, em seguida, lavado com 

água destilada abundante. 

O suporte ativado glicidol foi incubado numa solução de água contendo 80 

µmoles de NaIO4 úmido por grama de grânulos (10 mL de solução de oxidação por g de 

suporte úmido). Esta reação de oxidação foi deixada prosseguir durante 2 horas, sob agitação 

suave à temperatura ambiente (NEVELL, 1963). Em seguida, o suporte de glioxilo foi lavado 

com excesso de água destilada e armazenado a 4 ºC sob condições úmidas. 

 

3.3.2.3. Preparação do suporte divinilsulfona-agarose 

 

A ativação foi realizada seguindo o protocolo descrito na literatura (ORTEGA-

MUÑOZ et al., 2010). Um volume de 7,5 mL divinilsulfona foi adicionada a 200 mL de 

carbonato de sódio 333 mM a pH 12,5 e vigorosamente agitada até que a solução se tornou 

homogênea, em seguida, 10 g de gel agarose foi adicionado e deixado sob agitação suave 

durante 35 minutos. Em seguida, o suporte foi lavado com um excesso de água destilada e 

armazenado a 4 °C. 

 

3.3.2.4. Determinação das taxas de imobilização de diferentes aminoácidos no suporte DVS-

agarose 

 

O pH de 10 mL de 2 mM de amidas com o ácido amino-α dos aminoácidos His, 

Tir, Cis e Lis, foi ajustado a pH 5 (100 mM, acetato de sódio), a pH 7 (100 mM, fosfato de 

sódio) ou a pH 10 (100 mM, bicarbonato de sódio). Em seguida, foi adicionado 1 g d DVS-

agarose. Ensaios com agarose não ativada foram realizados como uma referência. A amida 

restante no sobrenadante foi medida periodicamente, utilizando um espectro de UV e, em 

alguns casos, a concentração foi confirmada por HPLC. As condições dos experimentos 
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foram RP - HPLC (Spectra Physic SP 100 acoplado com um detector de UV Spectra Physic 

SP 8450) usando uma coluna Kromasil C18 (15 cm × 0,46 centímetros). Amostras (20 µL) 

foram injetadas e eluídas a um fluxo de 1,0 mL/min utilizando acetonitrila (2%:98%, v/v) 

com 10 mM de acetato de amônio a pH 3 como fase móvel e detecção de UV foi realizada a 

220 nm. 

 

3.3.2.5. A imobilização da enzima 

 

3.3.2.5.1. A imobilização em glioxil-suporte 

 

A imobilização foi realizada suspendendo 10 g de suporte molhado em 100 mL de 

solução de quimotripsina (concentração máxima de proteína foi de 1 mg / ml), preparado em 

50 mM de carbonato de sódio a um pH de 10,05 a 25 °C durante 3h (GUISAN et al., 1991). 

Como ponto final da reação, os derivados foram reduzidos através da adição de NaBH4 sólido 

(para atingir uma concentração de 1 mg/mL). Após agitação suave durante 30 minutos à 

temperatura de 25 
o
C, os derivados resultantes foram lavados com água destilada abundante 

para eliminar o boro-hidreto de sódio residual. 

 

3.3.2.5.2 Imobilização em divinilsulfona-suporte 

 

A imobilização foi realizada suspendendo 10 g de suporte molhado em 100 mL de 

soluções de proteínas (concentração máxima de proteína foi de 1 mg/mL), preparado em 

acetato de sódio 50 mM a pH 5, fosfato de sódio a pH 7 ou carbonato de sódio a pH 10, 

sempre a 25 °C.  

Em alguns casos, as preparações de enzimas imobilizadas foram incubadas em 

100 mL de bicarbonato de 100 mM a pH 10,05 e 25 °C durante diferentes tempos antes de 

parar a reação enzima-suporte, bloqueando o suporte. Como ponto final da reação, todos os 

biocatalisadores imobilizados foram incubados durante 24 horas a temperatura de 25 
o
C em 1 

M de diferentes nucleófilos (etilenodiamina, etanolamina, glicina, ácido aspártico, cisteína ou 

mercaptoetanol) dissolvidos em 100 mM de carbonato de sódio a um pH 10. Finalmente, as 

preparações de enzimas imobilizadas foram lavadas com excesso de água destilada e 

armazenado a 4 °C. 
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3.3.2.6 Inativações térmicas 

 

Para verificar a estabilidade dos derivados de enzimas, 1 g de enzima imobilizada 

foi suspenso em 5 mL de acetato de sódio 50 mM a pH 5 (55 
o
C), fosfato de sódio a pH 7 (65 

o
C) ou carbonato de sódio a pH 9 (60 

o
C) a diferentes temperaturas. Periodicamente, foram 

retiradas amostras e a actividade foi medida usando BTNA. As meias-vidas foram calculadas 

de acordo com o modelo de Sadana e Henley (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1993). 

 

3.3.2.7. Determinação dos aminoácidos envolvidos na fixação da enzima-suporte por ligação 

covalente multipontual. 

 

As ligações formadas pelas enzimas e o glioxil (após a redução), ou os suportes 

(DVS) após bloqueio são altamente estáveis e podem permanecer após hidrólise ácida de 

proteínas. Esta estratégia tem sido utilizada anteriormente com muito bons resultados em 

diferentes enzimas imobilizadas-glioxilo (BLANCO; CALVETE; GUISAN, 1989; 

PEDROCHE et al, 2007).  

O número de aminoácidos livres dos diferentes biocatalisadores foi obtido através 

da determinação dos aminoácidos de cada um biocatalisador que podem ser libertados para o 

meio através do método previamente descrito por Alaiz et al. (ALAIZ et al., 1992). 

Resumidamente, as amostras de cada derivado, contendo 2-4 mg de enzima, foram 

hidrolisadas com HCl 6 N a 120 °C e, subsequentemente, analisadas por cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC), após derivatização com etóxi metileno malonato de dietila, 

utilizando ácido D, L-α-aminobutírico como padrão interno, e um ID de 300 × 3,9 milímetros 

coluna de fase inversa (Novapack C18, 4 mm; Waters).  

Da mesma forma, a composição de aminoácidos da quimotripsina solúvel também 

foi determinada, na presença e na ausência de apoio DVS bloqueados para assegurar a 

ausência de artefatos causados pelo suporte. Concentrações (mol / g de proteína) de cada um 

dos aminoácidos foram determinadas e o número de resíduos foi calculado como se segue a 

Equação (1) abaixo: 

 

 

 

 

(1) 
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3.3.2.8. Estudos de estrutura da enzima e acessibilidade aminoácido 

 

Estruturas de proteínas foram modeladas utilizando PyMOL versão do software 

0.99rc6 (DELANO, 2002). A acessibilidade à superfície (ASA) de valores a partir de resíduos 

de 1TCA foram calculados pelo programa ASA-vista baseado na web (www.netasa.org) 

(AHMAD et al., 2004). Acessibilidade ao solvente foi dividido em três classes: enterrado, 

parcialmente exposta e exposta, indicando, respectivamente, o menos, moderada e alta 

acessibilidade dos resíduos de aminoácidos para o solvente (GILIS; ROOMAN, 1996, 1997). 

 

3.4 Resultados 

 

3.4.1. Caracterização da DVS-agarose como matriz para imobilizar proteínas e estabilizá-

los através de ligação covalente multiponto. 

 

3.4.1.1. DVS reatividade contra diferentes aminoácidos em diferentes valores de pH. 

 

O esquema da reação entre o DVS e a agarose é apresentado no esquema 1. Um 

suporte para ser utilizado na imobilização e estabilização de enzimas através de ligação 

covalente multiponto deve ter uma boa reatividade com grupos frequentemente colocados na 

superfície da enzima. DVS foi reportado para reagir com hidroxilo, imidazol, amino ou 

grupos tiol (BALA OENICK et al, 1990; BEGARA-MORALES et al, 2013; BRYJAK; 

LIESIENE; KOLARZ, 2008; LÁBUS et al, 2011; LOPEZ-JARAMILLO e outros, 2012; 

MEDINA-CASTILLO et al, 2012; MORALES-SANFRUTOS et al, 2010; ORTEGA-

MUÑOZ et al, 2010; PRIKRYL et al, 2012). Assim, Lis, Tir, e sua Cis é um dos aminoácidos 

que podem exibir uma reatividade mais alta com o apoio DVS. 

Além disso, pode esperar-se que a reatividade dos diferentes aminoácidos com 

DVS pode ser diversos, em diferentes valores de pH. Isto pode abrir a oportunidade para 

controlar a orientação da enzima usando condições que possam favorecer a reatividade do 

suporte com um tipo ou de outro grupo, mudando os aminoácidos envolvidos na primeira 

ligação covalente. 
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Esquema 1: A ativação de agarose com DVS e reação de suportes ativados com proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para este fim, as amidas (para eliminar a reatividade do grupo alfa-amino de 

aminoácidos) de Lis, Cis, His e Tir foram oferecidas aos suportes ativados com DVS, a pH 5, 

7 e 10. A Tabela 3.1 mostra os resultados. Como esperado, as taxas mais elevadas de 

imobilização para todos os aminoácidos foram observadas a pH 10 e o menor a pH 5. 

 

Tabela 3.1. A ativação de agarose com DVS e reação de suportes ativados com DVS proteínas. 

 Taxa de imobilização (mM.h
-1

.g
-1

) 

Aminoácido pH 10 pH 7 pH 5 

Lisina 14,2 ± 0,5 1,09 ± 0,2 0,04 ± 0,01 

Cisteina 24,8 ± 1 5,60 ± 0,4 2,60 ± 0,1 

Tirosina 0,73 ± 0,1 0,40 ± 0,1 0,27 ± 0,05 

Histidina 21,00  ± 1,0 7,33 ± 0,8 1,67 ± 0,2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Lis, os resíduos mais abundantes entre os estudados tinham uma boa reatividade, a 

pH 10, que diminuiu drasticamente a pH 7, e ainda mais, a pH 5. Cis e His são os grupos mais 

reativos em todos os valores de pH estudados, a diminuição da reatividade quando o valor de 

pH foi reduzido de uma forma mais lenta do que Lis, Tir, enquanto o grupo é menos reativo, 

exceto a pH 5, onde é mais reativo do que Lis.  

Assim, parece que a pH 5 os resíduos de Lis desempenham um papel irrelevante 

na primeira imobilização de uma enzima em DVS suportes ativados, mesmo sendo o grupo 

mais abundante, uma vez que o grau de ionização do seu grupo amino. No valor de pH mais 
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baixo, espera-se que o grupo amino terminal possa ser mais relevante na imobilização da 

enzima. O grupo amino terminal deve ter um valor de 2-3 unidade de pK inferior ao do grupo 

Lis (10,7), assim a sua reatividade com baixo valor de pH deve ser muito mais significativa 

do que a dos resíduos de Lis, principalmente a pH 5. 

 

3.4.1.2. Estabilidade em diferentes condições experimentais 

 

A utilidade de um suporte para imobilizar enzimas, a nível industrial pode ser 

marcado pela estabilidade dos grupos ativos sob diferentes condições. Isto pode afetar o 

armazenamento (isto é, é mais simples, se o suporte pode ser armazenado em condições de 

humidade a 25 ºC, que se requer para ser conservado sob condições secas a -20ºC). A 

estabilidade dos grupos de apoio também determina a gama de condições nas quais o suporte 

pode ser usado na imobilização de enzimas.  

Outro ponto a ser considerado é que apenas se os grupos de apoio reativado são 

estáveis o suficiente, onde a superfície de apoio pode ser totalmente coberta de moléculas de 

enzima, porque isso pode exigir um longo período de tempo relativo. Contudo, se os grupos 

de apoio são instáveis, é possível que eles se tornem inativados antes da superfície de suporte 

completo, que é revestida com enzima.  

A ligação covalente multipontual requer um tempo bastante longo no processo de 

imobilização, uma vez que o suporte e a enzima são estruturas  bastante rígidas que 

necessitam de certo tempo para obter um alinhamento correto para uma favorável ligação 

covalente multipontual sob condições em que o suporte tenham uma boa fixação e reatividade 

(BLANCO; CALVETE ; GUISAN, 1989; PEDROCHE et al, 2007). Isto faz com que só 

suporte tendo boa estabilidade pode ser utilizado na incubação necessária a longo prazo, para 

obter uma intensa ligação covalente multipontual. 

A fim de verificar a estabilidade dos grupos DVS sob diferentes condições que 

poderiam ser úteis para imobilizar enzimas diferentes, os suportes foram incubados a valores 

de pH variando de 4 a 10,5 a 25 ºC. Periodicamente, as amostras foram extraídas e a sua 

reatividade contra o N-alfa-Lis-amida, a pH 10 foi avaliado. Após 24 h de incubação a 25 ºC, 

não houve diferença na taxa de reação entre o Lis-amida e o suporte agarose-DVS em todas as 

condições, o que significava que o apoio permaneceu totalmente reativo nesta faixa de valores 

de pH. A pH 7 e 25 °C, após 60 dias, a reatividade do suporte não sofreu qualquer decréscimo 
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relevante (inferior a 5%). A estabilidade era muito alta, mesmo a 36 ºC, mais de 90% da taxa 

de reação contra Lis foi observada após 60 dias de incubação a pH 7. 

Assim, o armazenamento parece ser possível, mesmo em condições úmidas, a pH 

7. Além disso, o suporte ativado com DVS parecem ser úteis para imobilizar enzimas a 25 ºC 

em uma ampla gama de valores de pH, também útil para obter ligação covalente multipontual 

(até mesmo a pH 10 em 24h a reatividade do suporte é mantida). 

 

3.4.1.3. Ponto final da reação 

 

A utilidade de um suporte para imobilizar enzimas, e mais, se o objetivo final é o 

de ter um biocatalisador altamente estabilizado, é favorecido se houver algum protocolo 

simples para eliminar a reatividade química do suporte com a enzima quando o grau desejado 

da enzima de apoio reação foi alcançado. Isso permitirá o controle total da reação enzima-

suporte, caso contrário, durante a operação a enzima e o suporte podem produzir novas 

ligações covalentes que podem levar à inativação da enzima por estabilizar as estruturas de 

enzimas inativas.  

Para este objetivo, o suporte DVS foi bloqueado por incubação na presença dos 

diferentes compostos durante 24 h, e também foi reduzido com 1 mg / ml de boro-hidreto de 

sódio (compatível com a estabilidade de muitas enzimas) (BLANCO; GUISAN, 1989), ou 

submetidos a incubação por 24h em NaOH 1M a 40 ºC para destruir a reatividade apoio. A 

incubação em NaOH deixou um suporte totalmente não reativo com o α-amida de Lis. 

Resultados semelhantes foram obtidos pelo bloqueio com todos os compostos estudados.  

No entanto, usando NaBH4, a reatividade do suporte diminuiu para 20%, mas não 

foram capazes de eliminar totalmente a reatividade de apoio até mesmo usando 5 mg de 

NaBH4/mL, ainda que esta concentração muito elevada não era compatível com a estabilidade 

de muitas enzimas (BLANCO ; GUISAN, 1989). Assim, como no caso dos suportes ativados 

por epóxido, o ponto final proposto para a reação enzimática de suporte é o bloqueio do 

suporte com diferentes nucleófilos (MATEO et al., 2002). A seleção do reagente de bloqueio 

irá depender das propriedades específicas das enzimas, e pode ser utilizado também como 

uma ferramenta para afinar ainda mais as propriedades da enzima (BONOMI et al., 2013). 
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3.4.1.4. Imobilização de quimotripsina no suporte agarose-DVS em diferentes valores de pH. 

 

A partir dos resultados anteriores, o apoio DVS parece muito adequado para 

imobilizar as enzimas a nível industrial. Podem ser manuseados ou armazenados, mesmo em 

condições úmidas e temperatura ambiente por semanas sem diminuir sua reatividade, e que 

permite a sua utilização em valores de pH 5-10,0 por 24 horas, sem qualquer redução 

significativa no apoio da reatividade. Juntando estes resultados de estabilidade com os dados 

sobre a reatividade contra diferentes aminoácidos, e a possibilidade de bloqueio por incubação 

com diferentes nucleófilos, DVS suporte parecia ter perspectivas muito boas para imobilizar 

proteínas sob uma ampla gama de valores de pH e para produzir uma intensa multi-reação 

entre enzima e suporte. 

A seguir, a imobilização de quimotripsina foi realizada em DVS-agarose a pH variando de 5 a 

10.  
 

 

3.4.1.5. Análise da acessibilidade dos diferentes aminoácidos  

 

Em primeiro lugar, foram estudados o número de grupos reativos da enzima e 

suas acessibilidades na superfície da enzima (ASA). A Tabela 3.2 mostra a quantidade de 

grupos reativos susceptíveis da enzima quimotripsina e o seu grau médio de exposição.  

 

Tabela 3.2 - Lista de grupos reativos de quimotripsina e suas acessibilidades (ASA). Os cálculos foram 

realizados conforme descrito na Seção 3.3. Acessibilidade Superfície (ASA) valores de resíduos da 1TCA foram 

calculados pelo programa ASA-visão baseada em web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A partir da Tabela 3.2, 14 resíduos de Lis são razoavelmente expostos ao meio, 

enquanto que a partir da 4 Tir, Tir-146 só têm boa exposição, enquanto Tir-228 não é exposta. 

Ambos Sua tem uma exposição muito baixa. Em relação ao 10 Cis todos eles estão 

Aminoacido tir 94 tir-146 tir-171 tir-228 lis-36 lis-79 lis-82 lis-84 

%ASA 24,3 15,9 59 0,5 74,4 99,2 73,4 73,4 

         

Aminoacido lis-87 lis-90 lis-93 lis-107 lis-169 lis-170 lis-175 lis-177 

%ASA 55,9 62,7 70 19,9 43,3 89,9 46,7 37,4 

         

Aminoacido lis-202 lis-203 His-40 His-57 Ile-16 Ala-149 Cis-1 Cis-42 

%ASA 62, 37,9 12,1 2,7 0,5 27,2 77 2,8 

         

Aminoacido Cis-58 Cis-122 Cis-136 Cis-168 Cis-182 Cis-191 Cis-201 Cis-220 

%ASA 11,1 7,6 0 0 0 4,9 0,7 16 
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envolvidos em pontes dissulfeto (1-122; 42-58; 136-201; 168-182; 191-220) e, portanto, com 

baixa reatividade através do grupo tiol. Além disso, o terminal amino Cis tem uma exposição 

muito alta, (e pode reagir, através do seu grupo amino), enquanto o outro tem exposição 

moderada ou mesmo nulo para o meio.  

Os grupos amino terminais Ile-16 e Ala-149 tem uma exposição moderada e 

muito baixa, respectivamente. O requisito para a exposição média é maior quando se pretende 

alcançar a reação entre a enzima e uma superfície plana (por exemplo, grupos dentro de 

bolsos dificilmente irá reagir com o suporte, pelo menos, num primeiro passo, antes a enzima 

é distorcida pelas interações enzima-suporte). No entanto, a enzima pode sofrer algumas 

distorções durante a imobilização envolvendo alguns novos grupos na imobilização. Além 

disso, uma vez que a enzima é imobilizada, apenas os grupos localizados na face da proteína 

podem reagir com o suporte.  

Para visualizar melhor, isto, a Figura 3.1 mostra a estrutura da quimotripsina com 

os grupos reativos marcados, parece que muitos grupos sobre a enzima podem participar na 

imobilização por ligação covalente multipontual, principalmente na área superior ao centro 

ativo, enquanto que na outra face o número de grupos reativos é menor. As possibilidades de 

conseguir uma ligação covalente e intensa parece não ser limitado pelo número e distribuição 

de grupos localizados na superfície da enzima. 

 

Figura 3.1 - Modelo 3D estrutura de superfície de quimotripsina. O modelo de estrutura de superfície 3D de 

quimotripsina indica lisina, tirosina e histidina resíduos e os aas N-terminal. (a) face de N-terminal, (b) face 

traseira. A estrutura da superfície em 3D foi obtido utilizando PyMOL contra 0,99. A estrutura 3D de 

quimotripsina foi obtido a partir do Protein Data Bank (PDB). Para quimotripsina código PDB é 5CHA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.4.1.6. Imobilização de Quimiotripisina 

 

Como esperado a partir dos dados sobre os aminoácidos de reatividade, a 

imobilização procedeu muito mais rápida a pH 10 do que a pH 7 ou 5 (Figura 3.2). De fato, a 

pH 10 de imobilização em DVS-agarose (90% da enzima imobilizada em 2 h), é ainda mais 

rápido do que o imobilização no mesmo suporte ativado com grupos glioxilo (80% de 

imobilização após 2 h), um suporte descrito como sendo muito adequado para a imobilização / 

estabilização desta enzima (GUISAN et al., 1991).  

A pH 7, a imobilização da enzima era mais lenta, com um rendimento de 75% 

após 24 h, e a pH 5 foi ainda mais lento, com o rendimento de imobilização de apenas 10% 

após 24 h. 

 

Figura 3.2 - Cursos de imobilização de quimotripsina em agarose -DVS em diferentes valores de pH foram 

realizados a 25 ºC, outras especificações estão descritas na Seção 2. Painel A: (pH 5), Painel B: (pH 7), Painel C: 

(pH10): Círculos (suspensão), quadrado (sobrenadante), Triângulo (enzima solúvel). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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No que respeita à atividade (Figura 3.2), a imobilização em DVS a pH 10 

produziu um decréscimo na atividade da enzima de 25% após 24 h. A pH 7, a diminuição da 

atividade é mais significativa, a atividade expressa da enzima imobilizada é de cerca de 50% 

do que a da enzima livre. A pH 5, não existem mudanças significativas na atividade 

enzimática. A diminuição mais drástica na atividade após imobilização a pH 7 não pode estar 

relacionada com uma reação mais intensa entre a enzima e o suporte, como mostrado na 

análise da reatividade dos diferentes aminoácidos com este suporte mostrado no ponto 3.1.1, 

mas pode ser explicado se uma orientação diferente da enzima no suporte é produzido.  

A Figura 3.1 mostra que muitos dos grupos relevantes para a imobilização de 

enzimas estão bastante perto do centro ativo da enzima. 

 

3.4.1.7 Efeito da etapa de bloqueio na estabilidade da quimotripsina imobilizada no suporte 

DVS-agarose. 

 

Em seguida, a enzima que tinha sido imobilizada em pH 10 foi sujeita a incubação 

na presença de diferentes nucleófilos para verificar os efeitos sobre a atividade enzimática e 

estabilidade do bloqueio dos grupos reativos no suporte. A Figura 3.3 mostra que a incubação 

da enzima que tinha sido imobilizada a pH 10, na presença de EDA permitida para aumentar a 

atividade da enzima em 75%, que a diminuição de 70% após 24 h.  

Em oposição, o bloqueamento com Cys produziu uma diminuição grave da 

atividade da enzima, talvez, através do seu efeito sobre as ligações de dissulfureto que têm 

quimotripsina, enquanto que a incubação na presença dos outros reagentes de bloqueio não 

produziu um efeito significativo sobre a atividade da enzima. O biocatalisador bloqueado com 

EDA apresentou uma atividade ligeiramente mais elevada do que a atividade da enzima livre, 

revertendo a ligeira diminuição na atividade da enzima observada durante o passo de 

imobilização. 
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Figura 3.3-  Efeito sobre a atividade da enzima na incubação da enzima imobilizada na presença de agentes 

bloqueadores diferentes. Os experimentos foram realizados a 25ºC e em pH 10 usando a enzima imobilizada em 

pH 10. Círculos, linha preta sólida: (EDA); Quadrados, sólida linha preta: (etanolamina); Triângulos, linha preta 

sólida: (Gli); Losangos, sólida linha preta: (Asp); Estrelas, sólida linha preta: (Cis); Círculos cinzentos, linha 

cinza sólido: (mercaptoetanol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 A Figura 3.4 mostra os cursos de inativação térmica das enzimas bloqueados com os 

diferentes reagentes. A preparação não bloqueado era menos estável, como o suporte tem 

ainda a possibilidade de reagir com a estrutura da enzima distorcida induzida pelo calor.  

 

Figura 3.4- Cursos de inativação térmica da enzima bloqueada com os diferentes agentes bloqueadores. Os 

experimentos foram realizados a 60 ºC e pH 8, usando a enzima imobilizada em pH 10. Círculos, linha preta 

sólida: (EDA); quadrados, sólida linha preta: (etanolamina); triângulos, sólida linha preta: (Glicine); losango, 

sólida linha preta: (ácido aspártico); Estrelas, sólida linha preta: (cisteína); Círculos cinza, linha cinza sólido: 

(pH10), biocatalisador não bloqueado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A mais estável foi bloqueada com EDA, enquanto que as menos estáveis foram 

bloqueadas com aqueles Gli ou Asp, o que sugere que a natureza iônica da superfície de apoio 

desempenha um papel importante na estabilidade da quimotripsina imobilizada. Considerando 

o elevado ponto isoelétrico de quimotripsina (9.2), com o apoio EDA pode produzir um 

número mais baixo de pontes iônicas com a enzima do que o Asp. 

 Assim, a EDA foi selecionado como reagente de bloqueio em experiências adicionais. 

 

3.4.1.8. Efeito da incubação alcalina a longo prazo sobre a atividade/estabilidade de 

biocatalisadores DVS-quimotripsina 

 

A fim de melhorar a estabilidade da enzima, a enzima que tinha sido imobilizada a 

pH 10 foi ainda incubada a pH 10 para diferentes tempos antes do passo de bloqueamento 

EDA (Figura 3.5). Deve ser considerado que não é possível assegurar que, durante o passo de 

bloqueamento não há alguma reação enzima-suporte, e que pode de alguma forma, minimizar 

o efeito da incubação de longo prazo. 

 

Figura 3.5. Efeito do tempo de incubação sobre a atividade de longa/estabilidade de biocatalisadores DVS-

quimotripsina. Painel (A) Evolução da atividade da quimotripsina imobilizada a pH 10 e 25 ºC. Curso Panel (B) 

A inativação de diferentes preparações enzimáticas a pH 10 e 25 ºC outras características estão descritas na 

Seção 2. Círculos, sólida linha preta: DVS- quimotripsina -6h; Quadrados, sólida linha preta: DVS-

quimotripsina-24h; Triângulos, linha preta sólida: DVS- quimotripsina -72h. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nesta experiência, o biocatalisador foi bloqueada com EDA apenas após 

imobilização (6 h), após 24 h, e após 72 h. A longo prazo de incubação produziu um certo 

decréscimo na atividade da enzima (perto de 50% de atividade foi perdido após 72 h, Figura 
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5A), melhorando a estabilidade da enzima, de forma mais clara para a comparação entre 6 e 

24 horas e de uma forma quase insignificante se a incubação foi prolongada de 24 a 72 h 

(Figura 5B). Assim, a incubação durante 24 h a pH 10 pareciam adequados para obter os 

parâmetros óptimos de atividade/estabilidade. 

 

3.4.1.9 Efeito do pH sobre a atividade/estabilidade da preparação enzimática DVS-

quimotripsina 

 

 Como discutido anteriormente, o valor de pH durante imobilização pode alterar a 

orientação da enzima sobre o suporte, e que esta forma pode alterar a estabilidade da enzima 

final. Isso pode ser causado pela quantidade diferente de nucleófilos de proteína em cada área 

(dando mais ou menos possibilidades de criar muitas ligações enzima-suporte) ou pela 

importância relativa de uma área específica na estabilidade da enzima.  

Assim, as atividades e as estabilidades das enzimas imobilizadas, a pH 5, 7 e 10 e 

bloqueadas diretamente após a imobilização têm sido comparada com a de todas estas 

enzimas imobilizadas foram incubadas durante 24h a pH 10 antes do passo de bloqueamento, 

dando possibilidades semelhantes em todas as preparações de enzima produzindo uma intensa 

ligação covalente multipontual.  

Mais uma vez, deve considerar-se que, durante o passo de bloqueamento, a pH 

alcalino, que pode favorecer a reatividade da enzima de apoio, é provável que alguma reação 

enzima-suporte pode ocorrer, e que pode reduzir o impacto da incubação alcalina a longo 

prazo. A Tabela 3.3 mostra as atividades recuperadas das diferentes preparações e as meias-

vidas obtidos em inativações térmicos realizados a pH 5, 7 e 9. 

No que diz respeito à atividade, em muitos casos, os efeitos positivos do bloqueio 

com EDA compensada a diminuição da atividade produzida por imobilização. Na verdade, 

todos os preparativos foram finalmente mais ativo do que a enzima livre. O efeito positivo do 

bloqueio foi semelhante em todas as preparações, e também a diminuição provocada pela 

incubação de pH alcalino (mesmo embora a imobilização apresentou um efeito negativo sobre 

a maior atividade da enzima a pH 7). 
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Tabela 3.3 -A estabilidade térmica das diferentes preparações de enzima é dada como meias-vidas em minutos. 

As temperaturas foram de 55 
o
C em pH 5, 65 

o
C em pH 7 e 60 

o
C em pH 9. 

a
100 é a atividade da enzima solúvel 

Atividade recuperada após o passo de bloqueio. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação ao efeito sobre a estabilidade, os resultados oferecem um quadro 

complexo. Em todos os três valores de pH inativação e imobilização, as enzimas incubadas a 

pH 10 durante 24 h mostrou uma estabilidade melhorada quando comparado com a enzima 

bloqueada apenas após a imobilização, a estabilização causada pela incubação variou de 

menos de 2 até mais de 4 vezes dependendo sobre o valor imobilização biocatalisador pH e 

valor inativação pH. Como a única diferença possível entre as enzimas imobilizadas e apenas 

aqueles incubadas durante longa data no valor de pH alcalino é um aumento no número de 

ligações enzima de suporte, parece que a incubação alcalina favorece a reação enzima-

suporte. 

Em inativações a pH 5 apenas dos biocatalisadores imobilizados, o mais estável 

foi com a enzima imobilizada a pH 10 e o menos estável que foi imobilizada a pH 5. Depois 

de incubação alcalina, a estabilidade de todas as preparações aumentou, e as preparações 

menos estáveis são as mais estabilizadas. Assim, finalmente, as estabilidades de todas elas 

tornaram-se bastante semelhantes (semi-vidas a partir de 150 min para a preparação 

imobilizada em pH 5 a 195 minutos quando imobilizada a pH 10). 

Quando as inativações foram realizadas a pH 7, a enzima imobilizada a pH 10 é 

novamente claramente a mais estável apenas depois de imobilização (120 minutos em vez de 

semi-vida de 17 minutos para que o biocatalisador preparado a pH 5 ou 11 minutos, se o 

biocatalisador é preparado a pH 7), e permanece nesta posição relativa depois da incubação 

alcalina, mesmo apesar de ser a menos estabilizadas por este tratamento (com atividade 

  Tempo de meia-vida (min) 

Biocatalisador Atividade Recuperada (%)
a
 pH5 pH7 pH9 

Enzima solúvel 100 - - - 

pH5 (24 h) 170 ± 10 38 ± 3 17 ± 2 60 ± 4 

pH5 (24 h)+pH10 (24 h) 140 ± 15 150 ± 10 60 ± 4 125 ± 8 

pH7 (24 h) 148 ± 14 47 ± 3 11 ± 2 23 ± 2 

pH7 (24 h) + pH 10 (24 h) 110 ± 14 180 ± 12 90 ± 4 87 ± 5 

pH10 (2h) 175 ± 12 60 ± 3 120 ± 7 33 ± 4 

pH10 (24 h) 140 ± 13 195 ± 8 200 ± 9 117 ± 8 

Glioxil 80 ± 5 31 ± 3 10 ± 2 11 ± 1 
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durante 200 minutos contra 90 para o derivado imobilizado a um pH de 7 ou 60, se a 

imobilização é a pH 5). 

No entanto, em inativações a pH 9, a preparação mais estável apenas após a 

imobilização, que é imobilizada a pH 5 (meia-vida de 60 minutos), duplicando a estabilidade 

das outras preparações. Após incubação a pH 10, a estabilidade da enzima imobilizada, a pH 

5 e 10 tornam-se semelhantes, enquanto que a da enzima imobilizada a pH 7 é claramente 

inferior. Estas diferenças qualitativas sobre as estabilidades das diferentes preparações 

sugerem que a relevância das diferentes áreas envolvidas na imobilização não é idêntica em 

qualquer inativação (GRAZÚ et al, 2010; MANSFELD; ULBRICH-Hofmann, 2000; 

MANSFELD et al, 1999). 

Assim, o pH de imobilização parece realmente alterar a orientação da enzima 

sobre o suporte, como que deve ser a única diferença relevante entre as enzimas imobilizadas 

após incubação a pH 10 durante 24 h. 

 

3.4.1.10. Comparação de glioxil-quimotripsina, BrCN-agarose e glioxil-quimotripsina 

 

A Figura 3.6 mostra um curso de inativação da enzima imobilizada em DVS-

agarose a pH 10 e incubou-se durante 24 h antes do passo de bloqueamento e a quimotripsina 

imobilizada em glioxil em condições ótimas (GUISAN et al., 1991) ou CNBr de agarose.  

  

Figura 3.6. Os cursos de inativação da quimotripsina imobilizada em DVS-agarose, glioxil-agarose ou BrCN-

agarose. Os experimentos foram realizados a 60 ºC e pH 8. Outras características são descritas na Seção 2. 

Triângulos, linha preta sólida: CNBr; quadrado, sólida linha preta: glioxil; círculos, linha preta sólida: DVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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CNBr-quimotripsina é de longe a menos estável preparação, com a inativação 

completa na primeira medida em todos os valores de pH de inativação. Glioxil-quimotripsina 

foi uma preparação muito mais estável, como foi anteriormente relatado. No entanto, DVS-

agarose-quimotripsina é mais estável do que a preparação de glioxil muito estável a todos os 

valores de pH estudados. De fato, mesmo os biocatalisadores preparados sem a incubação 

alcalina a longo prazo foram bastante mais estável do que o suporte de glioxilo. Este resultado 

sugeriu boas perspectivas deste suporte para uma estabilização importante de enzimas através 

de imobilização. 

 

3.4.1.11. Determinação do número de ligações de suporte-enzima 

  

Para confirmar que a enzima estava ligada ao suporte por meio de vários grupos, o 

número de aminoácidos que podem ser libertados a partir do DVS e suportes de glioxilo 

foram comparados (Tabela 3.4). Como referência, Arg, Ala e Pro foram selecionados. A 

implicação do (grupos terminais amino) Ile-16 e Ala-149 na imobilização não foi avaliada, 

como apenas 1 aa não é detectado por este método. 

 

Tabela 3.4. - Aminoácidos livres de diferentes preparações quimotripsina imobilizadas. Os experimentos foram 

realizados conforme descrito na Seção 2. (TC é quimotripsina). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os valores dos grupos-alvo na presença ou ausência de DVS bloqueadas foram 

bastante coincidentes, o que sugere que o suporte não alterou os resultados (isto é, não podem 

reagir com qualquer aminoácido). Glioxil suporte envolveu na imobilização em torno de 4 

grupos Lis, enquanto em DVS envolveu pelo menos 6 Lis, Tir 1-2 e até mesmo vários Ci (3-

4) parece estar envolvido na imobilização (que significa que a ponte de dissulfeto foi 

quebrada, uma vez que apenas as famílias Cis 1 (que é o terminal amino) podem reagir por 

Aminoácido CT CT experimental DVS/ CT DVS-CT  

(pH 10) 

Glioxil-CT 

His 2 2,1 ± 0,3 1,8 ± 0,2 1,5 ± 0,3 1,8 ± 0,3 

Arg 3 3,9 ± 0,1 3,6 ± 0,1 2,6 ± 0,1 3,3 ± 0,6 

Ala 22 22,3 ± 1,5 18,7 ± 1,0 14,4 ± 1,0 17,9 ± 1,0 

Pro 9 9,3 ± 0,5 8,9 ± 0,8 9,8 ± 0,7 9,0 ± 0,3 

Tir 4 4,0 ± 0,3 3,9 ± 0,2 2,1 ± 0,2 3,3 ± 0,2 

Cis 10 9,8 ± 0,5 10,3 ± 0,9 6,5 ± 0,3 9,5 ± 0,5 

Lis 14 14,2 ± 0,6 13,6 ± 0,6 8,0 ± 0,4 10,6 ± 0,5 
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seu grupo amino), sugerindo alguma distorção na enzima enquanto as ligações covalente 

multipontual fixação covalente foi estabelecida. Não havia indicações claras sobre o 

envolvimento de qualquer um dos seu na imobilização.  

Estes resultados mostram dois pontos: primeiro, uma intensa ligação covalente 

multiponto tem sido alcançados (pelo menos 10-12 grupos envolvidos) e, segundo, a 

implicação de, pelo menos, Tir, Lis e Cis sobre a ligação covalente multipontual foi mostrado. 

Isto ocorreu mesmo embora a reatividade do Tir livre parecia ser muito baixa, mesmo a pH 

10, talvez porque a reação é agora "intramolecular". Assim, é evidente que os suportes DVS- 

são muito eficientes para a produção de uma intensa ligação covalente multiponto, utilizando 

a mesma agarose 4BCL apenas moderadamente favorável, que é uma agarose com fibras de 

agarose não grossa (PEDROCHE et al., 2007a). 

 

 

3.4.1.12. Perfil de atividade/ pH de diferentes preparações de quimotripsina imobilizadas  

 

A Figura 3.7 mostra a curva de pH/atividade. A enzima livre tem um ideal claro 

um pH 8, e a diminuição dessa atividade é relativamente marcada em torno deste valor ideal.  

 

Figura 3.7. Efeito do pH sobre a atividade contra BTNA das diferentes preparações α-quimotripsina. Os 

experimentos foram realizados conforme descrito na Seção 2. Círculos, linha preta sólida: (pH 5); Círculos, 

sólidos linha cinza: (pH 5 + pH10); Quadrado, sólida linha preta: (pH 7); quadrado, sólida linha cinza: (pH 7 + 

10); Triângulo, sólida linha preta: (pH10); Triângulo, sólida linha cinza: (+ pH10 pH10); Estrelas, linha preta 

sólida: (solúvel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Todas as preparações imobilizadas apresentaram valor de pH ótimo diferente, ea curva 

é menos estreita do que utilizando a enzima livre. O pH de imobilização sobre o apoio-DVS 

produziu alterações significativas na curva de atividade / pH, enquanto que a enzima 

imobilizada a pH 5 tinha a atividade mais elevada a pH 9, as outras duas preparações têm a 

actividade mais elevada a pH 10, o valor máximo usado neste estudo para evitar a hidrólise 

química do substrato. 

 Com 24 horas de incubação em pH alcalino produziu também mudanças. A enzima 

imobilizada a pH 5 é aquele que sofreram as maiores alterações na curva de pH/atividade, 

alterando uma ótima clara a pH 9 para um patamar plana na gama de 7-10. A enzima 

imobilizada a pH 7 também melhorou a percentagem de atividade a valores de pH de 7 a 9, 

enquanto que a enzima imobilizada a pH 10 quase não sofre qualquer alteração após a 

incubação alcalina a longo prazo. 

 

4. Conclusão 

 

Agarose ativada com DVS tem mostrado ser um apoio muito bom para a 

produção de imobilização de enzimas e, mais interessante, com estabilização de enzimas 

através de ligação covalente multiponto, permitindo a imobilização de enzimas sob uma 

ampla gama de valores de pH. O suporte é muito estável, mantendo a sua reatividade após 

armazenamento durante dois meses, mesmo a 36 ºC em condições úmidas, também retida 

reatividade completa após 24 h de incubação a um pH de 4 a 10,5. Este suporte é capaz de 

reagir com Lis, His, Cis e Tir.  

A reatividade com os resíduos de Lis é lenta, mesmo a pH 10, mas a imobilização 

de quimotripsina prosseguiu rapidamente a pH 10 e até mesmo a pH 7, onde a imobilização é 

significativa. No que diz respeito reatividade com grupos de proteínas, DVS e epóxido se 

mostram capazes de reagir com diferentes nucleófilos (Ortega-MUÑOZ et al., 2010), 

enquanto glioxil apenas pode reagir com grupos amino primários (MATEO et al., 2006b).  

No entanto, DVS é menos reativo do que os grupos epoxi, sendo capaz de 

imobilizar covalentemente enzimas sem exigir a adsorção da enzima anteriormente. Além 

disso, os suportes de DVS podem ser utilizados numa vasta gama de valores de pH, em 

oposição a glioxil de agarose que geralmente exigem a imobilização no valor de pH alcalino 

(MATEO et al., 2005). DVS pode produzir diretamente ligações estáveis de enzima-suporte, 
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não sendo necessário nenhum tratamento para estabilizar estas obrigações (por exemplo, 

ligações imina obtida utilizando glioxil exigem redução).  

No entanto, para evitar a reação enzima-suporte não controlada, o apoio pode ser 

bloqueado utilizando diferentes nucleófilos. Isso pode se tornar uma ferramenta para a 

adaptação, assim mais recursos para a enzima imobilizada (BONOMI et al., 2013). Usá-lo 

como um suporte então para obter uma preparação estabilizada de quimotripsina, propõe 

resultados que têm sido muito bons.  

A imobilização desta enzima pode ser efetuada a diferentes valores de pH, 

obtendo-se preparações com diferentes propriedades de atividade e estabilidade. Além disso a 

incubação a pH 10 produziu um aumento na estabilidade da enzima com alguns custos em 

termos de atividade. O bloqueio dos restantes grupos sulfona com EDA permitido para evitar 

reações covalentes enzima-indesejadas de suporte, e neste caso melhorou a atividade da 

enzima, que se tornam ainda ligeiramente maior do que a da enzima livre (a 175%, medida a 

pH 7).  

Os resultados obtidos após a incubação de longo prazo a pH alcalino são 

diferentes dependendo do pH de imobilização, considerando-se que o suporte seja estável nas 

condições utilizadas, e que o bloqueio é idêntico, a única explicação provável é que a 

orientação da enzima pode ser diferente, dependendo do valor de pH e da imobilização, que 

determinam o número de grupos de enzimas que podem reagir com o suporte, ou que afetam a 

regiões da enzima relevante que difere para a estabilidade da enzima. 
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4.1 Resumo 

 

A tripsina foi imobilizada em divinil sulfona (DVS)-agarose ativada a pH 5, 7 e 10. A pH 5 e 

7, a imobilização apresentou um efeito negativo sobre a atividade da enzima. A imobilização 

a pH 10 produziu um aumento significativo da atividade (por um fator de 24 vezes). Usando 

esta preparação, o efeito de diferentes reagentes de bloqueio (ponto final da reação enzima-

suporte) sobre a atividade/estabilidade da enzima foi avaliado, selecionando-se etilenodiamina 

(EDA), por ter promovido um aumento na atividade da enzima (4 vezes) e os melhores 

resultados em termos de estabilidade. Em seguida, o efeito de incubação sobre a atividade/ 

estabilidade da enzima foi analisado. A atividade diminuiu 40% após 72 h (mas deve ser 

considerado que anteriormente tinha aumentado por um fator de 24 vezes), mas a estabilidade 

melhorou significativamente após a incubação. Assim, após a imobilização em diferentes 

valores de pH, a enzima imobilizada foi submetida a 72 horas de incubação alcalina e 

bloqueio com EDA. A preparação mais ativa e estável foi a preparada a pH 10. Esta 

preparação foi menos estável termicamente do que a preparação glioxil (menos do que um 

fator de duas vezes), mas era mais estável frente inativação solvente orgânico (também por 

menos do que um fator de duas vezes). O número de grupos que participam na ligação da 

enzima ao suporte foram 6 lisinas (Lis) usando glioxil-agarose e, utilizando suporte ativado 

com DVS, este número subiu para 13 (incluindo Lis, Tir e His); porém a precisão do método 

não permitiu analisar a implicação dos 3 grupos amino terminais da enzima. Assim, DVS-

agarose parece ser um suporte muito promissor para permitir a formação de ligações 

covalentes multipontuais. 

 

Palavras-chave: Estabilização por imobilização de enzimas. Ligação covalente. Tripsina. 

Divinilsulfona. Hiperativação enzima. 
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4.2 Introdução 

 

Suportes ativados com Divinilsulfona (DVS) têm sido usados para imobilizar 

enzimas e proteínas  (BALA OENICK et al, 1990;. BEGARA-MORALES et al, 2013;. 

BRYJAK; LIESIENE; KOLARZ, 2008; LÁBUS et al, 2011;. LOPEZ-JARAMILLO et al, 

2012;. MEDINA-CASTILLO et al, 2012;. MORALES-SANFRUTOS et al, 2010;. ORTEGA-

MUÑOZ et al, 2010;. PRIKRYL et al, 2012). Recentemente, agarose ativada com DVS têm 

sido proposta como um suporte adequado para estabilizar enzimas através de ligações 

covalentes multipontuais (Capítulo  3 desta tese). 

Grupos vinilsulfona podem reagir com diferentes resíduos de aminoácidos sem 

qualquer ativação prévia da proteína (Lis, Tir, His, grupo amino terminal (s)) (Capítulo  3 

desta tese). A reação enzima-suporte produz ligações estáveis logo após a imobilização, não 

sendo necessário estabilizá-los para evitar a quebra do vínculo durante a operação, mesmo sob 

as condições mais drásticas (Capítulo  3 desta tese). No entanto, neste trabalho, como ponto 

final da reação, optou-se por bloquear os grupos vinilsulfona restantes usando diferentes 

nucleófilos (por exemplo, aminoácidos ou tiol) para evitar reações descontroladas entre a 

enzima e o suporte (Capítulo  3 desta tese). 

Estes grupos vinilsulfona reativos são também muito estáveis  em condições de 

armazenagem e de imobilização, além de possibilitarem a imobilização de proteínas em uma 

ampla gama de valores de pH. Quimotripsina, por exemplo, (Capítulo  3 desta tese) foi 

imobilizada a valores de pH de 5 a 10, embora utilizando valores de pH alcalinos, a 

imobilização seja mais rápida. Ainda neste trabalho, os autores observaram que a incubação 

adicional (longo prazo) da quimotripsina imobilizada em valores de pH alcalinos permitiu a 

obtenção de fatores de estabilização mais elevados, maiores inclusive que os resultados 

obtidos com glioxil-agarose, cuja ligação enzima-suporte se dá através de ligação covalente 

multipontual (GUISAN et al., 1991; Capítulo  3 desta tese). 

Comparado a outros suportes que têm sido empregados com sucesso para 

estabilizar enzimas via ligação covalente multipontual, p. ex. suportes ativados com: epóxi 

(KATCHALSKI-KATZIR; KRAEMER, 2000; BOLLER; MEIER;. MENZLER, 2002; 

HILTERHAUS et al., 2008), glutaraldeído (BARBOSA et al., 2014) ou glioxil (MATEO et 

al., 2006), suportes ativados com  DVS podem oferecer algumas vantagens. 

Por exemplo, os suportes ativados com epoxi e DVS pode reagir com a mesma 

gama de grupos (grupos epóxi podem também reagir com radicais carboxílicos, mas muito 
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lentamente) (TURKOVÁ et al., 1978). No entanto, DVS-agarose é muito mais reativa que 

epóxi-agarose, podendo imobilizar enzimas diretamente por ligação covalente (Capítulo  3 

desta tese), enquanto que os grupos epoxi requerem a adsorção anterior da enzima sobre a 

superfície de apoio (MATEO et al., 2000). 

Em comparação com os suportes glioxil, a principal vantagem de suporte DVS 

para produzir uma intensa ligação covalente multipontual é que o suporte pode reagir com 

outros grupos diferentes de grupos amino primários, como ocorre quando se usa glioxil 

(MATEO et al., 2005). Além disso, só de pensar em um suporte para imobilizar 

biomacromoléculas e não para estabilizá-las, é possível a utilização de suportes pouco 

ativados (as ligações imina instáveis de suportes glioxil fazem necessário o uso de superfícies 

altamente ativadas até mesmo para se obter a imobilização) (MATEO et al., 2005) e também 

não é necessário utilizar um valor alcalino de pH para que aconteça a imobilização. Além 

destas vantagens, a utilização de um passo de redução (por exemplo, utilizando boro-hidreto 

de sódio) não se faz necessária, como acontece com suportes glioxil (BLANCO; GUISAN, 

1989).  

A principal desvantagem do DVS é a formação de um braço espaçador mais longo 

(grupos -CH2OH para a agarose, 4 átomos de C e um S deve ser adicionado (ver Esquema 1)). 

E isso pode reduzir a rigidificação alcançada pela ligação covalente multipontual (GARCIA-

GALAN et al, 2011;. HERNANDEZ; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; KLIBANOV, 

1979; MATEO et al., 2007). No entanto, este braço espaçador também pode permitir envolver 

uma maior percentagem da superfície da enzima na reação enzima-suporte (GARCIA-

GALAN et al, 2011; HERNANDEZ; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; KLIBANOV, 1979; 

MATEO et al., 2007). 

A baixa reatividade dos grupos epóxi e glioxil sob determinadas circunstâncias 

tem permitido o desenvolvimento de suportes heterofuncionais para imobilizar as enzimas 

através de diferentes orientações promovidas por outros grupos (grupos iônicos), mas via a 

mesma química e nas mesmas condições de imobilização (BARBOSA et al., 2013). DVS-

suportes podem ser muito reativos para que se possa utilizar esta estratégia para dirigir a 

imobilização de enzimas, mas se pode imobilizar covalentemente proteínas na faixa de pH 5-

10. Como a reatividade dos diferentes grupos de enzima muda com o pH, pode-se alterar a 

orientação da enzima apenas alterando o pH imobilização (Capítulo  3 desta tese). 

Neste capitulo, DVS-agarose foi utilizado para imobilizar uma das  proteases mais 

utilizadas, a tripsina (TAVANO, 2013). As propriedades desta enzima imobilizada serão 
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comparadas com um biocatalisador muito estável obtido por imobilização em glioxil-agarose, 

(BLANCO; CALVETE; GUISAN, 1989) que tem sido utilizada em processos de hidrólise de 

diferentes proteínas (PEDROCHE et al, 2007b; GALVÃO et al., 2001; PEDROCHE et al., 

2007a; PEDROCHE et al., 2004; PEDROCHE et al., 2006). 

 

4.3 Material e Métodos 

 

4.3.1. Material 

 

 Divinilsulfona, tripsina bovina (CE 3.4.21.4), benzoil-arginina p-nitroanilida 

(BANA), etilenodiamina, etanolamina, glicina, ácido aspártico, e 2-mercaptoetanol foram 

adquiridos da Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, EUA). Agarose 6% (m /v) foi comprada 

da Agarose Bead Technologies (ABT, Espanha). Todos os outros reagentes eram de grau 

analítico. Todas os experimentos foram realizados em triplicata e os resultados são 

apresentados como a média deste valor e o desvio padrão (geralmente abaixo de 10%). 

 

4.3.2. Ensaios enzimáticos 

 

 A atividade da enzima solúvel ou suspensão (10 mg /mL) foi determinada através 

da hidrólise do substrato sintético BANA. A reação foi iniciada adicionando 100µL ou 200 

µL de enzima solúvel ou suspensão a 2,5 mL de uma solução 2mM BANA em tampão fosfato 

de sódio 50 mM, contendo 30% (v/v) de etanol a pH 7 e 25 ºC (PEDROCHE et al., 2007b). O 

produto formado foi acompanhado em espectrofotômetro a 420 nm. 

As equações utilizadas para o cálculo da atividade enzimática estão disponíveis no 

apêndice B desta tese. 

 

4.3.3. Preparação suporte glioxil 

 

 A ativação de géis de agarose foi realizada de acordo com o procedimento 

descrito na literatura (MATEO et al, 2005), o gel foi suspenso em NaOH 1 M e 0,5 M NaBH4 

2:1 (v/v). Estas condições redutoras evitam a oxidação do gel. Posteriormente, glicidol foi 

adicionado lentamente (gota a gota), em banho de gelo, até chegar a uma concentração final 

de 2 M. A suspensão resultante foi suavemente agitada durante a noite à temperatura 
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ambiente. O gel modificado foi então lavado uma vez com água destilada em abundancia (pH 

7), incubados em solução aquosa (300 mL) contendo 60 µmoles de NaIO4 / g de gel a fim de 

alcançar os grupos glioxil. A reação de oxidação foi conduzida durante 2-3 horas, sob 

agitação suave à temperatura de 25 ºC (SCHIERBAUM, 1963). Em seguida, o suporte foi 

lavado com água destilada e armazenado a 4 ºC. 

 

4.3.4. Preparação do suporte divinilsulfona 

 

 Adicionaram-se 7,5 mL de divinilsulfona a 200 mL de carbonato de sódio 333 

mM a pH 12,5 e a solução foi mantida sob agitação até o meio ficar homogêneo (Capítulo  3 

desta tese). Em seguida, 10 g de gel de agarose foram adicionadas e deixadas sob agitação 

suave durante 35 minutos. Finalmente, o suporte foi lavado com um excesso de água destilada 

e armazenado a 4 °C. 

 

4.4. Imobilização da tripsina nos diferentes suportes 

 

4.4.1. Imobilização em glioxil-agarose 

 

 10 g de suporte foram adicionados a 100 mL de solução contendo tripsina (10 

mg/g) em tampão carbonato de sódio 50 mM a pH 10 e 25 °C durante 72h (BLANCO; 

CALVETE; GUISAN, 1989). Os derivados foram então reduzidos por adição de NaBH4 

sólido (0,1% (m/v)), (BLANCO; GUISAN, 1989). Após agitação suave durante 30 minutos à 

25 
o
C, os derivados resultantes foram lavados com água destilada abundante para eliminar o 

boro-hidreto de sódio residual. 

 

4.4.2. Imobilização em divinilsulfona-agarose 

 

 10 g de suporte foram adicionados a 100 mL de solução contendo (10 mg / g)  

tripsina em tampão (acetato de sódio 10 mM a pH 5, fosfato de sódio 100mM a pH 7 ou 

carbonato de sódio a pH 10) a 25 °C. Após a imobilização da enzima, os derivados foram 

filtrados e incubados em 100 mL de tampão bicarbonato de sódio 100 mM a pH 10,0 e 25 °C 

durante 72 h. Posteriormente, todos os biocatalisadores imobilizados foram incubados em 

EDA 1M a pH 10 e 25 °C durante 24 h para bloquear os grupos reativos restantes como um 
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ponto final da reação (Capítulo  3 desta tese). Finalmente, a preparação imobilizada foi lavada 

com um excesso de água destilada e armazenada a 4 °C. 

 

4.5. Inativação Térmica 

 

 Para verificar a estabilidade dos derivados, 1 g de enzima imobilizada foi 

suspensa em 5 mL tampão (acetato de sódio 10 mM a pH 5 (65 
o
C), fosfato de sódio a pH 7 

(70 
o
C) ou o carbonato de sódio a pH 9 (55 

o
C)) a diferentes temperaturas. Periodicamente, 

foram retiradas amostras e a atividade foi medida usando BANA. As meias-vidas foram 

calculadas de acordo com o modelo de Sadana e Henley (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 

1993). 

 

4.6. Inativação da enzima na presença de solventes orgânicos 

 

 Amostras de enzimas imobilizadas foram incubadas em misturas de dioxano / 

tampão Tris 50 mM (70%/30%) a pH 7, em temperaturas diferentes. As amostras da 

suspensão foram retiradas, periodicamente, e a atividade da enzima foi analisada como 

descrito anteriormente. A presença de uma pequena quantidade de co-solvente orgânico 

(aproximadamente 50 mL) durante os ensaios da atividade não afetaram as velocidades de 

reação da enzima, observados durante os ensaios de determinações atividade. A estabilização 

foi calculada como a proporção entre as meia-vidas do biocatalisador em estudo. Os 

experimentos foram realizados em triplicata e erro nunca foi superior a 10%. 

 

4.7. Determinação dos aminoácidos envolvidos na ligação covalente multipontual 

enzima-suporte. 

 

 As ligações formadas entre as enzimas e os grupos glioxil (após redução) ou DVS 

após bloqueio são altamente estáveis e podem permanecer após a hidrólise ácida de proteínas. 

Esta estratégia foi utilizada anteriormente com muito bons resultados em diferentes enzimas 

imobilizadas em suportes glioxil (BLANCO; CALVETE; GUISAN, 1989; PEDROCHE et al, 

2007b). O número de aminoácidos livres dos diferentes biocatalisadores foi obtido 

determinando os aminoácidos que podem ser libertados para o meio, utilizando o método 

anteriormente descrito por Alaiz et al. (ALAIZ et al., 1992). 
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Resumidamente, as amostras de cada derivado, contendo 2-4 mg de enzima, 

foram hidrolisadas com HCl 6 N a 120 °C e subsequentemente analisadas por cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC) após derivatização com malonato de dietila, utilizando ácido 

D, L-aminobutírico como α padrão interno, e um ID de 300 × 3,9 milímetros coluna de fase 

inversa (Novapack C18, 4 mm; Waters).  

Da mesma forma, a composição de aminoácidos da tripsina solúvel também foi 

determinada, na presença e na ausência de suporte ativado com DVS para garantir a ausência 

de interferências provocadas pelo suporte. As concentrações (mol/g de proteína) de cada 

aminoácido nas amostras foram determinadas e o número de resíduos foi calculado como se 

segue na Equação (2): 

 

            (2) 

 

 

4.8. Estudos de estrutura da enzima e acessibilidade de aminoácido 

 

 Estruturas de proteínas foram modeladas utilizando o software PyMOL versão 

0.99rc6 (Delano, 2002). Acessibilidade à superfície (ASA) a partir de valores de resíduos 

1TCA foram calculados pelo programa ASA-vista baseado na web (www.netasa.org) 

(AHMAD et al, 2004; GILIS;. ROOMAN, 1996; GILIS; ROOMAN, 1997). 
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4.9. Resultados 

 

A Tabela 4.1 mostra a acessibilidade média dos aminoácidos da tripsina que 

podem reagir com DVS. A enzima tem 3 grupos amino terminais, a Leu 16 (muito mal 

exposta), o Asp 194 (não exposto a todos) e Ser 146 (exposto). Ela também tem 14 Lis, todas 

elas com algum grau de exposição, 10 Tir (3 apenas com muito baixa exposição média), 3 Sua 

com uma exposição moderada e 12 Cis, todos envolvidas em pontes dissulfureto (Cis-Cis 22 

157 ; Cis 42-Cis 48; Cis 128-Cis 232; Cis 136-Cis 201, 168 Cis-Cis-182, Cis 191-Cis 220), 

apenas o Cis 128 tem uma exposição moderada.  

 

Tabela 4.1. Relação de grupos reativos de tripsina e suas acessibilidades médias (ASA). Os valores de ASA a 

partir de resíduos 1TCA foram calculados pelo programa baseado na web ASA-vista. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Na tripsina, algumas Cis estavam envolvidos na ligação final de enzima-suporte, o 

que sugere que algumas ligações dissulfureto podem ser quebradas ao longo da reação 

enzima-suporte (talvez devido ao pH alcalino, a distorção gerada pelos resíduos, etc). A 

Figura 4.1 mostra o modelo de estrutura de tripsina, com todos os grupos reativos marcado. 

 

Aminoácido % ASA Aminoácido % ASA Aminoácido % ASA 

N-terminal (Ile-16) 1,1 Lis-230 29,2 Cis-22 11,8 

N-terminal (Ser-146) 46,1 Lis-239 53,5 Cis-42 4,9 

N-terminal (Asp-194) 0,0 Tir-20 47,3 Cis-22 11,8 

Lis-60 35,0 Tir-29 10,3 Cis-42 4,9 

Lis-87 31,1 Tir-39 61,8 Cis-58 2,1 

Lis107 18,0 Tir-59 64,6 Cis-128 39,6 

Lis-109 65,1 Tir-94 27,1 Cis-136 2,8 

Lis-145 53,5 Tir-151 51,9 Cis-157 1,4 

Lis-156 22,8 Tir-172 0,5 Cis-168 1,4 

Lis-159 50,1 Tir-184 33,7 Cis-182 0,0 

Lis-169 37,9 Tir-228 0,5 Cis-191 0,0 

Lis-188 47,2 Tir-234 3,3 Cis-201 2,1 

Lis-204 31,1 His-40 20,3 Cis-232 14,6 

Lis-222 77,3 His-57 36,3 Cis-22 11,8 

Lis-224 30,6 His-91 13,7 Cis-42 4,9 
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Figura 4.1. Modelo 3D estrutura de superfície de tripsina. A estrutura de tripsina com os grupos reativos com 

DVS externos marcados. (Lis, Tir, His, aminoácidos terminais). A estrutura da superfície em 3D foi obtida 

utilizando PyMol versão 0.99. A estrutura 3D de tripsina foi obtido a partir do Protein Data Bank (PDB). Para 

tripsina o código PDB é 2PTN. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.9.1 A imobilização de tripsina em DVS-agarose 

 

 A Figura 4.2 mostra a imobilização de tripsina em DVS-agarose. Nota-se um 

aumento da velocidade de imobilização com o aumento do pH. Assim, apenas cerca de 20% 

da enzima foi imobilizada depois de 24h a pH 5, enquanto que a pH 7, a percentagem de 

imobilização atingiu um valor de 50% (Figura 4.2a). Em contraste, em apenas 30 minutos, 

toda e enzima foi imobilizada a pH 10. Esses resultados corroboram a reatividade descrita 

para o DVS e os diferentes grupos, e também com a taxa de imobilização encontrada usando 

quimotripsina (Capítulo 3 desta tese).  

Considerando a atividade, um resultado muito inesperado é observado: o aumento 

da atividade de tripsina quando imobilizada a pH 10 (Figura 4.2b). Após 3 h de contato 

enzima-suporte a atividade do biocatalisador foi multiplicada por um fator de 24 vezes. Ao 

contrário, a imobilização a pH 7 e 5 promoveu uma diminuição na atividade da enzima (em 

cerca de 40-50%). 
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Figura 4.2. Efeito do pH sobre os perfis de imobilização de tripsina em agarose-DVS. Outras características são 

descritas na Seção 2. Painel A: círculos, linha preta sólida: pH 5 suspensão; círculos, linha tracejada: pH5 -

sobrenadante; Quadrados, linha preta sólida: pH 7 - suspensão; Quadrados, linha tracejada: pH 7 - sobrenadante; 

Painel B: triângulos, linha preta sólida : pH10 - suspensão; Triângulos, linha tracejada: pH10 - sobrenadante. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Estes resultados sugerem que a imobilização de tripsina em  DVS-agarose 

produziu algumas alterações conformacionais, que, no caso da imobilização em pH 10 são 

positivas enquanto que se a imobilização é realizada a um pH de 5 ou 7, as modificações 

(mesmo que uma menor intensidade da reação entre o enzima e o suporte seja esperada) são 

negativas. Uma explicação para tal comportamento é que a imobilização aconteça  através de 

diferentes áreas da proteína, o que pode ocorrer devido à presença de diferentes grupos na 

proteína que podem ser mais ou menos importante para a imobilização dependendo do pH de 

imobilização (Capítulo 3 desta tese). 

 

4.9.2 Efeito do bloqueio sobre a  atividade / estabilidade da enzima 

 

 Como mencionado anteriormente, o bloqueio dos grupos ativos remanescentes no 

suporte após a imobilização é conveniente para evitar qualquer reação indesejada entre 

enzima-suporte (Capítulo 3 desta tese). Este bloqueio pode ser realizado com uma variedade 

de nucleófilos diferentes (Capítulo 3 desta tese)e, neste trabalho, avaliou-se o bloqueio do 

derivado DVS-tripsina após imobilização a pH 10 com diferentes reagentes. A Figura 4.3 

mostra o efeito sobre a enzima, onde se observa um aumento na atividade enzimática  quando 

da utilização do reagente de bloqueio com Gli (2,5 vezes) e EDA (4 vezes) . Ao contrário, 
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quando se utilizou mercaptoetanol, houve uma diminuição da atividade da enzima (talvez 

devido à quebra de pontes dissulfeto). Já os reagentes Asp ou etanolamina não exerceram um 

efeito muito significativo sobre a atividade da enzima.  

 

Figura 4.3. O efeito do reagente de bloqueio sobre a atividade da enzima tripsina imobilizada com DVS. 

Circulos: Glicina; quadrados: Etanolamina; Triângulos: EDA; retangulos: Mercaptoetanol; Estrelas: ácido 

aspártico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Dados desestabilidade a pH 7 e 70 °C (resultados não apresentados), mostraram 

que o melhor reagente de bloqueio foi o EDA, com uma meia-vida de 25 min, enquanto o pior 

foi o mercaptoetanol, com uma meia-vida de 5 minutos. Este resultado corrobora a provável 

ruptura das pontes dissulfeto. O uso de Glicina promoveu uma estabilidade baixa (meia-vida 

de 7 minutos). 

 Deste modo, considerando um conjunto de parâmetros de estabilidade e de 

atividade, o EDA foi selecionado como reagente de bloqueio de preparações DVS-tripsina em 

todos os outros estudos. 
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4.9.3. Efeito da incubação em  pH alcalino sobre a atividade / estabilidade de preparações 

de tripsina-DVS  

 

 

A literatura reporta que a ligação covalente multipontual é um processo complexo 

e lento, que requer condições de tempo e um pH que podem aumentar a reatividade enzima / 

suporte (DOS SANTOS, 2015; PEDROCHE et al, 2002; Capítulo 3 desta tese)). Assim, após 

a imobilização, o derivado foi incubado a pH 10 durante 24h ou 72 h (Figura 4.4) antes de 

bloquear os grupos reativos remanescentes. A Figura 4a mostra a evolução da atividade 

durante este tempo (uma diminuição de cerca de 60%) ao passo que a estabilidade da enzima 

aumentou de forma muito significativa (por um factor de 6 vezes) (Figura 4b). Assim, um 

período de incubação da enzima imobilizada em pH 10 durante 72 h foi selecionado, de 

maneira a permitir uma intensa ligação covalente multipontual. 

 

Figura 4.4. Efeito da incubação de longo prazo a valores de pH alcalinos de preparações Tripsina-DVS na 

atividade/estabilidade. Painel (A): tempo de incubação na presença de pH 10 de tripsina imobilizada em DVS-

agarose: Triângulos, linha preta sólida: pH10. Painel (B): Efeito de incubação sobre a estabilidade em pH 10 de 

tripsina imobilizada em agarose DVS a pH 7 e 70 °C: círculos,  linha preta sólida: Tripsina-DVS (72hs); 

Quadrados, linha preta sólida: tripsina-DVS (24hs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.9.4 Comparação das diferentes preparações DVS-agarose-tripsina 

 

 Tripsina imobilizada a pH 5, 7 ou 10 foram incubadas a pH 10 durante 72 h. Deste 

modo, o pH alcalino deverá ser suficiente para igualar qualquer diferença inicial sobre o 

número de ligações enzima/suporte. Se forem detectadas diferenças nas propriedades da 
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enzima, estas serão causadas por uma diferenças na imobilização (provavelmente, uma 

orientação diferente da enzima sobre a superfície de apoio) e, não na reação enzima-suporte.  

Assim, seis diferentes preparações DVS-Trpsina foram elaboradas e suas 

propriedades foram comparadas. A Tabela 4.2 mostra os resultados de atividade recuperada e 

estabilidade térmica e frente a solvente orgânico de cada biocatalisador. A incubação em pH 

alcalino produziu um aumento da estabilidade da enzima imobilizada em todas as condições, 

e a preparação mais estável é sempre a enzima imobilizada a pH 10, apesar desta enzima 

exibir uma conformação hiperativada quando incubada a longo prazo comparada com as 

outras preparações, a menos estável foi a preparação imobilizada em pH 5 (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2. Atividades relativas (depois de todos os passos de preparação) e meias-vidas em diferentes 

condições (expresso em minutos) de diferentes preparações de tripsina DVS sob diferentes condições de 

inativação. As experiências foram realizadas tal como descrito na Seção 4.3. 
a
100 é a atividade da enzima 

solúvel. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação à inativação frente a solvente (70% de dioxano), o resultado foi 

similar ao obtido para a inaticação térmica. As preparações mais estáveis foram as incubadas 

a pH 10 durante 72 h. A preparação que se mostrou menos estável foi a imobilizada em pH 5, 

embora as diferenças sejam menores do que as observadas nas inativações térmicas (Tabela 

2). 

 

4.9.5 Comparação entre diferentes preparações de tripsina imobilizada 

 

A Figura 4.5 mostra os perfis de inativação (térmicas e frente a solvente orgânico) 

do derivado mais estável preparado com DVS (imobilizada a pH 10), com CNBr e glioxil-

tripsina. O derivado preparado com CNBr mostrou uma estabilidade mais baixa, em que toda 

a atividade foi perdida na primeira medida (5 minutos). A estabilidade térmica da nova 
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preparação está sob a do glioxil; embora a diferença não seja muito grande (menos do que um 

fator de duas vezes, uma meia-vidade 55 contra 90 minutos) (Figura 5a).  

Deve-se reassaltar que glioxil-tripsina foi classificado como um biocatalisador 

muito estável na literatura (PEDROCHE et al., 2007b). A inativação em solvente orgânico 

oferece uma situação diferente, agora a hiperativada DVS-tripsina é mais estável do que a  

glioxil-tripsina (meia-vida de 180 minutos versus 135 minutos) (Figura 5b). 

 

Figura 4.5. Perfis de inativação de diferentes preparações de tripsina. O painel (A): inativação térmica a 75ºC e 

pH 8: Círculos: glioxil-tripsina; Triângulos: DVS-tripsina; Losango: CNBr-tripsina. Painel (B): Perfis de 

inativação de diferentes preparações de tripsina frente a 70% de dioxano: Círculos: glioxil-tripsina; Triângulos: 

DVS-tripsina; Losango: CNBr-tripsina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para detectar o número de aminoácidos envolvidos na imobilização, as 

preparações foram submetidos a hidrólise ácida e aminoácidos não envolvidos na 

imobilização foram analisados (Tabela 4.3). A partir deste estudo, glioxil-tripsina tem um 

mínimo de 6 ligações enzima-suporte (através de Lis), excluindo os aminoácidos terminais 

que não podem ser detectados usando esta técnica (apenas uma diminuição aa não é o 

suficiente para ter uma mudança significativa).  
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Tabela 4.3. Aminoácidos livres de diversas preparações de enzima imobilizada. Os experimentos foram 

realizados conforme descrito na Seção 4.3. 

 
Aminoácido Tripsina 

(sequência) 
Tripsina   

(experimental) 

Glioxil-Tripsina DVS-Tripsina 

His 3 3,1 ± 0,1 2,9 ± 0,1 2,3 ± 0,0 

Pro 8 8,3 ± 0,5 8,3 ± 0,4 8,2 ± 0,5 

Tir 10 10,4 ± 0,1 9,4 ± 0,1 7,1 ± 0,3 

Val 17 16.2 ± 0,7 15,7 ± 0,4 16,1 ± 1,4 

Met 2 2,3 ± 0,1 2,2 ± 0,0 1,8 ± 0,1 

Cis 12 12,2 ± 0,4 10,0 ± 0,0 12,5 ± 0,0 

Ile 15 14,6 ± 0,7 14,1 ± 0,1 13,0 ± 0,0 

Leu 14 14,0 ± 0,6 13,3 ± 0,0 14,2 ± 0,3 

Phe 3 3,3 ± 0,0 3,1 ± 0,0 3,4 ± 0,3 

Lis 14 13,6 ± 0,4 6,8 ± 0,0 4,5 ± 0,0 

     
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A DVS-tripsina teve 9 resíduos Lis envolvidos na imobilização, também parecem 

estar envolvidos na ligação da enzima ao suporte 3 resíduos Tir. Nenhum dos Cis parece estar 

envolvido na reação enzima-suporte, como esperado a partir da implicação em pontes 

dissulfeto e baixa exposição, em oposição com os resultados obtidos com quimotripsina 

imobilizada  (Capítulo 3 desta tese). Assim, a comparação entre as duas preparações de 

enzimas é de 6 títulos de suporte utilizando glioxil contra 13 usando DVS. Este apoio parece 

ter perspectivas muito boas para dar uma intensa ligação covalente multipontual. 

Embora o número de ligações enzima-suporte seja maior para o  DVS-tripsina, 

sua estabilidade térmica é menor quando comparada ao derivado glioxil, o que pode ser 

causado por diferentes razões. Em primeiro lugar, deve ser considerado que o DVS-tripsina 

tem uma forma hiperativada quase de 60 e esta forma hiperativa pode apresentar uma 

estabilidade mais baixa do que as preparações de tripsina nativas. Além disso, o braço 

espaçador é maior no DVS-Tripsina do que nos suportes glioxil, assim, a rigidez induzida 

pela ligação covalente pode ser mais baixa usando DVS. Finalmente, o braço espaçador 

vinilsulfona é moderadamente hidrofóbico, formando uma camada sob a enzima imobilizada. 

Isto tem sido relatada como negativo para a estabilidade da enzima (MATEO et al., 2002). 
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4.10 Conclusão 

 

 Agarose ativada com DVS foi uma ferramenta muito útil para obter preparações 

de enzima imobilizada com uma intensa ligação covalente multipontual (até 13 resíduos 

podem estar envolvidos na imobilização de tripsina na preparação ótima). Por outro lado, a 

área da proteína envolvida na imobilização parece ser diferente, dependendo do valor de pH. 

Em primeiro lugar, os efeitos da imobilização na atividade da enzima são muito diferentes 

(inativação parcial a pH 5 ou 7, uma hiperativação muito elevada a pH 10).  

Em segundo lugar, os efeitos de incubação a pH 10 depois de 72 h, o que deve dar 

a todas as preparações as mesmas possibilidades para ter a mesma ligação covalente 

multipontual, sobre a estabilidade dependeu do pH de imobilização. A etapa de bloqueio 

também é um ponto muito relevante na imobilização sobre este suporte, e que altera não 

apenas a estabilidade, mas também a atividade. 

 A preparação mais estável e ativa foi obtida por meio da imobilização da enzima 

sobre o suporte ativado com DVS a pH 10 durante 72 h e bloqueando o suporte com EDA 

(etilenodiamina). A atividade observada foi quase 100 vezes mais elevada do que a da enzima 

livre ou do que a da preparação glioxil, enquanto a estabilidade foi cerca de metade da 

apresentada pela enzima livre. 
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5.1. Resumo 

 

Agarose ativada com divinilsulfona (DVS) foi utilizada para imobilizar várias lipases, as de 

Pseudomonas flourescens (PFL), Rizomucor miehei (RML) e Thermomyces lanuginosus 

(TLL), bem como a Lecitase Ultra. Os melhores resultados em termos de recuperação da 

atividade e rendimento de imobilização foram obtidos usando TLL. Esta enzima pode ser 

imobilizada em pH 5 (com baixo rendimento) e em pH 10 (com 100% de rendimento). A 

incubação das enzimas imobilizadas por 72 h a pH 10, antes da etapa de bloqueio (usando 

etilenodiamina), melhorou a estabilidade da enzima imobilizada. A estabilidade de cada 

biocatalisador foi função do valor de pH de imobilização, como também das condições de 

inativação. As atividades enzimáticas contra diferentes substratos variaram com o protocolo 

de imobilização e com as condições de determinação da atividade. Dessa forma, TLL 

imobilizada a pH 5 em suporte ativado com DVS foi o mais ativo contra mandelato de metila, 

ainda mais ativo do que a TLL imobilizada em octil-agarose (entre um fator de 3 e 7, 

dependendo do pH da medida). Quando o substrato foi o hexanoato de etila, a preparação 

mais ativa foi à preparação octil-TLL e, dentre as enzimas imobilizadas no suporte ativado 

com DVS, a mais ativa foi a imobilizada em pH 5, quando a atividade foi determinada em pH 

7 ou 8,5. Quando a medida de atividade foi realizada em pH 5, o derivado mais ativo foi o 

obtido após incubação a pH 10. Os resultados mostram que esse suporte pode ser muito útil 

para sintonizar as propriedades da lipase, alterando apenas o valor de pH de imobilização. 

Ressalta-se que a incubação a pH alcalino (pH 10) melhora a estabilidade da enzima e, em 

alguns casos, até mesmo sua atividade. 

 

Palavras-chave: Imobilização de lipase. Divinilsulfona. Estabilização de lipases. Ligação 

covalente multipontual.  
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5.2 Introdução 

 

Imobilização de enzimas é uma exigência em muitas aplicações industriais destes 

interessantes biocatalisadores (SHELDON, 2013; DICOSIMO et al, 2013; CANTONE et al, 

2013; LIESE HILTERHAUS, 2013). Esta ferramenta resolve o problema da solubilidade da 

enzima e permite a sua recuperação e simplifica o projeto de reatores (CHIBATA; TOSA; 

SATO, 1986; HARTMEIER, 1985; KATCHALSKI-KATZIR, 1993; KENNEDY; MELO; 

JUMEL, 1990; KLIBANOV, 1983; BRADY; JORDAAN, 2009). Além disso, a imobilização, 

se projetada corretamente, pode ser utilizada para evitar outras limitações ou para melhorar 

algumas características das enzimas, como a sua estabilidade (BOMMARIUS; PAYE, 2013; 

FERNANDEZ-LAFUENTE, 2009), a atividade, seletividade ou especificidade 

(principalmente versus substratos não fisiológicos) (MATEO et al, 2007; RODRIGUES et al, 

2013; HERNANDEZ, FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011).  

A ligação covalente multipontual da enzima ao suporte é uma das possibilidades 

que o pesquisador pode usar para melhorar as propriedades das enzimas, se um sistema de 

imobilização adequado for utilizado (KLIBANOV, 1979; GIANFREDA; SCARFI, 1991; 

MATEO et al., 2007; HERNANDEZ; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; BRADY; 

JORDAAN, 2009; GARCIA-GALAN et al, 2011; SINGH et al, 2013). Esta estratégia permite 

a rigidificação da estrutura da enzima, dificultando que os grupos da enzima envolvidas na 

imobilização alterarem as suas posições relativas por qualquer razão (se o suporte é rígido e o 

braço espaçador é curto, por exemplo) (MATEO et al., 2007).  

Podemos alterar a orientação da enzima sobre o suporte, alterando as condições 

experimentais, porém, isto deve permitir a sintonia simples das propriedades catalíticas da 

enzima por áreas específicas, rigidificadas, da estrutura da enzima (HERNANDEZ; 

RODRIGUES et al, 2013; FERNANDEZ- LAFUENTE, 2011) através de grupos reativos tais 

como  grupos epóxis (KATCHALSKI-KATZIR e KRAEMER, 2000; BOLLER; MEIER; 

MENZLER, 2002; HILTERHAUS et al, 2008), grupos glioxil (MATEO et al, 2006; MATEO 

et al, 2005) ou glutaraldeído (BARBOSA et al., 2014). Grupos reativos com boas perspectivas 

para esse objetivo têm sido propostos, mas eles têm suas próprias limitações. Assim, a 

procura de novos grupos reativos capazes de proporcionar ligação covalente multipontual 

durante a imobilização permanece como um desafio da tecnologia de enzimas no século XXI.  

Neste contexto, suportes ativados com divinilsulfona (DVS) têm sido usados na 

imobilização de algumas enzimas (LOPEZ-JARAMILLO et al., 2012; PRIKRYL et al., 2012; 
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ORTEGA-MUÑOZ et al., 2010; BEGARA- . MORALES et al, 2013; MEDINA-CASTILLO 

et al, 2012; LÁBUS et al, 2011; BRYJAK;.. LIESIENE;. KOLARZ, 2008; BALA OENICK 

et al, 1990; MORALES-SANFRUTOS et al. de 2010), principalmente no campo de 

biossensores. Estes suportes foram recentemente descritos como adequados para estabilizar 

enzimas via ligação covalente multipontual, usando quimotripsina como uma enzima modelo 

(Capítulo 3 desta tese).  

O grupo de vinil sulfona é muito estável em uma ampla faixa de valores de pH (4-

10) (Capítulo 3 desta tese), sendo capaz de reagir com aminas primárias e secundárias, grupos 

hidroxila, fenil, grupos tiol ou imidazol em diferentes condições de pH (ORTEGA-MUÑOZ 

et al., 2010; MORALES-SANFRUTOS et al., 2010; ILAN; MORTON; CHANG, 1993). O 

longo tempo de incubação da enzima imobilizada em pH alcalino permite aumentar o número 

de ligações enzima-suporte, aumentando a rigidez da enzima e, por conseguinte, a sua 

estabilidade (Capítulo 3 desta tese).  

A reatividade dos grupos de proteínas, com o suporte depende do pH, e de que 

forma se dá a orientação das moléculas de enzima sobre o suporte pode ser alterado mudando 

o pH de imobilização (Capítulo 3 desta tese). O bloqueio final do suporte com nucleófilos 

(por exemplo, etilenodiamina) permite eliminar a reatividade química do suporte evitando 

ligações covalentes indesejadas entre enzima e o suporte, sendo um ponto final de reação 

(SANTOS, JOSÉ CS; ROBERTO FERNÁNDEZ-LAFUENTE, 2015). 

Por outro lado, as lipases são enzimas mais utilizadas em biocatálise, devido à sua 

ampla especificidade, elevada estabilidade sob diferentes condições e meios de reação 

(solvente aquoso, orgânico, solventes neotéricos), assim como também ampla gama de 

reações que elas são capazes de catalisar (hidrólise, esterificações, aminações, acidólise, 

transesterificações, e também reações promíscuas como peridrólise ou síntese de ligações C-

C) (JAEGER; EGGERT, 2002; SHARMA; CHISTI; BANERJEE, 2001; JAEGER; REETZ, 

1998; SCHMID; VERGER, 1998; PANDEY et al, 1999; ZHANG et al, 2014; LI et al, 2008; 

BUSTO; FERNÁNDEZ; GOTOR, 2010; KAPOOR; GUPTA, 2012). 

As propriedades das lipases, incluindo a seletividade, a especificidade e a 

atividade são muito facilmente moduladas por praticamente qualquer alteração da enzima ou 

meios de reação (incluindo a manipulação genética, engenharia de meio ou modificação 

físico-química (incluindo a imobilização)) (TURNER, 2009; BORNSCHEUER; POHL, 2001; 

PALOMO et al, 2002a; RODRIGUES;. BERENGUER-MURCIA; FERNANDEZ-
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LAFUENTE, 2011; GARCIA-GALAN et al, 2014b; SANTOS et al, 2014; HERNANDEZ; 

FERNANDEZ- LAFUENTE, 2011; RODRIGUES et al., 2013; BARBOSA et al., 2013).  

As atividades são alteradas por meio de imobilização (IZQUIERDO et al., 2014). 

Isto ocorre devido à flexibilidade do seu centro ativo e a mudanças conformacionais que as 

lipases sofrem durante a catálise, envolvendo o deslocamento de uma cadeia de oligopéptidos 

(tampa ou plana), que normalmente isolam o centro ativo do meio reacional (BRZOZOWSKI 

et al. , 1991; KIM et al., 1997; JAEGER et al., 1993). A forma aberta das lipases torna-se 

fortemente adsorvida em seus substratos naturais (gotas de óleos) e em qualquer outra 

superfície hidrofóbica (SCHMID; VERGER, 1998; VERGER, 1997; CAMBILLAU et al., 

1996). 

Neste capitulo, são exploradas perspectivas de uso do suporte agarose ativada com 

divinilsulfona como matriz para imobilizar diferentes lipases e ajustar suas propriedades 

catalíticas durante esta imobilização. Foram imobilizadas em agarose ativada com DVS, as 

lipases de Thermomyces lanuginosus (TLL) (FERNANDEZ-LAFUENTE, 2010), de 

Rhizomucor miehie (RML) (RODRIGUES; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2010) 

(RODRIGUES; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2010) e de Pseudomonas fluorescens (XIE, 

1991) (GOSWAMI; BASU; 2013), elas possuem uma tampa adequada, e são algumas das 

lipases mais utilizadas depois de Candida antarctica Lipase B (CALB)  (ANDERSON; 

LARSSON; KIRK, 1998) (FERNÁNDEZ; BUSTO; 2006). 

Incluímos também Lecitase Ultra nestes estudos, uma fosfolipase quimérica 

comercial, construída a partir do gene da lipase de Thermomyces lanuginosus (para se obter 

uma boa estabilidade) e a da fosfolipase de Fusarium oxysporum (para obter uma atividade de 

fosfolipase) (DE MARIA et al ., 2007). Como referência, temos as lipases imobilizadas em 

octil-agarose (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998), essa estratégia de imobilização 

permite manter a estrutura aberta das lipases na ausência de qualquer outra interface 

hidrofóbica externa. 
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5.3. Material e Métodos 

 

5.3.1. Material 

 

A Lipase de Thermomyces lanuginosus (TLL) (36 mg/mL), lipase de Rhizomucor 

miehei (RML) (13,7 mg /mL), e a fosfolipase A1 (Lecitase Ultra) (16 mg /mL) foram obtidas 

a partir da Novozymes (Espanha). Lipase de Pseudomonas aeruginosa (PFL) (em pó) foi 

através de (Amano, Espanha). Divinil sulfona, butirato de p-nitrofenilo (p-NPB), triton X100, 

etilenodiamina (EDA), brometo de cetiltrimetilamónio (CTAB), dodecil sulfato de sódio 

(SDS), mandelato de metila, hexanoato de fenilacetato de metila e acetato foram adquiridos 

da Sigma Chemical Co. (St . Louis, MO, EUA). Sepharose reticuladas 4BCL e Sepharose 

octil 4BCL forma obtidas da GE Healthcare. Todos os reagentes e solventes eram de grau 

analítico. 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata e os resultados são 

apresentados como a média destes valores e o desvio padrão (geralmente abaixo de 10%). 

 

5.3.2. Determinação da atividade da enzima 

 

Este ensaio foi realizado medindo o aumento da absorvância a 348 nm (ponto isosbéstico) 

produzidos pelo p-nitrofenol libertado na hidrólise de 0,4 mM de p-NPB em fosfato de sódio 

100 mM a pH 7,0 e 25 °C (ε = 5150 M
-1

 cm
-1

 nestas condições). Para iniciar a reação, 50-

100μL de solução de lipase ou de suspensão foram adicionados a 2,5 mL de solução de 

substrato. Uma unidade de atividade (U) foi definida como a quantidade de enzima que 

hidrolisa 1 µmol de p-NPB por minuto sob as condições descritas anteriormente. A 

concentração de proteína foi determinada pelo método de Bradford (Bradford, 1976) e 

albumina de soro bovino foi utilizada como referência. As equações utilizadas para o cálculo 

da atividade enzimática estão disponíveis no apêndice B desta tese. 

Nos estudos em torno dos efeitos do pH sobre a atividade da enzima, o protocolo 

foi semelhante, mas o tampão variou de acordo com o valor de pH: acetato de sódio 100mM a 

pH 5, fosfato de sódio 100mM a pH 6-8 e borato de sódio 100mM a pH 9-10. A 25 
o
C, todas 

as preparações permaneceram totalmente ativas após a incubação durante o tempo de ensaio 

em qualquer destes valores de pH. 

 



107 

 
Capítulo 5                                                                                                                               José C.S. dos Santos 

 

Avaliação da agarose ativada com divinilsulfona para imobilizar lipases e melhorar suas propriedades 

catalíticas 

5.3.3. Imobilização de TLL em octil-sepharose 

 

A lipase foi imobilizada em esferas de octil-Sepharose em baixa força iônica 

(FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998). A imobilização foi realizada usando 1 mg de 

proteína por g de octil-Sepharose. Um volume correspondente de TLL comercial foi diluída 

em 100 mL de fosfato de sódio 10 mM a pH 7 e 25 °C. Em seguida, o suporte foi adicionado. 

A atividade de ambos, sobrenadante e suspensão, foi acompanhada usando p-NPB. Após 3 h a 

25 °C sob agitação suave, a suspensão foi filtrada e a lipase imobilizada foi lavada várias 

vezes com água destilada. 

 

5.3.4. Imobilização em agarose-DVS 

 

5.3.4.1. Preparação do suporte agarose ativada com DVS 

 

Um volume de 1,5 mL de DVS foi adicionado em 40 mL de carbonato de sódio 

333 mM a pH 12,5, dando uma concentração de 0,35 M de DVS, sob agitação até o meio ficar 

homogêneo. E em seguida, 2 g de agarose foram adicionadas e a suspensão foi mantida sob 

suave agitação durante 35 minutos. Depois, o suporte foi lavado com um excesso de água 

destilada e armazenado a 4 °C. 

 

5.3.4.2 Imobilização de lipases em DVS-agarose 

 

Uma porção de 10 g de suporte (DVS-agarose) foi suspenso em 100 mL de 

soluções de proteínas (concentração máxima de proteína foi de 1 mg/mL) em 10 mM de 

acetato de sódio a pH 5, 10 mM fosfato de sódio, a pH 7 ou carbonato de sódio 10mM a pH 

10 a 25 °C. Em alguns casos, 0,01% triton X100, 0,01% de SDS ou 0,01% de CTAB foram 

adicionados. 

Em alguns casos, as enzimas imobilizadas foram incubadas em 100 mL de tapão 

bicarbonato de sódio 100 mM a pH 10,0 e 25 °C durante 72 h (as preparações foram lavadas 

para eliminar o detergente). Como ponto final da reação, todos os biocatalisadores 

imobilizados foram incubados em 1M de EDA em pH 10 a 25 ºC por 24h para bloquear os 

grupos reativos remanescentes (este foi o melhor reagente de bloqueio usando quimotripsina 

nesse suporte) (DOS SANTOS, JOSÉ CS; ROBERTO FERNANDEZ -LAFUENTE, 2015). 
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Finalmente, a preparação imobilizada foi lavada com um excesso de água destilada e 

armazenado a 4 °C. 

 

5.3.5 Inativação térmica  

 

Para verificar a estabilidade dos derivados de enzimas, 1 g de enzima imobilizada 

foi suspensa em 5 mL de tampão acetato de sódio 10 mM a pH 5 (45 
o
C), fosfato de sódio a 

10mM pH 7 (50 
o
C) ou carbonato de sódio a 10mM pH 9 (45 

o
C). Periodicamente, amostras 

foram retiradas e a atividade foi medida usando p-NPB. As meias-vidas foram calculadas de 

acordo com o modelo de Sadana e Henley (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1993). Os 

valores indicados são aqueles em que a taxa de inativação é adequada para realizar uma 

comparação válida. 

 

5.3.6. Ensaios de estabilidade na presença de dioxano da enzima imobilizada com 

diferentes preparações 

 

As preparações de enzima foram incubadas em misturas de 70% de dioxano /30% 

de tampão Tris 100 mM a pH 7, para avaliar a inativação. Periodicamente, amostras foram 

retiradas e a atividade foi medida utilizando p-NPB. As meia-vidas foram calculadas a partir 

dos perfis de inativação. O dioxano presente nas amostras não teve um efeito significativo 

sobre a atividade da enzima. 

 

5.3.7 Hidrólise de mandelato de metila 

 

Uma massa de 200 mg de preparações imobilizadas foi adicionada a 2 mL de 

substrato 50 mM em acetato de sódio 100 mM a pH 5, fosfato de sódio 100 mM a pH 7 ou o 

carbonato de sódio 100 mM a pH 9 e 25 °C, sob agitação contínua. A conversão foi analisada 

por RP-HPLC (Spectra Physic SP 100 acoplado com um detector de UV SP SpectraPhysic 

8450) usando coluna Kromasil C18 (15 cm x 0,46 centímetros).  

As amostras (20 µL) foram injetadas e eluídas a um fluxo de 1,0 mL/min 

utilizando acetonitrila (35%:65%, v/v) / acetato de amônio 10 mM a pH 2,8 como fase móvel 

e detecção por UV a 230 nm. O ácido mandélico tem um tempo de retenção de 2,5 minutos, 

enquanto o éster tem um tempo de retenção de 10 minutos. Uma unidade de atividade 
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enzimática foi definida como a quantidade de enzima necessária para produzir 1 µmol de 

ácido mandélico por minuto sob as condições descritas acima. A atividade foi determinada em 

triplicata, com um máximo de conversão de 20-30%, e os dados são apresentados como 

valores médios. 

 

5.3.8. Hidrólise do fenilacetato de metila 

 

A atividade enzimática foi determinada usando o fenilacetato de metila onde 200 

mg das preparações imobilizadas foram adicionadas a 2 mL de substrato (5 mM) em 50% 

CH3CN /50% de tampão 100 mM. O tampão foi acetato de sódio a pH 5, fosfato de sódio a 

pH 7 e carbonato de sódio a pH 8,5. Todos os experimentos foram realizados a 25 
o
C sob 

agitação.  

A conversão foi analisada por RP-HPLC (Spectra PhysicSP 100 acoplado com um 

detector de UV Spectra Physic SP 8450) usando coluna Kromasil C18 (15 cm x 0,46 

centímetros). As amostras (20 µL) foram injetadas e eluídas a um fluxo de 1,0 mL / min 

utilizando acetonitrila, solução 10 mM de acetato de amônio aquoso (35: 65 v/v) e pH 2,8, 

como fase móvel, a detecção foi efetuada por UV a 230 nm. O ácido fenilacético tem um 

tempo de retenção de 3 minutos, enquanto o éster tem um tempo de retenção de 12 minutos. 

Uma unidade de atividade enzimática foi definida como a quantidade de enzima necessária 

para produzir 1 µmol de ácido fenilacético por minuto sob as condições descritas acima. A 

atividade foi determinada em triplicata, com um máximo de conversão de 20-30%, e os dados 

são apresentados como valores médios. 

 

5.3.9. Hidrólise do hexanoato de etila 

 

A atividade enzimática foi determinada através da utilização de hexanoato de etila 

onde 200 mg das preparações imobilizadas foram adicionadas a 2 mL de substrato (25 mM) 

em 50% de CH3CN / 50% de tampão de 50 mM. O tampão foi acetato de sódio a pH 5, 

fosfato de sódio a pH 7 e carbonato de sódio a pH 8,5. Todos os ensaios foram realizados a 25 

°C, sob agitação. A conversão foi analisada por RP-HPLC (Spectra Physic SP 100 acoplado 

com um detector de UV Spectra Physic SP 8450) usando uma coluna Kromasil C18 (15 cm x 

0,46 centímetros).  
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As amostras (20 µL) foram injetadas e eluídas a uma vazão de 1,0 mL / min 

utilizando  solução de acetonitrila 10 mM/acetato de amônio aquoso (50%:50%, v/v)  a pH 

3,2 como fase móvel e detecção UV foi efetuada a 208 nm. O ácido hexanóico tem um tempo 

de retenção de 3,4 minutos, enquanto o éster tem um tempo de retenção de 14,2 minutos. Uma 

unidade de atividade enzimática foi definida como a quantidade de enzima necessária para 

produzir 1 µmol de ácido hexanóico por minuto sob as condições descritas acima. A atividade 

foi determinada em triplicata, com um máximo de conversão de 20-30%, e os dados são 

apresentados como valores médios. 

 

5.3.10. Estudos da estrutura da enzima e acessibilidade dos resíduos de aminoácidos 

 

As estruturas das proteínas foram modeladas utilizando PyMOL versão do 

software 0.99rc6 (DELANO, 2002). Os valores de acessibilidade à superfície (ASA) a partir 

de resíduos de 1TCA foram calculados pelo programa ASA-vista baseado na web 

(www.netasa.org) (AHMAD et al., 2004). Acessibilidade ao solvente foi dividida em três 

classes: enterrado, parcialmente exposta e exposta, indicando, respectivamente, menor, 

moderada e alta acessibilidade dos resíduos de aminoácidos ao solvente (GILIS, ROOMAN, 

1996; GILIS, ROOMAN, 1997). 

 

5.4 Resultados e discussão 

 

5.4.1 Imobilização das diferentes enzimas em suportes ativados com DVS 

 

As quatro enzimas foram incubadas na presença de suportes DVS-ativados sob 

diferentes condições, e os resultados são mostrados nas Figuras 5.1 a 5.4. Entre as condições 

estudadas, os detergentes podem ser uma variável importante. Em primeiro lugar, as lipases 

em solução podem produzir agregados biomoleculares, com a forma aberta de uma lipase 

interfacialmente ativada por outra forma aberta da outra lipase (PALOMO et al., 2003; 

FERNANDEZ-LORENTE et al., 2003; PALOMO et al., 2004; PALOMO et al., 2005; 

FERNANDEZ-LORENTE et al., 2007). Isto significa que a imobilização covalente na 

ausência de detergente pode ser complexa, com monômeros e dímeros a serem imobilizados. 

Em segundo lugar, os suportes ativados com DVS apresentam uma camada moderadamente 

hidrofóbica. Considerando-se que o glutaraldeído é suficiente para forçar a ativação 
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interfacial de CALB (BARBOSA et al., 2012), não é descartado que esta camada de grupos 

DVS pode ser reconhecida como uma superfície hidrofóbica por lipases e estas podem tornar-

se imobilizada sobre ele.  

No entanto, é conveniente ter em mente que os detergentes podem ter um efeito 

complexo sobre as propriedades de enzimas, em alguns casos, conduzir à inativação 

(MOGENSEN; SEHGAL; OTZEN, 2005). Para as enzimas utilizadas, PFL e RML podem ser 

tratadas usando triton X100 (FERNANDEZ-LORENTE et al., 2007), CTAB para TLL 

(FERNANDEZ-LORENTE et al., 2007) e SDS para Lecitase (DOS SANTOS et al., 2014). 

A pH 10 e na ausência de detergente, PFL e RML foram imobilizadas sobre o 

suporte (em diferentes taxas) com baixa atividade de recuperação. A adição de Triton X100 

para quebrar os dímeros de enzimas melhorou a taxa de imobilização, mas não melhorou a 

atividade recuperada.  

 

Figura 5.1. Perfis de imobilização de Lecitase sobre DVS-agarose em diferentes condições. Painel (A): Perfis de 

imobilização de Lecitase sobre DVS-agarose sem detergente e a pH 10: círculos, linha preta sólida: suspensão 

pH10; círculos, linha tracejada: pH10 sobrenadante; Painel (B): perfis de imobilização de Lecitase sobre DVS-

agarose sem detergente e em pH 5: Triângulos, linha preta sólida: pH 5 - suspensão; Triângulos, linha tracejada: 

PH5 - sobrenadante. O painel (C): Perfis de imobilização de Lecitase sobre DVS-agarose na presença de 0,01% 

de SDS e a pH 5: quadrados, linha preta sólida: suspensão pH 5; quadrados, linha tracejada: pH5 sobrenadante. 

As condições experimentais estão detalhadas na Seção 5.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O uso de um valor de pH mais baixo (pode diminuir a reatividade da enzima com 

o suporte) não promoveu qualquer melhoria significativa da atividade, tornando apenas mais 

lenta a imobilização. No caso da RML, a atividade da enzima imobilizada foi insignificante, e 

a pH 10, a taxa de imobilização sofreu uma grande redução. PFL deu um máximo de 20% na 

atividade, e imobilização levou a inativação enzimática imediata em todas as condições 

experimentais testadas.  

 

Figura 5.2. Perfis de imobilização de RML na DVS-agarose sob diferentes condições. Painel (A): Perfis de 

imobilização de RML sobre DVS-agarose na presença de 0,01% de TRITON X-100 e a pH10: círculos, linha 

preta sólida: suspensão pH 10; círculos, linha tracejada: sobrenadante pH10; Painel (B): perfis de imobilização 

de RML em DVS-agarose sem detergente e em pH 5: Triângulos, linha preta sólida: suspensão pH 5; Triângulos, 

linha tracejada: sobrenadante pH5. Painel (C): Perfis de imobilização de RML sobre DVS-agarose na presença 

de 0,01% de Triton X-100 e a pH 5: quadrados, linha preta sólida: suspensão pH 5; quadrados, linha tracejada: 

pH5 sobrenadante. As condições experimentais estão detalhadas na Seção 5.3. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Lecitase (Figura 5.1) foi rapidamente imobilizada a pH 10, mas a atividade 

diminuiu de uma forma progressiva até que a preparação se tornou completamente inativa 

depois de 24 h. Após a cinética de inativação, esta inativação não foi relacionada com a 

primeira imobilização como com as enzimas anteriores, mas por uma fixação covalente 

multipontual entre a enzima e o suporte. Resultados semelhantes foram obtidos a pH 5, a 
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imobilização é mais lenta, mas a atividade da enzima diminuiu progressivamente após 

imobilização. A adição de SDS fez reduzir a recuperação de atividade, embora a reduzida taxa 

de imobilização em oposição às outras duas enzimas (talvez esta enzima possa sofrer, na 

ausência de detergente, alguma ativação interfacial contra a superfície do suporte). 

 

Figura 5.3. Perfis imobilização de PFL no DVS-agarose em condições diferentes. Painel (A): Perfis de 

imobilização de PFL sobre DVS-agarose na presença de 0,01% e pH 10: círculos, linha preta sólida: suspensão 

pH 10; círculos, linha tracejada: sobrenadante pH10; Painel (B): perfis de imobilização de PFL no DVS-agarose 

sem detergente e em pH 5: Triângulos, linha preta sólida: suspensão pH 5; Triângulos, linha tracejada: 

sobrenadante pH5. Painel (C): Perfis de imobilização de  PFL sobre DVS-agarose na presença de 0,01% de 

CTAB e a pH 5: quadrados, linha preta sólida: suspensão pH 5; quadrados, linha tracejada: sobrenadante pH5. 

As condições experimentais estão detalhadas na Seção 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

TLL foi a enzima que apresentou melhor desempenho de imobilização sobre este 

suporte (Figura 5.4). Na ausência de CTAB, a pH 10, a enzima é imobilizada de uma forma 

muito rápida (imobilização completa após 4 h), enquanto que a pH 7, a imobilização só atinge 

uma redução de 50% (da proteína inicial) e a pH 5, inferior a 25% após 24 h. Este resultado, 

sabendo-se da reatividade química dos grupos reativos da proteína, sugere que a enzima é 

diretamente imobilizada sobre o suporte por meio de reações covalentes e através de um outro 

mecanismo (Capítulo 3 desta tese).  
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Figura 5.4. Imobilização de TLL no DVS-agarose na ausência (painel A) ou presença de 0,01% (v/v) CTAB 

(painel B). As condições experimentais estão detalhadas na Seção 5.3. Círculos, linha preta sólida: suspensão pH 

5; círculos, linha tracejada: sobrenadante pH 5; Quadrados, linha preta sólida: suspensão pH 7; Quadrados, linha 

tracejada: sobrenadante pH 7; Triângulos, sólida linha preta: suspensão pH10; Triângulos, linha tracejada: 

sobrenadante pH10. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em todos os casos, a retenção de atividade é bastante elevada, é curiosamente 

superior a pH 10 e o mínimo é em pH 7, a reatividade do suporte diminui junto a redução do 

valor do pH. A adição de 0,01% de CTAB (Figura 5.4b) não produziu uma diminuição da 

taxa de imobilização, mas sim um incremento desta taxa em todos os valores de pH estudados 

(70% da TLL é imobilizada a pH 7 e mais do que 30% a pH 5). Este fato poderia ser 

explicado pela quebra dos dímeros lipase-lipase de TLL (PALOMO et al., 2003; 

FERNANDEZ-LORENTE et al., 2003) e isto, de alguma forma, facilita a imobilização de 

moléculas de TLL em DVS-agarose.  

 

A Figura 5.5 mostra que TLL não se tornar interfacialmente ativada pelo suporte 

ativado com DVS; muito provavelmente, a hidrofobicidade moderada do suporte não é capaz 

de "quebrar" os dímeros TLL. A retenção da atividade após a imobilização da enzima 

permaneceu muito elevada a pH 10 e pH 5, sendo ligeiramente inferior em pH 7. Em seguida, 

seguiu-se com a otimização e caracterização mais profunda das preparações DVS-TLL 

obtidos na presença de CTAB, onde a enzima deve estar em uma forma monomérica antes da 

imobilização sobre o suporte DVS. 
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Figura 5.5 Imobilização de TLL em suporte-DVS inativado. O suporte foi incubado por 24 h em NaOH 0,1 M 

para destruir os grupos vinilsulfona. Círculos, linha preta sólida: sobrenadante sem CTAB; quadrados, linha 

preta sólida: sobrenadante com 0,01% de CTAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5.4.2 Número e distribuição dos grupos reativos sobre a estrutura das lipases. 

 

Tentando entender esses resultados, estrutura da RML, PFL e TLL, dados da 

Lecitase Ultra não foram encontrados foi analisada para localizar os aminoácidos que podem 

reagir com o suporte ativado com DVS e seu grau de exposição. O suporte DVS reage, por 

ordem de reatividade em pH 10, com Cis, His e Lis, e muito lentamente com Tir (Capítulo 3 

desta tese). Em pH 5 todos os aminoácidos reagem mais lentamente, mas o resíduos de Tir 

são muito mais reativos do que os de Lis, porém Cis e His permanecem como os mais reativos 

(Capítulo 3 desta tese). Após a imobilização, todos estes grupos podem estar envolvidos na 

ligação covalente multipontual (Capítulo 3 desta tese). 

RML tem 7 Lis, todos eles com uma boa exposição ao meio, grupos amino 

terminais (Gli) totalmente expostos, 6 Cis com uma exposição moderada, 12 Tir, 4, com 

exposição moderada, e 3 His, apenas uma exposta para o meio (e apenas moderadamente). 

Em relação ao Cis todos eles estão envolvidos em pontes dissulfeto (29-268, 40-43, 235-244), 

Tabela 5.1.   
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Tabela 5.1. Relação de grupos reativos de RML, TLL e PFL e suas acessibilidades (% ASA). A acessibilidade 

(ASA%) os valores de resíduos para 1TGL, 1DT3 e 2LIP, respectivamente, foram calculados pelo programa 

baseado na web ASA-view (www.netasa.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

. 

 

 TLL RML PFL 

 Numero %ASA Numero %ASA Numero %ASA 

N-Terminal 1 72,7 1 100 1 100 

Lis 24 54,4 50 57,4 22 22,4 

 46 71,9 53 40,8 70 60,3 

74 51,5 73 51,5 80 24,3 

98 29,2 106 44,2 165 40,8 

    109 40,8 269 27,7 

    131 69,5 283 40,8 

    137 33,1 316 31,6 

Tir 53 29,5 19 24,3 4 30,4 

 138 15,4 20 5,1 9 14 

    28 5,6 23 5,6 

    60 45,9 29 16,4 

    76 3,3 31 36,5 

    99 45,9 45 31,3 

    115 3,3 68 27,6 

    133 29,5 95 6,6 

    136 9,4 129 93,6 

    158 31,8 175 6,6 

    172 1,4 179 22 

    222 1,4 207 8 

    260 0 274 1,4 

        282 19,2 

His 110 1,4 42 34,6 15 0 

 145 3,8 108 6,6 86 0,5 

258 0 143 0,5 114 0 

        204 0,5 

        286 7,7 

        311 3,3 

Cis 22 1.4 29 2,8 190 34,7 

 36 8.3 40 18 270 34,7 

41 0 43 0     

104 7,6 153 0     

107 1,4 234 0     

 268  38,2 244 0     
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A Figura 5.6 mostra a distribuição destes grupos na molécula de RML, com os 

grupamentos de Cis e His expostos e muito perto do sítio ativo. Isso poderia explicar a 

recuperação da atividade muito ruim encontrada para esta enzima, que está distorcendo a área 

muito próxima do centro ativo. 

 

Figura 5.6. Modelo 3D de estrutura da superfície da forma aberta da lipase de Rhizomucor miehei (código PDB 

1TGL). Os resíduos coloridos são: (•) Triade catalítica, (•) Lis, (•) Cis, (•) His, (•) Tir, (•) N-terminal. A 

estrutura da superfície em 3D foi obtida utilizando PyMol versão 0.99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

PFL tem 7 Lis e o grupo amino terminal (Ala), todas mais ou menos expostos ao 

meio; 14 Tir (5 com exposição moderada a alta e um muito exposto), 2 Cis com exposição 

moderada (formando uma ponte dissulfeto única, 190-270) e 6 Ser, todos eles com exposição 

pobre. A Figura 5.6 mostra a distribuição destes grupos na superfície da enzima. Os grupos, 

neste caso, não são em torno do sítio ativo, mas na área superior do sítio ativo há algum 

acúmulo de grupos reativos, o que poderia conduzir à diminuição na atividade da enzima. 

A TLL tem 4 Lis e o grupo amino terminal (Glu) expostos ao meio, 2 Tir com 

exposição moderada, seis Cis com baixa exposição e 3 Ser, um com uma exposição muito 

baixa, os outros dois grupos, sem exposição (Figura 5.7). Além disso, a enzima tem 6 Cis 

todos eles estão envolvidos em pontes dissulfeto (22-268, 36-41, 104-107). Isto torna esta 

enzima menos reativa com o apoio, pelo menos na primeira imobilização (mais tarde alguma 

distorção da enzima pode produzir exposição de novos grupos).  
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Figura 5.7 Modelo 3D da estrutura da superfície da forma aberta da lipase de Pseudomonas fluorescens (código 

PDB 2LIP). Os resíduos são coloridos: (•) Triade catalítica, (•) Lis, (•) Cis, (•) His, (•) Tir, (•) N-terminal. 

A estrutura da superfície em 3D foi obtida utilizando PyMol versão 0.99. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 5.8. Modelo 3D de estrutura da superfície da forma aberta da lipase de Thermomyces lanuginosus 

(código PDB 1DT3). Os resíduos são coloridos: (•) Triade catalítica, (•) Lis, (•) Cis, (•) His, (•) Tir, (•) N-

terminal. A estrutura da superfície em 3D foi obtida utilizando PyMol versão 0.99. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A maioria dos grupos reativos (incluindo o grupo amino terminal, 4 Lis e Cis) 

estão localizados na parte posterior do centro ativo (Figura 5.8), embora um His, com uma 

exposição moderada, está relativamente próximo ao sítio ativo, um Cis está na área superior 

(perto do grupo amino terminal, mas para reagir as ligações dissulfeto deve ser quebrado) e 
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pode ser o grupo de imobilização mais relevante em certas condições. Isto pode explicar os 

bons resultados obtidos com esta enzima em termos de recuperação de atividade. 

 

5.4.3. Efeito da incubação em pH alcalino sobre a atividade da enzima 

 

A fim de verificar a possibilidade de melhorar a estabilidade da enzima por meio 

de um aumento na reatividade entre enzima e o suporte, todas as 3 preparações de TLL 

imobilizadas foram incubadas a pH 10 durante 72 h, após a lavagem do biocatalisador para 

eliminar o detergente (Figura 5.9). 

Esta incubação em pH 10 permitiu que todas as preparações imobilizadas tenham 

as mesmas possibilidades de atingir a mesma intensidade da ligação covalente multipontual, 

independentemente do valor de pH de imobilização, e as diferenças nas propriedades finais 

são resultantes de uma orientação diferente da enzima (envolvendo regiões mais ricas em 

nucleófilos ou zonas mais relevantes para a estabilidade da enzima) (HERNANDEZ; 

FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; MANSFELD; ULBRICH-HOFMANN, 2000; 

MANSFELD et al, 1999), produzido por uma reação diferente dos diferentes grupos da 

enzima.  

 

Figura 5.9 Efeito da incubação a pH 10 na atividade da enzima TLL imobilizada (na presença de 0,1% de 

CTAB) em DVS agarose em diferentes valores de pH. O CTAB foi eliminado por lavagem antes das incubações. 

A temperatura era de 25 °C.. Círculos, linha preta sólida: suspensão pH 5; Quadrados, linha preta sólida: 

suspensão pH 7; Triângulos, linha sólida preta: suspensão pH10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quando se usou o suporte ativado com DVS para a imobilização de TLL não se 

observou um efeito negativo, ao contrário do que aconteceu quando imobilizamos Lecitase 
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(Figura 5.1), RML (Figura 5.2) ou PFL (Figura 5.3). Além disso, a incubação em pH alcalino 

da TLL imobilizada em DVS-agarose melhorou a atividade da enzima de uma maneira 

progressiva e rápida até as 48 h, tornando-se mais lenta esta melhoria na atividade após esse 

tempo (Figura 5.9).  

A enzima imobilizada a pH 10 foi a que apresentou o maior ganho em termos de 

atividade contra p-NPB (2,25 maior), para a enzima imobilizada a pH 7 foi de 1,7 vezes maior 

e a pH 5, o aumento na atividade foi de 1,5-1,6. Este é um resultado inesperado, geralmente, 

as ligações covalentes multipontuais produzem distorções na estrutura da enzima que levam à 

inativação da enzima. Neste caso, a ligação covalente multipontual parece produzir distorções 

"positivas", talvez ajudada pela presença de CTAB na primeira etapa de imobilização, o que 

poderia permitir a imobilização da forma aberta da lipase (FERNANDEZ-LORENTE et al., 

2006). 

A Tabela 5.2 mostra as atividades após a etapa de bloqueio. Octil-TLL é a 

preparação mais ativa, porque a imobilização sobre este suporte tem um efeito duplo: a 

ruptura dos dímeros de lipase-lipase, com fator de cerca de 4,5 vezes em relação à 

hiperativação da enzima livre (PALOMO et al., 2003; FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2003; 

PALOMO et al., 2004; PALOMO et al., 2005; FERNANDEZ-LORENTE et al., 2007) e a 

estabilização da forma aberta da lipase (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998).  

 

Tabela 5.2 Atividade de diferentes preparações TLL contra pNPB. TLL foi imobilizada em esferas de DVS-

agarose na presença de 0,01% de CTAB,. A atividade foi determinada a pH 7 e 25 °C, tal como indicado no 

ponto 2. A atividade é dada em U/mg de enzima (imobilizada) e solúvel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

TLL derivados Atividade (U/mg) 

Enzima solúvel 5,4 ±1,6 

Octil 25,05 ± 2,00  

DVS-pH5-EDA 8,7 ± 0,70  

DVS-pH5-pH10-EDA 12,2 ± 0,98  

DVS-pH7-EDA 4,38 ± 0,35  

DVS-pH7-pH10-EDA 7,63 ± 0,61  

DVS-pH10-EDA 8,21 ± 0,66  

DVS-pH10-pH10-EDA 14,35 ± 1,15  
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Como observado na Tabela 5.2, a atividade mais elevada foi obtida para a 

preparação DVS-TLL que foi imobilizada a pH 10 e incubada durante 72 h em pH alcalino 

(um aumento de 2,6 da atividade em comparação com a enzima livre), seguido das enzimas 

imobilizadas em pH 5 e incubadas a pH 10 durante 72 h. A preparação imobilizada a pH 10 

sem incubação foi mais ativa do que a preparação imobilizada a pH 7 e incubada a pH 10 

durante 72 h. A preparação menos ativa foi obtida por imobilização em pH 7 e bloqueio 

direto, sendo o único com uma atividade menor em comparação com a enzima livre (mais de 

80%). Assim, efetuamos uma caracterização mais profunda dessas seis preparações de DVS-

TLL imobilizadas. 

 

5.4.4. Caracterização dos biocatalisadores imobilizados 

 

5.4.4.1. Efeito do pH na Atividade contra p-NPB 

 

O efeito do pH sobre a atividade das diferentes preparações contra p-NPB é 

apresentado na Figura 5.10 Ressalta-se que a enzima livre não foi incluída devido aos 

problemas de agregação, o que torna difícil a compreensão dos resultados (PALOMO et al., 

2003; FERNANDEZ-LORENTE et al., 2003; PALOMO et al., 2004; PALOMO et al., 2005; 

FERNANDEZ-LORENTE et al., 2007). 

 

Figura 5.10. Efeito do pH sobre a atividade contra p-NPB de diferentes preparações TLL: círculos, linha preta 

sólida: pH 5; Círculos cinza, linha cinza sólido: pH 5-pH10; Quadrados, linha preta sólida: pH 7; Quadrados 

cinza, linha cinza sólida: pH 7-pH10; Triângulos, linha preta sólida: pH 10; Triângulos cinza, linha cinza sólida: 

pH10-pH10. Estrelas, linha preta tracejada: Octil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A enzima imobilizada em octil-agarose parece ter sua forma aberta estabilizada. 

Esta preparação apresenta um máximo de atividade em pH 9, mas a menor atividade (a pH 5) 

é de cerca de 60% deste valor. As preparações DVS-TLL bloqueadas logo após imobilização 

apresentaram um perfil semelhante, com a maior atividade no valor de pH mais elevado (pH 

10) e a atividade mínima, a pH 5. A diferença está na inclinação desta diminuição da 

atividade, a maior diminuição da atividade da enzima imobilizada foi a pH 5 (quase 6 vezes), 

enquanto que a enzima imobilizada a pH 7 e 10, a atividade diminuiu em torno de 40%. A 

incubação da enzima em condições alcalinas produziu um desvio para o máximo a pH 9, 

exceto para a enzima imobilizada a pH 5, que apresentou um plano entre pH 8 e 10.  

Além disso, a atividade em pH ácido, foi melhorada, de uma forma mais 

significativa para a enzima imobilizada a pH 5 (que duplicou a atividade residual a um pH de 

5 em comparação com as enzimas não incubadas). Esta resposta diferente da atividade de 

diferentes preparações de enzimas para o pH pode ser atribuída às alterações complexas que a 

enzima sofre durante a catálise: a abertura/fechamento das lipases, que é um ponto crítico na 

atividade desta enzima.  

As pequenas distorções ou redução da mobilidade da tampa podem alterar 

significativamente as características da enzima. Por exemplo, a enzima imobilizada em octil-

agarose já tem a forma aberta, de tal forma que apenas a reatividade do sítio ativo da enzima 

vai ser medido, enquanto que nas outras preparações podem haver um equilíbrio entre a forma 

aberta/fechada. 

 

5.4.4.2 Estabilidade térmica em diferentes condições 

 

A estabilidade térmica de todas as enzimas imobilizadas covalentemente é muito 

mais baixa do que a da preparação octil-TLL (imobilização por interação hidrofóbica com o 

suporte) (Tabela 5.11). Geralmente este tipo de preparação da lipase imobilizada é mais 

estável do que as preparações de lipase imobilizadas por ligação covalente (PALOMO et al., 

2002b) e, este resultado, que tem sido atribuído à forte estabilização da forma aberta mais 

ordenada da lipase (PETERS et al., 1996) e a baixa densidade de resíduos Lis na superfície da 

lipase. A preparação de glioxil-TLL, uma estratégia muito útil para dar uma intensa ligação 

covalente multipontual, não é possível, porque a enzima é inativada durante a imobilização 

sobre este suporte (RODRIGUES et al., 2009). 
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Com o foco nas preparações usando DVS, a incubação a pH 10 por 72 h melhorou 

a estabilidade de todos os biocatalisadores para os três valores de pH estudados, semelhante 

ao observado anteriormente para quimotripsina (Capítulo 3 desta tese). 

No entanto, a preparação mais estável depende da condição de inativação. Se a 

inativação é efetuada a pH 5, a enzima imobilizada a pH 7 e incubada a pH 10 é a mais 

estável, enquanto que a pH 7 e 9 a preparação mais estável é a que foi preparada a pH 10. Esta 

diferença pode ser consequência da relevância das diferentes áreas da proteína para a 

inativação sob diferentes condições (MANSFELD; ULBRICH-HOFMANN, 2000; 

MANSFELD et al, 1999). Assim, a incubação de TLL imobilizada em DVS em pH alcalino 

por um longo prazo pareceu melhorar a atividade enzimática e sua estabilidade. O efeito do 

pH de imobilização na estabilidade final das preparações suge uma orientação diferente da 

enzima sobre o suporte. 

 

Tabela 5.3 Meia-vidas (expresso em minutos) de diferentes preparações DVS-TLL (as preparações encontram-

se descritos no texto) sob diferentes condições de inativação. Os ensaios foram realizados tal como descrito na 

Seção 5.3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5.4.4.3. Estabilidade em presença solvente orgânico 

 

Neste ponto os resultados são totalmente diferentes. A preparação octil-TLL é o 

único biocatalisador que seguiu um perfil de inativação padrão (decaimento contínuo), talvez 

devido à liberação da enzima ao meio, causado pela alta concentração de solvente, e à rápida 

inativação da enzima livre (NAZZOLY RUEDA, JOSE CS DOS SANTOS, RODRIGO 

TORRES, CLAUDIA ORTIZ, OVEIMAR BARBOSA, 2015).  

 

Preparações de TLL Condições de inativação 

 pH 5, 45 
o
C pH 7, 50 

o
C pH 9, 45 

o
C 

DVS-pH5-EDA 15 ± 1,3 17 ± 1,1 18 ± 0,8 

DVS-pH5-pH10-EDA 27 ± 2,1 70 ± 2,1 67 ± 2,1 

DVS-pH7-EDA 50 ± 2,5 43 ± 1,4 43 ± 1,5 

DVS-pH7-pH10-EDA 85 ± 3,2 92 ± 2,1 94 ± 2,6 

DVS-pH10-EDA 14 ± 1,2 37 ± 2,3 60 ± 0,6 

DVS-pH10-pH10-EDA 23 ± 2,4 105 ± 4,1 103 ± 3,4 

Octil 150 min (100%) 150 min (100%) 150 min (100%) 
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Figura 5.11. A evolução da atividade de diferentes preparações TLL na presença de 70% (v / v) de acetonitrila, 

a 25ºC. As condições experimentais estão detalhadas na Seção 5.3. Círculos, linha preta sólida: pH 5; Círculos 

cinza, linha cinza sólida: pH 5-pH10; Quadrados, linha preta sólida: pH 7; Quadrados cinzas, linha cinza sólida: 

pH 7-pH10; Triângulos, linha preta sólida: pH 10; Triângulos cinza, linha cinza sólida: pH10-pH10. Estrelas, 

linhas tracejadas: Octil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Todas as preparações DVS-TLL sofreram uma "hiperativação" inicial transitória 

quando incubadas em 70% de acetonitrila/tampão aquoso. A enzima imobilizada em pH 7 e 

bloqueada em seguida, é aquele que apresenta o maior aumento na atividade. As preparações 

imobilizadas a pH 5 e 7 e incubadas em pH alcalino apresentaram uma hiperativação menor 

quando comparado com os biocatalisadores sem incubação, enquanto que a preparação 

imobilizada a pH 10 deu um hiperativação mais elevada após a incubação por um longo 

prazo. 

 

5.4.4.4. Atividade contra diferentes ésteres 

 

Por fim, foi analisada as atividades dos diferentes biocatalisadores TLL em 

diferentes meios de hidrólise (Tabela 5.4). Três substratos diferentes foram utilizados em três 

valores de pH diferentes: ésteres formados por um ácido alifático (hexanoato de etila), um 

aromático (fenilacetato) ou um aromático e um quiral (ácido mandélico). Diferenças no 

protocolo de imobilização da lipase, que podem produzir distorções ou endurecimento de 

áreas diferentes da proteína, pode ser uma ferramenta poderosa para sintonizar as 
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propriedades de lipase. Assim, as atividades específicas de TLL imobilizadas em diferentes 

suportes foram analisadas. 

Usando mandelato de metila, a atividade máxima foi encontrada em pH 8,5 para 

todas as preparações e os três valores de pH analisados (este ajuste com os resultados obtidos 

utilizando p-NPB, Figura 5.3). Com mandelato de metila a pH 5, o derivado mais ativo é a 

preparação onde a enzima foi imobilizada  a pH 5 e, em seguida, bloqueadas (a incubação em 

pH alcalino reduz ligeiramente a atividade), com octil-TLL a preparação é menos ativa (em 

oposição aos resultados obtidos utilizando p-NPB). Isto não ocorreu com as outras duas 

preparações, onde a incubação por um longo prazo em pH alcalino aumentou a atividade. 

Agora, a enzima imobilizada a pH 7 é mais ativa do que a enzima imobilizada a pH 10. A pH 

7, as atividades diminuem em todos os casos, mas as posições relativas são mais ou menos 

mantidas. Talvez haja um menor efeito da incubação alcalina das preparações. A pH 8,5 (do 

meio reacional), a atividade da enzima sofre um aumento drástico, sendo a enzima 

imobilizada a pH 5 a mais ativa. A diminuição da atividade da enzima imobilizada a pH 5, 

após incubação alcalina é agora mais significativa (281 U/mg -176 U/mg), a pH 7, a alteração 

é muito pequena (71 U/mg -70 U/mg) e no pH de 10, houve uma melhoria significativa (a 

partir de 109 U/mg -138 U/mg), as diferenças com a atividade utilizando octil-TLL são 

ampliadas em pH 8,5, a atividade é apenas 31 U/mg (7 vezes menor do que a preparação mais 

ativa). 

Utilizando o fenilacetato de metila, as atividades diminuíram em comparação com 

o mandelato de metila. Com este substrato o derivado mais ativo continou sendo a preparação 

com a enzima imobilizada em pH 5, e bloqueada depois da imobilização, quando a atividade 

foi medida em pH 7 e 8,5. O longo tempo de incubação do derivado apresentou um efeito 

positivo, quando a atividade foi medida em pH 5. A incubação em longo prazo tem efeitos 

diferentes dependendo do pH de imobilização e do pH de determinação da atividade. Para a 

enzima imobilizada, a pH 7 ou pH 10, a atividade diminuiu após a incubação alcalina a pH 5, 

mas melhorou quando medida a pH 7 ou 8,5. O pH em que a atividade máxima de cada 

derivado é encontrada difere em cada caso. A máxima a pH 5 é encontrada para a preparações 

DVS pH 5 + pH 10 (72 h), pH 7 e pH 10 (24 h). A preparação mais ativa com esse substrato 

foi com a enzima imobilizada em octil e em DVS a pH 10 e incubado por 72h, quando o pH 

de medida foi de 8,5. Assim como, quando a atividade foi medida em presença de pH 7, os 

derivados mais ativos foram com a enzima imobilizada em pH 5 e pH 7 + pH 10 (72h), 
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apresentaram alta atividade. As alterações do desempenho da enzima com o protocolo de 

imobilização, neste caso, são muito mais evidentes do que usando o substrato anterior. 

Usando hexanoato de etila, a atividade é muito maior do que com o substrato 

anterior. Com este substrato, o biocatalisador octil-TLL é mais ativo em todos os valores de 

pH avaliados. Entre as preparações DVS-TLL, a preparação mais ativa foi com o derivado 

preparado pela imobilização da enzima em pH 7 e incubado a pH 10 por 72h (pH 7 + 10 pH 

(72 h)) a pH 5 e 7, enquanto que a pH 8,5 a atividade mais elevada foi encontrada utilizando o 

derivado pH 5 + pH 10 (72 h). A incubação por longo prazo em pH alcalino tem efeitos 

positivos em certos casos, e negativos em outros. A enzima imobilizada a pH 5 sempre tem a 

atividade melhorada (isto não aconteceu com o substrato anterior), a enzima imobilizada a pH 

7 melhorou a atividade a pH 5 e 7 (uma forma muito significativa), mas diminuiu a pH 8,5, 

enquanto que a enzima imobilizada a pH 10 diminuiu a atividade em todos os valores de pH 

após a incubação por longo prazo. Todos as preparações DVS-TLL apresentaram a maior 

atividade em pH 5. A maioria tem um mínimo em pH 7, exceto pH 5 e pH 7 + pH 10 (72 h). 

Por outro lado, octil-TLL tem uma atividade muito semelhante a pH 5 e 7, com uma queda no 

pH 8,5. 
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Tabela 5.4. Atividade de diferentes preparações TLL contra diferentes substratos em diferentes condições. Os detalhes experimentais podem ser encontradas na Seção 5.3. 

MM, mandelato de metila; MPA, fenilacetato de metila; EH, hexanoato de etila. A atividade é dada em µmoles de substrato hidrolisado por minuto e mg de enzima 

imobilizada. *Atividade (x10
2
). 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Preparações de 

TLL 

 

*MM/ 

pH5 

*MM/  

pH7 

*MM/  

pH8.5 

*MPA/ 

pH5 

*MPA/  

pH7 

*MPA/  

pH8.5 

EH/ 

pH5 

EH/  

pH7 

EH/  

pH8.5 

DVS-pH5 48,05 ± 4,3 40,02 ± 0,3 281,08 ± 2,5 1,29 ± 0,12 1,57 ± 0,1 1,28 ± 0,1  5,59 ± 0,5  3,26 ± 0,3  2,99 ± 0,3 

DVS-pH5-pH10 42,88 ± 3,8 38,61 ± 3,5 176,58 ± 1,6 1,96 ± 0,17 0,29 ± 0,03 0,82 ± 0,07  11,09 ± 0,9  3,31 ± 0,3  6,37 ± 0,6 

DVS-pH7 19,77 ± 1,7 17,77 ± 1,6 71,64 ± 6,4 0,64 ± 0,06 0,13 ± 0,1 0,3 ± 0,03  3,78  ± 0,3  1,72  ± 0,2  3,06 ± 0,3 

DVS-pH7-pH10 25,41 ± 2,3 17,55 ± 1,6 70,65 ± 6,4 0,48 ± 0,04 0,91 ± 0,1 0,46 ± 0,04  28,16 ± 2,5  9,59 ± 0,9  2,31 ± 0,2 

DVS-pH10 15,01 ± 1,3 13,08 ± 1,2 109,33 ± 9,8 0,63 ± 0,06 0,15± 0,01 0,48 ± 0,04  7,91 ± 0,7  2,11 ± 0,9  2,26 ± 0,2 

DVS-pH10-pH10 19,11 ± 1,7 16,37 ± 1,5 138,33 ± 12,5 0,35 ± 0,03 0,31 ± 0,01 0,62 ± 0,06  6,01 ± 0,5  0,92 ± 0,1  1,38 ± 0,1 

Octil 15,11 ± 1,4 10,42 ± 0,9 31,33 ± 2,8 0,44 ± 0,48 0,52 ± 0,05 0,64 ± 0,05 72,64 ± 6,5 75,09 ± 6,7 42,65 ± 3,8 
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5.5 Conclusão 

 

Agarose ativada com DVS pode ser um suporte promissor para a imobilização de 

enzimas. A reação enzima-suporte muito forte pode, em certos casos, conduzir à inativação da 

enzima. Assim, algumas das lipases utilizadas reduziram sua atividade contra p-NPB de uma 

forma drástica, mas os resultados usando TLL são muito positivos.  

A imobilização de TLL pode ser efetuada em diferentes valores de pH, e a 

posterior incubação a pH 10 durante 72 h permitiu melhorar a estabilidade da enzima. O 

efeito sobre a atividade da enzima desta incubação alcalina a longo prazo, tanto por ser 

negativo, apresentado em certos casos, quanto muito positivo (mas não em todos os casos). 

Os diferentes protocolos de imobilização em suportes ativado com DVS possuem 

uma influência dramática nas características catalíticas da enzima: a atividade da enzima, a 

estabilidade e especificidade são fortemente moduladas, e também a influência do pH sobre as 

propriedades finais da enzima. Isto é conseguido apenas alterando o valor do pH na primeira 

etapa de imobilização da enzima em esferas de DVS-agarose, sugerindo a imobilização da 

enzima com diferentes orientações sobre o suporte, principalmente quando se compara as 

preparações incubadas por um longo prazo em pH alcalino, em que as possibilidades de 

ligação covalente multipontual entre a enzima e suporte devem ser quase idênticas. Isto é 

ainda mais fácil do que a utilização de glutaraldeído para a obtenção de preparações de lipase 

com diferentes propriedades (BARBOSA et al., 2012). 

Por outro lado, os resultados indicam que é muito difícil prever o efeito do 

protocolo de imobilização sobre um substrato com base nos resultados com outros substratos. 

Isso também ocorreu em outros casos, como nas lipases imobilizadas em suporte estireno-

divinilbenzeno via ativação interfacial (GARCIA-GALAN et al., 2014a), quando após a 

imobilização a atividade contra p-NPB quase desapareceu, sugerindo que as preparações de 

RML, Lecitase e PFL devem ser avaliadas contra os substratos verdadeiros antes de descartá-

las definitivamente. 

Assim, suportes ativados com DVS parece ser uma boa fonte de diversidade na 

elaboração de uma biblioteca de biocatalisadores imobilizados para aplicação em um processo 

em particular com boas perspectivas de sucesso (RODRIGUES et al., 2013). 
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6.1. Resumo 

 

A lipase B de Candida antartica (CALB) foi imobilizada em agarose ativada com (DVS) sob 

diferentes condições. Triton X-100 (0,3%) foi adicionado à suspensão de imobilização para 

impedir a imobilização por ativação interfacial. A taxa de imobilização foi mais rápida a pH 

10, e mais lenta a pH 5, mas após 24 h usando uma razão de 1/3 (suporte/ solução CALB), 

toda a enzima tinha sido imobilizada. A incubação adicional a pH 10 durante 72 h, antes do 

bloqueio do suporte com etilenodiamina, permitiu melhorar muito a estabilidade da enzima. 

Esta incubação alcalina produziu efeitos positivos sobre a atividade da enzima, usando p-

nitrofenil butirato como substrato, em oposição à diminuição da atividade enzimática e o 

suporte se unem por uma intensa ligação covalente multipontual. Características da enzima 

(atividade, estabilidade, especificidade contra diferentes substratos, influência do pH sobre as 

propriedades da enzima) foram bastante diferentes usando as diversas preparações com 

CALB, sugerindo uma diferente orientação da enzima sobre o suporte. A incubação alcalina 

por 72h produziu um incremento da atividade da enzima com diversos substratos, mas não 

foram todos os biocatalisadores, algumas das preparações de DVS-CALB exibiram uma 

atividade específica superior à octil-CALB.  

 

Palavras-chave: Imobilização de enzimas. Estabilização da enzima. Hiperativação de Lipase. 

Ativação interfacial. Suportes com divinilsulfona. 
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6.2 Introdução 

 

As lipases são as enzimas mais utilizadas em biocatálise (JAEGER; EGGERT, 

2002; JAEGER; REETZ, 1998; PANDEY et al, 1999; SCHMID; VERGER, 1998; 

SHARMA; CHISTI; BANERJEE, 2001; ZHANG et al, 2014), devido a sua ampla 

especificidade de substrato, alta estabilidade sob uma vasta gama de condições e meios de 

reação (solvente aquoso, orgânico, solventes neotéricos) (ADLERCREUTZ, 2013; FAN; 

QIAN, 2010; LOZANO; BERNAL; NAVARRO, 2012; LOZANO; BERNAL; VAULTIER 

de 2011; LOZANO et al., 2013) e ampla variedade de reações, por exemplo, hidrólise, 

esterificações, aminações, acidólise, transesterificações (JAEGER; EGGERT, 2002; Jaeger; 

REETZ, 1998; PANDEY et al, 1999; SCHMID; VERGER, 1998; SHARMA; CHISTI; 

BANERJEE, 2001; ZHANG et al., 2014), e também outras reações promíscuas como 

peridrólise ou formação de ligação C-C síntese) (LI et al., 2008; BUSTO;FERNÁNDEZ; 

2010; KAPOOR; GUPTA, 2012) de que eles são capazes de catalisar. 

Além disso, as propriedades das lipases, incluindo seletividade, especificidade e 

atividade são muito facilmente moduladas por praticamente qualquer alteração da enzima ou 

nos meios de reação incluindo a manipulação genética (TURNER, 2009; BORNSCHEUER; 

POHL, 2001), meio de engenharia (PALOMO et al., 2002a), a modificação químico-físico da 

superfície da enzima por polímeros ou pequenos reagentes (RODRIGUES;. BERENGUER-

MURCIA; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; GARCIA-GALAN et al, 2014b; SANTOS et 

al, 2014), ou através de imobilização (BARBOSA et al, 2013; GARCIA-GALAN et al, 2011; 

HERNANDEZ; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011;  RODRIGUES et al, 2013a). 

 Isto é devido à flexibilidade de seu centro ativo, consequência das mudanças 

conformacionais que as lipases sofrem durante a catálise, envolvendo o deslocamento de uma 

cadeia de oligopéptidos (plana ou tampa) que normalmente isola o centro ativo das lipases do 

meio (BRZOZOWSKI et al, 1991; CYGLER; SCHRAG, 1999; JAEGER et al, 1993; KIM et. 

al, 1997). A forma aberta das lipases torna-se fortemente adsorvida em seus substratos 

naturais (gotas de óleos) e qualquer outra superfície hidrofóbica, tornando-se estabilizada 

(SCHMID; VERGER, 1998; VERGER, 1997; CAMBILLAU et al., 1996). 

Imobilização de enzimas é um pré-requisito para a maioria dos processos 

industriais, como uma forma de recuperar facilmente e reutilizar estes biocatalisadores 

relativamente caros e para evitar a contaminação do produto (BRADY; JORDAAN, 2009; 

CHIBATA; TOSA; SATO, 1986; HARTMEIER, 1985; KATCHALSKI-Katzir, 1993; 
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KENNEDY, MELO, JUMEL, 1990; KLIBANOV, 1983). Assim, o uso da imobilização de 

enzimas para a melhoria de outras características da proteína parece ser um objetivo muito 

adequado no projeto de um biocatalisador, e, de fato, tem sido relatado melhoria na 

estabilidade da enzima, a atividade, seletividade, etc através da imobilização (FERNANDEZ-

LAFUENTE, 2009; GUZIK, HUPERT-KOCUREK, WOJCIESZYŃSKA, 2014; 

HERNANDEZ, FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; MATEO et al, 2007; PETKAR et al, 

2006; RODRIGUES et al, 2013b). 

 A modulação das propriedades catalíticas das lipases por imobilização baseia-

se no envolvimento de diferentes regiões da enzima que interagem com o suporte e no 

controle do grau de interação enzima-suporte, (RODRIGUES et al, 2013a; FERNANDEZ-

LAFUENTE, 2011; BARBOSA et al, 2013).; isso pode gerar diferentes nano-ambientes no 

entorno da enzima, pode distorcer as regiões envolvidas na imobilização, ou apenas pode 

evitar algum movimento durante a abertura/fechamento, mudanças conformacionais. Isto foi 

conseguido através da utilização de diferentes protocolos de imobilização, que envolvem 

diferentes porções da enzima na imobilização, (HERNANDEZ; FERNANDEZ-LAFUENTE, 

2011; RODRIGUES et al, 2013b; BARBOSA et al, 2013.).  

No entanto, em alguns casos, um suporte versátil pode permitir imobilizar uma 

enzima por diferentes orientações, controlando as condições de imobilização (BARBOSA et 

al., 2013). Este é o caso de suportes hetero- funcionais, com glutaraldeído. Este suporte foi 

usado para ter até quatro preparações diferentes de uma lipase, alterando a força iônica ou a 

adição de detergentes durante a imobilização (BARBOSA et al., 2012b; BARBOSA et al., 

2014). 

Suportes ativados com divinilsulfona tem sido utilizados para a imobilização bem 

sucedida de algumas proteínas (BALA OENICK et al, 1990; BEGARA-MORALES et. al, 

2013; BRYJAK, LIESIENE, KOLARZ, 2008; LÁBUS et. al, 2011; LOPEZ-JARAMILLO et. 

al, 2012; MEDINA-CASTILLO et. al, 2012; MORALES-SANFRUTOS et. al, 2010; 

ORTEGA-MUÑOZ et. al, 2010; PRIKRYL et. al, 2012). Recentemente, o suporte ativado 

com divinilsulfona foi descrito como adequado para estabilizar enzimas via ligação covalente 

multipontual (Capítulo 3 desta tese). O grupo reativo é muito estável em uma ampla gama de 

valores de pH (de 4 a 10), capaz de reagir com a amina primária e secundária, hidroxila, fenil, 

tiol e grupos imidazol (DOS SANTOS, JOSÉ CS; ROBERTO FERNANDEZ-LAFUENTE, 

2015).  
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No entanto, a reatividade de cada grupo de enzima em relação ao suporte 

vinilsulfona diferia muito, e também foi muito influenciado pelo valor do pH (Capítulo 3 

desta tese). Assim, alterando as condições de imobilização, foi possível imobilizar uma 

enzima através de diferentes orientações sobre suportes ativados com divinilsulfona (Capítulo 

3 desta tese). O tempo de incubação mais longo em pH alcalino permitiu aumentar o número 

de ligações enzima-suporte, aumentando a rigidez da enzima (Capítulo 3 desta tese). 

Neste capitulo, serão apresentados os resultados obtidos na imobilização sob 

diferentes condições da lipase mais popular, a lipase do tipo B de Candida antarctica, 

(ANDERSON, LARSSON, KIRK, 1998; GOTOR FERNÁNDEZ, BUSTO, GOTOR, 2006) 

em agarose ativada com divinilsulfona. A atividade hidrolítica contra diferentes substratos e a 

estabilidade em diferentes condições foi estudada. 

 

6.3 Material e Métodos 

 

6.3.1. Material 

 

Lipase B de Candida antarctica (CALB) foi gentilmente doada pela Novozymes 

(Espanha), p-nitrofenil butirato (p-NPB), divinilsulfona (DVS), triton X100, etilenodiamina 

(EDA), ácido 8-anilino-1-naftalenosulfônico (ANS ), 2-mercaptoetanol, mandelato de metila, 

fenilacetato de metila,  hexanoato de etila foram adquiridas da Sigma Chemical Co. (St. 

Louis, MO, EUA). Octil Sepharose 4BCL e brometo de cianogênio Sepharose 4BCL (CNBr) 

eram da GE Healthcare. Todos os reagentes e solventes eram de grau analítico.  

Todos os ensaios foram realizados em triplicata e os resultados são apresentados 

como a média destes valores e o desvio padrão (geralmente abaixo de 10%). 

 

6.3.2. Determinação da atividade da enzima 

 

Este ensaio foi realizado medindo o aumento da absorvância a 348 nm produzido 

pela liberação de p-nitrofenol na hidrólise de p-NPB 0,4 mM em fosfato de sódio 50 mM a 

pH 7,0 e 25 ° C (ε = 5150 M 
-1

 cm
-1

 sob estas condições). Para iniciar a reação, 50-100 µl de 

solução de lipase ou de suspensão foram adicionadas a 2,50 mL da solução de substrato. Uma 

unidade de atividade (U) foi definida como a quantidade de enzima que hidrolisa 1 µmol de p-

NPB por minuto sob as condições anteriormente descritas. A concentração de proteína foi 
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determinada pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976), albumina de soro bovino foi 

utilizada como referência. As equações utilizadas para o cálculo da atividade enzimática estão 

disponíveis no apêndice B desta tese. 

Nos estudos dos efeitos do pH sobre a atividade da enzima, o protocolo foi 

semelhante, mas o tampão nas medições foi alterado de acordo com o valor de pH: acetato de 

sódio 100mM a pH 5, fosfato de sódio 100mM a pH 6-8 e borato de sódio 100mM a pH 9 -

10. A 25 ºC, todas as preparações permaneceram totalmente ativas após incubação durante 

várias horas em qualquer destes valores de pH. 

 

6.3.3 Imobilização de CALB em octil-agarose 

 

A lipase CALB foi imobilizada em octil-agarose a baixa força iônica, como 

anteriormente descrito (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998). Um volume de 1,6 mL de 

enzima comercial (contendo 6,9 mg / mL de proteína) foi diluída em 88,4 mL de fosfato de 

sódio 5 mM a pH 7, usando-se uma relação de 1/10 solução suporte-enzima (m/v) durante 60 

min. Suspensão e amostras do sobrenadante foram retirados para avaliação da imobilização 

por meio de determinação da atividade enzimática, tal como descrito no tópico 6.3.2. Esta 

estratégia de imobilização também permitiu a purificação das lipases (FERNANDEZ-

LAFUENTE et al., 1998). 

 

6.3.4. Imobilização de CALB em CNBr-agarose 

 

Imobilização de CALB em CNBr foi realizada seguindo um protocolo 

previamente descrito para esta enzima (BARBOSA et al., 2012a). Um volume de 1 mL de 

CALB comercial foi diluída em 99 mL de fosfato de sódio 5 mM a pH 7. Em seguida, 

adicionaram-se 6 g de suporte úmido. Depois de 90 min a 4 °C sob agitação a 250 rpm, cerca 

de 56% de lipase ficou imobilizada no suporte. A reação enzima-suporte foi terminada por 

incubação do suporte com etanolamina 1 M a pH 8, durante 2 h. Finalmente, a preparação 

imobilizada foi lavada com água destilada. 
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6.3.5. Imobilização de CALB em DVS- agarose 

 

6.3.5.1. Preparação de DVS-agarose.  

 

Divinilsulfona (1,5 mL) foi adicionada à 40 mL de uma solução de carbonato de 

sódio 333 mM a pH 12,5 e agitada até a mistura se tornar-se homogênea. Em seguida, 2 g de 

agarose foram adicionados e deixados sob agitação suave durante 35 minutos (Capítulo 3 

desta tese). Finalmente, o suporte ativado foi lavado com um excesso de água destilada e 

armazenado a 4 °C. 

 

6.3.5.2 Imobilização de CALB em DVS-agarose.  

 

Uma porção de 10 g de suporte foi suspenso em 100 mL de soluções de CALB 

(concentração máxima de proteína foi de 1 mg / mL) a 25 °C utilizando 10 mM de diferentes 

tampões (acetato de sódio a pH 5, fosfato de sódio a pH 7 ou carbonato de sódio a pH 10). Em 

alguns casos, triton X100 (0,1% v/v) foi adicionado. Em outros casos, as preparações de 

lipase imobilizada foram filtradas e uma porção dos derivados foi incubada em 100 mL de 

tampão bicarbonato de sódio 100 mM a pH 10,0 e 25 °C durante 72 h.  

Como um ponto final da reação enzima/ suporte, todos os biocatalisadores 

imobilizados foram incubados em EDA 1M a pH 10 e 25 °C durante 24 h para bloquear os 

grupos reativos restantes no suporte (este foi o melhor reagente de bloqueio para a enzima 

quimotripsina quando se usou este suporte) (Capítulo 3 desta tese). Finalmente, a preparação 

imobilizada foi lavada com um excesso de água destilada e armazenada a 4 °C. 

 

6.3.5.3. Inativação térmica de diferentes preparações de CALB imobilizada 

 

Para verificar a estabilidade dos diferentes derivados de enzimas, 1 g de enzima 

imobilizada foi suspenso em 5 mL de solução tampão de acetato de sódio 50 mM a pH 5, 

fosfato de sódio 50 mM a pH 7 ou carbonato de sódio 50 mM a pH 9 a temperatura de 55 
o
C 

para todos os tampões utilizados. Periodicamente, foram retiradas amostras e a atividade foi 

medida usando p-NPB. As meias-vidas foram calculadas de acordo com o modelo de Sadana 

e Henley (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1993). 
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6.3.5.4 Os ensaios de estabilidade na presença de dioxano 

 

Preparações de enzima foram incubadas em 70% dioxano/30% tampão Tris 100 

mM a pH 7 e com temperaturas de 25 
o
C para proceder à sua inativação. Periodicamente, 

foram retiradas amostras e a atividade foi medida utilizando-se p-NPB como descrito acima. 

As meia-vidas foram calculadas a partir dos cursos de inativação observados. O dioxano 

apresentado nas amostras de medição não teve um efeito significativo sobre a atividade da 

enzima. 

 

6.3.5.5 Hidrólise de mandelato de metila 

 

Para este experimento 200 mg das preparações imobilizadas foram adicionadas à 

2 mL de substrato mandelato de metila 50 mM em acetato de sódio 100 mM a pH 5, fosfato 

de sódio 100 mM a pH 7 ou o carbonato de sódio 100 mM a pH 9 e 25 °C, sob agitação. A 

conversão foi analisada por RP-HPLC (Spectra Physic SP 100 acoplado com um detector de 

UV SP SpectraPhysic 8450) usando coluna Kromasil C18 (15 cm x 0,46 centímetros).  

As amostras (20 µL) foram injetadas e eluídas a um fluxo de 1,0 mL/min 

utilizando acetonitrila/acetato de amônio 10 mM (35%:65%, v/v) a pH 2,8 como fase móvel e 

detecção por UV a 230 nm. O ácido mandélico tem um tempo de retenção de 2,5 minutos, 

enquanto o éster tem um tempo de retenção de 10 minutos. Uma unidade de atividade 

enzimática foi definida como a quantidade de enzima necessária para produzir 1 µmol de 

ácido mandélico por minuto sob as condições descritas acima. A atividade foi determinada em 

triplicata com uma conversão variando de 20-30%, e os dados são apresentados como valores 

médios. 

 

6.3.5.6 A hidrólise do fenilacetato de metila 

 

Para este experimento 200 mg das preparações imobilizadas foram adicionados a 

2 mL de solução contendo substrato fenilacetato de metila (5 mM) em tampão 100 mM 

contendo 50% de CH3CN. Os tampões eram de acetato de sódio a pH 5, fosfato de sódio a pH 

7 e bicarbonato de sódio a pH 8,5. Todos os experimentos foram realizados a 25 
o
C sob 

agitação. A conversão foi analisada por RP-HPLC (Spectra Physic SP 100 acoplado com um 

detector de UV SP SpectraPhysic 8450) usando coluna Kromasil C18 (15 cm x 0,46 
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centímetros). As amostras (20 µL) foram injetadas e eluídas a uma vazão de 1,0 mL/min 

utilizando uma mistura de acetonitrila: solução aquosa 10 mM de acetato de amónio (35: 65, 

v/v) e pH 2,8, como fase móvel e a detecção UV era realizada a 230 nm. O ácido fenilacético 

tem um tempo de retenção de 3 minutos, enquanto o éster fenilacetato de metila tem um 

tempo de retenção de 12 minutos.  

Uma unidade de atividade enzimática foi definida como a quantidade de enzima 

necessária para produzir 1 µmol de ácido fenilacético por minuto sob as condições descritas 

acima. A atividade foi determinada em triplicata, com um máximo de conversão de 20-30%, e 

os dados são apresentados como valores médios. 

 

6.3.5.7 A hidrólise do acetato de hexanoato 

 

A atividade enzimática foi determinada através da utilização de hexanoato de 

etila, onde 200 mg das preparações imobilizadas foram adicionadas a 2 mL de substrato (25 

mM) em tampão 50 mM que contém 50% de CH3CN. O tampão foi acetato de sódio 50 mM a 

pH 5, fosfato de sódio 50 mM a pH 7 e bicarbonato de sódio 50 mM a pH 8,5. Todas as 

experiências foram realizadas a 25 °C, sob agitação.  

A conversão foi analisada por RP-HPLC (Spectra Physic SP 100 acoplado com 

um detector de UV Spectra Physic SP 8450) usando uma coluna Kromasil C18 (15 cm x 0,46 

centímetros). As amostras (20 µL) foram injetadas e eluída a um fluxo de 1,0 mL/min 

utilizando / solução de acetonitrilo 10 mM de acetato de amónio aquoso (50:50, v/v) e pH 3,2 

como fase móvel e detecção UV foi efetuada a 208 nm .  

O ácido hexanóico tem um tempo de retenção de 3,4 minutos, enquanto o éster 

tem um tempo de retenção de 14,2 minutos. Uma unidade de atividade enzimática foi definida 

como a quantidade de enzima necessária para produzir 1 µmol de ácido hexanóico por minuto 

sob as condições descritas acima. A atividade foi determinada em triplicata, com um máximo 

de conversão de 20-30%, e os dados são apresentados como valores médios. 
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6.4 Resultados 

 

6.4.1. Imobilização de CALB em agarose ativada com divinilsulfona a diferentes valores de 

pH 

 

A Figura 6.1 mostra os perfis de imobilização de CALB a pH 5, 7 e 10. 

Surpreendentemente, a imobilização foi muito rápida nas três condições, apesar da reatividade 

da maior parte dos grupos nucleófilos de uma proteína contra vinilsulfona seja bastante 

reduzida a pH 5 (DOS SANTOS, JOSÉ CS; ROBERTO FERNANDEZ-LAFUENTE, 2015). 

Além disso, observa-se um aumento na atividade da enzima após a imobilização, em cerca de 

50%, nos 3 casos. 

 

Figura 6.1. Perfis de imobilização de CALB a pH 5, 7 e 10 em DVS-agarose. Círculos, linha preta sólida: 

suspensão pH 5; círculos, linha tracejada: sobrenadante pH 5; quadrados, linha preta sólida: suspensão pH 7; 

quadrado, linha tracejada: sobrenadante pH 7; Triângulos, linha preta sólida: suspensão pH10; Triângulos, linha 

tracejada: sobrenadante pH10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Estes fatos podem ser explicados se a enzima foi imobilizada por meio de outro 

mecanismo, como uma adsorção física, por exemplo, através de ativação interfacial da lipase 

na camada divinilsulfona bastante hidrofóbica na superfície de agarose (FERNANDEZ-

LAFUENTE et al., 1998). Esta característica de hidrofobicidade do suporte não foi detectada 

usando quimotripsina (DOS SANTOS, JOSÉ CS; ROBERTO FERNANDEZ-LAFUENTE, 

2015). A Figura 6.2 mostra a estrutura do grupo de ativação (MORALES-SANFRUTOS et 
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al., 2010; ORTEGA-MUÑOZ et al., 2010). Este grupo (DVS) é moderadamente hidrofóbico, 

uma camada densa deste grupo pode permitir a ativação interfacial das enzimas na superfície 

(FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998).  

Para verificar se alguma adsorção física pode ser a causa da imobilização da 

CALB, os grupos reativos no suporte foram bloqueados por incubação com 2-mercaptoetanol 

ou destruídos por incubação a pH 12 e 50 °C (DOS SANTOS, JOSÉ CS; ROBERTO 

FERNÁNDEZ-LAFUENTE , 2015). Estes suportes não reativos foram incubados na presença 

de CALB e mesmo embora os efeitos sobre a atividade da enzima não eram idênticos, as taxas 

de imobilização, independente do pH, manteve-se muito semelhante ao do suporte ativado 

(resultados não mostrados).  

Após estes tratamentos, os aminoácidos não podem se imobilizar sobre o suporte, 

porque a sua reatividade foi destruída, e a imobilização da enzima confirmou que a ligação 

covalente não foi o primeiro passo para a imobilização de CALB em agarose ativada com 

DVS no experimento anterior. 

 

Figura 6.2. A estrutura do grupo de ativação. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6.4.2 Efeito do Triton X-100 na imobilização de CALB em suporte ativado com 

divinilsulfona 

 

O detergente é capaz de remover a enzima do suporte hidrofóbico, mesmo um 

muito hidrofóbico, e pode ser usado para evitar a imobilização por ativação interfacial 

(HERNANDEZ; GARCIA-GALAN; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011), (GARCIA-

GALAN et ai, 2014 ). Ao adicionar progressivamente Triton X-100 ao meio (DVS-suporte e a 

suspensão da lipase) foi possível reduzir a adsorção da enzima sobre o suporte inativado 

(Figura 6.3). 

 

Figura 6.3. Efeito da inclusão progressiva de Triton X-100 na imobilização de CALB. Círculos, linha preta 

sólida: sobrenadante sem Triton X-100; quadrados, linha preta  sólido: sobrenadante com 0,05% de Triton X-

100; triângulos, linha preta  sólido: sobrenadante com 0,15% de Triton X-100; losangos, linha preta sólida: 

sobrenadante com 0,3% Triton X-100. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Utilizando 0,3% de detergente, CALB não foi imobilizada em qualquer dos 

suportes inativados. Estes resultados confirmam que a imobilização neste suporte foi baseada 

na ativação interfacial de CALB na superfície bastante hidrofóbica do suporte. Na verdade, 

quando as enzimas adsorvidas sobre o suporte reativo a pH 5 ou 7 foram incubadas na 

presença de detergente após a imobilização, mais de 80% da enzima foi liberada do suporte. 

Para os biocatalisadores preparados a pH 10, no entanto, menos de 10% da enzima 

imobilizada foi liberada, o que mostra que a maior parte da enzima foi covalentemente ligada 

ao suporte (embora não seja clara qual é o primeiro passo da imobilização: ligação covalente 
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ou ativação interfacial; mas pelo menos um 10% das moléculas de enzima não estão 

covalentemente imobilizadas depois de 3 horas mas já está imobilizada). 

Assim, um novo lote de CALB imobilizada em DVS-agarose foi preparado a pH 

5, 7 e 10, mas na presença de detergente suficiente para prevenir a adsorção de lipase no 

suporte DVS-agarose (0,3% de Triton X-100) (Figura 6.4). A imobilização foi relativamente 

rápida a pH 10 (imobilização completa depois de 3 h). A pH 7, a imobilização foi mais lenta 

(70% após 24 h) e a pH 5, ainda mais lento (com menos de 30% após 24 h). Estes resultados 

são mais bem comparados com a reatividade química esperada dos grupos presentes na 

enzima, a diferentes valores de pH em relação ao suporte ativado com DVS (DOS SANTOS, 

JOSÉ CS; ROBERTO FERNANDEZ-LAFUENTE, 2015). 

 

Figura 6.4. Perfis de imobilização de CALB em pH 5, 7 e 10.. Círculos, linha preta sólida: suspensão pH 5; 

círculos, linha tracejada: sobrenadante pH 5; quadrados, linha preta sólida: suspensão pH 7; quadrado, linha do 

tracejada: sobrenadante pH 7; Triângulos, linha preta sólida : suspensão pH10; Triângulos, linha tracejada: 

sobrenadante pH10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Considerando a atividade, a imobilização a pH 10 produziu um aumento na 

atividade da enzima (cerca de 30%), enquanto que nos outros valores de pH, a atividade 

diminuiu ligeiramente após imobilização. Este resultado é curioso, já que pode não ser devido 

a uma menor intensidade da reação enzima-suporte (Capítulo 3 desta tese), acredita-se que é 

causado por uma orientação diferente da enzima no suporte. Para aumentar o rendimento de 

imobilização, uma proporção de 1 g de suporte a 3 mL de suspensão de enzima foi usado, sob 
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estas condições CALB foi quase completa imobilizada mesmo a pH 5 depois de 24 h 

(resultados não mostrados). 

 

6.4.3 Efeito da incubação em pH alcalino sobre a atividade da enzima 

 

Após imobilização, e de modo a favorecer a imobilização covalente multipontual, 

os três biocatalisadores imobilizados (imobilizada a pH 5, 7 ou 10) foram incubados a pH 10 

durante 72 h, após a lavagem do detergente. Os resultados são mostrados na Figura 6.5. A 

preparação imobilizada a pH 10 aumentou a atividade durante 48 h, e depois manteve esse 

valor constante (perto de 170%). 

 

Figura 6.5. Efeito da incubação de longo termo em pH alcalino (pH = 10) na atividade da enzima CALB 

imobilizada em DVS-agarose a diferentes valores de pH. Os círculos, a linha preta sólida: pH 5; quadrado, linha 

preta sólida: pH 7; Triângulos, linha preta sólida : pH10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A enzima imobilizada a pH 7 sofreu um aumento na atividade durante a incubação 

alcalina (cerca de 220%), e este efeito foi ainda mais relevante se a enzima tinha sido 

imobilizada a pH 5 (mais de 250%). As preparações mais ativas foram as incubadas a pH 10 

em todos os casos (Tabela 6.1), mesmo embora, sob estas condições, uma reação química 

mais elevada entre a enzima e o suporte deve ocorrer. Este incremento na atividade da enzima 

após incubação em pH alcalino pode ser explicado como uma função das distorções causadas 
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pela reação enzima / suporte que, neste caso, apresentaram efeitos positivos sobre a atividade 

da enzima. 

 

Tabela 6.1. Atividades das diferentes preparações de CALB contra p-NPB. DVS-CALB foi bloqueada usando 

EDA. Atividade foi determinada a pH 7 e 25 °C. A atividade é dada em µmol de substrato hidrolisado por 

minuto e mg de enzima imobilizada.  

 

 

Biocatalisador Atividade (U/mg) 

DVS-pH 5-EDA 7,79 ± 1,7 

DVS-pH5 /pH10-EDA 22,3 ± 2,2 

DVS-pH7-EDA 20,44 ± 2,9 

DVS-pH7 /pH10-EDA 27,15 ± 2,5 

DVS-pH10 (2 h) EDA 23,79 ± 1,91 

DVS-pH (72 h)-EDA 32,15 ± 1,94 

Octil 16,92 ± 2,16 

CNBr 5,90 ± 1,17 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A fim de comparar as propriedades das enzimas após a imobilização, CALB 

também foi imobilizada em Octil e CNBr-agarose. A enzima imobilizada em octil-agarose 

(resultados não apresentados) apresentou menos de 60% da atividade da enzima imobilizada e 

incubada a pH 10. Deve ser considerado que a pequena tampa de CALB faz com que a 

atividade da enzima não seja significativamente aumentada após imobilização em octil-

agarose (cerca de 10%). A enzima imobilizada sobre CNBr- agarose não sofreu alteração 

significativa na sua atividade (Tabela 6.1). 

 

6.4.4 Caracterização dos biocatalisadores imobilizados 

 

As 6 novas preparações covalentes foram comparadas entre si e também com os 

dois protocolos padrão de imobilização, CALB imobilizada em CNBr e em Octil-agarose. 

 

6. 4. 4.1. Verificação da atividade X pH frente a p-NPB 

 

A Tabela 6.1 mostra as atividades das 6 preparações em condições normais após o 

bloqueio. É evidente a hiperativação provocada pela incubação alcalina a pH 10, a enzima 

imobilizada a pH 5 começou com 2 vezes menos atividade do que a enzima imobilizada a pH 
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10, mas depois da incubação alcalina, o maior aumento na atividade da enzima permitiu quase 

que equilibrar as atividades observadas.  

Todos (exceto a enzima imobilizada apenas a pH 5) são mais ativos do que a 

preparação de octil-agarose, que também é um pouco mais ativa do que a preparação CNBr-

agarose. A Figura 6.6 mostra o perfil de atividade de enzima / pH utilizando as diferentes 

amostras imobilizadas. A principal diferença é encontrada na comparação entre as enzimas 

imobilizadas em diferentes suportes. A enzima imobilizada em CNBr-agarose apresentou o 

máximo de atividade a pH 7, com uma redução acentuada em valores de pH ácidos ou 

alcalinos (atividade foi cerca de 40% a pH 5 e 10).  

 

Figura 6.6 Efeito do pH sobre a atividade contra p-NPB das diferentes preparações de CALB. As condições 

experimentais estão detalhadas na Seção 2. Círculos, linha preta sólida: pH 5; Círculos cinza, linha cinza sólido: 

pH 5-pH10; Praças, linha preta sólida: pH 7; Quadrados cinzas, linha cinza sólido: pH 7-pH10; Triângulos, linha 

preta sólida: pH10; Triângulos cinza, linha cinza sólido: pH10-pH10. Estrelas, linha preta sólida: Octil; Estrelas 

cinzentas, linha cinza sólida: CNBr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Usando octil-agarose como suporte, a atividade máxima foi encontrada a pH 8, e a 

diminuição da atividade em valores de pH ácidos e alcalinos é mais branda (55% a pH 5 e 

70%, a pH 10). A imobilização da enzima sobre o suporte DVS em diferentes condições 

apresentou uma atividade máxima quando foram utilizados valores elevados de pH (pH10), e  

apenas ligeiras diferenças foram encontradas quando a imobilização foi realizada em valores 

menores de pH ou quando os derivados foram incubados por longo período em pH alcalino. 

A enzima imobilizada a pH 5 mostrou um 18% ou 25% da atividade máxima a pH 

5, antes e após a incubação em pH alcalino, respectivamente. Ambas as preparações de 
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enzimas imobilizadas em pH 7 exibiram 40% da atividade máxima a pH 5, enquanto que as 

preparações imobilizadas a pH 10 apresentaram cerca de 30% desta atividade. 

 

6.4.4.2. Estabilidade térmica sob diferentes condições a diferentes valores de pH. 

 

A Tabela 6.2 apresenta a meia-vida das diferentes preparações de CALB sob 

diferentes condições de inativação. Só se apresentam os resultados obtidos na temperatura em 

que as inativações têm uma taxa que permitiu a obtenção de resultados confiáveis em um 

tempo razoável. 

 

Tabela 6.2. O tempo de meia-vida (expressas em minutos) das diferentes preparações de CALB sob diferentes 

condições de inativação.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A preparação mais estável foi obtida utilizando octil-agarose, quando as 

inativações foram realizadas a pH 5 ou 7. As preparações imobilizadas em DVS-agarose 

foram menos estáveis, mas a sua estabilidade foi melhorada após incubação em longo prazo 

para favorecer a ligação covalente multipontual. 

Se a inativação for realizada a pH 5, a incubação alcalina aumentou a meia-vida 

de 4,5-35 min. Se a imobilização for realizada a pH 7, o fator de estabilidade sofreu um 

aumento menor, de 33 a 60 min. O valor da meia-vida da enzima imobilizada a pH 10 foi 32-

46 min após a incubação a longo prazo, um valor mais baixo do que o obtido com a 

imobilização a pH 7. 

CALB biocatalisador Condições de 

inativação 

 pH 5, 55 oC pH 7, 55 
o
C pH 9, 55 

o
C 70% Dioxane , 25 

o
C, pH 7 

DVS-ph5-EDA 4,5 3 4,5 5 

DVS-ph5-ph10-EDA 35 10 33 5,3 

DVS-ph7-EDA 33 33 27 1,5 

VS-ph7-ph10-EDA 60 60 60 7,3 

DVS-ph10-EDA 32 4 4,2 1,7 

DVS-ph10-ph10-EDA 46 25 25 2,6 

Octil >240 >240 30 0,17 

CNBr 45 24 4,6 0,21 
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O padrão foi de algum modo semelhante olhando para as inativações realizadas a 

pH 7, a enzima imobilizada a pH 7 e incubada em pH alcalino foi a mais estável, seguido pela 

enzima imobilizada a pH 10 e a enzima imobilizada a pH 5. 

A pH 9, a situação variou. A enzima imobilizada a pH 7 apresentou uma 

estabilidade semelhante ao octil-agarose, e a incubação alcalina desta preparação permitiu 

dobrar a sua meia-vida. As estabilidades das enzimas imobilizadas a pH 5 ou 10 eram 

bastante semelhantes, tanto após a imobilização e depois da incubação alcalina a longo prazo 

antes de bloquear. Em ambos os casos, a estabilidade foi semelhante a octil-CALB depois da 

incubação alcalina. É provável que, a um pH 9, a causa da inativação é uma mudança 

conformacional em outra área da enzima ou apenas uma modificação química de alguns 

grupos, isto pode explicar a alteração significativa na estabilidade das diferentes preparações. 

Considerando-se que em todos os casos, o suporte era o mesmo, e que em longo 

prazo a incubação de 3 dias deve permitiu uma reação semelhante entre a enzima e o suporte, 

as diferenças na estabilidade da enzima devem estar relacionadas com diferentes orientações 

da enzima, com relevância diferente para a estabilidade da enzima (ULBRICH-HOFMANN, 

2000), ou diferente densidade de grupos capazes de reagir com o suporte, dando diferenças na 

intensidade final da fixação covalente multipontual (HERNANDEZ et al., 1999; 

FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011) 

A estabilidade térmica muito melhorada das lipases adsorvidas em suportes 

hidrofóbicos tinha sido previamente descrita (PALOMO et al., 2002c), estas preparações são 

muito mais estáveis do que o CALB-glioxil-agarose, e isto foi explicado pela conformação 

muito estável que a forma aberta das lipases de adsorvidas (PETERS et al., 1996), e a 

quantidade moderada de grupos nucleófilos que muitas lipases apresentam na sua superfície, 

capazes de fazer a ligação covalente multipontual intensa (por exemplo, CALB tem 9 Lis 

mais 1 Leu, todos eles expostos ao meio) (GALVIS et al., 2012; BARBOSA et al., 2012a). 

 

6.4.4.3. Estabilidade Solvente 

 

Em oposição aos resultados obtidos em inativações térmicas, a Tabela 2 mostra 

que em todos os casos as preparações DVS foram de longe mais estáveis que a Octil ou 

CNBr-agarose quando elas foram incubadas na presença de 70% dioxano. Analisando as 

preparações bloqueadas após a imobilização, o biocatalisador mais estável que foi preparado a 

pH 5 (meia- vida de 5 h), sendo as enzimas imobilizadas a pH 7 e 10 muito semelhante (1,5-
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1,7 h). No entanto, após a incubação em longo prazo, a enzima imobilizada a pH 7 melhorou 

sua estabilidade (para mais de 7 h), enquanto que a enzima imobilizada a pH 5 quase não 

sofreu alteração em sua estabilidade depois da incubação alcalina e a enzima imobilizada a 

pH 10 melhorou a sua estabilidade em  50%. 

A baixa estabilidade de CALB imobilizada em octil-agarose pode ser relacionada 

com a dessorção da enzima pela presença dessa concentração muito elevada de co-solvente, a 

enzima livre é rapidamente inativada sob estas condições drásticas (FERNANDEZ-

LORENTE et al., 2010; DOS SANTOS, JOSÉ CS; ROBERTO FERNANDEZ-LAFUENTE, 

2015). 

A diferente estabilidade das enzimas imobilizadas em diferentes valores de pH em 

suportes ativados com DVS (a única diferença pode ser a orientação da enzima depois de 

incubação alcalina a longo prazo) sugere que a inativação de CALB segue um percurso 

diferente em diferentes condições de inativação, algumas regiões são mais relevante sobre a 

estabilidade em certas condições, enquanto que outras podem ser mais relevantes sobre as 

outras condições experimentais (GRAZÚ et al., 2010; ULBRICH-HOFMANN, 2000; 

MANSFELD et al., 1999). 

 

6.4.4.4. Atividade contra diferentes ésteres 

 

A imobilização tem sido relatada como uma estratégia capaz de alterar a 

especificidade da enzima e a influência do pH sobre a atividade, a orientação da enzima sobre 

o suporte ou a intensidade interação da enzima / suporte é diferente (RODRIGUES et al, 

2013; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; BARBOSA et al., 2013). Assim, as diferenças na 

especificidade das enzimas ou influência sobre a curva de atividade em função do pH das 

preparações pode reforçar a idéia de uma orientação diferente da enzima na superfície do 

suporte.  

Três substratos diferentes foram utilizados em três valores de pH diferentes: 

ésteres formados por um ácido alifático (hexanoato de etila), um aromático (fenilacetato) ou 

um aromático e um quiral (ácido mandélico)(Tabela 6.3). Usando hexanoato de etila, os 

resultados são bastante diversificados, dependendo do biocatalisador. A atividade mais 

elevada foi encontrada normalmente em pH 5, exceto para a preparação imobilizada em pH de 

7 e, em seguida, incubadas a pH alcalino, em que a atividade máxima foi encontrada em um 

pH de 7.  
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A enzima imobilizada em DVS-agarose apenas a pH 7 era a mais ativa em pH 5 e 

pH 7, enquanto em pH 8,5 a mais ativa foi a preparação octil-agarose. A incubação em longo 

prazo em pH alcalino das preparações DVS-agarose geralmente diminuiu a atividade da 

enzima, principalmente em pH 5. A enzima imobilizada em pH 5 é aquela com a alteração 

mais drástica, com uma mudança na atividade máxima a pH 7 (tornando-se mais ativa do que 

a enzima imobilizada apenas a pH 5 sob estas condições).  

Por outro lado, a enzima imobilizada a pH 5 e pH 10 apresentaram uma melhor 

atividade após incubação alcalina, quando a atividade foi determinada em pH 8,5. Em geral, o 

efeito do pH na atividade apresentou um efeito mais drástico sobre preparações DVS sem a 

incubação alcalina (por exemplo, a partir de 425 U/mg para 24 U/mg, utilizando a enzima 

imobilizada, a pH 10) do que nas preparações Ocitl ou CNBr (atividade a pH 8,5 era de cerca 

de 30% -50% do que a pH 5). A incubação em longo prazo em pH alcalino reduz o efeito do 

pH sobre a atividade DVS-CALB. 

Usando fenilacetato de metila, a pH 5, as preparações mais ativas são as duas 

preparações com DVS, imobilizadas a pH 7 (22,5 U/mg) e pH 10 (18,5 U/mg). Em pH 7 e pH 

8,5, as preparações octil e BrCN-CALB apresentaram maiores atividades. A atividade foi 

menor para todos os derivados preparados, quando a atividade foi medida em pH 8,5, exceto 

para a enzima imobilizada a pH 5 em DVS e submetidas a incubação alcalina, que apresentou 

uma atividade mínima quando a atividade de medida foi pH 7. A atividade mais elevada 

dependia do protocolo de imobilização. As preparações imobilizadas em DVS a pH 5 tinha 

um máximo, a pH 5; enquanto ambas as preparações imobilizadas com os outros dois valores 

de pH não apresentam um máximo claro (atividades semelhantes são detectadas a pH 5 e 7). 

Octil e CNBr-CALB tinha um máximo claro a pH 7. Incubação alcalina em longo prazo 

diminui a atividade enzimática em todos os casos, mas a intensidade dependia do pH da 

medida e de imobilização. 

Usando éster mandélico, novas diferenças na atividade foram encontradas. As 

preparações mais ativas quando a atividade foi medida a pH 5 foram os derivados 

imobilizados, a pH 7 em DVS, quando a atividade foi medida em pH 7, as preparações mais 

ativas foram a preparação com CNBr e a enzima imobilizada a pH 5 ou pH 7 e submetidos a 

longo prazo de incubação alcalino antes do bloqueio. A medida de atividade em pH 8,5, a 

preparação mais ativa foi imobilizada em pH 7 e incubadas a longo prazo. 

Existem exemplos em que a atividade mais elevada foi encontrada a pH 7 (octil, 

CNBr, usando DVS-agarose e enzima imobilizada a pH 5 ou pH 10). A enzima imobilizada a
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Tabela 6.3 Atividade de diferentes preparações de CALB contra diferentes substratos em três valores de pH diferentes. Os detalhes experimentais podem ser encontrados na 

Seção 2. MM, mandelato de metila; MPA, fenilacetato de metila; EH, hexanoato de etila. A atividade é dada em µmoles de substrato hidrolisado por minuto e mg de enzima 

imobilizada. 

 

CALB 

 preparações 

MM/ 

pH5 

MM/  

pH7 

MM/  

pH8.5 

MPA/ 

pH5 

MPA/  

pH7 

MPA/  

pH8.5 

EH/ 

pH5 

EH/  

pH7 

EH/  

pH8.5 

Octil 16,45± 0,8 55,00± 2,8 41,07± 2,1 14,02±0,7 24,27±1,2 19,17±1 450,00± 23 300,00±15 273,44±14 

CNBr 28,25± 1,1 124,15± 5,0 85,61± 3,4 15,32±0,6 30,54±1,2 19,00±0,8 627,85±25 436,65±17 197,44±8 

DVS-pH5 11,61± 0,6 58,78± 2,9 23,28± 1,2 6,97±0,3 3,94±0,2 2,39±0,1 200,89±10 139,18±7 30,97±2 

DVS-pH5-pH10 39,6± 0,9 82,32± 1,1 35,08± 1,8 2,86±0,1 1,38±0,1 1,95±0,1 74,40±4 194,20±10 50,22±3 

DVS-pH7 52,17± 2,6 57,07± 2,9 52,41± 2,6 22,47±1,1 25,64±1,3 5,43±0,3 760,87±38 456,52±23 188,52±9 

DVS-pH7-pH10 56,13± 2 78,80± 3,9 86,43± 1,9 9,34±0,5 9,29±0,5 3,36±0,2 217,39±11 157,07±8 142,66±7 

DVS-pH10 12,50± 0,6 67,92± 3,5 51,07± 2,6 18,65±0,9 17,59±0,9 8,13±0,4 425,00±21 191,25±10 24,38±1 

DVS-pH10-pH10 8,35± 0,4 69,00± 3,5 29,11± 1,5 6,47±0,3 6,68±0,3 2,71±0,1 62,50±3 41,25±2 38,53±2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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pH 7 não tem uma atividade máxima clara, mas depois da incubação, o máximo é 

claramente a pH 8,5. A incubação em longo prazo das preparações DVS promoveu um efeito 

positivo sobre a atividade da enzima, exceto quando a enzima foi imobilizada a pH 10, 

quando se observa uma diminuição da atividade da enzima quando a medida foi a pH 5 ou 

8,5, ao mesmo tempo que quase nenhum efeito é observado a pH 7. 

Assim, CALB imobilizada através de diferentes protocolos sobre suportes 

ativados com DVS (valores de pH de imobilização diferentes, incubação por longo prazo em 

condições alcalinas ou não) apresentou especificidade de enzima muito diferente e uma 

resposta muito diversa às mudanças em condições ambientais, o que confirma que as 

diferentes preparações têm orientação diferente e / ou grau de interação da enzima / suporte. 

(PALOMO et al., 2002). 

 

 

6.5 Conclusões 

 

Imobilização de CALB em DVS-suportes em condições diferentes propicia a 

obtenção de preparações covalentemente imobilizadas com propriedades muito diferentes. A 

mudança no pH permite imobilizar e alterar a especificidade da enzima, a atividade e 

estabilidade. A incubação adicional sob condições alcalinas (descrito como uma forma de 

melhorar o apoio da reação enzimática) (Capítulo 3 desta tese) também produzirá mudanças 

nas características da enzima. Assim, suportes ativados com DVS podem ser uma maneira 

poderosa para ajustar as propriedades de lipases através de imobilização. 
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7.1. Resumo 

 

Lipase de Thermomyces lanuginosus (TLL) e lipase B de Candida antarctica (CALB) foram 

imobilizadas em agarose ativada com divinilsulfona (DVS) a pH 10 durante 72 h. Em 

seguida, como um ponto final da reação, diferentes nucleófilos foram usados para bloquear o 

suporte e o efeito da natureza do reagente de bloqueio sobre as características das preparações 

imobilizadas foi analisado. O bloqueio, em geral, tem efeitos positivos sobre a estabilidade 

(térmica e em solventes orgânicos) da enzima (por exemplo, CALB melhorou 7,5 vezes a 

estabilidade térmica após o bloqueio com imidazol). O efeito sobre a atividade da enzima foi 

mais variável, dependendo fortemente do substrato e das condições experimentais. Para a 

CALB; utilizando butirato de p-nitrofenila e fenilacetato de metila, a atividade foi melhorada 

após a etapa de bloqueio, qualquer que seja o agente de bloqueio, enquanto que utilizando 

mandelato de metila ou hexanoato de etila, nem sempre o bloqueio apresentou um efeito 

positivo. Outro exemplo é o biocatalisador TLL-DVS bloqueado com cisteína. Este foi o mais 

ativo frente à butirato de p-nitrofenila a pH 7 (8 vezes mais ativa do que a preparação não-

bloqueado), os derivados apresentaram baixa atividade contra fenilacetato de metila, quando a 

atividade foi medida em pH 5, mas foram muito mais ativos quando utilizando pH 9 para 

medida de atividade. Contra mandelato de metila os derivados foram ainda menos ativos do 

que os derivados não bloqueados, a um pH 5 de medida e quando comparado a atividade 

medida frente a hexanoato de etila, que apresentaram maior atividade em diferentes valores de 

pH. Deste modo, a especificidade da enzima pode ser fortemente alterada por esta etapa de 

bloqueio. 

 

Palavras-chave: Divinilsulfona. Propriedades de lipases. Atividade de lipases. Estabilidade 

de enzima. Nano-ambiente enzimático. 
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7.2 Introdução 

 

As lipases são enzimas entre as mais utilizadas na biocatálise (JAEGER; 

EGGERT, 2002; SHARMA; CHISTI; BANERJEE, 2001; JAEGER; REETZ, 1998; 

SCHMID; VERGER, 1998; PANDEY et al, 1999; ZHANG et al., 2014). Elas são utilizadas 

em uma grande diversidade de meios de reação (meio aquoso (MURTY; BHAT; 

MUNISWARAN, 2002), em solventes orgânicos (GHANEM; ABOUL-ENEIN, 2004; 

SANTANIELLO; FERRABOSCHI; GRISENTI, 1993), solventes neotéricos (LOZANO, 

2010; LOZANO et al., 2010a; LOZANO et al., 2010b; LOZANO et al., 2010a; LOZANO et 

al., 2010b), que exibe uma elevada atividade e estabilidade, em muitos casos. 

A especificidade da lipase é muito ampla, aceita diversos substratos, alguns muito 

distantes dos naturais (óleos e gorduras). As lipases podem ser usadas em muitas reações 

diferentes, como modificação de óleos (FERREIRA-DIAS et al., 2013; FERREIRA-DIAS et 

al., 2013; XU, 2000), a resolução de misturas racémicas (via estratégias diferentes) 

(ADLERCREUTZ, 2013), esterificações (DHAKE; THAKARE;. BHANAGE, 2013), 

transesterificações (HWANG et al, 2014; TAN et al, 2010. ), etc. Na verdade, lipases estão 

entre as enzimas cujas atividades mais promíscuas foram descritas (KAPOOR e GUPTA, 

2012). Elas têm um mecanismo de catálise que as diferencia de esterases e permite que elas 

atuam nas interfaces de gotas insolúveis de substratos (ALOULOU et al, 2006) a ativação 

interfacial (VERGER, 1997).  

O centro ativo das lipases fica perto de uma cadeia de polipeptídios, que pode se 

mover de duas formas diferentes: a forma aberta, e ativa, ou a forma fechada e, muitas vezes, 

inativa (JAEGER; DIJKSTRA; REETZ, 1999; DEREWENDA; SHARP, 1993; 

DEREWENDA, 1994). A forma aberta de lipases tende a se tornar adsorvida sobre qualquer 

superfície hidrofóbica através da enorme bolsa hidrofóbica formada pelo centro ativo e a face 

interna da tampa (VERGER, 1997; ALOULOU et al., 2006). 

Mesmo com essas possibilidades muito boas, as propriedades das lipases, como a 

da maioria das enzimas, precisam ser melhoradas antes da sua aplicação industrial 

(BASSEGODA; CESARINI; DIAZ, 2012). Por exemplo, na maioria dos casos é conveniente 

ter a enzima numa forma heterogênea, como uma forma simples de separar a enzima do meio 

de reação e reutilizá-la (SHELDON, 2007; SHELDON; VAN PELT, 2013). A utilização de 

enzimas imobilizadas também permite ampliar a gama de reatores para ser utilizado 

(XAVIER MALCATA et al., 1990; LUCKARIFT, 2008). 
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Dessa forma, considerando-se que, em geral, enzimas devem estar em uma forma 

imobilizada para usá-las como biocatalisadores industriais, um grande esforço tem sido 

realizado para a melhoria de outras características da enzima (ZUCCA; SANJUST, 2014; 

GUZIK; HUPERT-KOCUREK ; WOJCIESZYŃSKA, 2014; MIN; YOO, 2014; MATEO et 

al, 2007; HERNANDEZ;. FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; BRADY; JORDAAN, 2009). 

A estabilização de enzimas após a imobilização é um objetivo perseguido normalmente (via 

ligação multipontual (KIM; GRATE; WANG, 2006; IYER; ANANTHANARAYAN, 

2008;HWANG; GU, 2013), a imobilização de múltiplas subunidades (FERNANDEZ-

LAFUENTE, 2009) ou a geração de ambientes favoráveis (GARCIA-GALAN et al., 2011; 

STEPANKOVA et al., 2013), mas a imobilização, se devidamente realizada, pode melhorar 

muitas outras características das enzimas, como atividade, seletividade, especificidade e a 

resistência a inibidores (RODRIGUES et al., 2013; MATEO et al., 2007). 

Lipases, devido à flexibilidade de seu centro ativo, podem ser muito facilmente 

manipuladas via modificação genética (ANOBOM et al, 2014; LI; CIRINO, 2014; RAVI 

;SHARMA; SHARMA; SHUKLA, 2011) modificação física ou química (RODRIGUES; 

BERENGUER-MURCIA;.. FERNANDEZ-LAFUENTE, 2011; SANTOS et al, 2014; 

GARCIA-GALAN et al, 2014; RODRIGUES et al., 2014) ou imobilização (RODRIGUES et 

al., 2013) (MATEO et al., 2007). A imobilização revelou-se como uma ferramenta potente 

para afinar as propriedades das lipases, apesar da dificuldade de prever os resultados, deve-se 

trabalhar na construção de uma grande biblioteca de biocatalisadores imobilizados seguindo 

diferentes protocolos (tentativa e erro) (RODRIGUES et al., 2013; MATEO et al., 2007).  

Qualquer alteração nos movimentos da tampa da enzima pode produzir alterações 

nas suas propriedades, por exemplo, distorcendo diferentes áreas da proteína, ou aumentando 

a rigidez, o que pode evitar algumas alterações conformacionais. A utilização de diferentes 

protocolos de imobilização, que alteram a orientação da enzima ou a intensidade da ligação 

suporte enzima (MATEO et al., 2007), pode alcançar este objetivo. 

Neste capitulo, foi utilizada agarose ativada com divinilsulfona (DVS) para 

imobilizar várias lipases em condições idênticas. Este suporte pode reagir com diferentes 

porções das proteínas e produzem, em alguns, casos rigidificação. Como ponto final da reação 

enzima-suporte, o bloqueio do suporte foi realizado com diferentes compostos amino ou tiol 

(Capítulo 3 desta tese).  

Assim, essa estratégia possibilita ter moléculas de lipase com orientação idêntica e 

grau de ligação covalente multipontual. Em um artigo anterior, as propriedades da enzima 
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penicilina G acilase imobilizada em suportes ativados com grupos epóxis foram moduladas 

para a síntese cineticamente controlada de antibióticos, alterando o reagente de bloqueio 

(BONOMI et al., 2013). Os resultados foram explicados como partição dos substratos e 

produtos, pois a imobilização de enzimas envolve áreas próximas ao sítio ativo (TEMPORINI 

et al., 2010). 

A hipótese deste estudo é que, se as propriedades físicas do reagente de bloqueio 

são alteradas, é possível alterar as interações entre o suporte e a molécula de lipase  de forma 

a modificar qualquer alteração conformacional que a enzima pode sofrer. Desta forma, 

embora a orientação da enzima e o número de ligações enzima-suporte sejam idênticos, as 

propriedades funcionais da enzima podem ser bastante alteradas. Obviamente, alguns efeitos 

sobre a partição de substratos e produtos não podem ser descartados e isto pode aumentar 

algumas das propriedades da enzima. Desta forma, pode-se aumentar o tamanho da biblioteca 

de biocatalisadores com lipases, aumentando as possibilidades de se atingir sucesso um 

processo industrial em especial (RODRIGUES et al., 2013). 

Neste trabalho, utilizaram-se duas das lipases mais estudadas na literatura ou em 

processos industriais para imobilização em suporte agarose-DVS com bons rendimentos e 

recuperação de atividade (Capítulo 3 desta tese), lipases de Themomyces lanuginosus e lipase 

B de Candida antarctica. 

 

7.3. Material e Métodos 

 

7.3.1. Material 

 

Lipase B de C. antarctica (CALB) (6,9 mg de proteína/mL) e lipase de 

Thermomyces lanuginosus (TLL) (36 mg de proteína/mL) foram da Novozymes (Espanha). 

Mandelato de metila, hexanoato de etila, fenilacetato de metila, p-nitrofenilbutirato (p-NPB) e 

éter p-nitrofenilfosfato (p-NPP-D) foram adquiridas da Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, 

EUA). Todos os outros reagentes e solventes eram de grau analítico. 

 

 

7.3.2. Determinação da atividade da enzima 

 

Este ensaio foi realizado medindo o aumento da absorbância a 348 nm (ponto 
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isosbéstico) produzido pela liberação de p-nitrofenol na hidrólise de de p-NPB em fosfato de 

sódio 100 mM a pH 7,0 e 25 °C (ε = 5150 M 
-1

 cm 
-1

 sob estas condições). Para iniciar a 

reação, 50-100μL de solução de lipase ou de suspensão foram adicionadas a 2,5 mL de 

solução de substrato. Uma unidade de atividade (U) foi definida como a quantidade de enzima 

que hidrolisa 1 µmol de p-NPB por minuto sob as condições descritas anteriormente. A 

concentração de proteína foi determinada pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976) e 

albumina de soro bovino foi utilizada como referência. As equações utilizadas para o cálculo 

da atividade enzimática estão disponíveis no apêndice B desta tese. 

 

7.3.3. Imobilização em agarose com DVS 

 

7.3.3.1 Preparação de agarose com DVS 

 

Suporte DVS-agarose foi preparado como descrito anteriormente (DOS SANTOS, 

JOSÉ CS; ROBERTO FERNANDEZ-LAFUENTE, 2015). Um volume de 1,5 mL de DVS 

foi adicionado a 40 mL de carbonato de sódio 333 mM a pH 12,5, dando uma concentração de 

0,35 M de DVS, e a mistura foi mantida sob agitação até o meio ficar homogêneo. Em 

seguida, 2 g de agarose foram adicionados e o sistema ficou sob suave agitação durante 35 

minutos. Depois, o suporte foi lavado com um excesso de água destilada e armazenado a 4 

°C. 

 

7.3.3.2 Imobilização de lipases em DVS-agarose 

 

A imobilização foi realizada como previamente descrito (Capítulo 3 desta tese). 

Uma porção de 10 g de suporte (DVS-agarose) foi suspenso em 100 mL de soluções de 

proteínas (concentração máxima de proteína foi de 1 mg / mL). A imobilização foi realizada 

em 100 mL de carbonato de sódio 10 mM a  pH 10 a 25 °C em a presença de 0,01% de Triton 

X100 (CALB), ou 0,01% de CTAB (TLL). Os detergentes foram usados para evitar a 

adsorção de lipase no suporte ou para quebrar dímeros de enzimas (PALOMO et al., 2004; 

PALOMO et al., 2005; PALOMO et al., 2003; FERNANDEZ-LORENTE et al., 2003).  

As enzimas imobilizadas foram incubadas em 100 mL de tampão bicarbonato de 

sódio 100 mM a pH 10,0 e 25 ° C durante 72 h (as preparações foram lavadas para eliminar o 

detergente). Como ponto final da reação, todos os biocatalisadores imobilizados foram 
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incubados em 1 M de diferentes nucleófilos (etilenodiamina - EDA, mercaptoetanol, 

imidazol, hexilamina, aminoácidos, etc.) a um pH 10 e 25 °C durante 24 h para bloquear os 

grupos reativos restantes. Finalmente, a preparação imobilizada foi lavada com um excesso de 

água destilada e armazenada a 4 °C. 

 

7.3.4. Inativação térmica das diferentes preparações de enzimas imobilizadas 

 

Para verificar a estabilidade dos derivados de enzimas, 1 g de enzima imobilizada 

foi suspensa em 5 mL de acetato de sódio 10 mM a pH 5, fosfato de sódio 10 mM a pH 7 ou o 

carbonato de sódio 10 mM a pH 9 em diferentes temperaturas. Periodicamente, foram 

retiradas amostras e a atividade foi medida usando p-NPB. As meias-vidas foram calculadas 

de acordo com o modelo de Sadana e Henley (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1993).  Os 

valores indicados são aqueles em que a taxa de inativação é adequada para realizar uma 

comparação válida. 

 

7.3.5 Ensaios de estabilidade na presença de dimetilformamida das diferentes 

preparações de enzimas imobilizadas  

 

Preparações de enzima foram incubadas em dimetilformamida 90%/10% de Tris 

100 mM a pH 7 e a temperaturas de 25 
o
C. Periodicamente, as amostras foram retiradas e a 

atividade foi medida utilizando p-NPB. As meias-vidas foram calculadas de acordo com o 

modelo de Sadana e Henley (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1993). O solvente 

(dimetilformamida) utilizado nos experimentos não teve um efeito significativo sobre a 

atividade da enzima. 

 

7.3.6 Hidrólise de mandelato de metila 

 

Uma massa de 200 mg das preparações imobilizadas foi adicionada a 2 mL de 

substrato (50 mM) em acetato de sódio 100 mM a pH 5, fosfato de sódio 100 mM a pH 7 ou o 

carbonato de sódio 100 mM a pH 9 e 25 °C, sob agitação. A conversão foi analisada por RP-

HPLC (Spectra Physic SP 100 acoplado com um detector de UV SpectraPhysic SP 8450) 

usando uma coluna Kromasil C18 (15 cm x 0,46 centímetros). As amostras (20 µL) foram 

injetadas e eluídas a um fluxo de 1,0 mL/min utilizando acetonitrila/acetato de amónio 10 mM 
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(35%:65%, v/v) a pH 2,8 como fase móvel e a detecção por UV foi realizada a 230 nm. O 

ácido mandélico tem um tempo de retenção de 2,5 minutos, enquanto o éster mandelato de 

metila tem um tempo de retenção de 10 minutos. Uma unidade de atividade enzimática foi 

definida como a quantidade de enzima necessária para produzir 1 µmol de ácido mandélico 

por minuto sob as condições descritas acima. A atividade foi determinada em triplicata, com 

um máximo de conversão de 20-30%, e os dados são apresentados como valores médios. 

 

7.3.7 Hidrólise do fenilacetato de metila 

 

A atividade enzimática foi determinada usando o fenilacetato de metila; 200 mg 

das preparações imobilizadas foram adicionadas a 2 mL de substrato 5 mM em 50% de 

CH3CN/50% de tampão 100 mM. O tampão foi acetato de sódio a pH 5, fosfato de sódio a pH 

7, e carbonato de sódio a pH 9. Todos os experimentos foram realizados a 25 
o
C sob agitação. 

A conversão foi analisada por RP-HPLC (Spectra PhysicSP 100 acoplado com um detector de 

UV Spectra Physic SP 8450) usando uma coluna Kromasil C18 (15 cm x 0,46 centímetros). 

As amostras (20 µL) foram injetadas e eluídas a um fluxo de 1,0 mL/min utilizando 

acetonitrila/,  acetato de amónio 10 mM (35%:65%, v/v) e pH 2,8, como fase móvel e 

detecção por UV foi efetuada a 230 nm.  

O ácido tem um tempo de retenção de 3 minutos, enquanto o éster tem um tempo 

de retenção de 12 minutos. Uma unidade de atividade enzimática foi definida como a 

quantidade de enzima necessária para produzir 1 µmol de ácido fenil acético por minuto sob 

as condições descritas acima. A atividade foi determinada em triplicata, com um máximo de 

conversão de 20-30%, e os dados são apresentados como valores médios. 

 

7.3.8 Hidrólise do hexanoato de etila 

 

A atividade enzimática foi determinada através da utilização de hexanoato de 

etila; 200 mg das preparações imobilizadas foram adicionados a 2 mL de substrato de 25 mM 

em 50% de CH3CN/50% de tampão de 50 mM. O tampão foi acetato de sódio a pH 5, fosfato 

de sódio a pH 7, e carbonato de sódio a pH 9. Todos os experimentos foram realizados a 25 ° 

C, sob agitação contínua. O grau de conversão foi analisado por RP-HPLC (Spectra Physic SP 

100 acoplado com um detector de UV Spectra Physic SP 8450) usando uma coluna Kromasil 

C18 (15 cm x 0,46 cm).  
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As amostras (20 µL) foram injetadas e eluídas a um fluxo de 1,0 mL/min 

utilizando/solução de acetonitrila 10 mM de acetato de amónio aquoso (50%:50%, v/v) e pH 

3,2 como fase móvel e detecção por UV foi efetuada a 208 nm. O ácido hexanóico tem um 

tempo de retenção de 3,4 minutos, enquanto o éster tem um tempo de retenção de 14,2 

minutos. Uma unidade de atividade enzimática foi definida como a quantidade de enzima 

necessária para produzir 1 µmol de ácido fenil acético por minuto sob as condições descritas 

acima. A atividade foi determinada em triplicata, com um máximo de conversão de 20-30%, e 

os dados são apresentados como valores médios. 

 

7.3.9. Inativação irreversível de TLL-imobilizada na presença de D-pNPP 

 

Diferentes preparações de TLL-imobilizadas (0,5 g) foram suspensas em 5 mL de 

solução tampão fosfato de sódio 100 mM a pH 7 e 25 °C. Em seguida, D-pNPP foi 

adicionado até uma concentração final de 1 mM. As amostras foram retiradas periodicamente 

e as atividades foram verificadas utilizando o ensaio com p-NPP. Este experimento foi 

realizado para verificar o grau de exposição da serina (Ser) catalítica. 

 

7.4. Resultados 

 

7.4.1. Imobilização de CALB e TLL em suportes DVS-agarose 

 

A imobilização a pH 10 de ambas as enzimas é muito rápida (Figura 1). No 

entanto, os efeitos da reação enzima/suporte sobre as atividades enzimáticas são diferentes. 

Para a CALB, a atividade da enzima aumentou progressivamente durante a imobilização na 

presença de detergente (de um 30%) e continuou a aumentar durante a incubação na ausência 

de detergente (por 170%) (Figura 1A). TLL manteve a atividade quando imobilizada na 

presença de CTAB, mas ela aumentou durante a incubação adicional, atingindo 225% (Figura 

1B). Ambas as preparações foram submetidas ao tratamento com diferentes reagentes de 

bloqueio. 
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Figura 7.1: Perfil de imobilização de CALB e TLL a pH10 em DVS-agarose. Figura 1A CALB: círculos, linha 

preta sólida: suspensão pH10; círculos, linha tracejada: sobrenadante pH 10; Figura 1B TLL: Triângulos, linha 

sólida preta: suspensão pH10; triângulos, linha tracejada: sobrenadante pH10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

7.4.2. Efeito do bloqueio do suporte DVS com diferentes compostos sobre a atividade da 

enzima contra p-NPB.  

 

A Tabela 7.1 mostra a recuperação de atividade contra p-NPB das preparações 

CALB e TLL imobilizadas após o bloqueio. O primeiro ponto a ser considerado é que, na 

maioria dos casos, a etapa de bloqueio produz um aumento na atividade da enzima frente a p-

NPB, tanto para a TLL ou CALB. 

 

Tabela 7.1: Atividades das preparações em condições normais após bloqueio com diferentes grupos. As 

preparações foram lavadas e a atividade foi medida utilizando o ensaio de p-NPB. A atividade é dada em U/mg. 

 

Bloqueio Derivados CALB  Derivados TLL  

Nenhum 15,29 ± 1,5 6,42 ± 1,5 

EDA 27,96 ± 1,4 16,80 ± 0,8 

Imidazol 19,22 ± 1,5 12,67 ± 1,5  

Cis 23,18 ± 1,5 53,40 ± 2,5 

Asp 14,91 ± 0,5 9,47 ± 1,4 

Gli 14,71 ± 0,7 8,21 ±1,5 

Etanolamina 25,12 ± 1,5 22,48 ± 1,0 

Hexilamina 2,29 ± 0,5 0,09 ±0,02 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Uma exceção é hexilamina, que produziu uma diminuição significativa da 

atividade para ambas às enzimas. A incubação de TLL e CALB imobilizada em octil-agarose 

na presença de hexilamina produziu uma redução significativa na atividade da enzima (Figura 

7.2). Isto sugere que a diminuição de atividade da enzima das preparações DVS durante o 

bloqueio com hexilamina é realmente devido ao efeito negativo deste reagente sobre as 

propriedades enzimáticas e não pela interação entre a enzima imobilizada e os suportes 

bloqueados. A incubação das enzimas imobilizadas em octil-agarose com os outros agentes de 

bloqueio durante 24 h não produziu qualquer alteração significativa na atividade da enzima. 

Assim, hexilamina foi descartada nesta pesquisa. 

 
Figura 7.2. Inativação de TLL e CALB imobilizada em octil-agarose por incubação a pH 10 e bloqueio com 

hexilamina 1 M. A temperatura era de 25 ºC, condições idênticas ao bloqueio das preparações DVS-agarose (ver 

Seção 2 para mais detalhes). Quadrados: TLL-octil; círculos: CALB-octil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Considerando os outros reagentes de bloqueio, os resultados são muito dispersos e 

dependem da lipase. Usando CALB, apenas o bloqueio com Gli não tem um efeito relevante 

na atividade da enzima (de fato, a atividade diminuiu ligeiramente), enquanto utilizando EDA, 

etanolamina ou Cis a atividade melhorou de forma significativa, 80%, 60% e 50%, 

respectivamente.  

Usando a enzima imobilizada TLL-DVS-agarose, todos os reagentes de bloqueio 

melhoraram a atividade da enzima (glicina apenas 28%, Cis  mais de 8 vezes ou etanolamina, 

3,5 vezes). Assim, o passo de bloqueio parece alterar as interações enzima/suporte 

conduzindo à alterações drásticas da atividade de TLL (talvez porque esta enzima tenha uma 
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tampa real) (DEREWENDA et al., 1994) e menos significativa para a CALB (que não tem 

uma tampa verdadeira que segrega o centro ativo do meio de reação) (UPPENBERG et al., 

1994). A tampa da TLL é muito móvel (mesmo na estrutura de cristal) e alguns resíduos 

catiônicos em torno do centro ativo parecem ser relevantes para a ativação interfacial da 

enzima para estabilizar a forma aberta da lipase (BERG et al., 1998). A aminação química da 

enzima imobilizada (o suporte mas não a enzima) também produziu um aumento na atividade 

da enzima (GALVIS et al., 2012). 

 

7.4.3. Efeito dos diferentes reagentes de bloqueio sobre a estabilidade da enzima 

 

A natureza da superfície de suporte é muito importante para a estabilidade da 

enzima, uma vez que ela pode produzir interações positivas ou negativas com a enzima. A 

Tabela 7.2 mostra os resultados obtidos na inativação térmica das preparações de ambas as 

enzimas após bloqueio com diferentes reagentes. Apenas o bloqueio com Asp tem um efeito 

negativo, ainda ligeiramente, sobre a estabilidade da enzima (em comparação com a 

preparação não bloqueada) para ambas as enzimas. A preparação mais estável utilizando 

CALB é a que foi bloqueada com imidazol (6,5 vezes mais estável do que a preparação não 

bloqueada), enquanto utilizando o TLL, a mais estável que foi a bloqueada utilizando Cis. 

Curiosamente, TLL bloqueada com imidazol, foi a preparação menos estável de TLL. 

 

Tabela 7.2. Estabilidade térmica das diferentes preparações de enzimas expressas como meia-vida em minutos. 

As temperaturas foram 60
o
C para preparações CALB e 65

o
C para preparações TLL, realizadas a pH 7. Atividade 

foi seguida usando p-NPB. Outras especificações estão descritas na Seção 2. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Analisando os resultados sobre a inativação da enzima na presença de 

dimetilformamida, eles foram novamente muito dependentes do reagente de bloqueio e da 

enzima utilizada (Tabela 7.3). Usando CALB, Cis, Asp e Gli não promoveram um efeito 

Bloqueio Tempo de meia-vida (min)  

Derivados CALB Derivados TLL 

Nenhum  12 ± 1,5 13 ± 1,5 

EDA 32 ± 2,0 26 ± 2,0 

Imidazol 91 ± 3,0 11 ± 1,5 

Cis 63 ± 2,5 60 ± 2,0 

Asp 10 ± 1,5 12 ± 1,5 

Gli 21 ± 2,5 9 ± 1,0 

Etanolamina 49 ± 2,5 28 ± 2,5 
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relevante sobre a estabilidade da enzima, enquanto com EDA, etanolamina, imidazol, houve 

uma melhora da estabilidade por mais de um fator de 2 vezes. A estabilidade de preparações 

TLL-DVS só não melhoraram ao usar Asp como reagente de bloqueio, mas ao usar imidazol, 

a estabilidade melhorou em mais de 60 vezes  e usando EDA ou etanolamina, a estabilidade 

melhorou em cerca de 4-5 vezes. 

Assim, a natureza do reagente de bloqueio altera a estabilidade da enzima, e os 

efeitos dependem da enzima e da causa de inativação. Neste caso, e sob as condições 

estudadas, os agentes bloqueantes de caráter catiônicos são bastante positivos para ambas as 

enzimas, para as duas inativações térmicas e por solventes, apesar de algumas vezes não 

serem, enquanto os agentes bloqueantes de caráter aniônico não apresentarem esse efeito 

positivo. 

 

Tabela 7.3. Estabilidade na presença de 90% de DMF, a pH 7 e 25 °C, determinado como meia-vidas.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

7.4.4. Efeito do reagente de bloqueio na atividade enzimática contra diferentes substratos 

 

A literatura reporta que a especificidade das lipases, devido à grande mobilidade e 

flexibilidade do centro ativo, pode ser grandemente modificada através de imobilização 

(MATEO et al., 2007; RODRIGUES et al., 2013). Dessa forma, as atividades dessas 

preparações, bloqueadas por diferentes reagentes, foram estudadas contra três diferentes 

substratos sob diferentes condições de pH (pH 5, 7 e 9) para alterar as interações enzima-

suporte. Os substratos são um éster com um ácido alifático (hexanoato de etila), um éster 

tendo um ácido aromático (fenilacetato de metila) e um éster tendo um ácido aromático com 

uma substituição na posição-alfa (mandelato de metila) ver as Tabelas 7.4 e 7.5. 

Usando fenilacetato de metila como substrato e CALB como biocatalisador 

Reagente de Bloqueio Tempo de meia-vida (minutos) 

Derivados CALB Derivados TLL 

Nenhum  10 ± 1,5 17 ± 1,5 

EDA 18 ± 2,0 75 ± 2,0 

Imidazol 25 ± 2,0 >1000 

Cis 12 ± 1,5 35 ± 2,5 

Asp 8 ± 1,5 3 ± 0,5 

Gli 11 ± 1,5 45 ± 3,0 

Etanolamina 22 ± 2,5 90 ± 4,0 
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(Tabela 7.4), a preparação é menos ativa foi a não bloqueados (entre 10 e 15 vezes menos 

ativa), enquanto todas as preparações apresentaram a atividade máxima a pH 9. A pH 9, as 

diferenças entre os diferentes biocatalisadores são pequenas.  

A menor atividade foi encontrada em CALB-DVS bloqueada com Asp e 

etanolamina (44-45 Unidades) e a maior, utilizando Gli ou imidazol (cerca de 52 unidades). 

Em pH 7, as diferenças aumentaram, sendo a preparação menos ativa a que foi bloqueada com 

EDA e Asp (29 Unidades) e os mais ativos, os que foram bloqueados usando imidazol (43 

Unidades). A pH 5, Cys e as preparações bloqueados com etanolamina eram as preparações 

menos ativas (cerca de 14 unidades), enquanto o outro biocatalisador mostrou uma atividade 

de cerca de 20U. 

Usando mandelato de metila e CALB (Tabela 4), o efeito do bloqueio foi menos 

relevante, ainda assim a preparação sem bloqueio está entre as preparações menos ativas, mas 

agora, a melhora pelo bloqueio é de 2-3 vezes, como máximo, e o bloqueio com etanolamina, 

imidazol ou etilenodiamina rendeu preparações com atividades semelhantes ou mesmo 

ligeiramente inferiores. O reagente de bloqueio que promoveu os melhores resultados na 

atividade em todos os valores de pH foi Gli (totalmente diferente dos resultados obtidos 

utilizando fenilacetato de metila), e todas as preparações têm a atividade mais elevada a pH 9. 

Ao usar hexanoato de etila como substrato e CALB como biocatalisador (Tabela 

7. 4), o efeito do bloqueio sobre a atividade não foi novamente sempre positivo. A pH 5 e 9, 

as preparações foram menos ativas, mas a pH de 7 com o bloqueio Cis, foi o de menor 

atividade. De fato, a preparação sem bloqueio apresentou um máximo de atividade em pH de 

7, enquanto que para as outras preparações, a atividade máxima foi a pH 9. A preparação mais 

ativa dependeu do pH: pH 5 com bloqueio com EDA, pH 7 com bloqueio com Gli ( seguido 

do que foi bloqueado com etanolamina) e, em pH 9, o que foi bloqueado com Gli foi 

novamente a preparação mais ativa, logo seguida daquelas bloqueadas com EDA e Cis. 

Usando TLL (Tabela 7.5), os resultados foram ainda mais dependentes do 

reagente de bloqueio. Usando fenilacetato de metila (Tabela 7.5), a preparação sem bloqueio 

foi a que apresentou a menor atividade em todas as condições; o bloqueio melhorou a 

atividade, por um fator de 20 vezes. Todas as preparações tiveram a maior atividade em pH 9, 

mas a preparação mais ativa depende do valor de pH. A pH 5, a mais ativa é a que foi 

bloqueada por etanolamina, a pH 7, as mais ativas são aquelas bloqueadas com etanolamina 

ou etilenodiamina, e a pH 9, a que é bloqueada com Gli.  

As preparações que foram bloqueadas com imidazol foram os biocatalisadores 
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menos ativos a uma medida de atividade em pH 7 e 9, ao passo que a medida de atividade em 

pH 5, a preparação bloqueada com Cis exibiu a atividade mais baixa (a medida de atividade 

em pH 9, é a segunda preparação mais ativa). Em mandelato de metila (Tabela 7.5), apenas o 

bloqueio com imidazol, obteve menor atividade do que a enzima não bloqueada a pH 5 e a pH 

7. As preparações mais ativas foram as bloqueadas com Gli a pH 5, enquanto que a pH 7 

etanolamina era a mais ativa, logo seguida do biocatalisador bloqueadas usando Gli e a pH 9, 

etanolamina era claramente a preparação mais ativa. 

Usando hexanoato de etila (Tabela 7.5), a preparação com a menor atividade em 

todos os valores de pH foi de novo a não bloqueada. A preparação mais ativa foi a obtida após 

bloqueio com Cis, e as menos ativas entre as preparações bloqueadas foram obtidas usando 

Gli (que foi a mais ativa versus mandelato de metila). Assim, o efeito do bloqueio na 

atividade de CALB e TLL imobilizada sobre agarose ativadas com DVS dependeu fortemente 

do substrato e das condições experimentais. 
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Tabela 7.4. Atividade de diferentes preparações CALB-DVS contra diferentes substratos em diferentes valores de pH. MM mandelato de metila; FM, fenilacetato de metila; 

EH, hexanoato de etila. A atividade é dada em µmoles de substrato hidrolisado por minuto e mg de enzima imobilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

pH/ substrato 

(R/S atividade) 
Agente de bloqueio 

 NENHUM EDA Imidazol Cisteina Ácido aspartico Glicina Etanolamina 

pH 5/ MPA 1,50 ± 0,5 21,75 ± 1,0 21,50 ± 1,5 14,00 ± 1,9 18,00 ± 2,0 22,75 ± 2,5 14,50 ± 1,0 

pH 7/ MPA 1,75 ± 0,5 29,25 ± 2,0 43,25 ± 1,2 33,25 ± 2,0 29,50 ± 1,5 36,25 ± 2,5 39,75 ± 2,5 

pH 9/ MPA 2,25 ± 0,5 48,75 ±1,4 52,07 ± 1,8 43,75 ± 2,2 44,75 ± 2,5 52,50 ± 2,7 45,22 ± 3,5 

         

pH 5/  FM    3,33 ± 0,5 5,39 ± 1,6 3,23 ± 0,6 8,46 ± 2,6 7,05 ± 1,0 12,50 ± 2,0 2,11 ± 0,5 

pH 7/  FM 6,83 ± 1,5 7,33 ± 1,7 6,04 ± 1,5 11,11 ± 2,9 11,57 ± 1,7 17,19 ± 1,7 5,52 ± 1,5 

pH 9/  FM   7,20 ± 1,0 8,01 ± 1,5 7,7 ± 1,4 14,67 ± 2,8 13,22 ± 1,5 18,08 ± 1,5 7,49 ± 1,0 

        

pH 5/ EH 13,25 ± 0,3 47,5 ± 2,5 27,30 ± 2,0 25,00 ± 1,4 25,00 ± 2,7 35,00 ± 2,0 40,00 ± 2,4 

pH 7/ EH 37,50 ± 1,5 52,5 ± 2,5 50,00 ± 2,5 32,50 ± 2,7 48,81 ± 3,1 57,50 ± 2,0 55,00 ± 2,7 

pH 9/ EH   22,50 ± 1,4 92,5  ± 3,5 62,50 ± 3,0 94,50 ± 3,5 61,00 ± 2,8 112,50 ± 3,0 73,09 ± 3,9 
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Tabela 7.5. Atividade de diferentes preparações TLL-DVS contra diferentes substratos com diferentes valores de pH. MM mandelato de metila; FM, 

fenilacetato de metila; EH, hexanoato de etila. A atividade é dada em µmoles de substrato hidrolisado por minuto e mg de enzima imobilizada. * Atividade (x10
3
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

pH/ substrato 

(R/S atividade) 
Agente de bloqueio 

 NENHUM EDA Imidazole Cysteine Aspartic acid Glycine Ethanolamine 

pH 5/ MPA* 4,00 ± 0,7 26,7 ± 2,1 17,5 ± 1,5 10,8 ± 1,4 28,3 ± 0,5 23,3±2,7 32,1±2,0 

pH 7/ MPA* 6,06 ± 1,5 130,8 ± 3,1 22,5 ± 1,7 97,5 ± 2,0 57,2 ± 2,0 99,1 ± 2,5 123,3 ± 2,5 

pH 9/ MPA* 7,50 ± 1,0 141,1 ± 3,5 30,8 ± 2,0 143,3 ± 3,5 105,0 ± 4,5 155,0 ± 3,5 180,8 ± 1,5 

        

pH 5/  FM 0,27 ± 0,03 0,42 ± 0,01 0,21 ± 0,02 0,29 ± 0,04 0,34 ± 0,03 1,34 ± 0,05 0,92 ± 0,08 

pH 7/  FM   0,68 ± 0,02 0,86 ± 0,05 0,68 ± 0,05 1,18 ± 0,05 0,96 ± 0,02 2,26 ± 0,09 2,35 ± 0,5 

pH 9/  FM   0,81 ± 0,02 0,89 ± 0,05 1,19 ± 0,05 1,33 ± 0,04 1,26 ± 0,03 2,23 ± 0,05 3,07 ± 0,5 

        

pH 5/ EH* 0,43 ± 0,05 1,5 ± 0,05 1,7 ± 0,03 6,2 ± 0,5 1,8 ± 0,02 0,4 ± 0,03 1,5 ± 0,02 

pH 7/ EH* 1,3 ± 0,03 17,8 ± 1,3 6,6 ± 0,05 21,2 ± 1,5 2,6 ± 0,05 3,1 ± 0,05 2,1 ± 0,05 

pH 9/ EH*   2,2 ± 0,5 21,8 ± 1,5 12,5 ± 1,3 53,1 ± 2,8 3,4 ± 0,05 5,0 ± 1,5 8,7 ± 1,5 
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7.4.5. Inibição irreversível das preparações de TLL-DVS 

 

Os resultados sobre a atividade das diferentes preparações DVS-TLL foram 

bastante diversos, alguns foram positivos para alguns substratos, enquanto outros foram 

positivos para o outro. Tentando entender melhor se o bloqueio das preparações de enzimas 

pode, de algum modo, ajudar a manter a forma aberta da TLL, a inibição irreversível da 

enzima utilizando D-pNPP foi estudada (Figura 7.3). Este composto reage com o Ser 

catalítica e pode ser utilizada como uma sonda de exposição deste resíduo para o meio, e este 

deve ser relacionado com a abertura / fecho do equilíbrio da enzima (CARRASCO-LOPEZ et 

al., 2009).  

 

Figura 7.3. Inibição irreversível de diferentes preparações de TLL-DVS usando D-p-NPP. A inativação foi 

seguida usando atividade p-NPB. Quadrados: TLL-Gli; triângulos: TLL-Cis; losango: TLL-etilenodiamina; 

círculos, linha tracejada: TLL-sem bloqueio. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As preparações TLL-DVS bloqueadas com Gli ou Asp foram inibidas com a 

mesma velocidade do que as preparações não bloqueadas, enquanto que a bloqueadacom Cis 

foi  muito mais rapidamente inibida, o que sugere que esta preparação apresentou realmente 

uma Ser catalítica mais exposta. Esses resultados se encaixam melhor com o processo 

hidrolítico mais simples, p-NPB; enquanto que para a hidrólise dos substratos mais 

complexos a abertura/fechamento das lipases parece ser menos importante do que a 

manutenção das distâncias dos outros resíduos catalíticos envolvidos na catálise de lipase. 
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7.5. Conclusões 

O bloqueio final das lipases imobilizadas em DVS-agarose é uma ferramenta 

simples que permite melhorar outras propriedades das enzimas. O bloqueio com diferentes 

reagentes pode alterar radicalmente a estabilidade da enzima e a atividade contra substratos 

diferentes. No entanto, os efeitos devem ser verificados experimentalmente, uma vez que o 

biocatalisador mais ativo contra um substrato pode ser o que apresenta  a menor atividade 

frente a outro substrato. 

A imobilização é uma ferramenta, portanto, que pode ser usada para modular as 

propriedades de lipases (MATEO et al., 2007; HERNANDEZ; FERNANDEZ-LAFUENTE, 

2011), mas como esta é uma abordagem de tentativa e erro, o tamanho da biblioteca de 

biocatalisadores com a mesma enzima que sofre diferentes interações com o suporte e de 

forma a alterar as suas propriedades é fundamental (RODRIGUES et al., 2013). Assim, 

juntamente com as alterações na orientação da enzima imobilizada nos suportes-DVS ou na 

intensidade das interações enzima-suporte (DOS SANTOS, ROBERTO FERNANDEZ-

LAFUENTE, 2015; DOS SANTOS; ROBERTO FERNANDEZ-LAFUENTE, 2015), 

demonstramos que o bloqueio do suporte pode ser uma maneira poderosa para alterar 

significativamente as propriedades de enzimas. Isto pode ser realizado não apenas com 

suportes ativados com DVS, mas também com muitos outros suportes que necessitam  ser 

bloqueados , como epóxidos, ou brometo de cianogênio, etc. 
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8.1 Resumo 

 

A Lecitase Ultra, uma fosfolipase quimérica comercializada pela Novozyme, foi imobilizada 

por meio de duas estratégias diferentes: ligação covalente em brometo de cianogênio-agarose 

e ativação interfacial em octil-agarose. Posteriormente, as preparações imobilizadas foram 

submetidas a modificações químicas diferentes (aminação, glutaraldeído ou ácido 2,4,6-

trinitrobenzensulfônico (TNBS)), a fim de se verificar o efeito destas modificações nas 

características catalíticas das enzimas imobilizadas, incluindo assim a estabilidade e 

especificidade para o substrato em diferentes condições. Pode-se afirmar que a imobilização 

afeta fortemente as características catalíticas das enzimas: já que octil-Lecitase foi mais ativo 

contra p-nitrofenilbutirato (p-NPB), mas se apresentou menos ativo frente a fenilacetato de 

metila que as preparações covalentes. Contudo, os efeitos das modificações químicas 

dependem fortemente da estratégia de imobilização usada. Por exemplo, o uso de um 

protocolo de imobilização para duas enzimas promoveu um efeito positivo na atividade, 

enquanto que para a outra enzima foi negativo. A maior parte das modificações apresentou 

um efeito positivo nas propriedades da enzima, sob certas condições, embora em certos casos, 

a modificação apresentou um efeito negativo sob outras condições. Por exemplo, a 

modificação com glutaraldeído da enzima imobilizada ou modificada e aminada, permitiu 

melhorar a estabilidade da enzima de ambas as preparações imobilizadas, a pH 7 e 9 (em 

torno de uma 10 vezes), mas apenas a enzima aminada apresentou melhora na estabilidade em 

pH 5. Apesar de alguma reticulação intermolecular ter sido detectada por meio de SDS-

PAGE. A aminação melhorou a estabilidade de octil-Lecitase, ao mesmo tempo em que 

reduziu a estabilidade da preparação covalente. A modificação com TNBS só melhorou a 

estabilidade da enzima da preparação covalente a um pH 9 (por um fator de 10 vezes menor). 

 

Palavras-chave: Imobilização de enzimas. Modificação química. Estabilização e 

hiperativação de enzima. Glutaraldeído. Ácido 2,4,6- trinitrobenzensulfônico. 
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8.2 Introdução 

 

As Fosfolipases A1 hidrolisam o grupo 1-acilo de um fosfolipídio a um 

lisofosfolipido e ácidos graxos livres. Elas são de interesse particular para aplicações 

industriais, como por exemplo, para produzir lisofosfolipido (bons emulsionantes), glicerol 

com ácido graxo (ácido eicosapentaenoico, ácido linoleico conjugado e ácido docosa-

hexaenoico) e degomagem de óleo (HAVN et al., 2006;  YANG et al., 2006; NA et al., 1990; 

DEVOS et al., 2006;  YAMAMOTO et al., 2006). Devido às suas aplicações interessantes, 

novas fosfolipases foram selecionados e descobertas nos últimos anos (HARTMAN et al., 

2000; HIGGS et al., 1998; MERINO et al., 1999).  

Neste contexto, uma nova preparação enzimática com atividade de fosfolipase A1, 

ou seja, Lecitase
®

 Ultra, foi patenteada e disponibilizada comercialmente (DE MARIA et al., 

2007). Segundo a informação da empresa fornecedora, esta é uma preparação obtida a partir 

da fusão dos genes da lipase de Thermomyces lanuginosus e a fosfolipase de Fusarium 

oxysporum e desenvolvida principalmente para processos de degomagem (DE MARIA et al., 

2007). Esta nova enzima apresenta estabilidade de lipase de T. lanuginosus e a atividade de 

uma enzima de F. oxysporum (DE MARIA et al., 2007). Contudo, alguns artigos podem ser 

encontrados na literatura sobre o uso desta interessante enzima (YANG et al., 2006; KIM et 

al., 2007; GONÇALVES et al., 2013; LIU et al., 2012; LIU, WANG et al., 2012; WANG et 

al., 2011; LIU et al., 2011; MISHRA et al., 2007; WANG, et al., 2010). 

Assim neste capítulo serão abordados os estudos sobre os efeitos de diferentes 

modificações químicas, sobre as diversas características catalíticas de Lecitase. Esta enzima, 

como as lipases, tem um mecanismo catalítico chamado de ativação interfacial, com uma 

tampa que cobre o centro ativo do meio homogêneo (forma fechada), em equilíbrio com uma 

forma onde o centro ativo é exposto ao meio (forma aberta) (MILED et al., 2001; 

DEREWENDA et al., 1994).  

Na presença de superfícies hidrofóbicas, tais como gotas de óleo, a forma aberta 

da lipase fica adsorvida devido a grande bolsa hidrofóbica formada pela face interna da tampa 

e os arredores do centro ativo (MILED et al., 2001). Estas mudanças conformacionais dão ao 

sítio ativo das lipases uma grande flexibilidade, sendo relativamente simples para modular 

suas propriedades (atividade, seletividade ou especificidade) através de diferentes abordagens, 

como modificação genética (TURNER et al., 2009; KAUR et al., 2006), engenharia de meio 

(FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2004), mas também ferramentas físico-químicas, como a 
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imobilização ou a modificação química (MATEO et al., 2007; GARCIA-GALAN et al., 

2011). Propriedades da Lecitase já foram alteradas via imobilização (FERNANDEZ-

LORENTE et al., 2008; FERNANDEZ-LORENTE et al., 2007; CABRERA et al.,2008), mas 

este é o primeiro estudo sobre os efeitos da modificação química nas suas características 

catalíticas. 

A modificação química foi realizada na Lecitase já imobilizada. Isso simplifica o 

processo, evita a precipitação da proteína, durante ou depois da modificação, e pode mesmo 

permitir a pré-estabilização da enzima (RODRIGUES et al., 2011). Além disso, se a hipótese 

estiver correta, a imobilização é uma maneira de adaptar a conformação da enzima, pode ser 

possível que a modificação química de diferentes preparações de enzima possam dar 

resultados muito diferentes. Alguns estudos utilizando lipase B de Candida antarctica 

parecem confirmar essa possibilidade (BARBOSA et al., 2012).  

Considerando a primeira possibilidade, duas estratégias de imobilização muito 

diferentes foram selecionadas. A primeira delas é a imobilização da enzima através da 

ativação interfacial em octil-agarose (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998), uma maneira 

de corrigir a forma aberta da Lecitase, deixando o centro ativo e os grupos em torno dele em 

um ambiente bastante hidrofóbicas (FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2007). 

A segunda é a imobilização covalente em gel de agarose ativada com brometo de 

cianogênio (SCHNAPP et al., 1976). Este método de imobilização fora realizado a um pH 7 e 

a uma temperatura de 4 °C. Sob estas condições, as possibilidades de ligação covalente 

multipontual são reduzidas (PEDROCHE et al., 2007) e a enzima irá manter a possibilidade 

de equilíbrio conformacional entre a forma aberta e fechada (DEREWENDA et al., 1994; 

MILED et al., 2001). À primeira vista, todos os grupos externos, exceto aqueles envolvidos 

na imobilização, serão suscetíveis à modificação química. 

Neste trabalho, três modificações químicas diferentes foram tentadas. A primeira 

foi à modificação dos ácidos carboxílicos expostos da enzima com etilenodiamina (EDA), 

após a ativação com carbodiimida (cloridrato de N-(3-dimetilaminopropil)-N'-

etilcarbodiimida) (CARRAWAY et al.,1972; CARRAWAY et al., 1969). Esta modificação 

mantém a possibilidade de ionização da superfície da enzima, mas produz uma grande 

alteração das interações iônicas (quebrando pontes iônicas). Esta modificação de proteínas 

está bem descrita e tem sido usada para modular as propriedades de lipases - por exemplo, 

especificidade (RODRIGUES et al., 2011; BARBOSA et al., 2012 e GALVIS et al., 2012).  
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O pKa do novo grupo amino é de cerca de 9,2, o que faz com que ele seja mais 

reativo do que o grupo ɛ-amino de lisina (Lys - pKa 10,7), além disso, a adição de todos os 

grupos carboxílicos externos é na maior parte da proteína, sendo assim, eles passam a ser 2 a 

3 vezes mais, em quantidade, do que grupos Lys externos. No entanto, a modificação não é 

totalmente específica uma vez que foi descrito que a carbodiimida pode transformar alguns 

grupos carboxílicos de grupos ureia (caso de ataque de amina e os grupos carbóxil ativados 

não é suficientemente rápido) e também pode modificar resíduos de tirosina (Tyr). Esta última 

modificação química pode ser invertida por incubação na presença de hidroxilamina, 

reobtendo Tyr livre (CARRAWAY et al., 1968). 

A segunda modificação fora a de grupos amino primários da superfície da 

proteína, utilizando 2,3,4-trinitrobenzenosulfonato (TNBS). Esta modificação altamente 

específica, de grupos amino primários, é tradicionalmente empregue para quantificar esses 

grupos em proteínas e suportes (SNYDER et al., 1975; MENDES et al., 2011). A 

modificação dos grupos amino da superfície da enzima vai produzir uma hidrofilização da 

enzima. Ela vai deixar uma amina secundária com um grupo hidrofóbico pendente nele. Este 

reagente tem sido utilizado com sucesso para detectar a incidência de resíduos de Lys na 

função de enzimas e proteínas (JAGTAP et al., 2006). No entanto, poucos estudos têm 

considerado este reagente como uma maneira de modular as propriedades de enzimas, até 

onde se sabe apenas descreveu-se esta modificação para: invertase (com moderadamente bons 

resultados em termos de estabilização) (HUSAIN et al.,1996), α-pancreática suína amilase 

(alterando a especificidade da enzima) (YAMASHITA et al., 1993) e lipase B de C. 

antárctica (alterando a maioria das características catalíticas) (BARBOSA et al., 2012). 

A terceira modificação consistiu no tratamento com glutaraldeído. O glutaraldeído 

é um reagente utilizado para modificar proteínas; envolvendo principalmente grupos amino 

primários das proteínas, embora possa eventualmente reagir com outros grupos, por exemplo, 

tióis, fenóis, e imidazol. (DARTIGUENAVE et al., 2004; WALT et al., 1994; BARBOSA et 

al., 2014; HABEEB et al., 1968). Além disso, é um agente de reticulação muito eficaz 

(BARBOSA et al., 2014; WINE et al.,2007). Uma ligação intermolecular é, de longe, mais 

difícil de conseguir do que a modificação química de um ponto ou uma reticulação 

intermolecular. Em uma ligação intermolecular, a distância entre os grupos envolvidos deve 

coincidir com o comprimento do agente de reticulação e, mesmo se a distância for adequada, 

requer o correto alinhamento dos dois grupos químicos envolvidos, que estão localizados 

numa superfície rígida da proteína (RODRIGUES et al., 2011). O grau de modificação de 
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uma superfície aminada por glutaraldeído pode ser facilmente controlada através da utilização 

de diferentes concentrações de glutaraldeído, os valores de pH da reação e tempo de reação 

(MONSAN et al., 1978). Demonstrou-se então, que os grupos amino-glutaraldeído são 

bastante reativos com outros grupos amino ou glutaraldeído com glutaraldeído livre, sendo, 

assim, a melhor forma de obter uma reticulação com glutaraldeído (BARBOSA et al., 2014; 

BARBOSA et al., 2013).  

A reticulação inter ou intra molecular deve sempre provocar certo aumento de 

rigidez da enzima (WONG et al., 1992), que pode ou não produzir certa estabilização. Por 

outro lado, um ponto de modificação química com glutaraldeído pode adicionar um grupo 

relativamente hidrofóbico (BARBOSA et al., 2012) a partir dos grupos amino da enzima, e 

que podem afetar muito as propriedades físicas globais da superfície da enzima (por exemplo, 

hidrofobicidade), alterando também as propriedades catalíticas dela. 

Assim, como as modificações com glutaraldeído e TNBS, baseiam-se na reação 

com os grupos amino primários, eles foram também realizados em enzimas anteriormente 

aminadas, para maximizar os seus possíveis efeitos, por exemplo, ligações cruzadas inter ou 

intramoleculares.  

A hipótese é que essas modificações químicas podem produzir alterações 

conformacionais gerais na estrutura da enzima ou alterar os movimentos da tampa, em ambos 

os casos, ajustando as características finais da enzima. Estas alterações podem ser diferentes, 

dependendo da estratégia de imobilização usada. 

 

8.3 Material e Métodos 

 

 Lecitase foi obtida a partir da Novozymes (Espanha). Octil-agarose e brometo de 

cianogênio reticulado 4% (CNBr) foram da GE Healthcare
.. Etilenodiamina (EDA), N-(3-

dimetilaminopropil)-N-etilcarbodiimida (DEC), ácido 2,4,6-trinitrobenzensulfonico (TNBS), 

glutaraldeído (solução aquosa a 50%), p-nitrofenil butirato (p-NPB), Triton X-100, dodecil 

sulfato de sódio (SDS), brometo de cetil trimetil amônio (CTAB), R e S metil mandelato e 

fenilacetato de metilo foram adquiridos da Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, EUA). 

Glutaraldeído (25% (v/v) estabilizadas em etanol) foi da Fluka. Todos os outros reagentes e 

solventes eram de grau analítico.  
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8.3.1 Determinação da atividade enzimática 

 

 A atividade enzimática foi determinada através da hidrólise de uma solução 0,4 

mM de p-nitrofenilbutirato (p - NPB) em fosfato de sódio 100 mM a pH 7,0 e 25 °C (sob 

estas condições ɛ = 5150 M 
-1

.cm
-1

). Para iniciar a reação, 50-100µL de solução de fosfolipase 

ou de suspensão foi adicionada a 2,55mL da solução de substrato. A formação do produto, p-

nitrofenol, foi acompanhada em espectrofotômetro a 348 nm. Uma unidade internacional de 

atividade (U) foi definida como a quantidade de enzima que hidrolisa 1 µmol de p-NPB por 

minuto sob as condições descritas anteriormente. A concentração de proteína foi determinada 

utilizando o método de Bradford (BRADFORD, 1976) e albumina de soro bovino foi 

utilizada como referência. As equações utilizadas para o cálculo da atividade enzimática estão 

disponíveis no apêndice B desta tese. 

 Na determinação dos efeitos do valor do pH sobre a atividade da enzima, o 

protocolo seguido foi semelhante, mas o tampão nas medições foi alterado de acordo com o 

valor de pH: de acetato de sódio 100mM a pH 5, fosfato de sódio a pH 6-8 e borato de sódio 

100mM a pH 9 e pH 10 100mM a 25 °C, todas as preparações eram inteiramente estáveis 

após incubação durante várias horas em qualquer um destes valores de pH. Em alguns casos, 

foram usadas diferentes concentrações de alguns detergentes. 

 

8.3.2 Imobilização de Lecitase em octil agarose 

 

 Lecitase foi imobilizada em suportes octil-agarose em baixa força iónica 

(FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998; FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2007). 2,8 mL de 

extrato comercial (16 mg de proteína/mL, com uma atividade pNPB de 5,6  U/mg de proteína) 

foi diluído em 67,5 mL de tampão fosfato de sódio 5mM a pH 7. Em seguida, adicionaram-se 

15g de octil-agarose úmida. A atividade do sobrenadante e suspensão foram seguidas usando 

pNPB. Depois da imobilização, a suspensão foi filtrada e a lipase imobilizada foi lavada 

várias vezes com água destilada. 

 

8.3.3 Imobilização de Lecitase em CNBr agarose 

  

Um volume de 2,8 mL de Lecitase comercial foi diluída em 67,5 ml de tampão 

fosfato de sódio 5 mM contendo 0,05% (m/v) de dodecil sulfato de sódio a pH 7 e 4°C. Em 
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seguida, adicionaram-se 15 g de CNBr. A atividade do sobrenadante e da suspensão foi 

seguida usando pNPB. A imobilização da enzima foi terminada por incubação do suporte em 

etanonamina 1M, a pH 8, durante 12 h. Finalmente, a preparação imobilizada foi lavada com 

água destilada em abundância. 

 

8.3.4 Modificação química de Lecitase imobilizada  

 

 A Figura 8.1 logo mais apresentada (página seguinte), mostra as diferentes 

modificações químicas realizadas em Lecitase imobilizada e as abreviaturas utilizadas neste 

estudo. 

 

8.3.4.1 Aminação em fase sólida de Lecitase 

 

 Assim seguindo os dados apresentados na Figura 8.1, dez gramas de Lecitase 

imobilizada, ou Lecitase-TNBS, ou Lecitase-GLU foram adicionadas a  100 mL EDA 1M, a 

pH 4,75 sob agitação contínua (GALVIS et al., 2012). A modificação começou com a adição 

de DEC sólido (para uma concentração final de 10 mM). Após 2 h de agitação suave a 25 °C, 

os derivados aminados tinham mais do que 95% dos grupos carboxílicos expostos 

modificados (CARRAWAY et al., 1972; CARRAWAY et al., 1969). Isto foi confirmado 

através da comparação da cor desenvolvida após titulação com TNBS, que não aumentou 

utilizando DEC 100 mM ou 2 M EDA. Estas preparações foram lavadas com água destilada e 

incubadas em 1M de hidroxilamina a pH 8, durante 12 horas para recuperar os resíduos de 

Tyr, que podem ter sido modificados por DEC (CARRAWAY et al., 1968). Finalmente, as 

preparações de enzimas imobilizadas foram lavadas com um excesso de água destilada e 

armazenadas a 4 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 
Capítulo 8                                                                                                                                 José C.S. dos Santos                                                                                                                       

 

Desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de enzimas por técnicas físico-químicas 

visando à otimização de biocatalisadores 

Figura 8.1 - Diferentes modificações químicas realizadas neste trabalho. GLUTA: glutaraldeído; TNBS: ácido 

2,4,6-trinitrobenzensulfônico; EDA: etilenodiamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

8.3.4.2 Modificação dos grupos amino primários de Lecitase imobilizada com TNBS 

 

 De acordo com a Figura 8.1 ainda, 12 g de Lecitase imobilizada ou Lecitase - 

EDA foram adicionadas a 100 mL de uma solução de 0,1 % (m/v) TNBS em tampão fosfato 

de sódio a pH 8,0 e a mistura foi incubada durante 60 minutos à temperatura ambiente. Em 

seguida, a preparação de enzima modificada foi lavada com água destilada (BARBOSA et al., 

2012). A cor desenvolvida não aumentou, quando uma concentração e volume de TNBS 

foram dobrados, o que sugere que 100 % dos grupos amino primários expostos na proteína 

que foram modificados. 
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 Quando este método foi utilizado para determinar a quantidade de grupos amino 

primários na proteína, 200 mg foram suspensas em uma cubeta contendo 2,2 mL de tampão 

borato 100 mM, a pH 9 e a absorbância a 430 nm foi determinada (Barbosa et al., 2012). 

Como referência, octil-agarose, ou enzima livre bloqueada com CNBr, foi tratada de uma 

maneira semelhante. 

 

8.3.4.3 Modificação de Lecitase imobilizada com Glutaraldeído 

 

 Lecitase imobilizada (Figura 8.1) foi incubada com 0,1% (v/v) de solução de 

glutaraldeído em tampão fosfato de sódio 25 mM a pH 7 e 25 °C durante 1 h, sob agitação 

suave. Estas condições permitem modificar completamente os grupos amino primários da 

enzima com apenas uma molécula de glutaraldeído (Barbosa et al., 2012). A suspensão foi 

então filtrada e lavada com água para remover o excesso de glutaraldeído. 

 Em seguida, cinco gramas de Lecitase imobilizada e modificada foram 

adicionadas a 200 mL de tampão borato de sódio 0,1 M contendo 1 mg /mL de NaBH4, a pH 

8,5 e 4 °C; a mistura foi continuamente agitada durante 30 min. Os biocatalisadores reduzidos 

foram filtrados e lavados várias vezes com água destilada. Este tratamento produziu um 

decréscimo de 10% na atividade de CNBr-Lecitase, ao mesmo tempo que não apresentou 

nenhum efeito na atividade das preparações com octil. 

 

8.3.5 Inativação térmica de diferentes preparações de Lecitase imobilizada  

 

 Para verificar a estabilidade dos derivados de enzimas, 1 g de enzima imobilizada 

foi suspensa em 5 ml de tampão acetato de sódio 10 mM a pH 5, fosfato de sódio a pH 7 ou 

carbonato de sódio, a pH 9, a diferentes temperaturas (as temperaturas foram 55 
o
C em pH 7, 

53 
o
C em pH 9 e pH 5 e 49 

o
C). Periodicamente, foram retiradas amostras e a atividade foi 

medida usando p-NPB. As meias-vidas foram calculadas de acordo com o modelo de Sadana 

e Henley (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1993). 

 

8.3.6 Hidrólise de fenilacetato de metila 

 

 A atividade enzimática foi determinada usando o fenilacetato de metila; 200 mg 

das preparações imobilizadas foram adicionadas a 0,2 mL de 5 mM de substrato em tampão 
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100 mM contendo 50 % de CH3CN. O tampão foi acetato de sódio a pH5, fosfato de sódio a 

pH 7, e carbonato de sódio a pH 8,5. Todos os experimentos foram realizados a 25 °C, sob 

agitação contínua. O grau de conversão foi analisado por RP - HPLC (Spectra Physic SP 100 

acoplado com um detector de UV Spectra Physic SP 8450) usando uma coluna Kromasil C18 

(15 cm × 0,46 centímetros).  

As amostras (20 µL) foram injetadas e eluídas a um fluxo de 1,0 mL/min, 

utilizando acetonitrila, uma solução aquosa de acetato de amônio 10 mM (35:65 , v/v ) e pH 

2,8, como fase móvel, e detecção por UV foi efetuada a 230 nm. Ácido tem um volume de 

retenção de 3 mL, enquanto o éster tem um volume de retenção de 12 mL. Uma unidade de 

atividade enzimática foi definida como a quantidade de enzima necessária para produzir 1 mol 

de ácido fenil acético por minuto sob as condições descritas acima. A atividade foi 

determinada em triplicada, com um máximo de conversão de 20-30%, e os dados são 

apresentados como valores médios. 

 

8.3.7 Hidrólise de R e S mandelato de metila 

 

 A atividade enzimática também foi determinada usando R ou S mandelato de 

metila. 400 mg das preparações imobilizadas foram adicionadas a 2 ml de substrato 50 mM 

em tampão acetato de sódio 100 mM a pH 5, 100 mM de fosfato de sódio a pH 7 ou o 

carbonato de sódio 100 mM a pH 9 e 25 °C, sob agitação contínua.  

O grau de conversão foi analisada por RP - HPLC (Spectra Physic SP 100 

acoplado com um detector de UV Spectra Physic SP 8450) usando uma coluna Kromasil C18 

(15 cm × 0,46 centímetros ). Amostras (20 µL) foram injetadas e eluídas a um fluxo de 1,0 

mL/ min utilizando acetonitrila/tampão acetato de amónio 10 mM (35%:65% , v/v) a pH 2,8 

como fase móvel. A detecção foi realizada em UV a 230 nm. O ácido madelico tem um 

volume de retenção de 2,5 ml, enquanto o éster mandelato de metila tem um volume de 

retenção de 10 mL. Uma unidade de atividade enzimática, foi definida como a quantidade de 

enzima necessária para produzir 1 µmol de ácido mandélico por minuto sob as condições 

descritas acima.  

A atividade foi determinada em triplicata, com um máximo de conversão de 20-30 

% , e os dados são apresentados como valores médios . Como a reação não é de primeira 

ordem, a 10 mM, E não pode ser calculado a partir de velocidade de reação observada usando 

o os isômeros R e S (VR/VS), e esta relação direta foi utilizada. 
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8.3.8 Ensaio de SDS-PAGE 

 Eletroforese em gel de SDS-poliacrilamida foi realizada de acordo com Laemmli 

(1970) com uma tetra-célula Miniprotean (Biorad), 12% de gel de corrida de uma zona de 

separação de 9 cm × 6 cm, e uma zona de concentração de 5% de poliacrilamida. Cem 

miligramas de amostras de enzimas imobilizadas foram suspensas em 1mL de tampão de 

ruptura (2% de SDS e 10% de mercaptoetanol), fervidas durante 5 minutos e uma alíquota de 

20 µL do sobrenadante foi utilizada nas experiências. Os géis foram corados com Azul de 

Coomassie. Marcadores de baixo peso molecular da marca Fermentas foram usados (10-200 

kDa). 

 

8.4 Resultados 

 

8.4.1 Imobilização de Lecitase em octil-agarose e CNBr 

 

 A Figura. 8.2A mostra o curso de imobilização de Lecitase em octil-agarose e 

CNBr-agarose. 

 

Figura 8.2. Cursos de imobilização de Lecitase em octil-agarose e CNBr. As condições experimentais estão 

detalhadas na Seção 3.1. (A) Imobilização, na ausência de SDS. Quadrados: octil-agarose; círculos: CNBr-

agarose. As linhas sólidas: suspensão, as linhas tracejadas: sobrenadantes. (B) Efeito de SDS sobre os cursos de 

imobilização de Lecitase em CNBr-agarose. Triângulos: 0,05% SDS (v/v); Losango: SDS a 0,1% (v/v). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Em octil-agarose, a maior parte da enzima já está imobilizada depois de 0,5 h, e o 

aumento da atividade é mais do que um fator de 2 vezes. Quando a imobilização da enzima 



182 

 
Capítulo 8                                                                                                                                 José C.S. dos Santos                                                                                                                       

 

Desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de enzimas por técnicas físico-químicas 

visando à otimização de biocatalisadores 

ocorre em CNBr, esta é rapidamente incorporada no suporte (mais do que 90%), mas a 

atividade sofre uma queda drástica (menos do que 5% da atividade inicial é observada no 

suporte). A inativação da enzima segue próxima a imobilização. Isto é surpreendente, já que 

as condições de imobilização são muito leves e não se esperava uma reação tão intensa entre 

enzima/suporte. 

 Tentando melhorar a recuperação da atividade enzimática em CNBr, foram 

realizados ensaios com vários detergentes, tentando encontrar um que poderia manter a forma 

aberta da Lecitase e manter a enzima na forma monomérica (PALOMO et al., 2003; 

FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2003), tendo um baixo impacto sobre a sua estabilidade.  

Verificou-se que o SDS era o único com um menor efeito sobre a estabilidade da 

Lecitase. A Figura 8.2B, nos possibilita observar que o efeito da presença de diferentes 

concentrações de SDS sob os valores de atividade durante a imobilização da enzima. A 

imobilização permaneceu muito elevada uma vez que a atividade residual no sobrenadante foi 

baixa, e usando 0,05 % de SDS durante a imobilização, em torno de 70% da atividade inicial 

da enzima depois de 2,5h de imobilização foram recuperados, este resultado se vê na curva da 

suspensão da Figura 8.2B.   

Os efeitos do detergente podem ser vários. Por um lado, algumas áreas da enzima 

podiam ser bloqueadas por este detergente, dessa forma evitando a imobilização por essa área, 

até mesmo impedir a reação de alguns grupos. Por outro lado, um detergente pode estabilizar 

a forma aberta da lipase, se o problema depois da imobilização em CNBr é a dificuldade para 

a abertura da forma da enzima, a imobilização na presença de detergente pode resolver isto 

(PALOMO et al., 2003). Além disso, se Lecitase tende a formar dímeros (como muitas 

lipases fazem (PALOMO et al., 2003; PALOMO et al., 2003), o detergente irá quebrá-los, 

permitindo assim a imobilização da forma monomérica da enzima. Estas condições de 

imobilização foram utilizadas como padrão para a preparação dos biocatalisadores utilizados 

neste trabalho. 

 

8.4.2 Efeito das modificações químicas sobre a atividade da enzima 

 

 Ambas as preparações enzimáticas foram submetidos a modificações químicas 

como fora mostrado na Figura 8.1. O efeito sobre a atividade da enzima em condições padrão 

pode ser encontrado na Tabela 8.1.  
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Tabela 8.1. Efeito das modificações químicas sobre as atividades frentea pNPB das diferentes preparações. A 

atividade foi determinada a pH 7 e 25 °C, tal como indicado no ponto 2. GLUTA, glutaraldeído. A atividade é 

determinada como U/mg. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 

Usando octil-Lecitase, a aminação produziu um aumento na atividade da enzima 

(em cerca de 35%), enquanto que com TNBS (foram cerca de 50% de recuperação da 

atividade) e com glutaraldeído produziu uma diminuição (cerca de 70%) da atividade da 

enzima.  

 A modificação da enzima aminada com TNBS diminuiu a atividade em 40%, 

ligeiramente menor do que modificando o derivado inalterado de octil-Lecitase, embora agora 

o número de grupos modificados seja muito maior. O tratamento deste biocatalisador com 

glutaraldeído reduziu a atividade em cerca de 50%, na verdade, esta modificação reverteu o 

efeito positivo da aminação e foi menos ativa do que a enzima apenas modificada com 

glutaraldeído. 

 Por outro lado, a aminação da enzima modificada com TNBS ou glutaraldeído 

causou uma ligeira diminuição da atividade enzimática. A situação foi diferente usando a 

enzima imobilizada covalentemente. Em primeiro lugar, a atividade inicial é muito mais baixa 

que usando octil-agarose, quase um fator de 30 vezes (medidas agora são realizadas em 

ausência de detergente). 

 Aminação produziu uma ligeira melhoria na atividade da enzima, enquanto a 

modificação com glutaraldeído diminuiu a atividade em 40%. No entanto, a modificação com 

TNBS aumentou a atividade em mais do que um fator de 2,5 vezes. O glutaraldeído ou 

 Atividade do Biocatalisador (U/mg) 

Modificação química Octil-Lecitase CNBr-Lecitase 

Nenhuma 26 ± 1 0,9 ± 0,05 

EDA 35 ± 1 1,1 ± 0,05 

TNBS 12,5 ± 0,5 2,4 ± 0,1 

GLUTA 18 ± 1 0,54 ± 0,04 

EDA-TNBS 20,5 ± 1 0,45 ± 0,03 

EDA-GLUTA 16,5 ± 1 0,26 ± 0,02 

TNBS-EDA 11,5 ± 0,6 0,32 ± 0,02 

GLUTA-EDA 15,2 ± 1 0,4 ± 0,03 
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tratamento de TNBS da enzima aminada produziu uma redução severa na atividade da enzima 

(cerca de 20 e 40% de recuperação da atividade, respectivamente), muito mais expressiva do 

que utilizando a enzima não modificada.  

A aminação da enzima modificada com TNBS produziu a perda de todo o efeito 

positivo da modificação com TNBS, e até mesmo promoveu uma redução ainda maior na 

atividade enzimática (atividade diminui 2,5 - 0,32 U/mg). Isto é inesperado, considerando que 

ambas as modificações independentes têm efeitos positivos sobre a atividade da enzima. A 

aminação da enzima modificada com glutaraldeído também teve um efeito negativo na 

atividade, mas não tão negativo. Assim, os efeitos das modificações químicas nas 

propriedades da enzima dependem fortemente da estratégia de imobilização, e elas não são 

necessariamente aditivas, em alguns casos, sucessivas modificações tem um impacto menor 

sobre a atividade da enzima que em cada uma das modificações individuais ou até mesmo 

efeito oposto.  

Considerando-se que para alterar o delicado equilíbrio de forças que estabilizam a 

forma aberta da lipase, uma explicação específica para cada um dos os resultados individuais 

pode ser quase impossível. No entanto, as diferenças nas preparações imobilizadas podem ser 

pelo menos uma explicação parcial para o efeito diferente da modificação química nos 

derivados de Lecitase imobilizada de forma covalente e adsorção interfacial.  

Em Lecitase imobilizada em octil-agarose foi estabilizada a forma aberta, isto 

significa que qualquer efeito na modificação química fundada sobre as mudanças no 

equilíbrio aberta/fechada será minimizado agora. Além disso, a área com molécula da enzima 

imobilizada está em estreito contato com a superfície hidrofóbica do suporte, e este pode 

alterar a sua reatividade (em alguns casos, pode ser que o grupo não é acessível para a 

modificação, em outros, alguma partição pode aumentar ou diminuir sua aparente 

reatividade). Para aumentar a informação sobre o efeito da modificação da atividade da 

enzima, estudou-se a atividade em pH 5 a pH 10. 

 

 

8.4.3 Efeito do pH sobre a atividade das diferentes preparações de Lecitase 

 

 A Figura 8.3 mostra o perfil de atividade das preparações de octil- e CNBr-

Lecitase em função do pH. Os perfis são muito diferentes. Embora a enzima imobilizada 

covalentemente apresente claramente um ótimo de atividade a pH 6 e retenha apenas cerca de 
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40% de atividade a pH 10, o derivado octil-Lecitase não tem um valor de pH ótimo claro no 

intervalo estudado, atividade em um plano a partir de pH 8-10, com uma certa tendência para 

aumentar a atividade até ao valor de pH mais elevado analisado (valores de pH mais elevados 

apresentavam uma hidrólise química muito rápida do substrato pNPB, o que inviabiliza a 

correta interpretação dos dados).  

Considerando que o derivado octil-Lecitase já está estabilizado, coma forma 

aberta da enzima, a importância do valor de pH com o derivado de CNBr pode ser uma 

explicação provável para estes resultados muito diferentes. Em relação ao efeito das 

modificações químicas em que este perfil, é muito diversificado. 

 Primeiro, vamos concentrar-nos sobre os derivados com octil (Figura 8.3B). A 

aminação promoveu pouca modificação, uma vez que o perfil permaneceu inalterado. Isso foi 

muito surpreendente, considerando a mudança radical das interações iônicas comparando a 

enzima modificada e não modificada, e a mudança dramática que esta modificação química 

deve produzir sobre a forma como o pH pode afetar essas interações.  

A modificação com TNBS ocasionou a diminuição da atividade a valores de pH 

inferiores a 8 e o efeito é mais significativo a valores de pH ácido (a pH 5 os derivados de 

octil modificados com TNBS mantiveram apenas 15% da atividade, enquanto o derivado não 

modificado manteve 61%). A modificação com glutaraldeído produziu um perfil de atividade 

/pH mais estreito,  com uma atividade máxima em pH  8, com uma redução mais significativa 

da atividade, tanto em valores ácido como em básicos de pH. 

 A aminação da preparação TNBS-Lecitase promoveu certa recuperação da 

atividade a valor de pH ácido (cerca de 50 % de retenção da atividade a pH 5). No entanto, o 

efeito da aminação é claramente negativo para a atividade da preparação modificada com 

glutaraldeído em valor de pH ácido (ocorre diminuição na atividade de 50% a 15% , a pH 5). 

Nota-se ainda queo pH ótimo da preparação com glutaraldeído muda de 8 a 9. 

 A modificação com TNBS da enzima aminada tem quase nenhum efeito sobre o 

perfil de atividade /pH . E a modificação com glutaraldeído da enzima aminada tem um efeito 

sobre o perfil atividade /pH semelhante a modificação da preparação octil não modificada, 

mas deixando um valor de pH ótimo claro a pH 9. 
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Figura 8.3 - Efeito do pH sobre a atividade frente a pNPB das diferentes preparações de Lecitase. Experimentos 

foram realizados conforme descrito na Seção 2 (A) Efeito do protocolo de imobilização: octil-Lecitase:. 

Quadrados; CNBr-Lecitase: triângulos. (B) (octil-Lecitase) e (C), (CNBr-Lecitase). Efeito da modificação 

química. Uma modificação: linhas pretas sólidas. Quadrados: Nenhuma modificação; Triângulos: EDA, 

Círculos: TNBS, losango: GLUTA. Modificação da Lecitase aminada: linhas cinza sólidos. Circulo cinza: 

TNBS, Circulo: GLUTA. Aminação de Lecitase modificada: linhas cinza tracejada. Losango cinza: TNBS, Cruz 

Cinzenta: GLUTA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 A Figura 8.3C mostra o efeito das modificações sobre o pH /atividade de Lecitase 

imobilizada sobre CNBr. Neste caso, as alterações são muito mais evidentes do que quando se 

utiliza octil-Lecitase. A aminação fez com que a atividade máxima fosse observada no valor 

mais elevado de pH estudado, o pH 10. Sob estas condições, a atividade absoluta da enzima 

modificada foi 6 vezes maior do que a da enzima não modificada (0,5 contra 3 U/mg de 

enzima). No entanto, no pH de 5, a modificação reduziu a atividade da enzima em cerca de 

um fator de 2 vezes . 

 A modificação com TNBS provocou uma variação  no valor ótimo de pH, de 6 a 

pH 9 (a este valor de pH da modificação aumentou 8 vezes a atividade enzimática, entre 0,5 e 

4 U/ mg). Na faixa de pH ácido, esta diferença é mais curta (por exemplo, a um pH de 5 foi de 

0,8 a 1,3). A modificação com glutaraldeído produziu um ligeiro desvio do valor de pH 
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ótimo (até pH 7), com redução muito significativa da atividade nos valores de pH alcalinos 

(pH 10 a atividade diminuiu após a modificação de 0,5 a 0,08).  

 A aminação da enzima modificada com TNBS deslocou para pH 10 a máxima a 

atividade. Neste valor de pH, a aminação produziu um incremento da atividade da enzima (de 

2,1 a 2,6 U/mg), que é cinco vezes maior do que a da enzima não modificada (0,5 U / mg). No 

entanto, a pHs ácidos, o efeito é muito negativo, a pH 5, por exemplo, a atividade foi de 1,3 a 

0,06, mais baixa do que a da enzima apenas aminada (0,8 U/mg). A aminação da Lecitase 

modificada com glutaraldeído não tem um claro efeito sobre o perfil de atividade em função 

do pH, apenas um melhor desempenho em valores de pH alcalino (na verdade, as atividades 

tornam-se idênticas a pH 10).  

 O tratamento da enzima aminada com TNBS não afetou o valor de pH ótimo; mas 

a atividade diminuiu em valores de pH mais alcalinos ou ácidos, resultando em uma curva 

estreita. Usando glutaraldeído na enzima aminada,o perfil de atividade/ em função do pH 

permaneceu quase inalterado.  

 Os resultados obtidos mostram como o efeito de uma modificação química é 

fortemente dependente do valor de pH, algumas modificações positivas a um valor de pH, 

podem se tornar muito negativas em outro. O efeito do pH sobre a atividade da enzima 

depende da estratégia empregada na imobilização; algumas explicações prováveis foram  

detalhadas anteriormente. 

 

 

8.4.4 Efeito da presença de detergentes na atividade da enzima 

 

 As Figuras 8.4, 8.5 e 8.6 mostram o efeito da presença de diferentes 

concentrações de detergentes sobre a atividade das diferentes preparações de Lecitase 

imobilizada. O efeito do detergente sobre a atividade da enzima pode ser devido a razões 

diferentes. Em primeiro lugar, pode estabilizar a forma aberta da lipase (FERNÁNDEZ-

LORENTE et al., 2006). Em segundo lugar, o detergente pode alterar a conformação da 

enzima, gerar sua inativação ou hiperativação, e também produzir uma desestabilização 

(FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2007; MOGENSEN et al., 2005). Além disso, o detergente 

pode atuar como um inibidor competitivo (FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2006; 

FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2007).  
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Assim, não é provável que para cada preparação enzimática (que espera ter uma 

conformação alterada) o efeito de um detergente pode ser inteiramente diferente, por 

exemplo, as preparações com octil não pode sofrer  ativação por estabilização da enzima pela 

forma aberta, uma vez que ela já está imobilizada e estabilizada nessa forma (FERNANDEZ-

LAFUENTE et al., 1998; FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2007). 

 

Figura 8.4. Efeito de diferentes detergentes (A: SDS, B: CTAB, C: Triton X-100) sobre a atividade (pNPB) de 

diferentes preparações de Lecitase imobilizada. Octil-Lecitase: quadrados; CNBr-Lecitase: triângulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 Usando SDS (0,001 a 0,01% (v/v) o derivado octil-Lecitase teve um aumento na  

atividade (Figura 8.4A) de 120%, enquanto que usando 0,1% de SDS ocorreu diminuição da 

atividade em 60% (não ocorreu dessorção da enzima utilizando estas concentrações de 

detergente, concentração de proteína foi determinada usando pelo método de Bradford). 

Usando CNBr-Lecitase, o incremento da atividade é mais significativo e atinge um máximo 

quando usando 0,01% de SDS (mais de 215%), reduzindo para 75% quando se usou 0,1% de 

detergente.  
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As diferenças entre as duas preparações imobilizadas seguem a tendência 

esperada, um efeito maior sobre o CNBr-Lecitase que no octil-Lecitase foi observado. Em 

seguida, foi analisado se a modificação química pode alterar o efeito do detergente, 

considerando a sua natureza aniônica. 

 

Figura 8.5. Efeito de diferentes detergentes (A: SDS, B: CTAB, C: Triton X-100) sobre a atividade (pNPB) de 

diferentes preparações de octil-Lecitase modificada. Uma modificação: Linhas pretas sólidas. Quadrados: 

nenhuma modificação; Triângulos: EDA, Círculos: TNBS, Losango: GLUTA. Modificação da Lecitase 

aminada: linhas cinza Sólidas. Círculos Cinza: TNBS, Círculos: GLUTA. Aminação de Lecitase modificada: 

linhas cinza tracejada. Losango cinza: TNBS, Cruzes cinzenta: GLUTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Começando com as preparações com octil (Figura 8.5A), a aminação parece evitar 

o efeito positivo do SDS na atividade enzimática, e ainda produz uma diminuição na atividade 

da enzima em concentrações mais baixas de SDS (por exemplo, a 0,01% (v/v), a atividade 

está em 90%, enquanto antes era de 120%). A modificação com TNBS provocou um efeito 

positivo do SDS, foi detectada na maior concentração usada (0,1%), enquanto o tratamento de 

glutaraldeído não teve quase nenhum efeito sobre o SDS sobre a atividade da enzima.  
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A aminação da enzima modificada com glutaraldeído elimina os efeitos positivos 

do SDS na enzima modificado com glutaraldeído, enquanto que a aminação da enzima 

modificado com TNBS aumenta os efeitos negativos do SDS sobre a enzima modificada com 

TNBS. O tratamento com glutaraldeído da enzima aminada permitiu manter em torno de 

100%, quando utilizando SDS entre 0,001 a 0,1% (v/v), enquanto que o tratamento com 

TNBS deu como resultado uma atividade enzimática com um comportamento muito 

semelhante ao da enzima não modificada. 

 Usando CNBr-Lecitase, os resultados são diferentes (Figura 8.6A). A aminação 

promoveu uma diminuição na atividade da enzima em concentrações mais baixas de SDS; 

enquanto que a modificação com TNBS causou um efeito positivo com SDS, duplicando a 

atividade da enzima na máxima quantidade de SDS utilizada neste estudo (0,1%, v/v). A 

enzima modificada com glutaraldeído diminuiu progressivamente a atividade para todas as 

concentrações de SDS analisadas.  

A aminação da enzima modificada com TNBS não apresentou influencia sobre a 

atividade enzimática pela presença de SDS, contudo quando se udou a enzima modificada 

com glutaraldeído, a aminação impediu o decréscimo de atividade no intervalo de 0,001 e 

0,01 % de SDS, mas não a 0,1%. A modificação com TNBS da enzima aminada teve um 

efeito semelhante para a mesma alteração na enzima imobilizada e não modificada (atividade 

máxima foi detectada com SDS a 0,1%), enquanto a modificação com glutaraldeído permitiu 

melhorar a atividade em elevada concentração de SDS (desde 44 % de aumento de atividade 

até 190 % usando 0,1 % de SDS). 

 O CTAB, um detergente catiônico que pode ajudar a compreender os efeitos dos 

outros detergentes, foi utilizado, embora se tenha verificado que a incubação em longo prazo 

de soluções de Lecitase com este detergente diminuiu sua atividade. No entanto, em poucos 

minutos, em geral o tempo para se determinar a atividade, esta inativação é completamente 

negligenciável na faixa de concentrações estudadas. 

 Para o octil-Lecitase (Figura 4B), a atividade aumentou para mais de 440% 

usando 0,1% de CTAB, a concentração máxima utilizada (em que a enzima não foi 

encontrada em solução, ou seja não ocorreu dessorção). Usando CNBr, o incremento da 

atividade chegou a um fator de 8 vezes. Assim, CTAB apresentou um mesmo efeito mais 

positivo sobre a atividade da enzima em comparação com SDS, utilizando ambas as 

preparações imobilizadas. Em seguida, analisamos o efeito da modificação química na 

atividade da enzima na presença de CTAB (Figuras. 3.5B e 3.6B). A maioria das 
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modificações reduziu os efeitos positivos de CTAB sobre a atividade da enzima para ambas 

as preparações imobilizadas. 

 

Figura 8.6. Efeito de diferentes detergentes (A: SDS, B: CTAB, C: Triton X-100) sobre a atividade (pNPB) de 

diferentes preparações de CNBr-Lecitase modificada. Experimentos foram realizados conforme descrito na 

Seção 2 Uma modificação: Linhas pretas sólidas. Quadrados: nenhuma modificação; Triângulos: EDA, Círculos: 

TNBS, Losango: GLUTA. Modificação da Lecitase aminada: linhas cinza Sólidas. Círculos Cinza: TNBS, 

Círculos: GLUTA. Aminação de Lecitase modificada: linhas cinza tracejada. Losango cinza: TNBS, Cruzes 

cinzenta: GLUTA. 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Usando o derivado aminado de octil-Lecitase (Figura 8.5B), o aumento da 

atividade também foi observado em todas as concentrações de CTAB estudadas, mas com um 

máximo de 0,1% (v/v) de CTAB o incremento foi de 290%. Contudo, após a modificação 

com TNBS, a enzima diminuiu progressivamente a sua atividade com o aumento da 

concentração de CTAB.  
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A modificação com glutaraldeído, também reduziu os efeitos positivos do CTAB, 

apenas 85% da atividade inicial foi observada com 0,1% de detergente. A aminação desta 

preparação quase não tem influência sobre o efeito do detergente, enquanto que, nas 

preparações com TNBS aminadas ocorreu diminuição da atividade com a concentração de 

CTAB (para menos de 45% com 0,1% de CTAB, cerca de 7 vezes menor do que enzima 

imobilizada sem modificação). Ambas as modificações da enzima aminada também 

eliminaram o efeito positivo do CTAB (Figura 8.5B).  

 Usando a preparação imobilizada de forma covalente (Figura 8.6B), a aminação 

diminuiu fortemente o efeito positivo de CTAB na atividade enzimática, na verdade, a 

ativação máxima (apenas 160%) se observa com 0,01%, com uma diminuição na atividade da 

enzima em 0,1% de detergente. A modificação com glutaraldeído reduziu o efeito, mas ainda 

assim a hiperativação foi significativa e a atividade máxima é obtida em 0,1%.  

O resultado mais favorável foi obtido usando TNBS, quando a atividade cresceu 

progressivamente até chegar a um aumento de 1.500%, considerando que essa preparação já 

foi 2,5 mais ativas do que a enzima sem modificação, a atividade final com 0,1% CTAB é 

quase 5 vezes maior ao utilizar esta enzima modificada do que usando a enzima sem 

modificações (em valores absolutos) foi usada.  

A modificação da enzima aminada com TNBS também melhorou 

significativamente o desempenho da enzima na presença de CTAB, ocorreu uma 

hiperativação de 8,5 vezes em 0,1% de detergente. Já a modificação com glutaraldeído da 

enzima aminada em presença de CTAB apresentou um ligeiro efeito negativo sobre a 

atividade da enzima (mais do que 70% utilizando 0,1% de CTAB, Figura 8B).  

A aminação da enzima modificada com TNBS produziu uma diminuição na 

hiperativação provocada pelo CTAB, mas o valor máximo ainda foi observado quando 

utilizando 0,1% de CTAB. Assim aminação da enzima modificada com glutaraldeído 

produziu uma insensibilidade moderada na enzima para com os efeitos do CTAB (uma 

diminuição progressiva leve na atividade, até atingir 80% utilizando 0,1% de CTAB).  

 Finalmente, analisou-se o efeito de um detergente não iônico na atividade 

enzimática das diferentes preparações, Triton X-100 (Figuras 8.4C, 8.5C e 8.6C). O derivado 

octil-Lecitase diminuiu progressivamente a atividade enzimática na presença de Triton 

(atividade é apenas de 30% em 0,1% de detergente (v /v)) (Figura 8.4C). Contudo, com 

CNBr- Lecitase ocorreu aumento significativo na atividade de maneira progressiva quando 
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Triton foi adicionado ao meio (a hiperativação foi  quase de 3 vezes a 0,1% de detergente) 

(Figura 8.4C). 

 Considerando o uso do octil- Lecitase (Figura 8.5C), a aminação reduziu o efeito 

negativo da presença de detergente sobre a atividade da enzima (70% de atividade em 0,1% 

de detergente), a modificação com glutaraldeído não teve nenhum efeito sobre a atividade da 

enzima e somente quando usando 0,1% de detergente produziu uma clara diminuição na 

atividade da enzimática, enquanto que o TNBS fez que a atividade da enzima diminuísse 

rapidamente na presença deste detergente, com um 25 % de atividade residual em 0,1% de 

Triton.  

Curiosamente, a aminação desta preparação modificada com TNBS permitiu 

observar certo aumento da atividade da enzima na presença de baixa concentração de Triton 

(140%, utilizando 0,001% de detergente), e reduziu os efeitos negativos em concentrações de 

detergente mais elevadas (50%, quando utilizando 0,1% de detergente) (Figura 8C). A 

aminação da enzima modificada com glutaraldeído teve quase nenhuma influência sobre o 

efeito do Triton X - 100 na atividade da enzima.  

Por outro lado, a modificação com TNBS da enzima aminada permitiu ter certa 

hiperativação quando usando 0,001% e 0,01 % de detergente (cerca de 1,4 vezes) , mas na 

presença de 0,1 %  de detergente a atividade relativa foi muito semelhante a enzima 

unicamente aminada . A modificação com glutaraldeído desta enzima aminada, no entanto, 

permitiu manter a atividade da enzima inalterada em toda a gama de [Trinton X - 100] 

estudada, apresentando maior atividade quando usando 0,1% de detergente (Figura 8.5C). 

 Usando a preparação covalente (Figura 8.6C), a aminação permitiu obter um 

desempenho semelhante na atividade da enzima com baixa concentração de detergente, 

enquanto ahiperativação em concentrações mais elevadas foi menor. A modificação com 

glutaraldeído causou uma diminuição drástica na atividade da enzima na presença deste 

detergente (15 % com 0,1 % de detergente), enquanto a modificação com TNBS quase deixou 

o efeito desse detergente na atividade enzimática inalterada (Figura 8.6C).  

A aminação com glutaraldeído da enzima modificada reverteu parcialmente os 

efeitos muito negativos da modificação com glutaraldeído, enquanto a aminação da enzima 

modificada com TNBS não produziu nenhum efeito em todas as faixas de concentrações de 

detergente estudada. A modificação da enzima aminada com TNBS recuperou o efeito do 

triton sobre a atividade da enzimanão modificada ou enzima modificada apenas com TNBS, 

revertendo à ausência do efeito da aminação. No entanto, a modificação com glutaraldeído da 
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enzima aminada aumentou o efeito negativo de Triton X - 100 sobre a atividade da enzima 

(Figura 8.6C). 

 Os resultados sugerem que os efeitos positivos do detergente podem não estar 

baseados apenas na estabilização da forma aberta da enzima, mas também em algumas 

mudanças conformacionais "globais", como a hiperativação apresentada em alguns casos para 

os derivados com octil, na presença de detergentes, menor do que com os derivados em CNBr 

mas bastante significativa ainda. 

 O uso de enzimas enriquecidas com grupos catiônicos ou com grupos mais 

hidrofóbicos pendentes na sua estrutura modifica significativamente o efeito dos detergentes. 

No entanto,  regras não podem ser observadas. Aminação da enzima deveria aumentar o 

número de moléculas de SDS que interage com a enzima, tornando a interação do detergente 

catiônico mais difícil. Isto pode produzir efeitos semelhantes usando concentrações muito 

baixas de SDS, mas exige uma maior quantidade de CTAB.  

No entanto, esta tendência não é geralmente observada. A modificação com 

TNBS deveria produzir um efeito semelhante com todos os detergentes uma vez que novos 

grupos hidrofóbicos foram introduzidos na enzima. Contudo, em alguns casos esta 

modificação reduz os efeitos dos detergentes, enquanto em outros produz aumentos sobre a 

atividade da enzima.  

O glutaraldeído deve aumentar a rigidez enzima (se algumas ligações cruzadas 

inter- ou intramoleculares são formadas ) (BARBOSA et al., 2014; BARBOSA et al., 2012),o 

que pode tornar a enzima menos sensível à ação dos detergentes. No entanto, neste estudo, 

isto foi observado em alguns casos, enquanto que em outros casos, a modificação com 

glutaraldeído aumentou principalmente os efeitos negativos frente aos detergentes. 

 

8.4.5 Estabilidade Térmica 

 

 A modificação química da superfície da proteína pode produzir algumas 

alterações inesperadas na estabilidade da enzima (BARBOSA et al., 2012). Aquelas 

alterações na estabilidade da enzima podem depender das condições da inativação (por 

exemplo, o valor de pH), principalmente, considerando as mudanças na enzima ionização ou 

equilíbrio hidrofobicidade/hidrofobilidade (RODRIGUES et al., 2011).  
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A Tabela 8.2 mostra a meia-vida das preparações enzimáticas sob diferentes 

condições. A temperatura foi selecionada de acordo com a estabilidade da enzima, sob os 

diferentes valores de pH. 

 

Tabela 8.2. Estabilidade térmica das diferentes preparações de enzimas modificados dadas como meia-vida em 

minutos. As temperaturas foram 55 
o
C em pH 7, 53

 o
C em pH 9 e pH 5 e 49 

o
C. Outras especificações estão 

descritas na Seção 2. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Em pH 7 e 55 
o
C, a preparação covalente é ligeiramente mais estável do que a 

imobilizada em octil-Lecitase (meias-vidas de 63 min e 48 min), enquanto que a pH 5 e 50 
o
C, 

a preparação em octil-agarose é muito mais estável (meias-vidas de 60 min e 267 min) e em 

53 
o
C e pH 9, as duas preparações são quase idênticas (cerca de 40 min).  Isso já foi verificado 

com algumas lipases que quando imobilizadas interfacialmente são mais estáveis que quando 

são imobilizadas via ligação covalente multipontual (PALOMO et al., 2012). 

Com isso a preparação com CNBr foi realizada de forma que não favorecesse uma 

intensa ligação covalente multipontual (GARCIA-GALAN et al., 2011). No entanto, o efeito 

da imobilização de Lecitase em octil-agarose não parece tão positivo como para outras 

lipases, apenas a pH 5, a preparação de octil é claramente mais estável do que a preparação 

covalente.  

 A aminação aumentou as meias-vidas em octil-Lecitase (por um fator de 3 a 4 

vezes em pHs 7 e 9, e por 1,5 a pH 5), ao passo que a aminação do CNBr-Lecitase não teve 

nenhum efeito sobre a estabilidade da enzima (por exemplo, pH 7 e 5) ou esse efeito foi 

ligeiramente negativo (por exemplo, pH 9). 

 Biocatalisador/pH 

Modificação 

química 

Octil/pH5 Octil/pH7 Octil/pH9 CNBr/pH5 CNBr/pH7 CNBr/pH9 

Nenhuma 267 ± 15 48 ± 3 37 ± 3 60 ± 3 63 ± 3 40 ± 3 

EDA 406 ± 20 180 ± 10 112 ± 9 60 ± 4 56 ± 3 29 ± 2 

TNBS 28 ± 1 22 ± 1 22 ± 12 60 ± 5 30 ± 2 542 ± 30 

GLUTA 120 ± 5 154 ±10 511 ± 30 11 ± 1 30 ± 2 42 ± 3 

EDA-TNBS 36 ± 1 26 ±1 27 ± 4 311 ± 20 230 ± 20 259 ± 20 

EDA-GLUTA 315 ± 10 191 ±10 278 ±15 364 ± 25 120 ±10 41 ± 4 

TNBS-EDA 65 ± 4 34 ± 2 37 ± 2 34 ± 3 40 ± 3 43 ± 2 

GLUTA-EDA 366 ± 20 279 ± 20 239 ±15 110 ± 9 44 ±4 41 ± 3 
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 A modificação com TNBS apresentou um efeito muito negativo sobre estabilidade 

da enzima utilizando o octil-Lecitase, principalmente, a pH 5 (quase um fator de 10 vezes 

menor). No entanto, a preparação covalente após a modificação com TNBS retirou a 

estabilidade a pH 5, este tratamento diminuiu por um fator de 2 vezes a pH 7, enquanto a pH 9 

foi aumentado por um fator de 12 vezes. 

 O tratamento com glutaraldeído também produziu resultados mistos sobre a 

estabilidade da enzima. Octil - Lecitase aumentou a estabilidade por um fator de 15 vezes a 

pH 9 e por um fator de 3 vezes a pH 7, mas reduziu a estabilidade em 2 vezes a pH 5. Esse 

efeito de glutaraldeído sobre a estabilidade da enzima pode ser atribuído a uma reticulação 

intramolecular da enzima.  

Para verificarmos se pelo menos há alguma reticulação intermolecular, a 

preparação foi submetida a um SDS-PAGE (Figura 8.7), que revelou muitos agregados 

(bandas proteicas com um peso molecular aparente mais elevada), o que confirma que, pelo 

menos, muitas moléculas foram intermolecularmente reticuladas covalentemente.  

Talvez o efeito negativo da hidrofobização da cadeia Lys (já visualizados após a 

modificação de TNBS) não poderia ser revertido pelos efeitos positivos da reticulação, e pode 

ser que muitas ligações cruzadas intermoleculares não tenham sido formadas (a modificação 

foi muito rápida, de apenas 30 min antes da redução). Usando a preparação de CNBr, a 

estabilidade não foi alterada pelo tratamento com glutaraldeído a um pH de 9, que diminuíram 

por um fator de 2 vezes a pH 7, e um aumentou por uma fator de duas vezes a um pH de 5. 

A modificação da enzima aminada com TNBS também produziu efeitos diversos. 

Usando octil-Lecitase aminada, a estabilidade da enzima é reduzida para valores semelhantes 

aos do TNBS-octil-Lecitase, em todos os valores de pH. No entanto, usando a preparação com 

CNBr, a estabilidade da enzima aminada aumentou após modificação com TNBS (um fator de 

4 a 5 vezes a pH 7 e 5,8 vezes a pH 9), deixando esta enzima duplamente modificada como 

uma preparação mais estável do que o a enzima não modificada. Isto ocorreu apesar da 

modificação ter causado efeito positivo somente quando utilizando a enzima nativa em pH 9. 

O incremento de moléculas de TNBS incorporadas na enzima, quando utilizando a enzima 

aminada, pode alterar completamente as interações na superfície da enzima. 
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Figura 8.7. A análise de SDS-PAGE de diferentes preparações de octil-Lecitase. Experimentos foram realizados 

como descrito na seção 2. Linha 1:  marcadores moleculares, linha 2: suspensão Lecitase comercial, linha 3: 

octil-Lecitase, linha 4: aminado-octil-Lecitase, linha 5: glutaraldeído-octil-Lecitase, linha 6: aminado octil-

Lecitase tratadas com glutaraldeído, linha 7: glutaraldeído-Lecitase tratada com etilenodiamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Quando a modificação foi realizada com o glutaraldeído, para a preparação octil-

Lecitase aminada,  ocorreu o aumento na estabilidade em um fator de 2,5 vezes em pH 9 e 

não se observou efeito significativo em pH 5 e 7. E isso ocorreu apesar de existir uma intensa 

reticulação intermolecular (ver Figura 8.7). Curiosamente, esta figura mostra que a enzima 

apenas aminada tem uma mobilidade eletroforética maior do que a enzima não modificada.  

Considerando-se que outras enzimas aminadas não demonstraram este 

comportamento (BARBOSA et al., 2012; GALVIS et al., 2012), esta mobilidade mais 

elevada poderia estar associada a algum reticulação intermolecular que evita o desdobramento 

completo da molécula de enzima (por causa da carbodiimida). No entanto, é difícil garantir 

isso, mesmo considerando os efeitos estabilizadores encontrados em alguns casos de 

tratamento por aminação. Na preparação de CNBr Lecitase aminada, ocorreu aumento na 

estabilidade depois de tratamento com glutaraldeído por um fator de 2 vezes a pH 7, por 6 

vezes a pH 5 e de apenas 0,5 vezes a um pH 9. 

 A aminação de octil-Lecitase modificada com TNBS, permitiu recuperar, 

parcialmente, os valores de estabilidade em todos os valores de pH, mas não foi suficiente 

para eliminar totalmente o efeito negativo do TNBS. A aminação da preparação de octil-

Lecitase com glutaraldeído é positiva a pH 5 (com um fator de 2,5 vezes), e pH 7 (1,8 vezes), 

e é negativa, a pH 9 (por duas vezes).  

 
 
 

Reticulação 
intermolecular 
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Usando CNBr Lecitase, a aminação da enzima modificada com TNBS produziu 

uma ligeira estabilização a um pH 7, mas a um pH 5 a estabilidade diminuiu por um fator de 

quase 2 vezes e também eliminou todos os efeitos positivos da modificação com TNBS em 

pH 9, de fato, a preparação final é semelhante em termos de estabilidade à preparação não 

modificada. 

 Assim, como na atividade, os efeitos da modificação química sobre a estabilidade 

da enzima dependerá da estratégia de imobilização utilizada e das modificações anteriores 

realizadas, e não é possível dar qualquer regra geral. Mesmo a reticulação com glutaraldeído 

nem sempre tem um efeito positivo sobre a estabilidade da enzima.  

 O glutaraldeído, causou uma reticulação intermolecular, contudo uma reticulação 

intramolecular não pode ser descartada. Apresentou-se apenas um efeito positivo moderado 

sobre a estabilidade da enzima em várias condições de inativação (sem fatores de 

estabilização maiores que 10 vezes), e mesmo em certos casos, o efeito desta modificação foi 

considerado negativo. 

 

8.4.6 Especificidade das diferentes preparações 

 

 A modificação química das enzimas provou ser uma ferramenta para alterar a 

especificidade da enzima (RODRIGUES et al., 2011; BARBOSA et al., 2012). Assim, foi 

avaliada a atividade das diferentes preparações de enzimas contra alguns substratos a Tabela 

8.3 mostra a atividade das diferentes preparações contra R mandelato de metilo e fenilacetato 

de metila. 

 O primeiro ponto a ser observado é que as duas preparações imobilizadas já se 

mostraram muito diferentes. Enquanto octil-Lecitase é muito mais ativa versus pNPB (ver 

Tabela 8), CNBr Lecitase tem 5 (versus fenilacetato de metila) e 8 vezes  mais atividade que a 

preparação octil (versus R mandelato de metila). A pH 7 e 8,5, a preparação de CNBr 

apresentou quase a mesma atividade, enquanto que a pH 5, a atividade diminuiu cerca de 6 

vezes frente a mandelato de metilo e apenas cerca de 10% frente a fenilacetato de metilo.  

Octil-Lecitase tem claramente mais atividade a pH 7 do que a pH 8,5 (a atividade 

diminui em torno de 20-30%) e a pH 5 (atividade de diminuição de 60%), para ambos os 

substratos. Esta curva de pH/atividade é completamente diferente àquela encontrada usando 

pNPB (Figura 8.3). 
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 As fortes mudanças na especificidade da lipase e a influência das variáveis 

experimentais das lipases após imobilização já foram descritos em muitos trabalhos (MATEO 

et al., 2007). Assim, esperava-se que os biocatalisadores fossem diferentes. No entanto as 

diferenças são muito maiores do que as normalmente encontradas. Assim, estas diferenças 

foram consideradas para se analisar  o efeito das modificações químicas. 
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Tabela 8.3. Atividade de diferentes preparações Lecitase contra diferentes substratos. Os detalhes experimentais podem ser encontrados na Seção 2 RM, R metil mandelato; 

MPA, fenilacetato de metilo. XXX significa atividade muito baixa para ser determinada. A atividade é determinada em U/mg . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Não modificada 

Modificação química BIOCATALISADOR/ 

pH/ substrato  

(R/S razão entre atividade) 
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 A aminação da preparação CNBr-Lecitase produziu uma forte diminuição da 

atividade da enzima a pH 7 e 8,5 versus R mandelato de metila (para 15%), a pH 5, o efeito 

também é negativo, mas mais limitado (50%). Isto é completamente diferente para o resultado 

utilizando pNPB, em que o efeito mais negativo era a pH 5 e a pH alcalino, o efeito era ainda 

positivo.  

Usando fenilacetato de metila, a atividade não foi detectada nas condições 

experimentais, a qualquer valor de pH (inferior a 1% de hidrólise após 24 h de reação). A 

aminação do octil-Lecitase aumentou a atividade contra mandelato de metila em 30% a pH  5 

e diminui a pH  7 (em 30%) e pH 8,5 (por apenas 10%). Utilizando como substrato 

fenilacetato de metilo, a atividade a pH 7 foi tão baixa que não foi possível detectá-la, mas a 

atividade aumentou em comparação com a enzima não modificada a pH 5 (por um fator de 

50%) e ocorreu uma diminuição da atividade a pH 8,5 (em torno de 10%). Novamente, 

usando pNPB, os resultados foram muito diferentes, com incrementos de atividades em todas 

as condições. 

 A modificação do CNBr-Lecitase com TNBS quase não teve nenhum efeito sobre 

a atividade enzimática contra mandelato de metila pH 7, enquanto que em pH 5 a atividade 

diminuiu mais de um fator de 2 vezes e em pH 8,5 a atividade é reduzida em cerca de 30%. 

Usando fenilacetato de metilo, a pH 7, houve nenhum efeito significativo, enquanto que a pH 

8,5 e pH 5 a atividade diminuiu para cerca de 35/45%.  

A modificação com TNBS tem um efeito ainda mais negativo em octil-Lecitase 

sobre a atividade contra o mandelato de metilo, a diminuição da atividade em pH entre 7 e 5 

foi por um fator de 6 a 8 vezes, enquanto a pH 8,5 este decréscimo é de 40%. No entanto, 

usando fenilacetato de metilo, um aumento claro de atividade é observado nos três valores de 

pH, com um ótimo  a pH 5 (aqui o incremento da atividade é por 5 vezes). Mais uma vez, os 

resultados foram muito diferentes usando pNPB. 

 A modificação de CNBr-Lecitase com glutaraldeído não produziu um aumento 

muito relevante, ou uma diminuição na atividade (não mais do que 50%), dependendo do pH 

e do substrato. Usando a preparação octil-Lecitase, a pH 5 ocorreu diminuição na atividade 

para 45% utilizando mandelato de metilo, enquanto um aumento de 40%, utilizando-

fenilacetato de metilo. A pH 8,5, a atividade para  ambos os substratos é reduzida para 60-

70%. 

 A aminação de CNBr Lecitase modificada com TNBS produziu uma diminuição 

muito significativa da atividade do biocatalisador contra mandelato de metila, mas 
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ligeiramente menor do que a aminação da enzima imobilizada não modificada com pH 7 e 8,5 

enquanto que o pH 5 a atividade diminuiu para 10%. Usando fenilacetato de metilo como 

substrato, a um pH de 5 a atividade da enzima modificada com TNBS aumentou após a 

aminação para se tornar semelhante à da enzima não modificado, enquanto que a pH 7 e 8,5, a 

atividade diminuiu.  

Usando a preparação octil modificada com TNBS, aminação aumentou a atividade 

contra mandelato de metilo em 1,7 vezes a pH 5 e 8,5, e apenas por um 10% a um pH de 7, 

utilizando a atividade frente metil fenilacetato ocorreu ligeira diminuição em toda a gama de 

valores de pH estudados, com um decréscimo mais elevado a um pH de 8,5 (em 30%). 

 A aminação de CNBr-Lecitase modificada com glutaraldeído produziu uma 

ligeira diminuição da atividade contra ambos os substratos. A situação era diferente usando 

glutaraldeído em octil-Lecitase, quando o uso de metil mandelato promoveu um incremento 

de 30% da atividade enzimática detectada em pH 7, enquanto a atividade diminuiu em pH 5 e 

8,5. No entanto, o uso de fenilacetato de metilo, a atividade aumentou por um fator de 2 a 2,3 

vezes após a aminação da enzima modificada. 

 A modificação com TNBS de CNBr-Lecitase aminado melhorou ligeiramente a 

atividade contra o mandelato de metilo a pH 7 e 8,5, e tem um efeito muito negativo no pH 5 

(por um fator de 6 vezes). Usando fenilacetato de metilo, foi possível detectar novamente a 

atividade da enzima, e a pH 5 é ainda mais elevada do que a da enzima não modificada.  

Octil-Lecitase aminada após modificação com TNBS diminuiu a atividade contra 

o mandelato de metilo, principalmente, a pH5 e 7, no entanto, a atividade contra o fenilacetato 

de metilo aumentou, tornando-se a preparação com octil mais ativa contra este composto, a 

pH 7 e 8,5 (a pH 5 é igualmente com apenas o biocatalisador modificado com TNBS na 

segunda posição). A modificação da enzima imobiliza com TNBS proporcionou boa 

hiperativação contra este substrato. 

 O tratamento de CNBr-Lecitase aminada com glutaraldeído tem um efeito 

negativo sobre a atividade da enzima contra mandelato de metilo, para 35% no caso mais 

drástico (pH 5). Usando mandelato de metilo, a atividade foi detectada novamente, mas com 

valores mais baixos do que 25% da preparação não modificada.  

Usando octil-Lecitase aminada, a situação é bem diferente. A atividade aumenta 

utilizando mandelato de metilo a pH 7 (por um 80%) e diminuiu a pH 5 (um 50%), enquanto 

que a pH 8,5, não houve alteração significativa. As alterações mais relevantes são na atividade 
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contra o éster do ácido fenilacético, agora a atividade é detectável em todas as condições de 

pHs e o biocatalisador ainda é mais ativo na preparação de octil a pH 5. 

 

8.4.7 Enantio-especificidade das diferentes preparações 

 

 A Tabela 8.3 também mostra as razões VR / VS. Como as reações não são de 

ordem 1, não está diretamente associada à enantioespecificidade, mas ainda é válido para 

detectar mudanças na atividade da enzima contra diferentes enantioisômeros. 

 A preparação CNBr-Lecitase tem uma atividade muito semelhante, usando os dois 

isômeros a um pH 7. No, a um pH 5, o isômero S foi preferido (0,65) e a pH de 8,5, o isômero 

R foi preferido (1,2). A preparação octil hidrolisou mais rápido o isômero S nos valores de pH 

5, mas com uma má relação VR / VS (melhores resultados foi de 0,68 a pH 8,5). Assim, ambas 

as preparações de Lecitase foram quase não enantiosseletiva. 

 Nestas condições desfavoráveis, a modificação química mostra que algumas 

melhorias poderiam ser alcançadas mesmo quando usamos uma bateria de modificações. A 

preparação CNBr-Lecitase melhorou a especificidade para o isômero S após aminação e outra 

modificação com TNBS (0,38) a um pH 7, ao passo que a aminação dos derivados 

modificados com TNBS e glutaraldeído produziram alguma preferência significativa para o 

isômero R (1,3/1,4).  

A pH 5, o resultado mais relevante é uma proporção de 4,7 para a enzima 

modificada com glutaraldeído e de 0,38 para a enzima aminada e modificada com TNBS. Este 

último teve uma taxa mais significativa a pH 8,5, de 0,5 (enquanto que a enzima não 

modificada preferiu o isômero R). Usando o octil-Lecitase, apenas a enzima aminada a pH 7 

(0,4 de razão) e a pH 8,5 (razão de 0,38) melhorou a preferência para com o isômero S. A 

preparação com octil teve apenas uma preferência para o isômero R, que é a enzima 

modificada com TNBS (de 1,2). 
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8.5 Conclusão 

 

 Os resultados apresentados nos experimentos descritos e aludidos até aqui nos 

mostram que as propriedades de Lecitase podem ser facilmente alteradas através da 

imobilização ou modificação química. A atividade, especificidade ou estabilidade, mesmo o 

efeito dos detergentes sobre a atividade da enzima pode ser modulada por estas técnicas. No 

entanto, demonstrou-se que a tentativa de estabelecer regras gerais para racionalizar os efeitos 

é muito complicada, com o conhecimento disponível, o efeito de uma modificação química é 

muito diferente, dependendo da preparação imobilizada utilizada.  

Além disso, o efeito das condições experimentais sobre as características da 

enzima também são alteradas por meio de imobilização e modificação química: uma alteração 

nas condições experimentais que têm um efeito positivo sobre a função da enzima em um 

biocatalisador pode ter um efeito negativo usando outra preparação imobilizada com a mesma 

modificação. 

 Assim, imobilização e modificação química parecem ser uma estratégia poderosa 

para melhorar as propriedades da Lecitase, apesar de atualmente esta ser baseada em um 

julgamento de uma estratégia-erro, onde os resultados finais são muito improváveis, podem 

ser positivos se a bateria de biocatalisadores é grande o suficiente (RODRIGUES et al., 

2013). 
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9.1 Resumo 

 

Lecitase Ultra foi imobilizada em brometo de cianogênio agarose (por meio de ligação 

covalente) e em octil agarose (via adsorção física no suporte hidrofóbico por ativação 

interfacial). Ambas as preparações imobilizadas foram incubadas em dextrano sulfato (DS) ou 

soluções de polietilenimina (PEI) para o revestimento da superfície da enzima. Em seguida, a 

atividade, contra diferentes substratos e sob diferentes condições experimentais, foi avaliada. 

O revestimento com PEI, em geral, produziu um aumento significativo na atividade 

enzimática, em alguns casos até por mais de um fator de 30 vezes (utilizando o octil-Lecitase 

a pH5 na hidrólise de acetato de fenila). Ao contrário, o revestimento com DS produziu, em 

muitos casos, efeitos negativos sobre a atividade da enzima. A taxa de inibição irreversível da 

preparação covalente usando dietil-p-nitrofenil-fosfato não aumentou após o revestimento 

com PEI, sugerindo que o aumento da atividade de Lecitase não é uma consequência da 

estabilização da forma aberta de enzima. Além disso, o revestimento aumentou 

significativamente a estabilidade da Lecitase imobilizada, por exemplo, utilizando DS e a 

preparação covalente (CNBr-Lecitase) , a meia-vida foi aumentada por um fator de 30 vezes 

na presença de 30% acetonitrilo. O efeito de estabilização não foi observado em todos os 

casos, ocorrendo inclusive, em certos casos, certa desestabilização (por exemplo, octil-

Lecitase-DS, a pH7). Assim, os efeitos do revestimento com polímeros iônicos dependem 

fortemente do substrato, das condições experimentais e da técnica de imobilização utilizada. 

 

Palavras-chave: Lecitase Ultra. Ativação interfacial. Hiperativação enzimática. Estabilização 

de enzima. Dextrano sulfato e polietilenimina. 
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9.2 Introdução 

 

Lecitase Ultra é uma fosfolipase quimera artificial A1, desenvolvida 

principalmente para processos de degomagem (HAVN et al., 2006), embora as fosfolipases 

A1 tenham diferentes usos na indústria (HAVN et al., 2006; 2006; YANG et al., 2006; NA et 

al., 1990; DEVOS et al., 2006 e YAMAMOTO et al., 2006). Esta enzima tem sido obtida a 

partir da fusão dos genes de lipase de Thermomyces lanuginosus, como forma de obter uma 

boa estabilidade, e da fosfolipase de Fusarium oxysporum, onde obtemos uma fosfolipase 

ativada (DE MARIA, et al., 2007).  

Em alguns aspectos, esta enzima se comporta como uma lipase padrão, com a 

capacidade de se adsorver nas superfícies hidrofóbicas em força iônica baixa, como exemplo 

os suportes hidrofóbicos (FERNANDEZ-LORENTE et al., 2007), assim como também pode 

apresentar uma ampla especificidade, tornando-se uma de suas propriedades. (YANG et al., 

2006; KIM et al., 2007; GONÇALVES et al., 2013; LIU N et al., 2012a; LIU et al., 2012b; 

LIU et al., 2011; MISHRA et al., 2011; WANG et al., 2010; WANG et al., 2011). 

As propriedades das lipases, seletividade e especificidade, podem ser moduladas 

via preparação do biocatalisador (RODRIGUES, et al., 2013). Por exemplo, durante a 

imobilização da enzima, suas propriedades são muito alteradas. Devido ao mecanismo de 

ativação interfacial (MILED, et al., 2001; DEREWENDA, et al., 1994;  ), o seu centro ativo é 

muito flexível, envolvendo as áreas específicas da enzima durante a imobilização, a sua 

atividade, estabilidade e mesmo especificidade e seletividade, pode ser grandemente alterada 

(FERNANDEZ-LORENTE, et al., 2007; FERNANDEZ-LORENTE, et al., 2008; 

CABRERA, et al., 2008). Isto tem sido explicado pela alteração do mecanismo de 

fechamento/abertura das lipases, ou apenas através da distorção do centro ativo flexível 

(RODRIGUES, et al., 2013).  

A modificação química é também uma poderosa ferramenta para melhorar as 

propriedades das lipases, com alguns relatos na literatura mostrando o potencial dessa 

estratégia (BARBOSA, et al., 2012). A modificação química pode ser facilmente realizada em 

enzimas já imobilizadas, tendo a vantagem de ser em fase sólida, como também a 

possibilidade de melhorar a sua estabilidade (RODRIGUES, et al., 2011). A Lecitase é uma 

enzima reportada na literatura como exemplo, podendo-se melhorar as propriedades 

catalíticas através de modificações químicas. (GARCIA-GALAN, et al., 2014). 
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Outra possibilidade menos explorada para alterar o comportamento de lipases 

imobilizadas pode ser o revestimento da superfície da enzima utilizando polímeros iônicos, 

como polietilenimina (PEI) ou dextrano sulfato (DS) (CABRERA, et al., 2010; CABRERA, 

et al., 2009; FERNÁNDEZ-LORENTE, et al., 2012). O revestimento por meio de troca 

iônica requer apenas que a proteína possua áreas suficientemente ricas em íons com cargas 

opostas a do polímero que se deseja utilizar, de maneira a permitir certa troca iônica 

multipontual entre o polímero e a enzima. De fato o revestimento com ambos os polímeros 

(PEI e DS) é capaz de absorver uma elevada percentagem de proteínas (próximo de 90%) em 

pH 7 (MATEO, et al., 2000; FUENTES, et al., 2004).  

Além disso, este revestimento físico rápido não envolve qualquer modificação 

química da enzima. Na preparação do biocatalisador, juntamente com a ativação do suporte, 

estes polímeros têm sido empregados para o tratamento de enzimas livres com diferentes fins, 

tais como a estabilização de estruturas multiméricas ou impedindo interações com superfícies. 

(BOLIVAR, et al., 2009; FERNANDEZ-LAFUENTE, 2009; GARCIA-GALAN, et al., 

2013). Em certos casos, a estabilização da enzima é conseguida apenas por efeitos positivos 

das interações enzima-PEI (BRYJAK, et al., 1995; ANDERSSON, et al., 1999). 

A interação do polímero com a proteína pode promover efeitos diferentes, que 

podem conduzir a uma afinação final das propriedades enzimáticas. Por exemplo, pode ser 

possível que ocorra toda a hidrofilização da superfície da enzima assim alterando o equilíbrio 

de fechamento/abertura. Além disso, estes polímeros podem gerar alguns impedimentos para 

os movimentos da tampa, evitando a abertura completa ou fecho da tampa.  

É provável que a interação multipontual do polímero (apesar de ser uma molécula 

flexível) com a superfície da enzima produza alguma distorção da estrutura da enzima. Mais 

ainda, estes polímeros têm sido descritos como se fossem capazes de gerar um microambiente 

hidrofílico em torno das moléculas da enzima imobilizada, o que também pode afetar o 

desempenho da enzima sob condições diferentes (por exemplo, favorecendo a partição de 

solvente, oxigênio, etc) (WILSON, et al., 2004; FERNANDEZ-LAFUENTE, et al., 1999; 

MATEO, et al., 2006).  

Os efeitos do polímero podem ser diferentes dependendo da sua natureza catiônica 

ou aniônica, por causa da área envolvida nas interações polímero/enzima. Além disso, o 

protocolo de imobilização pode alterar o efeito do polímero, uma vez que diferentes áreas da 

enzima serão expostas a interação. No entanto, isto não foi até agora aprofundado. 
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Assim, neste capitulo, será mostrada as mudanças na atividade, especificidade e 

estabilidade de Lecitase Ultra, após o revestimento com dois polímeros diferentes, DS ou PEI. 

De maneira a verificar o efeito do protocolo de imobilização na modulação das características 

da enzima através do revestimento com um polímero, utilizou-se uma estratégia de 

imobilização onde a forma aberta da enzima é estabilizada - imobilização reversível através 

da ativação interfacial em octil agarose (FERNÁNDEZ-LORENTE, et al., 2007; 

FERNANDEZ-LAFUENTE, et al., 1998), bem como uma estratégia na qual há formação de 

uma ligação covalente - usando brometo de cianogênio agarose sob condições suaves para 

reduzir o número de ligações enzima/suporte (MATEO, et al., 2005; SCHNAPP, et al., 1976). 

 

9.3 Material e Métodos 

 

9.3.1 Material 

 

A Lecitase foi obtida a partir da empresa Novozymes (Espanha). Octil-agarose e 

brometo de cianogênio reticulado 4% (CNBr) foram da empresa GE Healthcare. 

Polietilenoimina (Mn 10000, Mw 25000), dextrano sulfato (9000, 20000 Av. wt) p-nitrofenil 

butirato (p-NPB), R e S mandelato de metilo, hexanoato de etilo, dietil p-nitrofenilfosfato (D-

pNPP) e fenilacetato de metila foram obtidos da empresa Sigma Chemical Co. (St. Louis, 

MO, EUA). Glutaraldeído (25%, v/v estabilizado em etanol) foi da empresa Fluka. Todos os 

demais reagentes e solventes eram de grau analítico. 

 

9.3.2 Determinação da atividade enzimática 

 

 Este ensaio foi realizado através da medição do aumento da absorvância a 348nm 

produzidos pela liberação do p-nitrofenol durante hidrólise de p-nitrofenilbutirato (p - NPB) 

0,4mM em fosfato de sódio 100 mM a pH 7,0 e 25 °C (sob estas condições ɛ = 5150 M 
-1

.cm 
-

1
). Para iniciar a reação, 50-100µl de solução de lipase, ou de suspensão (enzima imobilizada 

+ solução tampão), foram adicionadas a 2,55mL da solução de substrato. Uma unidade 

internacional de atividade (U) foi definida como a quantidade de enzima que hidrolisa 1 µmol 

de p-NPB por minuto sob as condições descritas anteriormente. A concentração de proteína 

foi determinada utilizando o método de Bradford (BRADFORD, et al., 1976) e albumina de 
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soro bovino foi utilizada como referência. As equações utilizadas para o cálculo da atividade 

enzimática estão disponíveis no apêndice B desta tese. 

 Na determinação dos efeitos do valor do pH sobre a atividade da enzima, o 

protocolo seguido foi semelhante, mas o tampão utilizado foi alterado de acordo com o valor 

de pH: acetato de sódio a pH 5, fosfato de sódio a pH 6-8 e borato de sódio a pH 9 e pH 10 a 

25 °C, todas as preparações eram inteiramente estáveis após incubação durante várias horas 

em qualquer um destes valores de pH.  

 

9.3.3 Imobilização de Lecitase em octil agarose 

 

 A Lecitase foi imobilizada em octil-agarose em baixa força iônica 

(FERNÁNDEZ-LORENTE, et al., 2007 e SCHNAPP, et al., 1976). 2,8 mL de extrato 

comercial (16 mg de proteína/mL , com uma atividade pNPB de 5,6  /mg de proteína) foram 

diluídos em 67,5 mL de fosfato de sódio 5 mM a pH 7, e em seguida, foram adicionadas 15g 

de octil agarose úmida. Atividade do sobrenadante e suspensão foram seguidas usando p-

NPB. Depois, da imobilização, a suspensão foi filtrada e a lipase suportada foi lavada várias 

vezes com água destilada. O rendimento de imobilização foi superior a 90%. 

 

9.3.4 Imobilização de Lecitase em CNBr agarose 

 

 Um volume de 2,8 mL de Lecitase comercial foi diluída em 67,5 ml de fosfato de 

sódio 5 mM contendo 0,05% (m/v) de dodecil sulfato de sódio a pH7 , a 4°C. Logo em 

seguida, adicionaram-se 15 g de CNBr. Atividade do sobrenadante e suspensão foi seguida 

usando p-NPB. A imobilização da enzima foi terminada por incubação do suporte com 

etanonamina 1M, a pH 8, durante 12 h. Finalmente, a preparação imobilizada foi lavada com 

água destilada abundante. O rendimento de imobilização foi superior a 90%. 

 

9.3.5 Revestimento de imobilizada por Lecitase polímero iônico 

 

 Uma massa de 10g de Lecitase imobilizada foi adicionada a 100 mL de PEI a pH 

7 ou a pH 5 em soluções de DS na concentração desejada de polímero. A atividade durante a 

incubação foi seguida pelo protocolo para determinação da atividade frente ao p-NPB descrito 

anteriormente. 
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9.3.6 Inativação térmica de diferentes preparações de Lecitase imobilizada 

 

 Para verificar a estabilidade dos derivados de enzimas, 1g de enzima imobilizada 

foi suspenso em 5 mL de 10 mM de acetato de sódio a pH 5, em fosfato de sódio pH 7, ou 

carbonato de sódio a um pH de 9, em diferentes temperaturas. Periodicamente, as amostras 

foram retiradas e a atividade foi medida usando p-NPB. As meias-vidas foram calculadas de 

acordo com o modelo de Sadana e Henley (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1993). 

 

9.3.7 Inativação de diferentes preparações de Lecitase na presença de co-solvente orgânico 

 

 Preparações enzimáticas foram incubadas em misturas de 30% acetonitrilo em 

100mM Tris-HCl 7 e 25
o
C para prosseguir com a inativação. Periodicamente, as amostras 

foram retiradas e a atividade foi medida usando p-NPB. As meias-vidas foram calculadas a 

partir dos cursos de inativação observados. O acetonitrilo apresentado nas amostras não teve 

um efeito significativo sobre a atividade da enzima. 

 

9.3.8 Hidrólise do hexanoato de etila 

 

A atividade enzimática foi determinada através da utilização de hexanoato de 

etila; 200 mg das preparações imobilizadas foram adicionadas a 0,2 mL de 5 mM de substrato 

em tampão 100 mM contendo 50 % de CH3CN. O tampão foi acetato de sódio a pH5, fosfato 

de sódio a pH 7, e carbonato de sódio a pH 8,5. Todos os experimentos foram realizados em a 

25 °C, sob agitação contínua.  

O grau de conversão foi analisado por RP - HPLC (Spectra Physic SP 100 

acoplado com um detector de UV Spectra Physic SP 8450) usando uma coluna Kromasil C18 

(15 cm × 0,46 centímetros). As amostras (20 µL) foram injetadas e efluídas a um fluxo de 1,0 

mL / min, utilizando acetonitrilo, uma solução aquosa de acetato de amónio 10 mM (35:65 , 

v/v ) e pH 2,8, como fase móvel, e detecção por UV foi efetuada a 208 nm. Ácido tem um 

tempo de retenção de 3 minutos, enquanto o éster tem um tempo de retenção de 12 minutos. 

Uma unidade de atividade enzimática foi definida como a quantidade de enzima necessária 

para produzir 1 mol de ácido fenil acético por minuto sob as condições descritas acima. A 

atividade foi determinada por triplicado, com um máximo de conversão de 20-30%, e os 

dados são apresentados como valores médios. 
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9.3.9 Hidrólise do fenilacetato de metila 

 

 A atividade enzimática foi determinada usando o fenilacetato de metila como 

substrato. Para tal, 200 mg das preparações imobilizadas foram adicionadas a 0,2 mL de 

solução contendo 5 mM de substrato em tampão 100 mM e  50 % de CH3CN. O tampão foi 

acetato de sódio a pH5, fosfato de sódio a pH 7, e carbonato de sódio a pH 8,5. Todos os 

experimentos foram realizados a 25 °C, sob agitação contínua. O grau de conversão foi 

analisado por RP - HPLC (Spectra Physic SP 100 acoplado com um detector de UV Spectra 

Physic SP 8450) usando uma coluna Kromasil C18 (15 cm × 0,46 centímetros).  

Às amostras (20 µL) foram injetadas e eluídas a um fluxo de 1,0 mL / min, 

utilizando acetonitrila, uma solução aquosa de acetato de amônio 10 mM (35:65 , v/v ) e pH 

2,8, como fase móvel, e detecção por UV foi efetuada a 230 nm. O ácido tem um tempo de 

retenção de 3 minutos, enquanto o éster tem um tempo de retenção de 12 minutos. Uma 

unidade de atividade enzimática foi definida como a quantidade de enzima necessária para 

produzir 1 mol de ácido fenil acético por minuto sob as condições descritas acima. A 

atividade foi determinada em triplicata, com um máximo de conversão de 20-30 %, e os dados 

são apresentados como valores médios. 

 

9.3.10 Hidrólise de R e S mandelato de metila 

 

A atividade enzimática também foi determinada usando R ou S mandelato de 

metila. 400 mg das preparações imobilizadas foram adicionadas a 2 ml de substrato (50 mM) 

em tampão (acetato de sódio 100 mM a pH 5, 100 mM de fosfato de sódio a pH 7 ou o 

carbonato de sódio 100 mM) a pH 9 e 25 °C, sob agitação contínua. O grau de conversão foi 

analisado por RP - HPLC (Spectra Physic SP 100 acoplado com um detector de UV Spectra 

Physic SP 8450) usando uma coluna Kromasil C18 (15 cm × 0,46 centímetros). Amostras (20 

µL) foram injetadas e eluídas a um fluxo de 1,0 mL / min utilizando acetonitrila/10 mM de 

acetato de amônio (35:65, v/v) a pH 2,8 como fase móvel e detecção de UV foi realizada a 

230 nm. O ácido tem um tempo de retenção de 2,5 minutos; enquanto o éster tem um tempo 

de retenção de 10 minutos. Uma unidade de atividade enzimática, assim foi definida como a 

quantidade de enzima necessária para produzir 1 µmol de ácido mandélico por minuto sob as 

condições descritas anteriormente. A atividade foi determinada em triplicata, com um máximo 

de conversão de 20-30%, e os dados são apresentados como valores médios.  
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9.3.11 Inativação irreversível de Lecitase imobilizada na presença de D-pNP 

 

Diferentes preparações de lipase imobilizada (0,8 g) foram suspensas em 5 mL de 

solução tampão de fosfato de sódio 100 mM a pH 7 e 25 
o
C. Em seguida, d-p-NPP foi 

adicionado até uma concentração de 1mM. Amostras desta suspensão foram retiradas 

periodicamente, e suas atividades foram verificadas utilizando o ensaio p-NPB. 

 

 

9.4 Resultados e discussões  

 

9.4.1 Efeito do revestimento com DS e PEI na atividade de Lecitase Ultra imobilizada. 

 

Em primeiro lugar,  o efeito dos polímeros iônicos na atividade da enzima solúvel 

foi avaliada. Foram misturadas enzima livre e PEI, e ocorreu um incremento inicial de 

atividade da enzima (após 2h, a atividade aumentou em 200%), mas, posteriormente, a 

atividade da enzima diminuiu até valores próximos aos iniciais. Usando DS e enzima livre, a 

atividade permaneceu inalterada após 24 h. Embora não tenha sido percebido aumento na 

turbidez da solução (foi utilizado 0,05 mg de proteína/mL), a possibilidade de algum tipo de 

agregação de enzima, que pode mascarar os efeitos do revestimento do polímero, não pode ser 

descartada. Assim, nesse estudo, decidiu-se pela  utilização de enzima imobilizada, em que a 

formação de agregados não é possível. 

A Figura 9.1 mostra o efeito sobre a atividade da enzima durante incubação de 

CNBr e octil-Lecitase em soluções contendo PEI ou DS, com 50 mg de polímero por g de 

suporte. A incubação com DS produziu uma diminuição da atividade rápida e significativa. 

Usando CNBr-Lecitase, após uma primeira queda rápida de cerca de 50%, a atividade foi 

estabilizada após 24h de incubação. Usando octil-Lecitase, a diminuição da atividade é de 

apenas cerca de 30%.A incubação com PEI produziu um efeito completamente diferente. A 

atividade de ambas as preparações de enzimas imobilizadas aumentou nos primeiros minutos. 

Com octil-Lecitase a atividade aumentou em 30%, enquanto com CNBr-Lecitase a atividade 

aumentou em mais do que duas vezes. 

 

 



214 

 
Capítulo 9                                                                                                                                 José C.S. dos Santos 

 

Recobrimento de Lecitase imobilizada com polímeros iônicos visando  

melhoria da sua capacidade catalítica 

Figura 9.1. Efeito sobre a atividade da enzima durante incubação com os polímeros iônicos com diferentes 

preparações de Lecitase imobilizadas. A quantidade de polímero foi de 50 mg /g de biocatalisador, e a incubação 

foi realizada a pH 7 (PEI de 25 kDa) ou de pH 5 (DS de 20 kDa) e 25
o
C. Outras condições são descritas nos 

métodos. Incubação com DS é mostrada no painel A, a incubação com PEI é mostrada no painel B. Quadrados: 

CNBr-Lecitase, Triângulos: Octil-Lecitase. Linha contínua: incubação com o polímero. A linha tracejada: 

referência na ausência de polímero. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

A enzima imobilizada covalentemente foi mais sensível ao revestimento com os 

polímeros, tanto no efeito negativo com DS e no efeito positivo com PEI. Isto poderia ser 

explicado por várias razões. Primeiro, as regiões da proteína de exposição para a modificação 

podem ser diferente nas duas enzimas imobilizadas (o polímero é muito volumoso e não pode 

interagir com os domínios da proteína orientada para a superfície do suporte), e as possíveis 

alterações conformacionais provocadas pelos revestimentos podem ser diferentes. Em 

segundo lugar, a enzima imobilizada em octil-agarose já se encontra estabilizada na forma 

aberta, se os efeitos do polímero afetam a abertura/fechamento da enzima, este efeito poderia 

ser perdido. 

O efeito diferente dos dois polímeros pode estar relacionado com a diferença das 

áreas da enzima envolvidas na modificação, as áreas mais catiônicas para DS e as áreas mais 

aniônicas para revestimentos de PEI que, aparentemente, apresentam um efeito 

completamente diferente da atividade da enzima. Em seguida, tentamos aperfeiçoar o 

revestimento com PEI de ambas as preparações. 

 

9.4.2 Otimização do revestimento com PEI de Lecitase Ultra imobilizada  

 

Dependendo das condições experimentais, é possível fazer com que uma molécula 

do polímero interaja com uma maior área possível da proteína, ou tentar maximizar o número 
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de moléculas de polímero por enzima (MATEO, et al., 2000). O tamanho, a quantidade de 

polímero, o revestimento, ou o valor de pH pode ser ferramentas para tentar alterar este 

parâmetro. A Tabela 9.1 mostra os resultados obtidos. 

 

Tabela 9.1. Efeito dos diferentes parâmetros sobre a atividade recuperada de diferentes 

preparações de Lecitase após a incubação em soluções de PEI. 100% correspondem à atividade 

da preparação de Lecitase indicada na ausência de PEI. O revestimento foi realizado a 25 
o
C 

durante 24h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para ambas as preparações imobilizadas, a quantidade de PEI mostrou ser o efeito 

mais significativo. Uma quantidade de 10 mg/g de biocatalisador mostrou uma hiperativação 

máxima principalmente para a preparação com CNBr (quase um fator 3 vezes por CNBr-

Lecitase e cerca de 50% de octil-Lecitase). O valor de pH não apresentou um grande efeito no 

revestimento, mas usando CNBr-Lecitase percebeu-se que o pH 7 é um pouco mais favorável. 

O tamanho da molécula de PEI (Mw de 2000 Mw de 750.000 Da) exerce pouca influência  , 

então  decidiu-se utilizar a PEI com um Mw de 25.000 Da, semelhante ao tamanho do DS 

para fazer uma comparação mais justa. 

 

 

Biocatalisador pH Quantidade de  

PEI (mg/g  

biocatalisador) 

Tamanho da PEI  

(KDa) 

Atividade 

relativa(%) 

CNBr 7 2 25 200 ± 12 

 7 10 25 280 ± 10 

 7 50 25 180 ± 13 

 6 10 25 250 ± 10 

 8 10 25 260 ± 15 

 7 10 2 270 ± 13 

 7 10 750 300 ± 20 

     

Octil 7 2 25 135 ± 8 

 7 10 25 150 ± 9 

 7 50 25 120 ± 8 

 6 10 25 120 ± 9 

 8 10 25 150 ± 10 

 7 10 2 150 ± 9 

 7 10 750 140 ± 10 
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9.4.3 Estudo sobre as causas dos efeitos do tratamento com PEI sobre a atividade da 

enzima 

 
 

A Figura 9.2 mostra o efeito da incubação de ambas às preparações de enzima em 

condições ótimas em solução de PEI, e na presença de cloreto de sódio (1M) para prevenir a 

interação da enzima com o polímero. Continuando a análise com a mesma figura (4.2), se faz 

evidente que a ativação da enzima só foi conseguida a baixa força iônica, para ambas as 

preparações. Assim, a PEI tem de ser adsorvida sobre a enzima para produzir o efeito 

ativador. 

 

Figura 9.2. Efeito sobre a atividade enzimática durante incubação com PEI, sob condições óptimas e diferentes 

preparações de Lecitase imobilizada (A) e em 1M de NaCl (B). O revestimento foi realizado utilizando PEI de 

25 kDa, 25 
o
C, pH 7 e 10 mg / g de biocatalisador (painel A), no painel B NaCl 1 M foi adicionada para prevenir 

a troca iônica com polímero. Quadrados: CNBr-Lecitase; Triângulos: Octil-Lecitase. Linha contínua: incubação 

com o polímero; linha tracejada: referência na ausência de polímero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

 

Em seguida, foi verificado se um dos efeitos do revestimento com PEI poderia ser 

a estabilização da forma aberta da CNBr-Lecitase ( no caso do octil - Lecitase esta forma está 

já estabilizada). Para este objetivo, a preparação revestida e não revestida com o polímero, de 

CNBr-Lecitase foi incubada na presença de um inibidor irreversível de Serina-hidrolase. Este 

inibidor é capaz de reagir com o resíduo catalítico Ser da enzima, e é um modo simples para 

medir a exposição deste resíduo para o meio (CARRASCO-LÓPEZ, et al., 2009 e 

FERNÁNDEZ-LORENTE, et al., 2006).  

A PEI é um polímero espiral aleatório que não deve produzir impedimento 

estereoquímico para a entrada do inibidor, uma vez que não produz problemas graves para a 

entrada do substrato p-NPB. A Figura 9.3 nos mostra que a enzima revestida é inativada mais 
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lentamente do que a enzima não revestida, o que sugere que a estabilização da forma aberta da 

enzima não é a explicação mais provável para a melhora da atividade. 

 

Figura 9.3. Inibição de diferentes preparações de Lecitase usando D-pNPP. Condições de inibição são descritos 

na seção Métodos. A inativação foi seguida usando p-NPB para medir a atividade. 100% de atividade relativa em 

relação a atividade inicial de cada preparação. Quadrado: CNBr Lecitase; Triângulos: Octil-Lecitase; Círculos: 

CNBr Lecitase-PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

A preparação com octil, como era esperado para a estabilização da forma aberta 

da lipase, tornou-se inativada muito mais rapidamente do que a preparação com CNBr, e o 

revestimento da enzima não tem um efeito significativo sobre esta taxa inativação. Assim, o 

aumento da atividade produzida por incubação da Lecitase imobilizada com PEI parece estar 

relacionada com uma conformação da enzima mais adequada de CNBr-Lecitase revestida 

com PEI, e não a uma mudança muito significativa no equilíbrio conformacional da 

abertura/fechamento. 

 

 

9.4.4 Caracterização dos derivados de Lecitase revestido com os polímeros  

 

 

9.4.4.1 Efeito no perfil de atividade/pH 

 

A Figura 9.4  mostra o perfil de atividade em função do pH para as 6 preparações de 

Lecitase. Octil- e CNBr-Lecitase apresentam  perfis muito diferentes. A preparação de octil 

tem a atividade máxima a pH mais elevado, o pH10 (utilização de um pH mais elevado é 
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difícil devido à hidrólise química de pNPB ), enquanto que a preparação covalente tem o 

máximo de atividade a pH 8. Usando CNBr-Lecitase, as mudanças causadas no perfil 

deatividade em função do pH pelo revestimento com ospolímeros são muito mais relevantes. 

 

Figura 9.4. Efeito do pH sobre a atividade em pNPB de diferentes preparações de Lecitase. Atividade foi 

determinada como descrito na seção Métodos a 25 
o
C. 100% foi a atividade máxima para cada biocatalisador. 

Painel A: CNBr-Lecitase, Painel B: octil-Lecitase. Quadrados, linha tracejada: preparação não modificada; 

Triângulos, linha sólida: biocatalisador revestido com PEI; Círculos: biocatalisador revestido com DS. 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para octil - Lecitase revestida com PEI, o pH ideal foi de 9. A atividade aumentou em 

pH de 5-6, diminuindo depois disso até atingir um novo máximo de pH 9. Estes dois valores 

máximos observados com ambas as preparações revestidas com PEI pode ser devido à 

mudanças na intensidade da adsorção de PEI sobre a enzima. 

Usando o DS para o revestimento da enzima, a preparação octil também possui a 

atividade máxima a um pH de 9, com uma queda na atividade a um pH de 10, enquanto que a 

preparação covalente tem o seu máximo com um pH 8, um máximo mais claro do que o uso 

de qualquer outra forma de preparação. Assim, o tipo de polímero e o protocolo de 

imobilização afeta a forma final da curva atividade/pH de Lecitase Ultra, e o efeito é diferente 

utilizando a ligação covalente ou a enzima adsorvida (no primeiro caso, as alterações são 

muito mais evidentes). 

 

9.4.4.2 Estabilidade sob diferentes condições 

 

A Tabela 9.2 apresenta o tempo de meia-vida dos 6 derivados, após inativação 

térmica a diferentes valores de pH. O revestimento da enzima pode ter qualquer tipo de efeito 

sobre sua estabilidade, principalmente na produção de alterações graves na atividade 
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enzimática. Por exemplo, se a atividade aumenta pelo revestimento e este polímero move-se, 

devido às condições experimentais, o efeito hiperativante talvez seja perdido à temperatura 

drástica e produza uma “aparente” inativação da enzima.  

Ainda de acordo com a Tabela 9.2, alguns efeitos de estabilização podem ser 

encontrados após o revestimento de enzimas, o que sugere que este efeito hiperativante não 

foi perdido por incubação sob tais condições. Mais uma vez, este depende da preparação 

imobilizada e do polímero utilizado.  

 

 

Tabela 9.2. A estabilidade térmica das diferentes preparações Lecitase em diferentes condições. 

As meias-vidas são dadas em horas. Outras especificações estão descritos em métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A pH 5, o revestimento com PEI aumentou significativamente a estabilidade de 

ambas as preparações de enzima ( em cerca de 6 vezes ), enquanto o revestimento com DS 

tem um efeito mais baixo (3-4 vezes). A pH 7, a PEI melhorou por um fator de duas vezes a 

meia - vida da preparação em octil, enquanto que usando DS melhorou por um fator de 3 

vezes a estabilidade da preparação covalente e reduziu pela metade a estabilidade da 

preparação com octil. A pH 9, ocorreu apenas um aumento de 3 vezes na estabilidade da 

preparação covalente, que pode ser encontrado usando revestimento com DS. 

A Figura 9.5 mostra a inativação dos 6 biocatalisador em 30% de acetonitrila 

(escolhido por ter uma taxa de inativação suficientemente rápida). A CNBr-Lecitase 

apresentou melhora na estabilidade  após incubação com ambos os polímeros, por 6-7 vezes 

usando PEI e por cerca de 30 vezes usando DS. O efeito positivo do revestimento do polímero 

pode ser relacionado com uma hidrofilização da enzima com o nano-ambiente que pode 

produzir alguma partição do solvente orgânico para longe da enzima (WILSON et al.,2004; 

FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1999).   

Biocatalisador pH 5 (50
o
C) pH 7 (55

o
C) pH 9 (53

o
C) 

Octil 1,5 ± 0,1 1 ± 0,1 0,70 ± 0,05 

Octil-PEI 9,1 ± 0,5 2,4 ± 0,3 0,75 ± 0,05 

Octil-DS 4,1 ± 0,2 0,6 ± 0,05 0,85 ± 0,05 

CNBr 0,4 ± 0,05 0,5 ± 0,05 0,65 ± 0,05 

CNBr-PEI 2,7 ± 0,1 0,6 ± 0,05 0,55 ± 0,05 

CNBr-DS 1,4 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,80 ± 0,1 
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Como a enzima pode ser exposta a uma concentração mais baixa de solvente, 

produzindo uma melhoria significativa na estabilidade da enzima, temos por outro lado que, 

este efeito foi mais baixo em octil-Lecitase, provavelmente, porque a enzima talvez seja 

dessorvida a partir do suporte utilizando esta concentração de solvente (uma pequena 

quantidade de proteína podia ser detectada no sobrenadante após inativação). 

 

Figura 9.5. Curso de inativação de diferentes preparações Lecitase em 30% de acetonitrilo. Atividade foi 

determinada como descrito na seção Métodos a 25 
o
C. 100% foi a atividade máxima para cada biocatalisador. 

Painel A: CNBr-Lecitase, Painel B: octil-Lecitase. Quadrados, linha tracejada: preparação não modificada; 

Triângulos, linha sólida: biocatalisador revestido com PEI; Círculos: biocatalisador revestido com DS. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim, o revestimento de Lecitase imobilizada com DS ou PEI permitiu em 

alguns casos, aumentar a estabilidade da enzima, e não apresentou um efeito negativo 

significativo em qualquer circunstância. Embora a PEI produzisse certa hiperativação da 

enzima, este efeito positivo depende da estratégia de imobilização e do polímero utilizado. 

 

 

 

9.4.4.3 Especificidade das diferentes preparações de Lecitase 

 

Conforme Rodrigues et al. (2013), tem sido amplamente demonstrado que a 

imobilização e modificação química altera as propriedades de lipase, por conseguinte o efeito 

do revestimento com polímero sobre a atividade da enzima em comparação com um substrato 

pode ser diferente contra outros substratos. A Tabela 9.3 mostra a atividade das diferentes 

preparações de Lecitase contra diferentes ésteres de ácidos carboxílicos: um alifático 

(hexanoato de etila), um aromático (fenilacetato de etila) e um aromático com um grupo 
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hidroxilo em posição alfa (ácido mandélico), em três valores de pH diferentes. Ácido 

mandélico é um composto quiral, deste modo, os isómeros R e S foram analisados. 

 

Tabela 9.3.  Atividade de diferentes preparações de Lecitase contra diferentes substratos. Os detalhes 

experimentais podem ser encontrados na seção de métodos. EH: hexanoato de etila; MPA, fenilacetato de metila; 

RMM: R metil mandelato; nda: nenhuma atividade detectável. A atividade é determinada como U/mg. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Começando com o hexanoato de etila, a preparação octil é muito mais ativa do 

que a covalente. De fato, a atividade do CNBr -Lecitase foi detectada apenas em pH 7. O 

derivado com Octil apresentou a atividade máxima a pH 7 contra esse substrato, em oposição 

aos resultados obtidos utilizando p-NPB. A modificação da preparação octil com DS produziu 

uma queda muito significativa na atividade, em cerca de 50 %, a pH5 e 7 , e de 30 % a pH 

8,5. A modificação com PEI produziu um aumento muito significativo da atividade em pH 5, 

quase 8 vezes, sendo neste pH onde a atividade máxima foi encontrada, um aumento 

moderado a pH7 (em torno de 15%) e uma diminuição significativa da atividade a pH 8,5 (por 

60%) foram verificados. 

Usando a preparação covalente, alguns resultados são ainda mais surpreendentes. 

A atividade da preparação subiu em pH 5, após incubação em PEI, tornando-se na mesma 

pH /substrato  

(R/S relação 

de atividade) 

Atividade de cada preparação de Lecitase (×10
3
) (U/mg) 

 

CNBr CNBr-PEI CNBr-DS Octil Octil-PEI Octil-DS 

       

pH 5/EH nda 15.0 ± 1 nda 2.35 ± 0.05 17.0 ± 1 2.55 ± 0.1 

pH 7/EH 0.9 ± 0.05 1.0 ± 0.05 0.16 ± 0.02 12.9 ± 1 14 ± 01 1.12 ± 0.05 

pH 8,5/EH nda nda nda 2.5 ± 0.2 7.5 ± 0.5 0.87 ± 0.05 

       

pH 5/MPA 0.39 ± 0.02 0.82 ± 0.02 0.08 ± 0.01 0.013 ± 0.002 0.4 ± 0.02 nda 

pH 7/ MPA 1.93 ± 0.05 1.60 ± 0.05 1.60 ± 0.05 0.12 ± 0.1 0.11 ± 0.01 0.051 ± 0.002 

pH 8,5/ MPA 1.63 ± 0.05 0.4 ± 0.02 1.20 ± 0.05 0.10 ± 0.01 0.20 ± 0.02 0.071 ± 0.002 

       

pH 5/R-MM 14.2 ± 0.5 16 ± 1 10 ± 1 2.4 ± 0.1 9.5 ± 0.5 1.3 ± 0.1 

(VR/VS) (0.55 ± 0.1) (0.55 ± 0.1) (0.49 ± 0.1) (0.41 ± 0.05) (0.53 ± 0.1) (0.34 ± 0.1) 

pH 7/R-MM 170 ± 20 160 ± 20 140 ± 10 5.6 ± 0.2 12.9 ± 0.3 3.9 ± 0.1 

(VR/VS) (1.21 ± 0.1) (1.22 ± 0.1) (1.3 ± 0.1) (0.46 ± 0.1) (0.63 ± 0.05) (0.47 ± 0.05) 

pH 8,5/R-MM 190 ± 20 190 ± 20 160 ± 15 2.1 ± 0.4 13.9 ± 3 5.0 ± 1 

(VR/VS) (1.6 ± 0.1) (1.7 ± 0.1) (2 ± 0.2) (0.26 ± 0.4) (0.72 ± 0.5) nda 
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faixa de atividade, como o derivado octil – Lecitase modificada com PEI ( quando a atividade 

não podia ser detectada antes da modificação). A pH 7, o aumento de atividade é muito menor 

(apenas 15 %) e a pH 8,5, a atividade é ainda não detectável. Usando CNBr-Lecitase 

modificada com o DS, a atividade só foi detectada a pH 7, e foi 5 vezes menor do que a do 

biocatalisador não modificado.  

Usando fenilacetato, a preparação covalente foi mais ativa, cerca de 15 vezes em 

pH 7 e pH 8,5 e cerca de 30 vezes a pH 5. Ambas as preparações tinha a atividade máxima a 

um pH de 7. A incubação de octil - Lecitase com PEI permitiu aumentar consideravelmente a 

atividade a pH 5 (30 vezes), atingindo níveis semelhantes aos da preparação com CNBr não 

modificado  No entanto, a atividade em pH7 diminuiu em 15 % e  aproximadamente 4 vezes, 

a pH 8,5. Por outro lado, o revestimento com o DS diminuiu a atividade enzimática em todos 

os casos em relação ao biocatalisador não modificado. 

Usando a preparação covalente, o quadro é bastante diferente. Os efeitos com PEI 

são semelhantes, com um aumento significativo no pH 5 (mas desta vez apenas dobrando a 

atividade da enzima não modificada), uma ligeira diminuição em pH 7 (85 %), e uma 

diminuição mais significativa a pH 8,5 (a 20 %). Usando DS como agente de revestimento, a 

atividade diminuiu, comparado ao derivado CNBr-Lecitase não modificado em todos os 

valores de pH estudados. No entanto, a pH 8,5 a atividade desta enzima modificada com DS é 

mais elevada do que a da preparação com PEI. 

Usando os substratos mais complexos, R e S-metil mandelato, os resultados foram 

novamente muito diversos para as diferentes preparações. A preparação covalente é mais ativa 

que o derivado octil-Lecitase (quase 100 vezes a pH 8,5 para o isômero R). A atividade 

máxima para a preparação covalente é obtida a um pH de 8,5; enquanto que a enzima 

adsorvida teve este máximo, a pH 7 (diferente dos valores encontrados usando os outros 

substratos). Ambas derivados apresentaram atividade menor em pH 5 . 

Além disso, a preparação covalente teve quase nenhuma discriminação entre 

ambos os isômeros e a pequena preferência enantio dependia do pH. Com pH 7 e o 8,5, o 

isômero R é preferido (VR/VS é de 1,2 ou 1,6), e a um pH de 5, a preferência é o isômero S 

(uma razão de 0,6). Os derivados de octil- Lecitase mostraram preferência pelo isômero S, 

com VR/VS em torno de 0,5 a pH 5 e 7, e 0,26 em pH 8,5 . 

O revestimento com PEI da preparação com octil aumentou a atividade versus o 

isômero R em todos os valores de pH, desde de 2 vezes a pH 7 a 6 vezes a pH 8,5. As taxas 

(VR/VS) permanecem em valores semelhantes, apenas a pH 8,5 ocorreu uma piora 
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significativa deste parâmetro. O tratamento com DS produziu um decréscimo da atividade 

enzimática em todos os valores de pH (para menos de 50 % em todos os valores de pH ). 

Usando a preparação covalente, o tratamento com PEI não teve nenhum efeito 

significativo sobre a atividade contra o isômero R ou relações de atividade, em qualquer valor 

de pH. O tratamento com DS gerou uma diminuição na atividade (máximo 30% a pH5), e 

proporcionou um ligeiro aumento na razão de atividades em pH 8,5. Assim, os efeitos da 

modificação com polímeros foram fortemente dependentes do substrato, das condições 

experimentais e do protocolo de imobilização.  

Os efeitos do revestimento com PEI variaram de um incremento da atividade da 

enzima de 30 vezes a decréscimos de quatro vezes, dependendo do substrato e das condições. 

O DS não teve um efeito claramente positivo sobre a atividade, mas ao mesmo tempo, em 

certas condições e com certos substratos a redução é muito pequena, em outros casos, tornou-

se bastante significativa. Os efeitos do pH, neste caso, podem estar relacionados no modo 

como o revestimento com o polímero afeta os movimentos da enzima, mas também na forma 

como o pH fortalece ou enfraquece as interações com a enzima. 

Uma hipótese que pode explicar estes resultados heterogêneos é que o 

revestimento da Lecitase com os polímeros iônicos produziu alguma distorção na estrutura da 

enzima ou apenas evitou o movimento completo da tampa. Estas mudanças na estrutura da 

enzima podem produzir alterações na conformação do centro ativo da enzima, e este "novo" 

centro ativo pode ser mais ou menos eficiente dependendo do substrato. É semelhante a gerar 

uma "nova lipase" que talvez seja melhor para alguns substratos e pior para outros. 

 

 

9.5 Conclusões 

 

A incubação de Lecitase imobilizada em soluções com polímeros iônicos permite 

revestir as enzimas com o polímero, e este revestimento produziu alterações muito 

significativas nas propriedades da enzima. O revestimento com PEI aumentou a atividade da 

enzima contra a maioria dos substratos, principalmente em pH  5, enquanto DS geralmente 

produziu uma atividade enzimática decrescente.  

No entanto, os efeitos do revestimento não foram semelhantes utilizando CNBr-

Lecitase ou octil-Lecitase, e não têm o mesmo efeito qualitativo usando qualquer substrato ou 

condições experimentais. O aumento de atividade causada pelo revestimento de PEI parece 
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não estarem relacionados com a estabilização da forma aberta da Lecitase, assim, os efeitos 

podem estar relacionados com geração de uma nova estrutura da enzima, que parece ter 

alguns efeitos positivos na atividade enzimática. Assim, o efeito de uma modificação na 

enzima deve ser avaliado em um substrato que vai ser utilizado, pois os resultados podem não 

ser qualitativamente semelhantes. 

Além disso, o revestimento com os dois polímeros DS e PEI produziu alguns 

efeitos benéficos sobre a estabilidade da enzima, em certas condições. Mais uma vez, este 

efeito positivo depende da preparação e das condições de inativação. Tendo em vista a 

melhoria da atividade que o revestimento de PEI produziu em Lecitase, este efeito positivo do 

revestimento de polímero sobre a estabilidade da enzima sugere que o polímero pode 

permanecer adsorvido à enzima, mesmo a alta temperatura. 
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10.1. Resumo 

 

Lecitase Ultra foi imobilizada covalentemente em brometo de cianogênio agarose (CNBr) 

reticulada 4%, mantendo 70% da atividade inicial. A atividade da enzima imobilizada foi 

melhorada na presença de Triton X-100, dodecil-sulfato de sódio (SDS), e brometo de 

cetiltrimetilamônio (CTAB) (por exemplo, em até 800% quando CTAB foi utilizado). No 

entanto, CTAB e Triton X-100 apresentaram um efeito negativo sobre a estabilidade da 

enzima, mesmo em baixas concentrações, e SDS não pode ser utilizado por um longo tempo 

na concentração de 1%. Para manter a conformação hiperativada da enzima na ausência de 

detergente, polímeros iônicos foram adicionados durante a incubação da enzima imobilizada 

na presença de detergentes. O revestimento da enzima imobilizada com polietilenimina (PEI) 

em tampão aquoso produziu um aumento de 3 vezes na atividade da enzima. No entanto, na 

presença de SDS a 0,1% (v/v), este revestimento produziu um aumento de 50 vezes na 

atividade da enzima. Usando PEI e 0,01% (v/v) de CTAB, a atividade Lecitase diminuiu para 

10%. Usando inibidores irreversíveis, pode ser demostrado que a preparação PEI/SDS-CNBr-

Lecitase permitiu que seu sítio catalítico Ser (serina) fosse mais acessível ao meio de reação 

que a preparação CNBr-Lecitase não modificada. 

 

Palavras-chave: Lecitase de enzima. Detergente. PEI. Hiperativação e modificação física em 

fase sólida de enzima. Bioimprinting. 
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10.2 Introdução 

 

A melhoria da atividade da enzima é um dos alvos mais interessantes na produção 

de um biocatalisador. Este aumento de atividade é conseguido ao modificar a enzima 

utilizando diversas ferramentas, tais como mutagênese dirigida local (DUAN et al., 2013), 

evolução dirigida (STEFFLER et al., 2013; TURNER, 2009) a modificação química 

(FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2006; RODRIGUES et al., 2011), entre outros. 

No entanto, deve considerar-se que, na maioria dos casos, as enzimas são 

utilizadas, em escala industrial, de uma forma imobilizada, para permitir a sua reutilização (se 

a enzima imobilizada é suficientemente estável). (DICOSIMO et al., 2013; LIESE et al., 

2013). Assim, pode ser interessante para o desenvolvimento de estratégias que objetivam 

melhorar a atividade da enzima durante a preparação do biocatalisador, serem compatíveis 

com a estratégia de melhorar diretamente o desempenho da enzima através de ferramentas 

genéticas (RODRIGUES et al., 2011; HERNANDEZ et al., 2011).  

A imobilização está, em muitos casos, associada a um decréscimo na atividade 

enzimática, por várias razões, por exemplo, a distorção da enzima, os problemas de difusão, 

problemas estéricos. No entanto, um protocolo de imobilização adequado pode manter, ou 

mesmo aumentar, a atividade da enzima (GARCIA-GALAN et al., 2011). A melhoria da 

atividade pode ser encontrada em alguns casos, impedindo algumas das razões para a redução 

da atividade da enzima, tal como a inibição ou a distorção, enquanto em outros casos, através 

da produção de uma conformação mais ativa da enzima. (RODRIGUES et al., 2013) 

As lipases têm um mecanismo catalítico chamado ativação interfacial. (VERGER 

et al., 1997; BERG et al., 1998; REIS et al., 2009). O centro ativo é isolado, a partir do meio 

de reação, através de uma cadeia de oligopéptidos, chamada "aba" ou "tampa" 

(BRZOZOWSKI et al., 1991; TILBEURGH et al., 1993).  

A face interna da tampa é hidrofóbica e interage com os domínios hidrofóbicos 

que rodeiam o centro ativo. Esta tampa pode ser movida para fora expondo este bolso muito 

hidrofóbico para o meio. Esta conformação é instável em meio aquoso, fazendo com que as 

moléculas de enzima estejam na conformação "fechada", ou seja, sem atividade a maior parte 

do tempo. Na presença do seu substrato natural (uma gota de óleo), a bolsa hidrofóbica 

permite a adsorção da enzima sobre a sua superfície, a estabilização da conformação aberta e 

ativa da lipase, permitindo que a lipase atuae na interface da gota de óleo e o sistema aquoso. 

As lipases também têm sido hiperativadas durante a preparação de 

biocatalisadores, usando condições nas quais a estrutura da enzima encontra-se aberta e capaz 
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de ser ainda mais estabilizada nesta conformação. Nestes casos, a conformação aberta tem 

sido tipicamente produzida utilizando detergentes; essas moléculas anfipáticas estabilizam a 

conformação aberta das lipases (GUNCHEVA et al., 2007; HELISTÖ et al., 1998), mas 

também pode atuar como inibidores (GARGOURI et al., 1983), levando à sua inativação 

(MOGENSEN et al., 2005; FERNANDEZ-LORENTE et al., 2007).  

Assim, as lipases têm sido liofilizadas (MINGARRO et al., 1995), precipitadas e 

entre-cruzadas (LÓPEZ-SERRANO et al., 2002), ionicamente adsorvidas (FILICE et al., 

2011), ou reticuladas com glutaraldeído (FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2006) na presença 

de detergentes para permitir o congelamento da forma aberta, de modo que a conformação 

ativa e aberta irá persistir mesmo após o detergente seja eliminado. 

Além disso, o revestimento físico de enzimas em fase sólida com polímeros 

iônicos é um método bastante simples e rápido para a modificação da atividade da enzima 

(RODRIGUES et al., 2011). Este revestimento com polímeros iônicos tem sido proposto 

como um meio para melhorar a estabilidade da enzima, sob certas condições. (BRYJAK et 

al., 1995). Por exemplo, a presença de solventes orgânicos ou de oxigênio pode segregar estes 

reagentes hidrofóbicos do ambiente da enzima (MATEO et al., 2006; FERNANDEZ-

LAFUENTE et al., 1999), impedindo assim a dissociação da enzima (GARCIA-GALAN et 

al., 2013). Em alguns casos, o revestimento de lipases com polímerosfoi reportado para 

melhorar o comportamento catalítico da enzima (por exemplo, a especificidade) 

(FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2012; CABRERA et al., 2010; FERNANDEZ-LORENTE 

et al., 2009). 

Lecitase Ultra é uma fosfolipase A1 comercial desenvolvida principalmente para 

os processos de degomagem (DE MARIA et al., 2007), apesar de fosfolipases A1 poderem ter 

diferentes usos. (HAVN et al., 2006; YANG et al., 2006; NA et al., 1990; DEVOS et al., 

2006;  YAMAMOTO et al., 2006). Esta enzima foi obtida a partir da fusão dos genes da 

lipase de Thermomyces lanuginosus, para conseguir uma boa estabilidade, e a fosfolipase de 

Fusarium oxysporum, para obter a atividade da fosfolipase. (DE MARIA et al., 2007)).  

Com isso, a enzima  se comporta como uma lipase padrão, com a capacidade de 

ser adsorvida nas superfícies hidrofóbicas, por exemplo, suportes hidrófobos (FERNANDEZ-

LORENTE et al., 2007) e por apresentar uma ampla especificidade (YANG et al., 2006; KIM 

et al., 2007; GONÇALVES et al., 2013; LIU et al., 2012a; LIU et al., 2012b; LIU et al., 

2012c; MISHRA et al., 2011; WANG et al., 2010 e  WANG et al., 2011). 
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Assim, neste trabalho, tentou-se imobilizar a conformação aberta e estabilizada de 

Lecitase Ultra em brometo de cianogênio-agarose por ligação covalente, via modificação 

física com polímeros iônicos, “através de reticulação iônica" após a ativação por detergentes. 

 

10.3 Material e Métodos  

 

10.3.1 Material 

 

A Lecitase foi doada pela Novozymes (Espanha), cerca de 16 mg de proteína/ mL, 

com uma atividade em pNPB de 5,6 U/mg de proteína. Brometo de cianogênio reticulado 4% 

(CNBr) foi obtido da GE Healthcare (Pollards Wood, UK). A Polietilenoimina (PEI 

ramificada, Mn de 10.000, Mw 25.000 Da), o dextrano sulfato (DS, médio Mw, 9000-20000 

Da), p-nitrofenil butirato (p-NPB), o Triton X-100, o dodecil sulfato de sódio (SDS), o 

brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) e éter p-nitrofenilfosfato (D-pNPP) foram adquiridos 

da Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, EUA). 

 

10.3.2 Determinação da atividade enzimática 

 

 Este ensaio foi realizado através da determinação do aumento da absorvância a 

348nm produzido pelo p-nitrofenol liberado na hidrólise de p-nitrofenilbutirato (p - NPB) 

0,4mM em fosfato de sódio 100 mM a pH 7,0 e 25 °C (sob estas condições ɛ = 5150 M 
-1

.cm 
-

1
). Para iniciar a reação, 50-100µL de solução de lipase ou de suspensão foram adicionadas a 

2,55mL da solução de substrato. Uma unidade de atividade (U) foi definida como a 

quantidade de enzima que hidrolisa 1 µmoL de p-NPB por minuto sob as condições descritas 

anteriormente. A concentração de proteína foi determinada utilizando o método de Bradford 

(BRADFORD, et al., 1976) e albumina de soro bovino foi utilizada como referência. As 

equações utilizadas para o cálculo da atividade enzimática estão disponíveis no apêndice B 

desta tese. 

 

10.3.3 Imobilização de Lecitase em CNBr agarose 

 

Um volume de 2,8 mL de Lecitase comercial foi diluída em 67,5 mLde tampão 

fosfato de sódio 5mM contendo 0,05% (m/v ) de dodecil sulfato de sódio a pH7,  4°C. Em 

seguida, 15 g de CNBr foram adicionadas. A atividade do sobrenadante e a suspensão foram 
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seguidas usando p-NPB. A imobilização da enzima foi terminada por incubação do suporte 

com etanonamina 1M, a pH 8, durante 12 h. Finalmente, a preparação imobilizada foi lavada 

com água destilada abundante. O rendimento de imobilização foi superior a 90% e atividade 

recuperada de 70%. (GARCIA-GALAN et al., 2014). 

 

10.3.4 Revestimento de Lecitase imobilizada com polímeros iônicos 

 

O protocolo seguido foi previamente otimizado para o revestimento de Lecitase 

imobilizada com polímeros iônicos (SANTOS, et al., 2014). Em que 10g de Lecitase 

imobilizada foram adicionados a 100 mL de PEI a um pH de 7 ou DS a pH 5 (1 mg/mL). Em 

alguns casos, o detergente, para a concentração desejada, foi adicionado 2 minutos antes da 

adição do polímero, mantendo-se esta mistura, sob suave agitação, durante um período 

máximo de 24 horas. A atividade foi seguida durante incubação, de acordo com o protocolo 

de atividade descrito acima com p-NPB. 

 

10.3.5 Análise do efeito dos detergentes sobre a estabilidade de CNBr-Lecitase 

 

Para verificar a estabilidade dos derivados de enzimas na presença de detergentes, 

1g de enzima imobilizada foi suspenso em 5 mL de fosfato de sódio 10 mM a pH 7, a 25 °C. 

Periodicamente, foram retiradas amostras, e a atividade foi medida usando pNPB. Uma 

suspensão de CNBr-Lecitase na ausência de detergente foi utilizada como referência. O valor 

de atividade obtido utilizando a suspensão de referência, e adicionando à mistura de reação a 

quantidade equivalente de detergente em cada amostra (para distinguir efeitos de ativação / 

inibição do detergente presente nas suspensões problemáticas) foi tomada como 100% de 

atividade. 

 

10.3.6 Inativação irreversível de Lecitase imobilizada na presença de D-pNPP 

 

Diferentes preparações imobilizadas-lipase (0,8 g) foram suspensas em 5 mL de 

solução tampão fosfato de sódio 100mM a pH7 em 25 °C. Em seguida, a D-pNPP foi 

adicionado até uma concentração de 1mM. Amostras desta suspensão foram retiradas 

periodicamente, e suas atividades foram verificadas utilizando como ensaio p-NPB. 
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10.4 Resultados 

 

10.4.1 Efeito do detergente nas propriedades da enzima 

 

Três detergentes com características diferentes foram testados: CTAB, um 

surfactante catiônico; SDS, um agente tensoativo aniônico; e Triton X-100, um surfactante 

não iônico. A Figura 9.1  mostra os efeitos de cada detergente sobre a atividade enzimática. 

Na faixa de concentrações estudadas, CNBr-Lecitase foi hiperativada na maioria dos casos. A 

maior hiperativação foi detectada usando CTAB (quase 8 vezes), e o efeito aumentou junto ao 

aumento da concentração de detergente. SDS teve um efeito positivo em baixas concentrações 

(aumentou a atividade por um fator de 2 na concentração de 0,01%). No entanto,  0,1% de 

SDS, a atividade foi menor do que na ausência de SDS. Triton X-100 mostrou um efeito 

menor sobre a atividade da enzima em concentrações de detergente baixas, mas a 0,1%, a 

atividade foi quase três vezes maior do que o controle. 

Além disso, a preparação enzimática foi incubada na presença destes detergentes 

para verificar o seu efeito sobre a estabilidade da enzima (Tabela 10.1). Utilizando 0,1% de 

SDS, a atividade enzimática observada depois de 24 h foi de quase 100%, enquanto que com 

0,1 % de Triton X-100, a atividade diminuiu lentamente, e com CTAB, a atividade diminuiu 

rapidamente. A atividade recuperada após 24 horas foi de 80% utilizando Triton X-100, e 

10% usando CTAB. A atividade recuperada foi maior quando foi utilizada uma concentração 

de 0,01% para ambos detergentes. 

 

Figura 10.1. Efeito dos detergentes na atividade da Lecitase imobilizada. Atividade foi determinada utilizando 

pNPB como indicado na seção de métodos. Triângulos: SDS, quadrados: CTAB, Círculos: Triton X-100. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Embora os três detergentes apresentassem efeitos positivos sobre a atividade da 

enzima, sua presença na solução tinha um efeito negativo sobre a estabilidade da enzima; o 

efeito foi mais significativo com o detergente mais hiperativante (CTAB). Usando SDS, foi 

observado um maior efeito de hiperativação quando utilizando uma concentração máxima de 

até 0,1% desse detergente, no entanto a concentração máxima que pode ser utilizada por um 

período de tempo prolongado foi de 0,01%.  

 

Tabela 10.1. Efeito da presença de detergentes na atividade de CNBr-Lecitase. CNBr-Lecitase foi 

incubado a pH 7 e 25°C em 25mM de fosfato de sódio com concentração indicada de detergente, 

durante 24 h. Em seguida, as preparações foram lavadas e a atividade do biocatalisador foi medida 

utilizando pNPB (ver métodos). * 100 é a atividade inicial do biocatalisador. 

 

Detergente  Concentração (%), (v/v)  Atividade recuperada(%)* 

Ausente - 100 

Triton X-100   0,1   60±3 

Triton X-100   0,01   80±3 

SDS 0.1   0,1  100±5 

SDS 0.01   0,01   100±4 

CTAB   0,1   >10 

CTAB   0,01  60±2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Os efeitos positivos dos detergentes sobre a atividade da lipase é o mais provável, 

ao menos parcialmente, devido à estabilização da conformação aberta da enzima, embora 

algumas outras alterações positivas na estrutura da enzima não possam ser desconsideradas. 

Os efeitos negativos podem ser devidos a uma distorção da estrutura da enzima ou a inibição 

da atividade enzimática.  

Assim, no próximo conjunto de experimentos, tentou-se estabilizar as diferentes 

estruturas das enzimas promovidas pelos detergentes, através de revestimento da enzima com 

polímeros iônicos, uma vez que estas enzimas modificadas podem apresentar diferentes 

atividades. 

 

10.4.2 Efeito da incubação da enzima imobilizada na presença de polímeros e detergentes. 

 

A preparação CNBr-Lecitase foi incubada em diferentes concentrações de 

detergentes seguido pela adição de DS ou PEI para estabilizar a enzima modificada. A Figura 
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9.2 mostra o efeito da incubação da enzima imobilizada com diferentes concentrações de 

SDS.  

 

Figura 10.2. Incubação da enzima imobilizada com diferentes concentrações de SDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

 

Na ausência de polímero, a adição de surfactante aumenta a atividade da enzima 

cerca de 2 vezes, e a atividade manteve-se praticamente inalterada após 24h de incubação, a 

concentração máxima utilizada de SDS foi 0,1%. Depois da lavagem da enzima, com solução 

tampão, a atividade inicial foi recuperada, perdendo a "hiperativação" causada pela presença 

de detergente.  

Quando PEI é adicionado à suspensão de enzima, depois de vários minutos de 

incubação em SDS, a atividade aumentou fortemente, e este aumento na atividade é 

dependente da  concentração de SDS, após 30 minutos, a atividade permaneceu inalterada 

durante 24 horas. Enquanto o revestimento da enzima imobilizada com PEI, na ausência de 

detergente, induziu um aumento de 3 vezes na atividade, de acordo com o trabalho de Santos 

et al. (2014), a presença de 0,1% de SDS antes da adição de PEI melhorou a atividade 

enzimática em aproximadamente 45-50 vezes.  

Depois de lavar com água, as preparações enzimáticas tratadas com os polímeros, 

a atividade da enzima imobilizada revestida com PEI, na presença de SDS, mantiveram níveis 

de hiperativação similares, mesmo após um mês de incubação a 25°C e um pH de 7. Já o 

revestimento de CNBr-Lecitase com DS levou a um decréscimo de aproximadamente 50% da 

atividade inicial na presença ou ausência de qualquer concentração de SDS, mesmo depois de 

lavar os derivados para eliminar o detergente (Tabela 10.2).  
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Tabela 10.2. Atividade recuperada dos derivados de CNBr- Lecitase incubados em polímeros e /ou detergentes. 

O revestimento da enzima é descrito na seção de métodos. Atividade foi determinada utilizando p-NPB como o 

substrato. O polímero foi adicionado à suspensão depois de incubação com o detergente. A atividade é dada 

como atividade relativa (100 corresponde a enzima não modificada) após 24 h de incubação no detergente e/ou 

polímero, lavagem com água e incubação a 25ºC em tampão durante mais 24 h. 

Detergente  Concentração (%) (v/v)   Polímero Atividade relativa 

Ausente - Ausente  100±5 

Ausente - PEI  300±10 

Ausente - DS 50±2 

SDS 0,1 Ausente 100±5 

SDS 0,002 PEI  800±30 

SDS 0,01 PEI 3.000±100 

SDS 0,05 PEI  4.000±150 

SDS 0,1 PEI  5.000±150 

SDS 0,002 DS  50±3 

SDS 0,01 DS  45±2 

SDS 0,05 DS 55±2 

SDS 0,1 DS  50±2 

CTAB  0,01 Ausente 70±5 

CTAB  0,01 PEI 10±0.2 

CTAB  0,01 DS 150±5 

Triton X-100  0,01 Ausente 85±5 

Triton X-100 0,01 PEI 400±20 

Triton X-100 0,01 DS 15±3 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Usando 0,01 % (v/v) de CTAB, na ausência de polímeros iônicos, a atividade 

diminuiu a aproximadamente 70% após 24 h (Tabela 10.2). No entanto, foi observado que 

quando o PEI é adicionado à solução contendo CTAB, ocorreu uma hiperativação inicial, 

semelhante à encontrada usando PEI na ausência de surfactantes (resultados não mostrados), 

mas, após 24h, a atividade foi menor que o CNBr-Lecitase sem polímeros. Após a lavagem 

para eliminar o detergente, foi verificado uma diminuição da atividade em cerca de 10% 

(Tabela 10.2). Entretanto, ao usar DS, os resultados foram bem diferentes. Neste caso, o uso 

de 0,01% de CTAB causou uma hiperativação (150 %) verificada depois de lavar as 

preparações (Tabela 10.2). 

Usando 0,01 % (v/v) de Triton X - 100, na ausência de polímeros, a atividade 

diminuiu ligeiramente após 24 h (15-20 %) (Tabela 10.2). Na presença de PEI, a atividade do 

biocatalisador foi 4 vezes mais elevada, um pouco maior do que quando foi utilizado PEI na 

ausência de surfactante (Tabela 10.2). Ao utilizar DS depois de incubar com Triton X - 100, 

foi observado uma atividade final cerca de 15% menor do que quando usando DS na ausência 
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de  detergente (Tabela 10.2). 

O SDS tem efeitos positivos principalmente com PEI, enquanto que o CTAB (que 

tem um efeito negativo sobre a estabilidade da enzima) tem certo efeito positivo sobre a 

atividade da enzima utilizando DS, o que é surpreendente porque DS teve um efeito negativo 

sobre a atividade enzimática e seria de esperar que ele favorecesse a acumulação de CTAB no 

ambiente da enzima. Aparentemente, diversos fatores estão contribuindo ao mesmo tempo 

para o sistema e, portanto, uma explicação simples destes resultados não pode ser 

determinada. No entanto, em alguns casos, um hiperativação muito importante foi 

identificado.  

Assim, utilizando-se p-NPB como um substrato, o efeito mais positivo sobre a 

atividade da enzima ocorreu utilizando SDS seguido por revestimento de PEI, a produção de 

uma preparação de CNBr-Lecitase, aproximadamente 50 vezes mais ativa do que a 

preparação não modificada. 

 

10.4.3 Estudo da acessibilidade dos resíduos catalíticos de Ser  

 

Para verificar se este biocatalisador modificado apresenta uma serina catalítica 

que é mais acessível ao meio do que a preparação CNBr nativa, ambos os derivados de 

Lecitase foram incubadas com D-pNPP para analisar a taxa de inibição irreversível 

(HELISTÖ, et al., 1998).  A Figura 9.3  mostra que CNBr Lecitase revestida com PEI é 

inibida mais lentamente do que o CNBr Lecitase não modificado. No entanto, se o 

revestimento de PEI foi realizada na presença de SDS, a taxa de inativação torna-se mais 

rápida do que a da preparação de CNBr-Lecitase. 
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Figura 10.3 . Inibição de diferentes preparações de Lecitase usando D-pNPP. Condições de inibição estão 

descritos na seção de materiais e métodos. A inativação foi seguida usando p-NPB para medir atividade. 

Quadrados: CNBr-Lecitase; triângulos: CNBr-Lecitase - SDS revestido com PEI; círculos: CNBr Lecitase-PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

 

Assim, a preparação CNBr-Lecitase incubada em SDS e revestida com PEI 

permitiu que o Ser catalítica fosse mais exposto ao meio de reação do que a preparação não 

modificada, o que sugere que o biocatalisador Lecitase é estabilizado na forma aberta, 

enquanto a preparação sem polímero de Lecitase esta num equilíbrio entre as formas abertas e 

fechadas. 

No entanto, a elevada hiperativação observada com p-NPB como substrato (cerca 

de 50 vezes) não se encaixa com o aumento da taxa de inibição (3-4 vezes em comparação 

com a enzima sozinha revestida com PEI), o que sugere que existem mais alguma causa para 

esta hiperativação do que apenas a estabilização de uma conformação aberta da enzima. Na 

verdade, tem sido relatado que alguns detergentes hiperativam a Lecitase imobilizada em 

octil-agarose, que já está na conformação aberta da enzima (GARCIA-GALAN, et al., 2014). 

Segundo Santos, et al. (2014) o revestimento com PEI, na ausência de detergente 

aumentou a atividade da enzima em 3 vezes, enquanto que reduziu a taxa de inibição 

irreversível por D-pNPP, sugerindo que PEI pode promover algumas mudanças 

conformacionais que fazem a enzima mais ativa, mas não de uma forma que está relacionada 

com a estabilização da conformação aberta de Lecitase. Aparentemente, na presença de SDS, 

estas alterações conformacionais produzidas pelo polímero são ainda mais positivas. 

 

 

 



237 

 
Capítulo 10                                                                                                                               José C.S. dos Santos 

10.4 Conclusões 

 

 

A atividade da preparação CNBr-Lecitase pode ser aumentada pela incubação 

com baixas concentrações de detergentes, a atividade final é resultante de vários fatores: a 

estabilização da forma aberta da lipase, a inibição de enzimas e da distorção. No entanto, para 

além das complicações o resultado final proposto em utilização industrial seria que 

detergentes têm alguns efeitos deletérios sobre as propriedades Lecitase, que afetam 

principalmente a sua estabilidade. A incubação desta preparação imobilizada em soluções de 

detergente e outro revestimento da enzima com polímeros iônicos permitiu obter preparações 

hiperativada.  

No entanto, foi necessário selecionar um polímero e um detergente apropriados 

para maximizar os efeitos positivos, e esta seleção deve se basear em estudos empíricos, 

devido à complexidade do processo envolvido. Além disso, espera-se que esta estratégia 

possa ser útil para a obtenção de preparações de lipase hiperativada de outras preparações 

imobilizadas covalentemente. Neste caso, a incubação em SDS da Lecitase imobilizada 

seguida por revestimento com PEI melhorou a atividade de 50 vezes, a estabilização da 

conformação aberta e ativa da lipase, com uma exposição mais elevada da Ser catalítica, que 

pode, pelo menos parcialmente, explicar este aumento na atividade. Outros polímeros, tais 

como o DS, ou outros detergentes (CTAB e Triton X-100), produziram efeitos muito mais 

reduzidos, e, em alguns casos, mesmo negativos,  sobre a atividade da enzima.  

Segundo Santos, et al. (2014), a interação do polímero com a proteína pode 

promover efeitos diferentes, que podem conduzir a uma afinação final das propriedades das 

enzimas, onde a hidrofilização global da superfície da enzima pode alterar o 

fechamento/abertura em equilíbrio. Esses polímeros podem gerar alguns empecilhos para os 

movimentos da tampa, ou podem favorecer a partição de substâncias diferentes. Os efeitos de 

polímero podem ser diferentes dependendo da sua natureza catiônica ou aniônica, por causa 

da área envolvida nas interações polímero/enzima. 
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CONCLUSÃO 

 

Os grupos introduzidos no suporte por tratamento com divinilsulfona possuem 

uma série de características que os convertem em uma boa alternativa para a imobilização 

covalente multipontual de enzimas, como por exemplo: alta estabilidade a diferentes pHs, 

capacidade para reagir com diferentes cadeias laterais, além de poderem ser bloqueados com 

diferentes moléculas. 

Foi possível estabelecer um protocolo de imobilização de enzimas, capaz de 

aproveitar ao máximo as propriedades do suporte. Contatou-se que após a imobilização é 

necessário uma incubação a pH alcalino para se conseguir uma intensa união covalente 

multipontual, dessa forma é conveniente explorar a imobilização em diferente condições.  

A análise de aminoácidos confirmou que a união, de acordo com o protocolo 

otimizado, é multipontual e pode envolver pelo menos os grupos Lis, Tir, His, Cis. Isto 

permite estabilizar de forma muito significativa muitas enzimas, como a quimotripsina 

(superando até mesmo o suporte glioxil agarose), tripsina, CALB ou TLL. 

Embora com muitas enzimas (quimotripsina, tripsina, CALB, TLL) os resultados 

sejam muito favoráveis, em alguns casos a imobilização provoca a inativação total da enzima 

(PFL e PS), em outros a enzima não se imobiliza (RML e Lecitase). 

Verificou-se que a imobilização em diferentes valores de pH permitiu a 

imobilização das proteínas por diferentes orientações, o que possibilitou conseguir diferentes 

valores de atividade/estabilidade. 

A imobilização de lipases neste tipo de suporte permitiu a modulação de suas 

propriedades de duas formas: variando a orientação da molécula de enzima imobilizada por 

alterar as condições de imobilização, e variando as interações com o suporte mudando o grupo 

de bloqueio. 

A modificação química de Lecitase Ultra permitiu alterar de forma muito 

significativa suas propriedades: estabilidade, atividade, especificidade e resposta frente ao 

meio. Foi verificado que os efeitos da modificação química dependem do protocolo de 

imobilização.  

O recobrimento de Lecitase Ultra com polímeros iônicos permitiu alterar de forma 

muito significativa sua atividade, estabilidade, especificidade e resposta frente ao meio. O 

recobrimento de moléculas de Lecitase imobilizada com polímeros na presença de detergente 
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permitiu estabilizar a forma aberta, que se mantem assim de forma hiperativada após 

eliminação do detergente evitando os problemas que estes originam na estabilidade da 

enzima.  

Assim, os biocatalisadores obtidos com o desenvolvimento deste trabalho de tese 

apresentaram alta estabilidade e grande potencial catalítico. (Características estas que os 

tornam possíveis de serem aplicados a diferentes processor industriais (como os derivados de 

CALB e TLL imobilizados no suporte agarose ativada com DVS), aplicados na indústria de 

alimentos e biocombustíveis). Além disso, as estratégicas utilizadas para aperfeiçoar os 

biocatalisadores nesta tese podem ser aprimoradas e aplicadas a outras enzimas. 



240 

 
Referências                                                                                                                              José C.S. dos Santos 

 

Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADLERCREUTZ, P. Immobilisation and application of lipases in organic media. Chemical 

Society Reviews, v. 42, p. 6406–36, 2013.  

AHMAD, S. et al. ASAView: database and tool for solvent accessibility representation in 

proteins. BMC bioinformatics, v. 5, p. 51, 2004.  

ALAIZ, M. et al. Amino acid analysis of high-performance liquid chromatography after 

derivatization with diethyl ethoxymethylenemalonate. Journal of Chromatography, v. 591, 

p. 181–186, 1992.  

ALOULOU, A. et al. Exploring the specific features of interfacial enzymology based on 

lipase studies. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 

2006.  

ANDERSON, E. M.; LARSSON, K. M.; KIRK, O. One Biocatalyst–Many Applications: The 

Use of Candida Antarctica B-Lipase in Organic Synthesis. Biocatalysis and 

Biotransformation, v. 16, n.3, p. 181-204, 1998 

ANOBOM, C. D. et al. From structure to catalysis: Recent developments in the 

biotechnological applications of lipases. BioMed Research International, 2014.  

BALE OENICK, M. D. et al. Antigen-binding activity of antibodies immobilized on styrene 

copolymer beads. Annales de Biologie Clinique. v. 48, n. 9, p. 641-4, 1990. 

BARBOSA, O. et al. Glutaraldehyde in bio-catalysts design: a useful crosslinker and a 

versatile tool in enzyme immobilization. RSC Advances, v. 4, n. 4, p. 1583, 2014.  

BARBOSA, O. et al. Heterofunctional supports in enzyme immobilization: from traditional 

immobilization protocols to opportunities in tuning enzyme properties. Biomacromolecules, 

v. 14, n. 8, p. 2433–62, 12 ago. 2013.  

BARBOSA, O. et al. Modulation of the properties of immobilized CALB by chemical 

modification with 2,3,4-trinitrobenzenesulfonate or ethylendiamine. Advantages of using 

adsorbed lipases on hydrophobic supports. Process Biochemistry, v. 47, n. 5, p. 867–876, 

maio 2012a.  

BARBOSA, O. et al. Versatility of glutaraldehyde to immobilize lipases: Effect of the 

immobilization protocol on the properties of lipase B from Candida antarctica. Process 

Biochemistry, v. 47, n. 8, p. 1220–1227, 2012.  

BASSEGODA, A.; CESARINI, S.; DIAZ, P. Lipase improvement: goals and strategies. 

Computational and Structural Biotechnology Journal, 15 out. 2012. doi:  

10.5936/csbj.201209005 

BEGARA-MORALES, J. C. et al. Vinyl sulfone silica: application of an open preactivated 

support to the study of transnitrosylation of plant proteins by S-nitrosoglutathione. BMC 

plant biology, v. 13, p. 61, 2013.  



241 

 
Referências                                                                                                                              José C.S. dos Santos 

 

Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

 

BERG, O. G. et al. Interfacial activation of triglyceride lipase from Thermomyces (Humicola) 

lanuginosa: kinetic parameters and a basis for control of the lid. Biochemistry, v. 37, n. 19, p. 

6615–27, 12 maio 1998.  

BLANCO, R. M.; CALVETE, J. J.; GUISÁN, J. Immobilization-stabilization of enzymes; 

variables that control the intensity of the trypsin (amine)-agarose (aldehyde) multipoint 

attachment. Enzyme and Microbial Technology, v. 11, n. 6, p. 353–359, 1989.  

BLANCO, R. M.; GUISÁN, J. Stabilization of enzymes by multipoint covalent attachment to 

agarose-aldehyde gels. Borohydride reduction of trypsin-agarose derivatives. Enzyme and 

Microbial Technology, v.11, n. 6, p.360–366, 1989. 

BOLIVAR, J. M. et al. Heterofunctional supports for the one-step purification, 

immobilization and stabilization of large multimeric enzymes: Amino-glyoxyl versus amino-

epoxy supports. Process Biochemistry, v. 45, p. 1692–1698, 2010.  

BOLLER, T.; MEIER, C.; MENZLER, S. EUPERGIT oxirane acrylic beads: How to make 

enzymes fit for biocatalysis. Organic Process Research and Development, v. 6, p. 509–519, 

2002.  

BOMMARIUS, A. S.; PAYE, M. F. Stabilizing biocatalysts. Chemical Society Reviews, v. 

42, p. 6534–65, 2013.  

BONOMI, P. et al. Modulation of the microenvironment surrounding the active site of 

penicillin g acylase immobilized on acrylic carriers improves the enzymatic synthesis of 

cephalosporins. Molecules, v. 18, p. 14349–14365, 2013.  

BORNSCHEUER, U. T.; POHL, M. Improved biocatalysts by directed evolution and rational 

protein design. Current  Opinion in Chemical Biology, 2001.  

BRADFORD, M. Rapid and Sensitive Method for Quantification of Microgram Quantities of 

Protein utilizing principle of Protein-Dye-Binding. Analytical Biochemistry, v. 72, p. 248–

254, 1976.  

BRADY, D.; JORDAAN, J. Advances in enzyme immobilisationBiotechnology Letters, 

2009.  

BRYJAK, J.; LIESIENE, J.; KOLARZ, B. N. Application and properties of butyl 

acrylate/pentaerythrite triacrylate copolymers and cellulose-based Granocel as carriers for 

trypsin immobilization. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, v. 61, n. 1, p. 66–74, 15 jan. 

2008.  

BRZOZOWSKI, A. M. et al. A model for interfacial activation in lipases from the structure of 

a fungal lipase-inhibitor complex. Nature, v. 351, n. 6326, p. 491–494, 1991.  

BUSTO, E.; GOTOR-FERNÁNDEZ, V.; GOTOR, V. Hydrolases: catalytically promiscuous 

enzymes for non-conventional reactions in organic synthesis. Chemical Society Reviews, v. 

39, p. 4504–4523, 2010.  

CAMBILLAU, C. et al. Acyl glycerol hydrolases: Inhibitors, interface and catalysis. Current 

Opinion in Structural Biology, 1996.  



242 

 
Referências                                                                                                                              José C.S. dos Santos 

 

Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

 

CANTONE, S. et al. Efficient immobilisation of industrial biocatalysts: criteria and 

constraints for the selection of organic polymeric carriers and immobilisation methods. 

Chemical Society Reviews, v. 42, p. 6262–76, 2013.  

CAO, L.; INNOVATION, F. I. 2.34 - Immobilized Enzymes.  Comprehensive 

Biotechnology. v. 1p. 461–476, 2011. 

CARRASCO-LÓPEZ, C. et al. Activation of bacterial thermo alkalophilic lipases is spurred 

by dramatic structural rearrangements. Journal of Biological Chemistry, v. 284, p. 4365–

4372, 2009.  

CHIBATA, I.; TOSA, T.; SATO, T. Biocatalysis: Immobilized cells and enzymes. Journal of 

Molecular Catalysis, v. 37, n. 1, p. 1–24, set. 1986.  

CYGLER, M.; SCHRAG, J. D. Structure and conformational flexibility of Candida rugosa 

lipase. Biochimica et biophysica acta, v. 1441, p. 205–14, 1999.  

DE MARIA, L. et al. Phospholipases and their industrial applications. Applied microbiology 

and biotechnology, v. 74, n. 2, p. 290–300, fev. 2007.  

DELANO, W. Pymol: An open-source molecular graphics tool. CCP4 Newsletter On 

Protein Crystallography, 2002.  

DEREWENDA, U. et al. Current progress in crystallographic studies of new lipases from 

filamentous fungi. Protein Engineering, v. 7, n. 4, p. 551–557, 1994.  

DEREWENDA, Z. S. Structure and function of lipases. Advances in protein chemistry, v. 45, 

p. 1–52, jan. 1994.  

DEREWENDA, Z. S.; SHARP, A. M. News from the interface: the molecular structures of 

triacylglyceride lipases. Trends in biochemical sciences, v. 18, p. 20–25, 1993.  

DHAKE, K. P.; THAKARE, D. D.; BHANAGE, B. M. Lipase: A potential biocatalyst for the 

synthesis of valuable flavour and fragrance ester compounds. Flavour and Fragrance 

Journal, v. 28, n. 2, p. 71–83, 2013. 

DICOSIMO, R. et al. Industrial use of immobilized enzymes. Chemical Society Reviews, v. 

42, n. 15, p. 6437–74, 7 ago. 2013.  

DOS SANTOS, J. C. S. et al. Stabilizing hyperactivated lecitase structures through physical 

treatment with ionic polymers. Process Biochemistry, v. 49, n. 9, p. 1511–1515, 2014. 

DOS SANTOS, JOSÉ C.S.; ROBERTO FERNANDEZ-LAFUENTE. Characterization of 

supports activated with divinylsulfone as a tool to immobilize and stabilize enzymes via 

multipoint covalent attachment. RSC Advances, submitted, 2015.  

FAN, Y.; QIAN, J. Lipase catalysis in ionic liquids/supercritical carbon dioxide and its 

applications. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic. v. 66, n. 1–2, p. 1-7, 2010 

FERNANDEZ-LAFUENTE, R. et al. Immobilization of lipases by selective adsorption on 

hydrophobic supports. Chemistry and Physics of Lipids, v. 93, n. 1-2, p. 185–197, 1998.  



243 

 
Referências                                                                                                                              José C.S. dos Santos 

 

Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

 

FERNANDEZ-LAFUENTE, R. Lipase from Thermomyces lanuginosus: Uses and prospects 

as an industrial biocatalyst. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, v. 62, n. 3-4, p. 

197–212, 2010.  

FERNANDEZ-LAFUENTE, R. Stabilization of multimeric enzymes: Strategies to prevent 

subunit dissociation. Enzyme and Microbial Technology, v. 45, n. 6-7, p. 405–418, 2009.  

FERNANDEZ-LORENTE, G. et al. Cross-Linking of Lipases Adsorbed on Hydrophobic 

Supports: Highly Selective Hydrolysis of Fish Oil Catalyzed by RML. Journal of the 

American Oil Chemists’ Society. v. 88, n. 6, p. 801–807, 2010.  

FERNÁNDEZ-LORENTE, G. et al. Glutaraldehyde cross-linking of lipases adsorbed on 

aminated supports in the presence of detergents leads to improved performance. 

Biomacromolecules, v. 7, n. 9, p. 2610–5, set. 2006.  

FERNANDEZ-LORENTE, G. et al. Improved catalytic properties of immobilized lipases by 

the presence of very low concentrations of detergents in the reaction medium. Biotechnology 

and bioengineering, v. 97, n. 2, p. 242–50, 2007.  

FERNÁNDEZ-LORENTE, G. et al. Self-assembly of Pseudomonas fluorescens lipase into 

bimolecular aggregates dramatically affects functional properties. Biotechnology and 

bioengineering, v. 82, n. 2, p. 232–7, 2003.  

FERREIRA-DIAS, S. et al. The potential use of lipases in the production of fatty acid 

derivatives for the food and nutraceutical industries. Electronic Journal of Biotechnology, v. 

16, n. 3, 2013.  

GALVÃO, C. M. A. et al. Controlled Hydrolysis of Cheese Whey Proteins Using Trypsin and 

α-Chymotrypsin. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 91-93, n. 1-9, p. 761-776, 

2001. 

GALVIS, M. et al. Chemical amination of lipase B from Candida antarctica is an efficient 

solution for the preparation of crosslinked enzyme aggregates. Process Biochemistry, v. 47, 

n. 12, p. 2373–2378, 2012.  

GALVIS, M. et al. Effect of solid-phase chemical modification on the features of the lipase 

from Thermomyces lanuginosus. Process Biochemistry, v. 47, n. 3, p. 460–466, 2012.  

GARCIA-GALAN, C. et al. Evaluation of styrene-divinylbenzene beads as a support to 

immobilize lipases. Molecules (Basel, Switzerland), v. 19, n. 6, p. 7629–45,  2014a.  

GARCIA-GALAN, C. et al. Potential of Different Enzyme Immobilization Strategies to 

Improve Enzyme Performance. Advanced Synthesis & Catalysis, v. 353, n. 16, p. 2885–

2904, 2011.  

GARCIA-GALAN, C. et al. Tuning of Lecitase features via solid-phase chemical 

modification: Effect of the immobilization protocol. Process Biochemistry, v. 49, n. 4, p. 

604–616, abr. 2014.  

GHANEM, A.; ABOUL-ENEIN, H. Y. Lipase-mediated chiral resolution of racemates in 

organic solvents. Tetrahedron: Asymmetry, v. 15, n. 21, p. 3331–3351, 2004.  



244 

 
Referências                                                                                                                              José C.S. dos Santos 

 

Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

 

GIANFREDA, L.; SCARFI, M. R. Enzyme stabilization: state of the art. Molecular and 

cellular biochemistry, v. 100, n. 2, p. 97–128, 2 fev. 1991.  

GILIS, D.; ROOMAN, M. Predicting protein stability changes upon mutation using database-

derived potentials: solvent accessibility determines the importance of local versus non-local 

interactions along the sequence. Journal of molecular biology, v. 272, p. 276–290, 1997.  

GIORDANO, R. C. L. C. R. L. C.; RIBEIRO, M. P. A. Kinetics of beta-lactam antibiotics 

synthesis by penicillin G acylase (PGA) from the viewpoint of the industrial enzymatic 

reactor optimization. Biotechnology advances, v. 24, n. 1, p. 27–41, 2006. 

GOSWAMI, D.; BASU, J. K.; DE, S. Lipase applications in oil hydrolysis with a case study 

on castor oil: a review. Critical reviews in biotechnology, v. 33, n. 1, p. 81–96, mar. 2013.  

GOTOR-FERNÁNDEZ, V.; BUSTO, E.; GOTOR, V. Candida antarctica lipase B: An ideal 

biocatalyst for the preparation of nitrogenated organic compounds. Advanced Synthesis and 

Catalysis, 2006.  

GRAZÚ, V. et al. Promotion of multipoint covalent immobilization through different regions 

of genetically modified penicillin G acylase from E. coli. Process Biochemistry, v. 45, p. 

390–398, 2010.  

GUISÁN, J. M. et al. Immobilization-stabilization of alpha-chymotrypsin by covalent 

attachment to aldehyde-agarose gels. Biotechnology and bioengineering, v. 38, p. 1144–

1152, 1991.  

GUZIK, U.; HUPERT-KOCUREK, K.; WOJCIESZYŃSKA, D. Immobilization as a Strategy 

for Improving Enzyme Properties-Application to Oxidoreductases. Molecules (Basel, 

Switzerland), v. 19, p. 8995–9018, 2014.  

HARTMEIER, W. Immobilized biocatalysts ? From simple to complex systems. Trends in 

Biotechnology, v. 3, n. 6, p. 149–153, jun. 1985.  

HERNANDEZ, K. et al. Hydrogen Peroxide in Biocatalysis. A Dangerous Liaison. Current 

Organic Chemistry, v. 16, n. 22, p. 2652–2672, 1 nov. 2012.  

HERNANDEZ, K.; FERNANDEZ-LAFUENTE, R. Control of protein immobilization: 

coupling immobilization and site-directed mutagenesis to improve biocatalyst or biosensor 

performance. Enzyme and microbial technology, v. 48, n. 2, p. 107–22, 8 fev. 2011.  

HERNANDEZ, K.; GARCIA-GALAN, C.; FERNANDEZ-LAFUENTE, R. Simple and 

efficient immobilization of lipase B from Candida antarctica on porous styrene-

divinylbenzene beads. Enzyme and Microbial Technology, v. 49, p. 72–78, 2011.  

HILTERHAUS, L. et al. Practical application of different enzymes immobilized on 

sepabeads. Bioprocess and Biosystems Engineering, v. 31, p. 163–171, 2008.  

HWANG, E. T.; GU, M. B. Enzyme stabilization by nano/microsized hybrid materials. 

Engineering in Life Sciences, v. 13, n. 1, p. 49–61, 28 jan. 2013.  

HWANG, H. T. et al. Lipase-catalyzed process for biodiesel production: Protein engineering 

and lipase production. Biotechnology and Bioengineering, 2014.  



245 

 
Referências                                                                                                                              José C.S. dos Santos 

 

Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

 

ILAN, E.; MORTON, P. G.; CHANG, T. M. S. The anaerobic reaction of bovine hemoglobin 

with divinyl sulfone: Structural changes and functional consequences. Biochimica et 

Biophysica Acta - Protein Structure and Molecular Enzymology, v. 1163, p. 257–265, 

1993.  

ILLANES, A. Comprehensive Biotechnology. Elsevier, p. 25–39, 2011. 

IYER, P. V; ANANTHANARAYAN, L. Enzyme stability and stabilization - Aqueous and 

non-aqueous environment. Process Biochemistry, v. 43, p. 1019–1032, 2008.  

IZQUIERDO, D. F. et al. Tuning lipase B from Candida antarctica C–C bond promiscuous 

activity by immobilization on poly-styrene-divinylbenzene beads. RSC Advances, v. 4, n. 12, 

p. 6219, 8 jan. 2014.  

JAEGER, K. E. et al. Topological characterization and modeling of the 3D structure of lipase 

from Pseudomonas aeruginosa. FEBS Letters, v. 332, p. 143–149, 1993.  

JAEGER, K. E.; DIJKSTRA, B. W.; REETZ, M. T. Bacterial biocatalysts: molecular biology, 

three-dimensional structures, and biotechnological applications of lipases. Annual review of 

microbiology, v. 53, p. 315–351, 1999.  

JAEGER, K. E.; EGGERT, T. Lipases for biotechnology . Current Opinion in 

Biotechnology. v.13(4), p.390-7, 2002. 

JAEGER, K. E.; REETZ, M. T. Microbial lipases form versatile tools for biotechnology. 

Trends in Biotechnology, v. 16(9), p.396-403, 1998. 

KAPOOR, M.; GUPTA, M. N. Lipase promiscuity and its biochemical applications. Process 

Biochemistry, 2012.  

KATCHALSKI-KATZIR, E. Immobilized enzymes--learning from past successes and 

failures. Trends in biotechnology, v. 11, n. 11, p. 471–8, nov. 1993.  

KATCHALSKI-KATZIR, E.; KRAEMER, D. M. Eupergit® C, a carrier for immobilization 

of enzymes of industrial potential. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, v. 10, n. 

1-3, p. 157–176, out. 2000.  

KENNEDY, J. F.; MELO, E. H. M.; JUMEL, K. Immobilized enzymes and cells. Chemical 

Engineering Progress, v. 86, n. 7, p. 81–89, 1990.  

KIM, J.; GRATE, J. W.; WANG, P. Nanostructures for enzyme stabilization. Chemical 

Engineering Science, v. 61, n. 3, p. 1017–1026, 2006. 

KIM, K. K. et al. The crystal structure of a triacylglycerol lipase from Pseudomonas cepacia 

reveals a highly open conformation in the absence of a bound inhibitor. Structure (London, 

England : 1993), v. 5, p. 173–185, 1997.  

KLIBANOV, A. M. Enzyme stabilization by immobilization. Analytical biochemistry, v. 

93, n. 1, p. 1–25, fev. 1979.  

KLIBANOV, A. M. Immobilized enzymes and cells as practical catalysts. Science (New 

York, N.Y.), v. 219, p. 722–727, 1983.  



246 

 
Referências                                                                                                                              José C.S. dos Santos 

 

Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

 

LABUS, K. et al. Efficient Agaricus bisporus tyrosinase immobilization on cellulose-based 

carriers. Biochemical Engineering Journal, v. 56, p. 232–240, 2011.  

LI, C. et al. Biocatalytic promiscuity: the first lipase-catalysed asymmetric aldol reaction. 

Green Chemistry, 2008.  

LI, Y.; CIRINO, P. C. Recent advances in engineering proteins for biocatalysis. 

Biotechnology and Bioengineering, 2014.  

LIESE, A.; HILTERHAUS, L. Evaluation of immobilized enzymes for industrial 

applications. Chemical Society Reviews, v. 42, n. 15, p. 6236–49, 7 ago. 2013.  

LOPEZ-JARAMILLO, F. J. et al. Vinyl sulfone functionalization: A feasible approach for the 

study of the lectin-carbohydrate interactions. Bioconjugate Chemistry, v. 23, p. 846–855, 

2012.  

LOZANO, P. Enzymes in neoteric solvents: From one-phase to multiphase systems. Green 

Chemistry, v. 12, n. 4, p. 555, 6 abr. 2010.  

LOZANO, P. et al. How to produce biodiesel easily using a green biocatalytic approach in 

sponge-like ionic liquids. Energy & Environmental Science, v. 6, p. 1328, 2013.  

LOZANO, P. et al. One-phase ionic liquid reaction medium for biocatalytic production of 

biodiesel. ChemSusChem, v. 3, n. 12, p. 1359–63, 17 dez. 2010b.  

LOZANO, P. et al. Supported Ionic Liquid-Like Phases (SILLPs) for enzymatic processes: 

Continuous KR and DKR in SILLP–scCO2 systems. Green Chemistry, v. 12, n. 10, p. 1803, 

6 out. 2010a.  

LOZANO, P.; BERNAL, J. M.; NAVARRO, A. A clean enzymatic process for producing 

flavour esters by direct esterification in switchable ionic liquid/solid phases. Green 

Chemistry, v.14, p.3026, 2002. 

LOZANO, P.; BERNAL, J. M.; VAULTIER, M. Towards continuous sustainable processes 

for enzymatic synthesis of biodiesel in hydrophobic ionic liquids/supercritical carbon dioxide 

biphasic systems. Fuel, v. 90, p. 3461–3467, 2011.  

LUCKARIFT, H. R. Silica-Immobilized Enzyme Reactors. Journal of Liquid 

Chromatography & Related Technologies, v. 31, n. 11-12, p. 1568–1592, 18 jun. 2008.  

MANSFELD, J. et al. Probing the unfolding region in a thermolysin-like protease by site- 

specific immobilization. Biochemistry, v. 38, p. 8240–8245, 1999.  

MANSFELD, J.; ULBRICH-HOFMANN, R. Site-specific and random immobilization of 

thermolysin-like proteases reflected in the thermal inactivation kinetics. Biotechnology and 

applied biochemistry, v. 32 ( Pt 3), p. 189–195, 2000.  

MATEO, C. et al. Epoxy Sepabeads: A novel epoxy support for stabilization of industrial 

enzymes via very intense multipoint covalent attachment. Biotechnology Progress, v. 18, p. 

629–634, 2002.  



247 

 
Referências                                                                                                                              José C.S. dos Santos 

 

Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

 

MATEO, C. et al. Glyoxyl agarose: A fully inert and hydrophilic support for immobilization 

and high stabilization of proteins. Enzyme and Microbial Technology, v. 39, n. 2, p. 274–

280, 2006b.  

MATEO, C. et al. Improvement of enzyme activity, stability and selectivity via 

immobilization techniques. Enzyme and Microbial Technology, v. 40, n. 6, p. 1451–1463, 

2007.  

MATEO, C. et al. Multifunctional epoxy supports: a new tool to improve the covalent 

immobilization of proteins. The promotion of physical adsorptions of proteins on the supports 

before their covalent linkage. Biomacromolecules, v. 1, p. 739–745, 2000.  

MATEO, C. et al. Some special features of glyoxyl supports to immobilize proteins. Enzyme 

and Microbial Technology, v. 37, n. 4, p. 456–462, set. 2005.  

MATEO, C. et al. Stabilisation of oxygen-labile nitrilases via co-aggregation with 

poly(ethyleneimine). Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, v. 38, n. 3-6, p. 154–

157, mar. 2006a.  

MEDINA-CASTILLO, A. L. et al. Novel synthetic route for covalent coupling of 

biomolecules on super-paramagnetic hybrid nanoparticles. Journal of Polymer Science Part 

A: Polymer Chemistry, v. 50, n. 19, p. 3944–3953, 2012.  

MELANDER, W. R.; CORRADINI, D.; HORVÁTH, C. Salt-mediated retention of proteins 

in hydrophobic-interaction chromatography. Application of solvophobic theory. Journal of 

chromatography, v. 317, p. 67–85, 1984.  

MIN, K.; YOO, Y. J. Recent progress in nanobiocatalysis for enzyme immobilization and its 

application. Biotechnology and Bioprocess Engineering, v. 19, n. 4, p. 553–567, 17 set. 

2014.  

MOGENSEN, J. E.; SEHGAL, P.; OTZEN, D. E. Activation, inhibition, and destabilization 

of Thermomyces lanuginosus lipase by detergents. Biochemistry, v. 44, n. 5, p. 1719–30, 8 

fev. 2005.  

MORALES-SANFRUTOS, J. et al. Vinyl sulfone: a versatile function for simple 

bioconjugation and immobilization. Organic & biomolecular chemistry, v. 8, p. 667–675, 

2010.  

MURTY, V. R.; BHAT, J.; MUNISWARAN, P. K. A. Hydrolysis of oils by using 

immobilized lipase enzyme: A review. Biotechnology and Bioprocess Engineering, v. 7, n. 

2, p. 57–66, abr. 2002.  

NAZZOLY RUEDA, JOSE C. S. DOS SANTOS, RODRIGO TORRES, CLAUDIA ORTIZ, 

OVEIMAR BARBOSA, R. F.-L. Improved immobilization of lipases on heterofunctional 

octyl-glyoxyl agarose beads. RSC Advances, v. 5, p. 11212-11222, 2015. 

NEVELL, T. P. in: R.L. Whistler (Ed.), Methods in Carbohydrate Chemistry, 3Academic 

Press, NY. p. 210–225, 1972. 



248 

 
Referências                                                                                                                              José C.S. dos Santos 

 

Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

 

ORTEGA-MUÑOZ, M. et al. Vinyl sulfone functionalized silica: a ―ready to use‖ pre-

activated material for immobilization of biomolecules. Journal of Materials Chemistry, v. 

20, n. 34, p. 7189, 17 ago. 2010.  

PALOMO, J. M. et al. General trend of lipase to self-assemble giving bimolecular aggregates 

greatly modifies the enzyme functionality. Biomacromolecules, v. 4, n. 1, p. 1–6, jan. 2003.  

PALOMO, J. M. et al. Interfacial adsorption of lipases on very hydrophobic support 

(octadecyl–Sepabeads): immobilization, hyperactivation and stabilization of the open form of 

lipases. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, v. 19-20, p. 279–286, dez. 2002b.  

PALOMO, J. M. et al. Lipase-lipase interactions as a new tool to immobilize and modulate 

the lipase properties. Enzyme and Microbial Technology, v. 36, p. 447–454, 2005.  

PALOMO, J. M. et al. Modulation of the enantioselectivity of Candida antarctica B lipase via 

conformational engineering: Kinetic resolution of (±)-α-hydroxy-phenylacetic acid 

derivatives. Tetrahedron Asymmetry, v. 13, p. 1337–1345, 2002b.  

PALOMO, J. M. et al. Use of immobilized lipases for lipase purification via specific lipase-

lipase interactions. Journal of Chromatography A, v. 1038, p. 267–273, 2004.  

PANDEY, A. et al. The realm of microbial lipases in biotechnology. Biotechnology and 

Applied Biochemistry, v. 29 ( Pt 2), p. 119–131, 1999.  

PEDROCHE, J. et al. Effect of the support and experimental conditions in the intensity of the 

multipoint covalent attachment of proteins on glyoxyl-agarose supports: Correlation between 

enzyme–support linkages and thermal stability. Enzyme and Microbial Technology, v. 40, 

n. 5, p. 1160–1166, abr. 2007.  

PEDROCHE, J. et al. Obtaining of Brassica carinata protein hydrolysates enriched in 

bioactive peptides using immobilized digestive proteases. Food Research International, v. 

40, p. 931–938, 2007a.  

PEDROCHE, J. et al. Production and characterization of casein hydrolysates with a high 

amino acid Fischer’s ratio using immobilized proteases. International Dairy Journal, v. 14, 

p. 527–533, 2004.  

PEDROCHE, J. et al. Production of Brassica carinata protein hydrolyzates with a high 

Fischer’s ratio using immobilized proteases. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 

v. 54, p. 7621–7627, 2006.  

PEDROCHE, J. et al. Stabilization–immobilization of carboxypeptidase A to aldehyde–

agarose gels. Enzyme and Microbial Technology, v. 31, n. 5, p. 711–718, out. 2002.  

PETERS, G. H. et al. Theoretical investigation of the dynamics of the active site lid in 

Rhizomucor miehei lipase. Biophysical journal, v. 71, p. 119–129, 1996.  

PETKAR, M. et al. Immobilization of lipases for non-aqueous synthesis. Journal of 

Molecular Catalysis B: Enzymatic, v. 39, p. 83–90, 2006.  

PORATH, J.; AXÉN, R. Immobilized Enzymes. Elsevier, v. 44p. 19–45, 1976. 



249 

 
Referências                                                                                                                              José C.S. dos Santos 

 

Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

 

PRIKRYL, P. et al. Magnetic bead cellulose as a suitable support for immobilization of α-

chymotrypsin. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 168, p. 295–305, 2012.  

RAVI, B. et al. Engineering Lipases for Enhanced Catalysis. Current Chemical Biology, v. 

7, n. 2, pp. 114-120(7), 2013. 

RODRIGUES, R. C. et al. Amination of enzymes to improve biocatalyst performance: 

coupling genetic modification and physicochemical tools. RSC Advances, v. 4, n. 72, p. 

38350, 2014.  

RODRIGUES, R. C. et al. Immobilization-stabilization of the lipase from Thermomyces 

lanuginosus: Critical role of chemical amination. Process Biochemistry, v. 44, p. 963–968, 

2009.  

RODRIGUES, R. C. et al. Modifying enzyme activity and selectivity by immobilization. 

Chemical Society Reviews, v. 42, n. 15, p. 6290–307, 7 ago. 2013.  

RODRIGUES, R. C.; BERENGUER-MURCIA, Á.; FERNANDEZ-LAFUENTE, R. 

Coupling Chemical Modification and Immobilization to Improve the Catalytic Performance 

of Enzymes. Advanced Synthesis & Catalysis, v. 353, n. 13, p. 2216–2238, 2011.  

RODRIGUES, R. C.; FERNANDEZ-LAFUENTE, R. Lipase from Rhizomucor miehei as an 

industrial biocatalyst in chemical process. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, v. 

64, n. 1-2, p. 1–22,  2010.  

SANTANIELLO, E.; FERRABOSCHI, P.; GRISENTI, P. Lipase-catalyzed 

transesterification in organic solvents: Applications to the preparation of enantiomerically 

pure compounds. Enzyme and Microbial Technology, v. 15, n. 5, p. 367–382, 1993.  

SANTOS, J. C. S. DOS et al. Improving The Catalytic Properties Of Immobilized Lecitase 

Via Physical Coating With Ionic Polymers. Enzyme and Microbial Technology, 2014.  

SCHIERBAUM, F. Whistler, Roy. L., undM. L. Wolfrom: Methods in Carbohydrate 

Chemistry. Vol. II. Reactions of carbohydrates. Herausgeg. unter Assistenz v.James N. 

BeMiller. Academic Press, New York und London, 1963. 572 Seiten, Gr.-8 °, Ganzleinen, 

Preis $ 19,50. Starch - Stärke, v. 15, n. 11, p. 423–423, 1963.  

SCHMID, R. D.; VERGER, R. Lipases: Interfacial Enzymes with Attractive Applications. 

Angewandte Chemie International Edition, v. 37, n. 12, p. 1608–1633, 3 jul. 1998.  

SEMISOTNOV, G. V et al. Study of the ―molten globule‖ intermediate state in protein 

folding by a hydrophobic fluorescent probe. Biopolymers, v. 31, p. 119–128, 1991.  

SHARMA, D.; SHARMA, B.; SHUKLA, A. K. Biotechnological Approach of Microbial 

Lipase: A Review. Biotechnology(Faisalabad), v. 10, n. 1, p. 23–40, 1 jan. 2011.  

SHELDON, R. A. Enzyme Immobilization: The Quest for Optimum Performance. Advanced 

Synthesis & Catalysis, v. 349, n. 8-9, p. 1289–1307, 4 jun. 2007.  

SHELDON, R. A.; VAN PELT, S. Enzyme immobilisation in biocatalysis: why, what and 

how. Chemical Society Reviews, v. 42, p. 6223–35, 2013.  



250 

 
Referências                                                                                                                              José C.S. dos Santos 

 

Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

 

SINGH, R. K. et al. From protein engineering to immobilization: Promising strategies for the 

upgrade of industrial enzymesInternational. Journal of Molecular Sciences, 2013.  

SMALLA, K. et al. Influence of salts on the covalent immobilization of proteins to modified 

copolymers of 2-hydroxyethyl methacrylate with ethylene dimethacrylate. Biotechnology 

and Applied Biochemistry, v. 10, n. 1, p. 21–31, fev. 1988.  

SRERE, P. A.; UYEDA, K. Immobilized Enzymes. Elsevier, v. 44p. 11–19, 1976. 

STEPANKOVA, V. et al. Strategies for stabilization of enzymes in organic solventes. ACS 

Catalysis, n. 3 (12), p. 2823–2836, 2013. 

TAN, T. et al. Biodiesel production with immobilized lipase: A review. Biotechnology 

Advances, v.28, n. 5, p. 628–634, 2010. 

TAVANO, O. L. Protein hydrolysis using proteases: An important tool for food 

biotechnology. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, v.90, p. 1–11, 2013. 

TEMPORINI, C. et al. Characterization and study of the orientation of immobilized enzymes 

by tryptic digestion and HPLC-MS: Design of an efficient catalyst for the synthesis of 

cephalosporins. Biomacromolecules, v. 11, p. 1623–1632, 2010.  

TURKOVÁ, J. et al. Methacrylate gels with epoxide groups as supports for immobilization of 

enzymes in pH range 3-12. Biochimica et biophysica acta, v. 524, p. 162–169, 1978.  

TURNER, N. J. Directed evolution drives the next generation of biocatalysts. Nature 

chemical biology, v. 5, n. 8, p. 567–73, ago. 2009.  

UPPENBERG, J. et al. The sequence, crystal structure determination and refinement of two 

crystal forms of lipase B from Candida antarctica. Structure (London, England : 1993), v. 2, 

p. 293–308, 1994.  

VERGER, R. ―Interfacial activation‖ of lipases: Facts and artifacts. Trends in 

Biotechnology, v.15, n. 1, p. 32–38, 1997. 

WHEATLEY, J. B.; SCHMIDT, D. E. Salt-induced immobilization of affinity ligands onto 

epoxide-activated supports. Journal of Chromatography A, v. 849, n. 1, p. 1–12. 1999. 

WHEATLEY, J. B.; SCHMIDT, D. E. Salt-induced immobilization of proteins on a high-

performance liquid chromatographic epoxide affinity support. Journal of Chromatography, 

v. 644, p. 11–16, 1993.  

XAVIER MALCATA, F. et al. Immobilized lipase reactors for modification of fats and oils—

A review. Journal of the American Oil Chemists’ Society, v. 67, n. 12, p. 890–910, 1990.  

XIE, Z.-F. Pseudomonas fluorescens lipase in asymmetric synthesis. Tetrahedron: 

Asymmetry, v. 2, n. 8, p. 733–750, jan. 1991.  

XU, X. Production of specific-structured triacylglycerols by lipase-catalyzed reactions: a 

review. European Journal of Lipid Science and Technology, v. 102, p. 287–303, 2000.  



251 

 
Referências                                                                                                                              José C.S. dos Santos 

 

Otimização de biocatalisadores: desenvolvimento de estratégias para modulação de propriedades de 

enzimas por técnicas físicas e químicas 

 

ZHANG, J. et al. Recent developments in lipase-catalyzed synthesis of polymeric materials. 

Process Biochemistry, 2014.  

ZUCCA, P.; SANJUST, E. Inorganic materials as supports for covalent enzyme 

immobilization: methods and mechanisms. Molecules (Basel, Switzerland), v. 19, n. 9, p. 

14139–94, 9 jan. 2014.  



252 

 
Apêndice A                                                                                                                               José C.S. dos Santos 

 

Apêndice A – Ensaios de imobilização com Penicilina G Acilase em agarose ativada com 

Divinilsufona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice A 
 

 

Ensaios de imobilização de Penicilina G Acilase em agarose ativada 

com Divinilsufona 
 



253 

 
Apêndice A                                                                                                                               José C.S. dos Santos 

 

Apêndice A – Ensaios de imobilização com Penicilina G Acilase em agarose ativada com 

Divinilsufona 
 

1. Introdução 

 O suporte de agarose ativada com divinilsulfona como suporte para imobilização 

permitiu alcançar bons resultados com as enzimas quimotripsina e tripsina (ver capítulos 3 e 

4). Sua reatividade, em uma ampla faixa de condições, com diferentes grupos na superfície 

das proteínas, os convertem em suportes muito versáteis e com capacidade de reagir com 

grupos aminos primários, fenois da tirosina, tiois da cisteínas, imidazol das histidinas, 

conforme resultados apresentados nesta tese. Em um novo esforço de pesquisa, neste apêndice 

iremos abordar a imobilização-estabilização de uma enzima com grande interesse industrial, a 

penicilina G acilase (PGA). Esta enzima pode ser utilizada em hidrólise de penicilina G para 

produzir o ácido 6-aminofenicilánico (6-APA), também na síntese de antibióticos beta-

lactámicos, resolução de misturas racêmicas (via síntese ou hidrólise), etc (CHANDEL et al., 

2008; GIORDANO; RIBEIRO; GIORDANO, 2006; KALLENBERG; VAN RANTWIJK; 

SHELDON, 2005; MARE??OV?? et al., 2014; VOLPATO; RODRIGUES; FERNANDEZ-

LAFUENTE, 2010). Além disso, a PGA foi estabilizada por união covalente em suporte 

glioxil-agarose de forma muito eficiente. (ALVARO et al., 1990). 

 Assim, essa enzima se apresenta como um bom exemplo para avaliar um suporte que 

proporcione ligações do tipo multipontual. Foi utilizada uma enzima procedente da empresa 

Fermenta Biotech Ltd (India), submetida à melhoria genética e com poucas informações do 

fornecedor. 

 

2. Material e Métodos 

 

2.1. Material 

 

Penicillin G acilase (15 mg/mL) foi adquirida da empresa Fermenta Biotech Ltd 

(India). Ácido 4-etil-3-nitro-benzóico (NIPAB) (ácido 4-etil-3-nitro-benzóico)  foi adquirido 

da Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, EUA). Todos os outros reagentes e solventes eram de 

grau analítico. 
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2.2. Determinação da atividade enzimática 

 

Este ensaio foi realizado com o NIPAB, um substrato cromogênico e um análogo 

da penicilina G. A hidrólise de NIPAB libera ácido 5-amino-2-nitrobenzóico, o qual foi 

monitorado a 405 nm em espectrofotómetro (ver apêndice B). As reações de hidrólise do 

NIPAB foram realizadas a 25 °C em tampão fosfato 50 mM a pH 7,5 (ALKEMA; FLORIS; 

JANSSEN, 1999; DEAGUERO; BLUM; BOMMARIUS, 2012). Uma unidade de atividade 

(U) foi definida como a quantidade de enzima que hidrolisa 1 µmol de NIPAB por minuto sob 

as condições descritas anteriormente. A concentração de proteína foi determinada pelo 

método de Bradford  (BRADFORD, 1976), albumina de soro bovino foi utilizada como 

referência. 

 

2.3. Imobilização em DVS-agarose 

 

2.3.1 Preparação do suporte DVS-agarose 

 

O suporte DVS-agarose foi preparado como descrito anteriormente (DOS 

SANTOS, JOSÉ C.S.; ROBERTO FERNANDEZ-LAFUENTE, 2015). Um volume de 1,5 

mL DVS foi adicionado a 40 mL de carbonato de sódio 333 mM a pH 12,5, dando uma 

concentração de 0,35 M DVS, e a mistura foi mantida sob agitação até o meio ficar 

homogêneo. Em seguida, 2 g de agarose foram adicionadas e o sistema foi mantido sob 

agitação suave durante 35 minutos. Depois, o suporte foi lavado com um excesso de água 

destilada e armazenada a 4 °C. 

 

2.3.2 Imobilização em DVS-agarose 

 

A PGA foi imobilizada em DVS-agarose pela adição de 100 mL de solução 

enzimatica (30 mg proteína/ mL) em tampão de bicarbonato de sódio 100 mM contendo 100 

mM de ácido fenilacético e 20% de glicerol. A suspensão foi então suavemente agitada 

durante 24 h a diferentes faixas de pH (pH 5 a 10,05) e 25 
o
C. Como ponto final da reação, 

todos os biocatalisadores imobilizados foram incubados em 1 M etilenodiamina (EDA), pH 

10 e 25 °C durante 24 h para bloquear os grupos reativos restantes. Finalmente, a preparação 
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imobilizada foi lavada com um excesso de água destilada e armazenada a 4 °C. 

 

2.3.3 Imobilização de PGA em Glioxil-Agarose 

 

 A prepação do suporte glioxil-agarose foi realizada segundo metodologia descrita por 

(GUISÁN, 1988). A PGA foi imobilizada como descrito MONTES et al., (2007). Foram 

adicionados dez gramas de glioxil-agarose (MATEO et al., 2006) a 100 mL de solução 

enzimatica (30 mg proteína/ mL) em tampão de bicarbonato de sódio 100 mM contendo 100 

mM de ácido fenilacético e 20% de glicerol. A suspensão foi então suavemente agitada 

durante 3 h a 25 
o
C e pH 10,05. Depois 1 mg NaBH4 sólido por mL foi adicionado a 

suspensão de imobilização. Depois de 30 min, os derivados reduzidos foram lavados com 10 

volumes de tampão fosfato de potássio 25 mM a pH 7,5 e com um excesso de água destilada. 

  

2.4. Inativação térmica  

 

Para verificar a estabilidade dos derivados de enzimas, 1 g de enzima imobilizada 

foi suspensa em 5 mL de tampão fosfato de sódio 100mM a pH 8 a 48 
o
C. Periodicamente, 

foram retiradas amostras e a atividade foi medida usando NIPAB. As meia-vidas foram 

calculadas a partir dos perfis de inativação. Os valores indicados são aqueles em que a taxa de 

inativação é adequada para realizar uma comparação válida. 

  
 

3. Resultados 

 

3.1 Imobilização de penicilina G acilase em DVS-agarose 
 

  

 A Figura 1 mostra a imobilização da enzima no suporte ativado com divinilsulfona em 

diferentes condições. A pH 5 e 7 ocorreu imobilização. A pH 10,5 a imobilização é muito 

mais rápida, mas a enzima se inativa pelo pH de imobilização (a atividade do branco cai 20% 

em 12hs).  
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Figura 1. Perfis de imobilização de PGA em DVS-agarose em diferentes valores de pH a 25ºC, outras 

especificações estão descritas na Seção 2. Círculos, linha sólida, suspensão pH 5; círculos, linha tracejada 

sobrenadante pH 5. Quadrados, linha sólida, suspensão pH 7; quadrados, linha tracejada, suspensão pH 7; 

Triângulos, linha sólida, suspensão pH 10,05; triângulos, linha tracejada, sobrenadante pH 10,05. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Para tentar evitar esta queda drástica de atividade, avaliou-se o efeito da presença de 

100 mM de ácido fenilacético e 20% de glicerina durante a imobilização a pH 10,5, (Figura 2), 

uma vez que essas condições de imobilização já foram utilizadas com êxito com esta enzima 

em suportes glioxil-agarose ou epóxidos (MATEO et al., 2000, 2002; ROSELL; 

FERNANDEZ-LAFUENTE; GUISAN, 2009). 

Neste caso, o ácido fenilacético melhora os resultados (atividade recuperada de 40%), 

contudo a glicerina produz uma redução bastante significativa na velocidade de imobilização, 

sem evitar a diminuição da atividade. Mas, ainda assim a diminuição da atividade segue sendo 

bastante significativa. 
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Figura 2. Perfis de imobilização de PGA em agarose ativada com DVS em presença de ácido fenilacético e 

glicerina a pH 10,05. Outras especificações estão descritas na Seção 2. Triângulos, linha sólida, suspensão; 

triângulos, linha tracejada, sobrenadante; triângulos, linha pontilhada, enzima solúvel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como método alternativo, avaliou-se a imobilização em pH 9, a imobilização foi mais 

lenta (80% em 24hs) e a atividade recuperada foi moderada (em torno de 60% da enzima 

imobilizada) Figura 3. 

 

Figura 3. Perfis de imobilização de PGA em agarose ativada com DVS na presença de ácido fenilacético e 

glicerina a pH10,05. Outras especificações estão descritas na Seção 2. Triângulos, linha sólida, suspensão; 

triângulos, linha tracejada, sobrenadante; triângulos, linha pontilhada, enzima solúvel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O bloqueio com EDA dos derivados conforme apresentado na Figura 4 não promoveu 

efeito na atividade . Na verdade, as preparações bloqueadas apresentou estabilidade inferior a 

da enzima livre, Figura 4.  

 

Figura 4. Inativação térmica das diferentes preparações de PGA a 46 
o
C e pH 8. Outras especificações estão 

descritas na Seção 2. Triângulos, linha pontilhada, enzima solúvel; Triângulos, linha sólida, glioxil-PGA; 

triângulos, linha tracejada PGA-DVS, imobilizada em pH10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A comparação com a enzima imobilizada em glioxil-agarose mostrou uma diferença 

ainda maior, uma vez que o derivado glioxil-PGA apresenta estabilidade muito elevada ao 

contrário do descrito na literatura (ROSELL; FERNANDEZ-LAFUENTE; GUISAN, 2009). 

Isto sugere que esta PGA pode ter uma quantidade mais baixa de Lis do que a da variedade 

nativa. Esse fato foi confirmado pela baixa velocidade de imobilização em glioxil agarose 

comparado com o descrito na literatura (ROSELL; FERNANDEZ-LAFUENTE; GUISAN, 

2009).  
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1. Medida padrão de atividade enzimática 

 

 As medidas de atividade enzimática foram realizadas em espectrofotômetro UV-

visivel (Spectriphotometer Suimadzu UV-1603) com agitação continua em cubeta acoplada a 

banho termostático (J P Selecta tectron bio). Uma unidade de atividade (U) foi definida como 

a quantidade de enzima que hidrolisa 1 µmol de substrato por minuto sob as condições do 

ensaio experimental para cada enzima utilizada. A concentração de proteína foi determinada 

pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976), albumina de soro bovino foi utilizada como 

referência. 

 As equações utilizadas para o cálculos da atividade são descritas abaixo: 

 

1.1. Equação 

 

 As equações [1] e [2] se especifica como foi calculada a atividade enzimática e a 

atividade específicia.  

 

 

 

 

 

 

 

Onde,  

 

 

, significa o aumento da absorbância com o tempo medido no (Ɛ 

ponto isobéstico) e calculado a partir da cinética da reação, sendo a diferença entre a resposta 

obtida da amostra enzimática, e a resposta medida para o substrato. 

 

, volume da reação, significa a soma dos volumes da solução enzimática, do 

substrato e do tampão. 
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, volume da solução enzimática adicionado a cubeta. 

 

Ɛnm, coeficiente de extinção molar do substrato.  

 

, fator de diluição da enzima referente à solução do ensaio realizado. 

 

, a concentraçãoo de proteína calculadaa pelo método de Bradford (Bradford, 1976). 
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Optimización de Biocatalizadores: Diseño de Estrategias para la Modulación del 

Propiedades de Enzimas por Técnicas Físico-Químicas. 

Doctorando: José Cleiton Sousa dos Santos 

Directores:   LUCIANA ROCHA BARROS GONÇALVES 

  ROBERTO FERNANDEZ LAFUENTE 

Tutor:  JOSE BERENGUER CARLOS 

 

INTRODUCCION 

 Su elevada actividad catalítica en condiciones suaves, así como su gran selectividad y 

especificidad, he hecho que las enzimas se consideren como catalizadores con muy buenas 

perspectivas de uso en la industria (química fina o analítica, alimentaria, energía, etc.). Sin 

embargo, debido a su origen biológico, las enzimas tienen algunas características que no las 

hacen adecuadas para su uso como catalizadores industriales. Entre ellas, podemos destacar 

que las enzimas son catalizadores solubles en medios acuosos (lo que dificulta su separación 

del medio de reacción y reuso) que presentan una moderada estabilidad, en ocasiones muy 

baja, en las condiciones de uso industrial. También en muchos casos el sustrato de interés se 

aleja mucho del sustrato fisiológico, y frente a este sustrato la actividad, especificidad o 

selectividad pueden no ser las adecuadas. 

 La solubilidad de las enzimas puede solucionarse mediante los procesos de 

inmovilización. Y dado que la inmovilización es un requerimiento en muchos casos para la 

preparación de un catalizador industrial, muchos investigadores han realizado un gran 

esfuerzo para acoplar la inmovilización a la solución de otras limitaciones de las enzimas. Por 

ejemplo, si se consigue que la enzima se una a un soporte rígido por muchos puntos, a través 

de brazos espaciadores cortos,  garantizamos que las distancias relativas de estos grupos 
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deban de mantenerse casi inalteradas antes cualquier agente distorsionante, y esto debe de 

producir un aumento significativo de la estabilidad de la enzima. 

 Un grupo activo del soporte útil para conseguir una intensa unión covalente 

multipuntual  (UCM) debe de reunir una seria de propiedades: ser estable en condiciones de 

pH alcalino, no ofrecer impedimentos estéricos a la reacción y poder reaccionar con grupos 

situados en la superficie de la proteína (normalmente aminos primarios son los preferidos). 

Los grupos epóxido han mostrado cierta utilidad para este fin, pero su reactividad es muy baja 

y el grado de UCM conseguido no es muy elevado. El entrecruzamiento de enzimas con 

soportes utilizando glutaraldehido tras adsorber enzimas en soportes conteniendo aminos 

primarios ha conseguido buenos resultados, pero implica una modificación química masiva de 

la proteína y el soporte final es un intercambiado aniónico con cierta hidrofobicidad, lo que 

puede originar ciertos problemas. Los soportes con grupos glioxil han mostrado ser los más 

eficaces para producir una UCM muy intensa, pero tiene dos problemas: incluso la primera 

inmovilización debe de realizarse a pH 10, y es preciso reducir el biocatalizador con 

borohidruro sódico. Por ello parece interesante encontrar algún otro método de activación de 

soportes que pueda ser aplicado para conseguir intensas uniones covalentes multipuntuales. 

 En este sentido, la divinilsulfona (DVS)  ha sido descrita como un reactivo que 

permite realizar la activación relativamente sencilla de soportes con grupos hidroxilo o amino 

(primario o secundario). El grupo vinil sulfona remanente puede reaccionar a su vez con 

grupos amino, hidroxilo o tiol de las cadenas terminales de una proteína. Sin embargo, apenas 

hay algún ejemplo de su uso para inmovilizar proteínas, y casi todos en el área de biosensores. 

No hay datos de la estabilización conseguida a través de este método, apenas de la actividad 

expresada por las enzimas, tampoco datos de la reactividad del soporte con las distintas 

cadenas laterales de los aminoácidos en distintas condiciones, ni la de la estabilidad de los 
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grupos vinilsulfona del soporte. También es importante encontrar un protocolo sencillo de 

punto final para la interacción enzima-soporte. De esta forma, el primer objetivo de esta tesis 

es evaluar estos soportes como posible alternativa para conseguir una intensa unión covalente 

multipuntual, realizando la caracterización general del soporte y usándolo para 

inmovilizar/estabilizar varias enzimas. 

 Por otro lado, algunas enzimas pueden alterar sus propiedades de forma sencilla a 

través de los procesos de inmovilización o modificación química. Entre ellas están las lipasas 

y las fosfolipasas, que sufren grandes cambios conformacionales al cambiar de una forma 

cerrada e inactiva a una forma abierta y activa (activación interfacial). Los cambios son 

difíciles de predecir y la propuesta es realizar una colección de biocatalizadores lo más amplia 

posible para en algún caso los cambios de la enzima sean favorables. 

 En cuanto al efecto de la inmovilización, se ha demostrado que el inmovilizar las 

enzimas a un soporte a través de diferentes regiones, con diferente grado de interacción, se 

puede conseguir alterar de forma muy significativa no solo la estabilidad sino a especificidad 

o la selectividad de las lipasas. Dado que los soportes DVS son capaces de reaccionar con 

varios aminoácidos de naturaleza diferente, quizás preferentemente con uno u otro 

dependiendo de las condiciones experimentales, se intentara inmovilizar diversas lipasas en 

diferentes condiciones para alterar su orientación en el soporte y por lo tanto sus propiedades. 

Por otro lado, la superficie del soporte, en íntimo contacto con un gran porcentaje de la 

molécula de enzima, puede también afectar a su movilidad. Se utilizarán diferentes agentes 

bloqueantes para intentar alterar la función de diferentes enzimas inmovilizadas. 

 La modificación química o física de enzimas ya inmovilizadas también ha sido 

propuesta como muy útil para aumentar el tamaño de la colección de biocatalizadores con 

diferentes propiedades catalíticas. La aminación de los carboxilos por la ruta de la 



268 

 
ANEXOS                                                                                                                                  José C.S. dos Santos 

 

ANEXO A - Resumen de la tesis en castellano 

 

carbodiimida alterara completamente el tipo de interacciones iónicas de la superficie de la 

lipasa, y por lo tanto puede alterar los cambios conformacionales asociados a la apertura y 

cierra de las lipasas. La modificación con TNBS de los grupos amino primario de la superficie 

de la proteína permitirá aumentar su hidrofobicidad, nuevamente con posibles efectos en la 

movilidad de la superficie. Y la modificación con glutaraldehido tendrá un posible triple 

efecto: por un lado, introducir grupos moderadamente hidrofóbicos en la superficie de la 

molécula, por otro lado podrá introducir entrecruzamientos intra o intermoleculares. 

 El recubrimiento de moléculas de enzima inmovilizadas con polímeros iónicos puede 

ser una modificación física de la superficie de la molécula de enzima con varios efectos: los 

movimientos de la estructura proteica se verán limitados por impedimentos estéricos, la 

proteína puede ver su estructura alterada, la superficie de la proteína será mucho más 

hidrofílica, etc. 

 Por otro lado, la estabilización de la forma abierta de las lipasas es un objetivo 

interesante, ya que puede permitir aumentar su actividad. La adsorción por activación 

interfacial en soportes hidrofóbicos es una alternativa de conseguir tener la forma abierta de 

las lipasas. También esta forma se estabiliza en presencia de detergentes, pero su uso en los 

medios de reacción es muy complicado (posibles efectos desestabilizantes, inhibitorios, 

dificultades en la recuperación del producto, etc). Para conseguir la estabilización de la forma 

abierta de la lipasa se ha propuesto la liofilización, la agregación seguida por 

entrecruzamiento o la inmovilización covalente en presencia de detergentes. En esta tesis, se 

intentará conseguir este objetivo por medio de la modificación física de la lipasa en presencia 

de detergentes por polímeros iónicos. 
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OBJETIVOS 

a) Caracterización de soportes agarosa activados con divinilsulfona para la estabilización 

de enzimas por unión covalente multipuntual 

b) Desarrollo de protocolos para la inmovilización/estabilización de diversas enzimas en 

perlas de agarosa activadas con divinilsulfona. 

c) Modulación de lipasas por inmovilización en soportes activados con DVS en 

diferentes condiciones. 

d) Modulación de lipasas inmovilizadas por alteración de las propiedades físicas del 

soporte activados con DVS; efecto del agente bloqueante en las propiedades 

catalíticas. 

e) Modulación de lipasas inmovilizadas por modificación química. 

f) Modulación de lipasas inmovilizadas por modificación física con polímeros iônicos 

g) Estabilización de la forma abierta de lipasas.  

 

RESULTADOS 

1. Caracterización de soportes agarosa activados con divinilsulfona para la 

estabilización de enzimas por unión covalente multipuntual 

 

1.1. Reactividad del soporte DVS con diferentes amidas de aminoácidos 

 

 Se hizo reaccionar las aminadas de Lys, Tyr, His y Cys (para proteger el amino libre 

del aminoácido) con el soporte a pH 5, 5 y 10. A pH 10, las Lys reaccionaban rápidamente, 

disminuyendo la velocidad a pH 7 y siendo extremadamente lenta a pH 5. Las His 

reaccionaban también en el rango pH 5/pH 10, significativamente más rápido a pH 5 que las 
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Lys. Las Cys reaccionaban muy rápido a pH 10 y 7, y más lentamente a pH 5.  Las Tyr apenas 

reaccionaban incluso a pH 10. Así, parece que  Lys, His y Cys serán los principales 

aminoácidos implicados en la inmovilización (con un peso relativo diferente dependiendo del 

pH), aunque no se puede descartar que otros aminoácidos puedan implicarse tras la primera 

inmovilización en la UCM entre la enzima y el soporte. 

 

1.2. Estabilidad de los grupos VS del soporte 

 

 La reactividad de los soportes activados con DVS apenas variaba tras incubarse a pHs 

5-10 por 24 h, lo que los convierte en muy útiles para incubaciones por largo tiempo tras 

inmovilizar las enzimas. 

 

1,3. Eliminación de la reactividad del soporte 

 

Tras la inmovilización parece interesante disponer de un protocolo sencillo para 

eliminar la reactividad química del soporte. Se comprobó que tras incubar el soporte con 1 M 

de mercaptoethanol y compuestos con aminos primarios o grupos tioles la reactividad frente a 

la Lys-amida desaparecía, la reducción con borohidruro 1 mg/ml solo la hacía disminuir. Así 

pues, el bloqueo parecía la forma más sencilla de eliminar la reactividad química del soporte. 

 

2. Desarrollo de protocolos para la inmovilización/estabilización de diversas enzimas en 

perlas de agarosa activadas con divinilsulfona. 

 

 2.1 Inmovilización-estabilización de quimotripsina. 



271 

 
ANEXOS                                                                                                                                  José C.S. dos Santos 

 

ANEXO A - Resumen de la tesis en castellano 

 

 La quimotripsina se inmovilizo en una relación 1 g de soporte DVS/ 10 ml de enzima 

a pH 5, 7 y 10. 

 A pH 10, 90% de la enzima se inmoviliza en 2 h  (el soporte con glioxil inmoviliza el 

80% en el mismo tiempo). A pH 7, se inmoviliza el 75% en 24 h y a pH 5 solo el 10% en el 

mismo tiempo. El efecto sobre la actividad dependía de las condiciones de inmovilización. A 

pH 10, la actividad disminuía en un 25% tras 24 h, mientras a pH 7 caía al 35%  (a pesar de la 

más lenta inmovilización) y a pH 5 la actividad se mantiene inalterada.  

 Se bloqueó el derivado preparado a pH 10 con diversos compuestos, y con 

etilendiamina se observó un aumento de un 70% de la actividad.  Este tratamiento permitía 

también obtener los mejores valores de estabilidad. 

 Se bloquearon los derivados a las 2 h, a las 24 y a las 72, la estabilidad aumentaba de 

forma muy significativa entre las 2 y las 24 h, siendo mucho menor la estabilización 

observada si se prolongaba por 72 h, que además tenía un coste en actividad (caía al 50%). 

 A partir de aquí se estableció el siguiente protocolo de preparación de los derivados: 

Inmovilización en una relación 1:3 para conseguir buenos rendimientos también a pH 5 y 7. 

Incubación a pH 10 por 24 h 

Bloqueo con EDA 

 Con este protocolo se inmovilizo quimotripsina en soportes DVS a pH 5, 7 y 10, y 

posteriormente se incubaron todos ellos a pH 10 por 24 h, bloqueándose después con EDA. 

 La estabilidad en todos los casis mejoraba con la incubación a pH 10, la preparación 

más estable fue aquella preparada a pH 10 e incubada 24 h antes del bloqueo, siendo la 

inmovilizada a pH 7 la menos estable en todos los casos. Los factores de estabilización 

dependían de las condiciones de inactivación, incluyo en algunas condiciones la enzima 
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inmovilizada a pH 5 e incubada a pH 10 era ligeramente más estable que la inmovilizada a pH 

10. 

 Esta preparación era 5-10 veces más estable que la enzima inmovilizada en glioxil-

agarose, que se considera la preparación de esta enzima más estable descrita en la literatura. 

El análisis de aminoácidos no permitió asegurar  que las Tyr o las His estuvieran implicadas 

en la UCM; pero si que al menos 8 Lys se veían implicadas en la UCM. También se observó 

la desaparición de al menos 5 de las Cys, que en principio deberían de estar implicas en 

puentes disulfuro. Este elevado número de enlaces enzima-soporte podía explicar al extrema 

estabilización encontrada para este catalizador. 

 

2.2. Inmovilización de tripsina en soportes activados con DVS 

 

 Se siguió el mismo protocolo que se estableció anteriormente, usando benzamidina 

para evitar autolisis. En este caso  se encontró una diferencia muy significativa; la  actividad 

contra el sustrato sintético no solo no disminuía, sino que aumentaba de forma extrema, en un  

factor que tras el bloqueo oscilaba entre 50 y 100 veces. La estabilidad conseguida era 3-4 

veces inferior a la que se obtenía con soportes glioxil, pero la gran hiperactivación podía 

justificar esta menor estabilización. Nuevamente se analizaron los aa y se encontró que al 

menos 8 Lys estaban implicadas en la inmovilización, así como 2-3 Tyr, y parece que 1-2 

Cys. No se podía asegurar que ninguna His estuviera implicada en la unión de la enzima al 

soporte. Estos resultados eran muy positivos considerando el gran aumento de actividad 

encontrado. 
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2.3. Inmovilización de penicilina G acilasa a soportes activados con DVS 

 

Esta enzima se inactivaba de forma muy significativa tras la inmovilización y apenas 

se conseguían estabilizaciones tras la inmovilización en las condiciones óptimas descritas para 

la quimotripsina. 

 

2.4 Inmovilización de lipasas a soportes activados con DVS 

 

Se ensayaron varias lipasas: la forma b de Candida antarctica, la lipasa de 

Pseudomonas flurenscens, la de Rhizomucor miehie, la de Thermomyces lanuginosus y una 

fosfolipsa, la Lecitasa Ultra de Novozymes.  Una dificultad añadida en esta e tipo de enzimas 

fue que eran capaces de adsorberse por activación interfacial sobre los grupos introducidos, 

aparentemente suficientemente hidrofóbicos para las lipasas. Esto podía evitarse añadiendo 

detergentes. 

Los resultados fueron muy diversos según la enzima. CALB y TLL podáis 

inmovilizarse a pHs 5, 7 y 10 con buenas recuperaciones de actividad. Lecitasa Ultra y PFL se 

inmovilizaban, pero se inactivaban al unirse al soporte. Y finalmente RML no se inmovilizaba 

al soporte a ningún pH, incluso en ausencia de detergente. 

Se prepararon biocatalizadores con CALB en soportes activados con DVS a los 3 

valores de pH, inmovilizándose la enzima en todos los casos al 100%. La mera 

inmovilización aumentaba la actividad a pH 10 (30%)  mientras a pH 7 y 5 se producía una 

bajada de actividad.  A pH 10 la actividad aumentaba de forma progresiva durante las 

primeras 48h, manteniéndose luego estable (170%). Si se inmovilizaba a pH 7, la actividad 
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aumentaba un 220% durante la incubación alcalina, mientras si se inmovilizaba a pH 5 lo 

hacía en un 250%. 

En cuanto a la estabilidad, todas las preparaciones la mejoraban tras la incubación 

alcalina. La preparación más estable era aquella inmovilizada  a pH 7 e incubado a pH 10, los 

factores de estabilización dependían de las condiciones de inactivación. La estabilidad 

conseguida era superior a la de otros derivados covalentes, pero en general era inferior a la 

conseguida por activación interfacial en un soporte octil-agarosa. 

Utilizando la enzima TLL. Los resultados eran similares (incluyendo una cierta 

hiperactivacion de la enzima), pero el más estable era el preparado a pH 10 e incubado a pH 

10, excepto si la inactivación era a pH 5, donde el más estable era la preparación inmovilizada  

a pH  7 e incubada a pH 10. La incubación en disolventes provocaba aumento de actividad al 

medir en agua, siendo complicado fijar vidas medias. 

 

3. Modulación de lipasas por inmovilización  en soportes activados con DVS en 

diferentes condiciones 

 

 Dado que CALB y TLL podían inmovilizarse a diferentes valores de pH, y 

considerando que tras la incubación alcalina se mantenían diferencias en actividad y 

estabilidad, los resultados sugerían que las enzimas se habían modificado por diferentes 

orientaciones. Y esto podía manifestarse si se determinaba la actividad de las enzimas en 

diferentes condiciones y frente a diferentes sustratos (metil mandelato, etil hexanoato y metil 

fenilacetato)). Efectivamente, se encontró que las condiciones de inmovilización alteraban de 

forma muy clara las propiedades de las enzimas. Por ejemplo, el mejor catalizador usando 

TLL en hidrolisis de metil mandelato a pH 5 era el preparado por inmovilización a pH 5 sin 
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incubación posterior, mientras que si se hidrolizaba etil hexanoato el más activo era el que se 

sometía a incubación a pH 10.  Incluso las condiciones ejercían un importante efecto en que 

derivado es el más activo, Por ejemplo, usando CALB  para hidrolizar etil hexanoato, todos 

los derivados eran más activos a pH 5 excepto  si al enzima era inmovilizada a pH 7 y después 

incubada a pH 10,  que mostraba la máxima actividad a pH 7.   

 Tanto la diferente especificad de las diferentes preparaciones como el diferente efecto 

de las condiciones experimentales confirmaban que la orientación de las enzimas 

inmovilizadas en diferentes condiciones de pH tenían diferente orientación. 

 

4. Modulación de lipasas inmovilizadas por alteración de las propiedades físicas del 

soporte activados con DVS; efecto del agente bloqueante en las propiedades catalíticas 

 

 Dado que el soporte permitía introducir diferentes grupos con diferente  naturaleza, se 

decidió analizar el efecto del agente bloqueante en las propiedades de CALB y TLL 

inmovilizadas. La orientación y el grado de unión covalente multipuntual eran por lo tanto 

idénticos, la única diferencia se basaba en las posibles interacciones entre la enzima y el 

soporte. Así, tras la inmovilización se bloqueo el soporte con etilendiamina, con aspártico, 

con His, con hexilamina, con mercaptoethanol, etc. La hexilamina provocaba la inactivación 

de las enzimas, con lo que las actividades  recuperadas eran muy bajas. Efectivamente, se 

pudo apreciar claramente como la naturaleza del agente bloqueante alteraba completamente 

las propiedades de las enzimas inmovilizadas, tanto la estabilidad como la actividad frente a 

diferentes sustratos, produciendo nuevamente una modulación de la especificad de las 

enzimas. A modo de ejemplo, la CALB inmovilizada según protocolo optimo y bloqueada 

con EDA era la que más actividad mostraba en hidrolisis mostraba a pH 5 en hidrólisis de etil 
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hexanoato, mientras que a pH 9 era el biocatalizador bloqueado con Gly. El biocatalizador 

bloqueado EDA y el bloqueado con imidazol tenía propiedades similares en esta hidrolisis a 

pH 7, mientras a pH 9 y 5 el bloqueado con EDA era mucho más activo. Usando TLL, en 

hidrólisis de etil hexanoato el más activo era el bloqueado con Cys, mientras que en 

bloqueado con EDA era un 30% más activo en hidrólisis de metil mandelato a pH 7 y con este 

mismo sustrato el bloqueado con etanol amina era 3 veces más activo a pH 5. Situaciones 

similares se daban para todos los sustratos y ambos derivados, mostrando que tanto la 

especificidad como la influencia del medio eran muy diferentes cuando se cambiaba las 

propiedades del soporte. De esta forma, la etapa de bloqueo pasaba de ser un problema que 

alargaba la inmovilización de las enzimas en soportes DVS a una herramienta que permitía 

alterar las propiedades finales de los catalizadores.  El bloqueo óptimo en términos de 

actividad dependía de la enzima, del sustrato y de las condiciones donde se realizaba la 

reacción. Y la estabilidad también dependía del agente bloqueante utilizado 

  

5. Modulación de lipasas inmovilizadas por modificación química 

 

 Una vez mostrado como la versatilidad de los soportes DVS permitían modular las 

propiedades catalíticas de lipasas por variar su orientación y por variar la naturaleza de las 

interacciones con el soporte, se intentó conseguir lo mismo por modificación química de las 

enzimas inmovilizadas. Además, se estudió si el protocolo de inmovilización podía tener un 

efecto en los efectos de la modificación química.  Para ello se usaron dos protocolos muy 

diferentes: la activación interfacial en soportes octil-agarosa y la inmovilización covalente en 

soportes agarose activada con bromuro de cianógeno. Como enzima modelo, se decidió 

utilizar la fosfolipasa Lecitasa Ultra, una enzima artificial. Las modificaciones estudiadas 
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fueron la aminación, la modificación con glutaraldehido, y con el ácido 2,4,6-trinitrobenzoico 

(TNBS), las enzimas aminadas también se modificaron con glutaraldehido y TNBS. 

Se confirmó nuevamente que el protocolo de inmovilización afectaba las propiedades 

catalíticas de la Lecitasa, octil-Lecitase era más activo versus p-nitrofenilbutirato (pNPB) 

pero era menos activo versus metil fenilacetato que la preparación covalente. 

Pero además se encontró por primera vez que el efecto de las modificaciones químicas 

depende de forma muy fuerte del protocolo de inmovilización utilizado. Eso hacía que 

algunas modificaciones de uno de los biocatalizadores fuera positiva mientras era negativa 

para otro. Además, se encontró que algunas modificaciones eran positivas en unas 

condiciones experimentales y negativas en otras. A modo de ejemplo, la modificación con 

glutaraldehido permite mejorar la estabilidad  de ambos biocatalizadores a pH 7 y 9 (un factor 

de 10), pero solo si la enzima había sido previamente aminada se observaba un efecto 

estabilizante del tratamiento con glutaraldehido cuando se inactivaba a pH 5, a pesar de que se 

detectaba entrecruzamiento intermolecular por SDS-PAGE. 

La aminación mejoraba la estabilidad de la enzima inmovilizada en octil-agarosa, 

mientras era levemente negativa si la enzima estaba inmovilizada covalentemente. La 

modificación con TNBS solo mejoraba la estabilidad de la enzima covalentemente 

inmovilizada cuando se inactivaba a pH 9 (un factor de 10). 

 También se apreciaban grandes cambios en la actividad de los derivados y en el efecto 

de las condiciones experimentales en la misma. Por ejemplo, usando octil-Lecitase la 

modificación con TNBS produce un descenso del 50% en la actividad de hidrolisis  de pNPP, 

mientras si se modifica el derivado covalente la actividad sube un factor de 2,5. La aminación 

en cambio sube más la actividad del derivado no covalente (un 35% frente a un escaso 5%). 
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Estas diferencias se detectaron en las curvas actividad/pH, en el efecto de los detergentes en la 

actividad de los catalizadores, así como cuando se utilizaban sustratos más complejos. 

 

6.-Modulación de lipasas inmovilizadas por modificación física con polímeros iónicos 

 

 En una segunda fase, se usaron los mismos derivaos de Lecitase Ultra para analizar 

las posibilidades de modular los catalizadores lipásicos mediante el recubrimiento físico con 

polímeros iónicos como la polietilenimina o el dextrano sulfato. 

Se analizó la actividad contra diferentes sustratos así como la  estabilidad de los catalizadores 

así obtenidos. Se analizaron los efectos de algunas variables que consideramos importantes 

para lograr un buen recubrimiento de las moléculas de enzima por le polímero, como el 

tamaño del polímero, la concentración del mismo, el pH de incubación, etc. 

 El recubrimiento con PEI en general permite mejorar la actividad enzimática, estos 

valores variaban con el método de inmovilización y el sustrato, por ejemplo oscilaban desde 

un factor de 3 a pH 7 en hidrolisis de pNPB usando la preparación covalente hasta un factor 

de 30 en hidrolisis de metil fenilacetato a pH 5. Sin embargo, el dextrano sulfato daba 

resultados negativos con todos los sustratos analizados, de nuevo de forma diferente según el 

tipo de inmovilización. 

 El recubrimiento con los polímeros mejora la estabilidad de las preparaciones en 

muchas de las condiciones usadas para realizar las inactivaciones, nuevamente esto dependía 

del método de inmovilización y del polímero. Usando  DS y el derivado covalente, la vida 

media aumentaba un  factor de 30 en inactivaciones en 30% de acetonitrilo.  En algunos 

casos, la estabilidad caía, como era tras  tratar la preparación no covalente con DS e 

inactivarla térmicamente a pH 7. 
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7.Estabilización de la forma abierta de lipasas 

 

Un reto interesante usando este tipo de enzimas es lograr obtener su forma abierta, 

esto debería de permitir conseguir aumentos significativos de la actividad enzimática. La 

estrategia propuesta fue forzar la apertura de la lipasa por adición de detergentes e intentar 

mantener esta forma abierta estabilizada por el recubrimiento/entrecruzamiento físico con 

polímeros iónicos como las usados anteriormente.  Como biocatalizador inmovilizado no 

tenía sentido usar el activado interfacialmente, que ya tiene la forma abierta estabilizada,  

asique se usó el  biocatalizador covalente. 

En primer lugar se analizó el efecto de diversos detergentes en la actividad de la 

enzima Lecitase Ultra (Triton X-100, sodium dodecil sulfato (SDS), and bromuro de 

cetiltrimetil amonio  (CTAB). Todos ellos aumentaban la actividad de la preparación  (e.g., 

hasta 800 % usando CTAB). Sin embargo, CTAB y Triton X-100 presentaban un efecto muy 

negativo en la estabilidad de la enzima incluso a concentraciones muy bajas de detergente, y 

SDS no podía usarse a 1% a largo plazo (valor que daba los mayores niveles de 

hiperactivación con este detergente). 

En una segunda fase, se añadieron PEI o DS a las enzimas inmovilizadas en presencia 

del detergente. Los mejores resultados se obtuvieron usando 0.1% SDS y PEI, lográndose 

aumentar 50 veces la actividad del biocatalizador en hidrolisis de pNPP (la PEI sola producía 

un aumento de 3 de la actividad). Esta forma hiperactivada se mantenía en ese estado tras una 

semana de incubación en ausencia de detergente.  Usando inhibidores irreversible,, se puedo 

demostrar que el grado de exposición de la Ser catalítica al medio de reacción era mucho 

mayor en la nueva preparación que usando solo la PEI. Esto sugería que la lipasa presentaba 

una forma más abierta tras el tratamiento en presencia de detergente. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los grupos introducidos en soportes por tratamiento con divinilsulfona tienen una 

serie de características que los convierten en una muy buena alternativa para la inmovilización 

covalente multipuntual: alta estabilidad a diferentes pHs, capacidad para reaccionar con 

diferentes cadenas laterales, tras la reacción pueden ser “inactivados” por bloqueo con 

diferentes moléculas. 

2. Un correcto protocolo de inmovilización es preciso para sacar el máximo partido de 

las posibilidades del soporte: tras la inmovilización es preciso una incubación a pH alcalino 

para conseguir una intensa unión covalente multipuntual, pero es conveniente explorar la 

inmovilización en diferentes condiciones. 

3. Se ha confirmado por análisis de aminoácidos que la unión siguiendo el protocolo 

optimizado es multipuntual y puede implicar al menos a Lys, Tyr, His y Cys. Esto permite 

estabilizar de forma muy significativa muchas enzimas, como la quimotripsina (incluso 

superando al soporte glioxil agarosa), tripsina, CALB o TLL. 

4. Aunque con muchas enzimas los resultados son muy favorables, en algunos casos la 

inmovilización provoca la inactivación total de la enzima, en otros la enzima no se 

inmoviliza. 

5. La inmovilización en diferentes valores de pH permite inmovilizar las proteínas por 

diferentes orientaciones, lo que permite conseguir diferentes valores de actividad/estabilidad. 

6. La inmovilización de lipasas en este tipo de soportes permite la modulación de sus 

propiedades de dos formas: varía la orientación de la molécula de enzima inmovilizada por 

alterar las condiciones de inmovilización, varía las interacciones con el soporte cambiando el 

grupo bloqueante. 
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7. La modificación química de Lecitase Ultra permite alterar de forma muy 

significativa sus propiedades; estabilidad, actividad, especificidad y respuesta ante el medio 

podían alterarse forma muy significativa. 

8. Los efectos de la modificación química dependen del protocolo de inmovilización. 

9. El recubrimiento de Lecitase Ultra con polímeros iónicos permite alterar de forma 

muy significativa su actividad, estabilidad, especificidad y respuesta ante el medio. 

10. Los efectos de la modificación física con polímeros  dependen del protocolo de 

inmovilización. 

11. El recubrimiento de moléculas de Lecitasa inmovilizada con polímeros en 

presencia de detergente permite estabilizar la forma abierta, que se mantiene así  de forma 

hiperactivada tras eliminar el detergente evitando los problemas que estos originan en la 

estabilidad de la enzima. 
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a  b  s  t  r  a  c  t

Lecitase  Ultra  (a quimeric  fosfolipase  commercialized  by Novozymes)  has  been  immobilized  via two  dif-
ferent  strategies:  mild  covalent  attachment  on cyanogen  bromide  agarose  beads  and  interfacial  activation
on octyl-agarose  beads.  Both  immobilized  preparations  have  been  submitted  to different  individual  or
cascade  chemical  modifications  (amination,  glutaraldehyde  or 2,4,6-trinitrobenzensulfonic  acid  (TNBS)
modification)  in  order  to check  the  effect  of  these  modifications  on  the  catalytic  features  of  the  immobi-
lized  enzymes  (including  stability  and  substrate  specificity  under  different  conditions).  The first  point  to
be remarked  is  that the immobilization  strongly  affects  the  enzyme  catalytic  features:  octyl-Lecitase  was
more active  versus  p-nitrophenylbutyrate  but  less  active  versus  methyl  phenylacetate  than  the  covalent
preparations.  Moreover,  the effects  of the  chemical  modifications  strongly  depend  on the  immobilization
strategy  used.  For  example,  using  one  immobilization  protocol  a modification  improves  activity,  while
for the  other  immobiled  enzyme  is even  negative.  Most  of the  modifications  presented  a positive  effect on
some enzyme  properties  under  certain  conditions,  although  in  certain  cases  that  modification  presented
a negative  effect  under  other  conditions.  For  example,  glutaraldehyde  modification  of  immobilized  or
modified  and aminated  enzyme  permitted  to  improve  enzyme  stability  of  both  immobilized  enzymes
at  pH 7 and 9  (around  a 10-fold),  but  only  the  aminated  enzyme  improved  the  enzyme  stability  at  pH
5  by  glutaraldehyde  treatment.  This  occurred  even  though  some  intermolecular  crosslinking  could  be
detected  via  SDS-PAGE.  Amination  improved  the  stability  of octyl-Lecitase,  while  it reduced  the  stabil-
ity of  the  covalent  preparation.  Modification  with  TNBS  only  improved  enzyme  stability  of  the  covalent
preparation  at  pH 9 (by  a  10-fold  factor).

© 2014  Elsevier  Ltd.  All rights  reserved.

1. Introduction

Phospholipases A1 hydrolyze the 1-acyl group of a phospho-
lipid to a lysophospholipid and a free fatty acid. They are of
particular interest for industrial applications, to produce 2-acyl-
lysophospholipids (good emulsifiers), glycerides with interesting
fatty acid composition (eicosapentaenoic acid, conjugated linoleic
acid and docosahexaenoic acid) and degumming process of oils

∗ Corresponding author at: Departamento de Biocatálisis, ICP-CSIC, C/Marie Curie
2,  Campus UAM-CSIC, Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain. Tel.: +34 91 585 48 09;
fax:  +34 585 47 60.

E-mail addresses: rfl@icp.csic.es,
rfernandezlafuente@hotmail.com (R. Fernandez-Lafuente).

1 Both authors have evenly contributed to the paper.

[1–5]. Due to their interesting applications, new phospholipases
have been screened and discovered in the recent years [6–8].
In this context, a new enzyme preparation with phospholipase
A1 activity, namely Lecitase® Ultra, has been patented and made
commercially available [9]. Following the supplier information,
this is a preparation obtained from the fusion of the genes of
the lipase from Thermomyces lanuginosus and the phospholipase
from Fusarium oxysporum and developed principally for degum-
ming processes [9]. This new enzyme presented the stability of the
lipase from T. lanuginosus and the activity of the enzyme from F.
oxysporum [9]. However, few manuscripts may  be found in the liter-
ature on the uses and biocatalyst design of this interesting enzyme
[10–18].

In this paper, the effects of different chemical modifications
on the diverse catalytic features of Lecitase have been studied.
This enzyme, as lipases, has a catalytic mechanism the so-called

1359-5113/$ – see front matter © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.procbio.2014.01.028
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interfacial activation, with a lid covering the active center in
homogenous medium (closed form) in equilibrium with a form
where the active center is exposed to the medium (open form)
[19,20]. In the presence of hydrophobic surfaces, such as oil drops,
the open form of the lipase becomes adsorbed via the large
hydrophobic pocket formed by the internal face of the lid and
the surroundings of the active center [19]. As these conforma-
tional changes give the lipases a large flexibility to its active center,
it is relatively simple to modulate the lipase properties (activ-
ity, selectivity or specificity) via different approaches, like genetic
modifications [21,22], medium engineering [23], but also physi-
cochemical tools like immobilization or chemical immobilization
[24,25]. Lecitase properties have been already altered via immo-
bilization [26–28], but this is the first report on the effects of the
chemical modification on its catalytic features.

Chemical modification has been performed on already immo-
bilized Lecitase. This simplifies the process, avoids protein
precipitation during or after modification, and may  even permit
to pre-stabilize the enzyme [29].

Moreover, if the hypothesis is correct and immobilization is a
way to tailor the exact conformation of the enzyme, it may  be
possible that the chemical modification of different enzyme prepa-
rations may  give very different results. Some reports using lipase
B from Candida antarctica seem to confirm this possibility [30].
Considering the former possibility, we have selected two very dif-
ferent immobilization strategies. The first one is the immobilization
of the enzyme via interfacial activation on octyl-agarose [31], a
way to fix the open form of the Lecitase, leaving the active cen-
ter and the groups around it in a quite hydrophobic environment
[32].

The second one is the covalent immobilization on agarose acti-
vated with bromide cyanogen groups [33]. This immobilization
method will be performed at pH 7 and at a temperature of 4 ◦C.
Under these conditions, the possibilities of multipoint covalent
attachment are reduced [34], and the enzyme will keep the pos-
sibility of conformational equilibrium between open and closed
form [19,20]. At first glance, all the external groups except those
involved in the immobilization will be susceptible to the chemical
modification.

In this paper, three different chemical modifications have been
attempted. The first one was the modification of the exposed car-
boxylic acids of the enzyme with ethylenediamine (EDA) after
activation with carbodiimide (DEC, N-3-dimethylaminopropyl-
N′-ethylcarbodiimide hydrochloride) [35,36]. This modification
maintains the possibility of ionization of the enzyme surface but
produces a great alteration of the ionic interactions (breaking ionic
bridges). This is a well described modification of proteins, and it
has been used to modulate the properties of lipases (e.g., speci-
ficity [29,30,37]). The pK of the new amino group is around 9.2,
that makes it more reactive than the �-amino group of Lys (pK 10.7),
moreover the addition of all external carboxylic groups is in most
protein 2- to 3-fold higher than the amount of external Lys groups.
However, the modification is not fully specific because it has been
described that the carbodiimide may  transform some carboxylic
groups to urea groups (if amine attack to the carboxyl activated
groups is not rapid enough) and can also modify Tyr residues. This
last chemical modification may  be reversed by incubation in the
presence of hydroxylamine, re-obtaining free Tyr [38].

The second modification has been the modification of
the primary amino groups of the protein surface by 2,3,4-
trinitrobenzenesulfonate (TNBS). This highly specific modification
of primary amino groups is traditionally employed to quantify
these groups in proteins and supports [39,40]. The modifica-
tion of the amino groups of the enzyme surface will produce a
hydrophobization of the enzyme. It will leave a secondary amine
with a hydrophobic group pendant on it. This reagent has been

successfully employed to detect the implication of Lys residues in
the function of enzymes and proteins [41]. However, very few stud-
ies have considered this reagent as a way to modulate the enzyme
properties, we have been able to only find in the literature the
modification of invertase (with moderately good results in terms
of stabilization) [42], porcine pancreatic �-amylase (changing the
enzyme specificity) [43] and lipase B from C. antarctica (altering
most of the catalytic features) [30].

The third modification consisted in the treatment with glu-
taraldehyde. Glutaraldehyde is a reagent widely used to modify
proteins; mainly involving primary amino groups of proteins,
although it may  eventually react with other groups (e.g., thiols,
phenols, and imidazols) [44–47]. Moreover, it is a very effective
crosslinker [47,48]. An intramolecular crosslinking is by far more
difficult to achieve than the one-point chemical modification or an
inter-molecular crosslinking. In an intramolecular crosslinking, the
distance between the groups involved needs to match the length
of the crosslinker and even if the distance is adequate, it requires
the correct alignment of the two involved chemical groups, which
are located in a rigid protein surface [29]. The degree of modi-
fication of an aminated surface by glutaraldehyde may  be quite
easily controlled by the use of different glutaraldehyde concen-
trations, reaction pH values and reaction times [49]. It has been
shown that amino-glutaraldehyde groups are quite reactive with
other amino-glutaraldehyde groups or with free glutaraldehyde,
thus being the best way to get a glutaraldehyde crosslinking [47,50].
Inter or intra-crosslinking bonds should always cause a certain
increase of enzyme rigidity in that area of the protein [51] that may
produce or not a certain stabilization of the enzyme. On the other
hand, one-point chemical modification with glutaraldehyde means
to add a relatively hydrophobic group [52] hung from the enzyme
amino groups, and that may  greatly affect the global physical prop-
erties of the enzyme surface (e.g., hydrophobicity), also altering the
enzyme catalytic properties.

In this paper, as the modifications with glutaraldehyde and TNBS
are based on the reaction with primary amino groups, they have
been performed also in previously aminated enzymes, to maximize
their possible effects (e.g., inter or intramolecular crosslinkings).

The hypothesis is that these chemical modifications can produce
general conformational changes in the enzyme structure or alter
the movements of the lid, in both cases tuning the final enzyme
features. These changes may  be different depending on the immo-
bilization strategy used.

2. Materials and methods

Lecitase was  obtained from Novozymes (Spain). Octyl-agarose and cyanogen
bromide crosslinked 4% agarose (CNBr) beads were from GE Healthcare.
Ethylenediamine (EDA), N-(3-dimetylaminopropyl)-N-ethylcarbodiimide (DEC),
2,4,6-trinitrobenzensulfonic acid (TNBS), glutaraldehyde (50% aqueous solution),
p-nitrophenylbutyrate (p-NPB), Triton X-100, sodium dodecyl sulphate (SDS), cetyl
trimethyl ammonium bromide (CTAB) R and S methyl mandelate and methyl pheny-
lacetate were from Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO,  USA). Glutaraldehyde (25%
(v/v) stabilized in ethanol) was from Fluka. All reagents and solvents were of ana-
lytical grade.

2.1. Standard determination of enzyme activity

This assay was performed by measuring the increase in absorbance at
348  nm produced by the released p-nitrophenol in the hydrolysis of 0.4 mM p-
nitrophenylbutyrate (p-NPB) in 100 mM sodium phosphate at pH 7.0 and 25 ◦C (ε
under these conditions is 5150 M−1 cm−1). To start the reaction, 50–100 �l of lipase
solution or suspension was added to 2.55 ml  of substrate solution. One international
unit of activity (U) was  defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1 �mol of
p-NPB per minute under the conditions described previously. Protein concentration
was determined using Bradford’s method [53] and bovine serum albumin was  used
as  the reference.

In the determination of the effects of the pH value on the enzyme activity, the
followed protocol was  similar but the buffer in the measurements was  changed
according to the pH value: sodium acetate at pH 5, sodium phosphate at pH 6–8
and  sodium borate at pH 9 and pH 10. At 25 ◦C, all the preparations remained fully
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stable after incubation for several hours at any of these pH values. In some instances,
different concentrations of some detergents were used.

2.2. Immobilization of Lecitase on octyl-agarose beads

Lecitase was  immobilized on octyl-agarose beads at low ionic strength [31,32].
2.8 ml  of commercial extract (16 mg  protein/ml having a pNPB activity of 5.6 U/mg
protein) was  diluted in 67.5 ml  of 5 mM sodium phosphate at pH 7. Then, 15 g of
wet  octyl-agarose beads was  added. Activity of supernatant and suspension was
followed using pNPB. After, immobilization the suspension was filtered and the
supported lipase was  washed several times with distilled water.

2.3. Immobilization of Lecitase on CNBr-agarose beads

A volume of 2.8 ml of commercial Lecitase was diluted in 67.5 ml  of 5 mM sodium
phosphate containing 0.05% (w/v) sodium dodecyl sulfate at pH 7 at 4 ◦C. Then,
15  g of wet  CNBr-support was  added. Activity of supernatant and suspension was
followed using pNPB. The enzyme-support immobilization was ended by incubat-
ing the support with 1 M ethanolamine at pH 8 for 12 h. Finally, the immobilized
preparation was washed with abundant distilled water.

2.4. Chemical modification of immobilized Lecitase

Fig. 1 shows the preparation of the different Lecitase preparations and the abbre-
viations used in the paper.

2.4.1. Solid phase amination of Lecitase
Ten grams of immobilized Lecitase, immobilized Lecitase-TNBS (see below) or

immobilized Lecitase-GLU (see below) was added to 100 mL  of 1 M EDA at pH 4.75
under continuous stirring [37]. Modification started with the addition of solid DEC
(to a final concentration of 10 mM).  After 2 h of gentle stirring at 25 ◦C, the aminated
derivates had more than 95% of the exposed carboxylic groups modified [35,36]. This
was  confirmed by comparing the developed color after titration with TNBS, that did
not increase using 100 mM DEC or 2 M EDA. These preparations were washed with
distilled water and incubated in 1 M hydroxyl amine at pH 8 for 12 h to recover the
Tyr  residues that could have been modified by DEC [38]. Finally, the immobilized
enzyme preparations were washed with an excess of distilled water and stored at
4 ◦C.

2.4.2. Modification of the primary amino groups of immobilized Lecitase with
TNBS

12 g of immobilized Lecitase or Lecitase-EDA (see above) was added to 100 ml
of  a solution of 0.1% (w/v) TNBS in sodium phosphate at pH 8.0 and the mixture was
incubated for 60 min  at room temperature. Then, the modified enzyme preparation
was  washed with distilled water [30]. The developed color did not increase when the
TNBS concentration and volume were doubled, suggesting that 100% of the exposed
primary amino groups in the protein had been modified.

When this method was  used to determine the amount of primary amino groups
in  the protein, 200 mg were re-suspended in a cuvette containing 2.2 ml  of 100 mM
borate at pH 9 and the absorbance at 430 nm was  determined [30]. As a reference,
octyl-agarose or blocked CNBr free of enzyme was treated in a similar way.

2.4.3. Glutaraldehyde modification of immobilized Lecitase
Both immobilized Lecitase prepared as previously described, as well as both

Lecitase-EDA preparations, were incubated with 0.1% (v/v) glutaraldehyde solution
in  25 mM sodium phosphate buffer at pH 7 and 25 ◦C for 1 h under mild stirring.
This range of conditions permitted to fully modify the primary amino groups of
the  enzyme with just one glutaraldehyde molecule [54]. The suspension was then
filtered and washed with water to remove the excess of glutaraldehyde.

Five grams of immobilized and modified Lecitase was added to 200 mL  of 0.1 M
sodium borate containing 1 mg/mL  of NaBH4 at pH 8.5 and 4 ◦C; the reaction mix-
ture was continuously stirred for 30 min. The reduced biocatalysts were filtered
and washed several times with distilled water. This treatment produced a 10%
decrease in CNBr-Lecitase activity, while it presented no effect on the activity of
octyl preparations.

2.5. Thermal inactivation of different Lecitase immobilized preparations

To check the stability of enzyme derivatives, 1 g of immobilized enzyme was
suspended in 5 ml  of 10 mM of sodium acetate at pH 5, sodium phosphate at pH 7
or sodium carbonate at pH 9 at different temperatures. Periodically, samples were
withdrawn and the activity was measured using pNPB. Half-lives were calculated
from the observed inactivation courses.

2.6. Hydrolysis of methyl phenylacetate

Enzyme activity was determined by using methyl phenylacetate; 200 mg of the
immobilized preparations were added to 0.2 mL  of 5 mM substrate in 100 mM buffer
containing 50% CH3CN. The buffer was sodium acetate at pH 5, sodium phosphate at
pH  7 and sodium carbonate at pH 8.5. All experiments were carried on at 25 ◦C under

continuous stirring. The conversion degree was analyzed by RP-HPLC (Spectra Physic
SP  100 coupled with an UV detector Spectra Physic SP 8450) using a Kromasil C18
(15  cm × 0.46 cm)  column. Samples (20 �L) were injected and eluted at a flow rate of
1.0  mL/min using acetonitrile, 10 mM ammonium acetate aqueous solution (35:65,
v/v) and pH 2.8, as mobile phase and UV detection was performed at 230 nm.  Acid has
a  retention volume of 3 mL while ester has a retention volume of 12 mL.  One unit of
enzyme activity was  defined as the amount of enzyme necessary to produce 1 �mol
of  phenyl acetic acid per minute under the conditions described above. Activity was
determined by triplicate with a maximum conversion of 20–30%, and data are given
as  average values.

2.7. Hydrolysis of R and S methyl mandelate

Enzyme activity was also determined by using R or S methyl mandelate. 400 mg
of  the immobilized preparations was added to 2 mL of 50 mM substrate in 100 mM
sodium acetate at pH 5, 100 mM sodium phosphate at pH 7 or 100 mM sodium
carbonate at pH 9 and 25 ◦C under continuous stirring. The conversion degree was
analyzed by RP-HPLC (Spectra Physic SP 100 coupled with an UV detector Spectra
Physic SP 8450) using a Kromasil C18 (15 cm × 0.46 cm) column. Samples (20 �L)
were injected and eluted at a flow rate of 1.0 mL/min using acetonitrile/10 mM
ammonium acetate (35:65, v/v) at pH 2.8 as mobile phase and UV detection was
performed at 230 nm.  Acid has a retention volume of 2.5 mL while ester has a reten-
tion volume of 10 mL One unit of enzyme activity was defined as the amount of
enzyme necessary to produce 1 �mol of mandelic acid per minute under the con-
ditions described above. Activity was determined by triplicate with a maximum
conversion of 20–30%, and data are given as average values. As the reaction is not of
first order at 10 mM,  E cannot be calculated from reaction rate observed using the R
and  the S isomers (VR/VS), and this direct ratio is the one used in the paper.

2.8. SDS-PAGE experiments

SDS-polyacrylamide gel electrophoresis was performed according to Laemmli
[55] using a Miniprotean tetra-cell (Biorad), 12% running gel in a separation zone
of  9 cm × 6 cm,  and a concentration zone of 5% polyacrylamide. One  hundred mil-
ligrams of the immobilized enzyme samples was re-suspended in 1 mL  of rupture
buffer (2% SDS and 10% mercaptoethanol), boiled for 5 min and a 20 �L aliquot of the
supernatant was used in the experiments. Gels were stained with Coomassie bril-
liant blue. Low molecular weight markers from Fermentas were used (10–200 kDa).

3. Results

3.1. Immobilization of Lecitase on octyl- and CNBr-agarose

Fig. 2a shows the immobilization course of Lecitase on octyl-
agarose and CNBr-agarose.

In octyl-agarose, most of the enzyme activity is already immo-
bilized only after 0.5 h, and the activity increase by more than a
2-fold factor.

When immobilizing the enzyme in CNBr, the enzyme is also
rapidly incorporated to the support (more than 90%), but the
activity suffers a drastic drop (less than 5% of the initial activity
is observed in the support). Enzyme inactivation closely follows
enzyme immobilization. This is surprising, as the immobilization
conditions are very mild and it an intense enzyme/support reaction
should not be expected.

Trying to improve the enzyme activity recovery in CNBr, we
assayed several detergents, trying to find one that can keep the
open form of the Lecitase and keep the enzyme in monomeric form
[56,57] while having a low impact on its stability. It was found that
SDS was the one with a lower effect on Lecitase stability (results
not shown). Fig. 2b shows the effect of the presence of different
concentrations of SDS during immobilization on enzyme activity.
Immobilization rates remained very high, and using 0.05% SDS dur-
ing the immobilization around 70% of the initial enzyme activity
after 2.5 h of immobilization were recovered. The effects of the
detergent could be several. On the one hand, some areas of the
enzyme could be blocked by this detergent avoiding the immobi-
lization by that area, even preventing the reaction of some group.
On the other hand, a detergent may  stabilize the open form of the
lipase, if the problem after immobilization in CNBr is the increasing
difficulty to the opening of the enzyme form, the immobilization in
the presence of detergent may  solve it [58]. Moreover, if Lecitase
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Fig. 1. Different chemical modifications performed in this paper. GLUTA: glutaraldehyde; TNBS: 2,4,6-trinitrobenzensulfonic acid; EDA: ethylendiamine.

tends to form dimers (like many lipases do [56,57]), the detergent
will break them and will permit to immobilize the monomeric form
of the enzyme.

These immobilization conditions were used as standard ones for
the preparation of the biocatalysts employed in this paper.

3.2. Effect of the chemical modifications on enzyme activity

Both enzyme preparations were submitted to the chemical
modifications showed in Fig. 1. The effect on the enzyme activity
under standard conditions may  be found in Table 1.

Using octyl-Lecitase, the amination produced an increase on
enzyme activity (by around a 35%), while the TNBS (around 50%
activity recovery) and glutaraldehyde (around 70%) produced a
decrease in enzyme activity.

The modification of the aminated enzyme with TNBS decreased
the activity by 40%, slightly less than modifying the unchanged
octyl-Lecitase, even though now the number of modified groups
will be much higher. The glutaraldehyde treatment of this biocat-
alyst reduced the activity by around 50%, in fact this modification
reversed the positive effect of the amination and it was less active
than the just glutaraldehyde modified enzyme.

On the other hand, the amination of the enzyme modified with
TNBS or glutaraldehyde caused a slight decrease in the enzyme
activity.

The situation was different using the covalently immobilized
enzyme. First, the initial activity is much lower than using octyl-
agarose, almost a 30-fold factor (measures are now performed in
absence of detergent).

Amination produced a slight improvement on enzyme activity,
while glutaraldehyde modification decreased the activity by 40%.
However, TNBS modification increased the activity by more than a
2.5-fold factor. The glutaraldehyde or TNBS treatment of the ami-
nated enzyme produced a severe decrease in enzyme activity (20
and 40% activity recovery respectively), much more significant than
using the unmodified enzyme. Amination of TNBS modified enzyme
produced the loss of all the positive effect of the TNBS modification,
and even promoted a further decrease on enzyme activity (activity
dropped from 2.5 to 0.32 U/mg). This is surprising considering that
both independent modifications have positive effects on enzyme
activity. Amination of the enzyme modified with glutaraldehyde
also have a negative effect on activity, but not so negative.

Thus, the effects of the chemical modifications on the enzyme
features strongly depend on the immobilization strategy, and they
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Fig. 2. Immobilization courses of Lecitase on octyl- and CNBr-agarose. Experimental conditions are detailed in Section 2. (A) Immobilization in absence of SDS. Squares:
octyl-agarose; circles: CNBr-agarose. Solid lines: suspension, dashed lines: supernatants. (B) Effect of SDS on the Lecitase immobilization courses on CNBr-agarose. Triangles:
0.05%  SDS (v/v); Rhombus: 0.1% SDS (v/v).

are not necessarily additive ones, in some cases the accumulative
modification has a lower impact on the enzyme activity that each
of the individual modifications or even the opposite. Considering
that we expect to alter the delicate balance of forces that stabi-
lize the open form of the lipase, a specific explanation for each of
the individual results may  be almost impossible. However, differ-
ences on the immobilized preparations may  be at least a partial
explanation to the different effect of the chemical modification of
covalent and interfacially activated immobilized Lecitase prepa-
rations. Lecitase immobilized on octyl-agarose has stabilized the
open form. That means that any effect of the chemical modifica-
tion founded on changes in the open/closed equilibrium will be
minimized now. Moreover, the area of this immobilized enzyme
molecules is in close contact with the hydrophobic surface of the
support, and this may  alter its reactivity (in some instances, it may
be that the group is not accessible to the modification, in others,
some partition may  increase or decrease its apparent reactivity).

To increase the information on the effect of the modification on
the enzyme activity, we have studied the activity from pH 5 to pH
10.

3.3. Effect of pH value on the activity of the different Lecitase
preparations

Fig. 3a shows the pH/activity profile of the octyl- and CNBr-
Lecitase preparations. The profiles are very different. While the
covalently immobilized enzyme has a clear optimum of activity
at pH 6 and only retains around 40% of activity at pH 10, the octyl
preparation does not have a clear optimal pH value in the range
studied, activity in a flat from pH 8–10, with a certain tendency to
increase the activity even at the highest pH value analyzed (higher
pH values presented a too rapid chemical hydrolysis of the pNPB to
be studied). Considering that octyl-Lecitase has already stabilized
the open form of the enzyme, the importance of the pH value on
the movement of the using the CNBr preparation could be a likely
explanation for these very different results.

Regarding the effect of the chemical modifications on this pro-
file, it is very diverse.

First, we  will focus on the octyl preparations (Fig. 3b). Amina-
tion almost left the profile unaltered. This was quite surprising
considering the radical change of the surface ionic interactions
comparing the modified and unmodified enzyme, and the dra-
matic change that this chemical modification should produce on
how the pH may  affect these interactions. Modification with TNBS
decreased the activity at pH values under 8 and the effect is more
significant at acidic pH values (at pH 5 the TNBS octyl deriva-
tive maintained only 15% of the activity while the unmodified one
retained 61%). Modification with glutaraldehyde produced a nar-
rower activity/pH profile, appearing a clear activity maximum at
pH 8, with a more significant decrease of activity at both acid and
basic pH values.

Amination of the TNBS-Lecitase preparation promoted a certain
recovery of activity at acid pH value (retaining around 50% of the
activity ay pH 5). However, the effect of the amination is clearly
negative for the activity of the glutaraldehyde modified preparation
at acidic pH value (the activity decrease from 50% to 15% at pH 5),
while shifting the optimal pH of the glutaraldehyde preparation
from 8 to 9.

Modification with TNBS of the aminated enzyme has almost no
effect on the activity/pH profile. And the modification with glu-
taraldehyde of the aminated enzyme has an effect on the pH/profile
similar to the modification of the unmodified octyl preparation, but
leaving a clear optimal pH value at pH 9

Fig. 3c shows the effect of the modifications on the pH/activity
curve of Lecitase immobilized on CNBr. In this case, the changes are
far more evident than when using octyl-Lecitase.

Amination produced that the maximum activity detected may
be found at the highest studied pH value, pH 10. Under these con-
ditions the absolute activity of the modified enzyme was  6-fold
higher than that of the unmodified enzyme (0.5 versus 3 U/mg
enzyme). However, at pH 5 the modification reduced the activity
of the enzyme by almost a 2-fold factor.

Modification with TNBS moved the optimal pH value from 6 to
pH 9 (at this pH value the modification increased by 8 the enzyme
activity, from 0.5 to 4 U/mg), at acid pH this difference is shorter
(e.g., at pH 5 went from 0.8 to 1.3).

Table 1
Effect of the chemical modifications on the pNPB activities of the different preparations. Activity was determined at pH 7 and 25 ◦C as indicated in Section 2. GLUTA,
glutaraldehyde. Activity is given as U/mg.

Biocatalyst Chemical modification

None EDA TNBS GLUTA EDA-TNBS EDA-GLUTA TNBS-EDA GLUTA-EDA

Octyl-Lecitase 26 ± 1 35 ± 1 12.5 ± 0.5 18. ± 1 20.5 ± 1 16.5 ± 1 11.5 ± 0.6 15.2 ± 1
CNBr-Lecitase 0.9 ± 0.05 1.1 ± 0.05 2.4 ± 0.1 0.54 ± 0.04 0.45 ± 0.03 0.26 ± 0.02 0.32 ± 0.02 0.4 ± 0.03
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Fig. 3. Effect of the pH on the activity versus pNPB of the different Lecitase preparations. Experiments have been performed as described in Section 2. (A) Effect of the
immobilization protocol: octyl-Lecitase: squares; CNBr-Lecitase: triangles. (B) (octyl-Lecitase) and (C) (CNBr-Lecitase). Effect of the chemical modification. One modification:
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GLUTA.  Amination of modified Lecitase: Dashed gray lines. Gray Rhombus: TNBS, Gray Crosses: GLUTA.

Modification with glutaraldehyde produced a slight shift of the
optimal pH value (to pH 7), with a very significant decrease of activ-
ity at alkaline pH values (at pH 10 the activity decreased after the
modification from 0.5 to 0.08).

Amination of the TNBS modified enzyme caused the maximal
activity to be detected at pH 10. At pH 10, the amination pro-
duced an increment on enzyme activity (from 2.1 to 2.6 U/mg), and
is 5-fold higher than that of the no modified enzyme (0.5 U/mg).
However, at acid pH the effect is very negative, at pH 5 the activity
went from 1.3 to 0.06, lower than that of the just aminated enzyme
(0.8 U/mg). The amination of the glutaraldehyde modified Lecitase
have not a clear effect on the pH/activity profile, just a better per-
formance at alkaline pH value (in fact, activities become identical
at pH 10).

The treatment of aminated enzyme with TNBS maintained the
optimal pH value; but the activity decreased at more alkaline or
acid pH values, giving a narrower curve. Using glutaraldehyde, the
aminated enzyme left the activity/pH profile almost unaltered.

The results show how the effect of a chemical modification is
strongly dependent on the pH value, some positive modifications
at a pH value, may  become very negative at other. The effect of the
pH on the enzyme activity depends on the immobilization strategy
employed; the likely explanations may  be some of the detailed in
the previous points.

3.4. Effect of the presence of detergents on enzyme activity

Figs. 4–6 show the effect of the presence of different concen-
trations of detergents on the activity of the different immobilized
Lecitase preparation. The effect of the detergent on enzyme activity
may  be due to different reasons. First, it can stabilize the open form

of the lipase [58]. Second, the detergent may alter the enzyme con-
formation, producing enzyme inactivation or hyperactivation, but
also enzyme destabilization [59,60]. Moreover, the detergent may
act as a competitive inhibitor [58,59]. Thus, it is not unlikely that
for each enzyme preparation (that we expect to have an altered
conformation) the effect of a detergent may  be fully different, for
example, the octyl preparations cannot suffer enzyme activation by
stabilization of the open form, because they already has this form
stabilized [31,32].

Using SDS (Fig. 4a), octyl-Lecitase increased the activity at
0.001 and 0.01% (v/v) to 120%, but at 0.1% the activity decrease
to 60% (no enzyme desorption was  detected using these detergent
concentrations). Using CNBr-Lecitase, the increment in activity is
more significant and reaches a maximum at 0.01% (over 215%),
decreasing to 75% at 0.1% detergent. The differences between both
immobilized preparations are in the expected trend, a higher effect
on the CNBr-Lecitase than in the octyl-Lecitase was found.

Next, we analyze if the chemical modification may  alter this
effect of the detergent, considering its anionic nature.

Starting with the octyl preparations (Fig. 5a), amination seems
to avoid the positive effect of the SDS on enzyme activity, and even
produces a decrease in enzyme activity at lower concentrations
(e.g., at 0.01% (v/v) SDS, the activity is under 90%, while before
the activity was 120%). TNBS modification provoked that a posi-
tive effect of SDS was  detected at the highest concentration used
(0.1%) while glutaraldehyde treatment had almost no effect on the
SDS influence on enzyme activity. Amination of the glutaralde-
hyde modified enzyme eliminates the positive effects of SDS on
the glutaraldehyde modified enzyme, while amination of the TNBS
modified enzyme increases the negative effects of SDS on the TNBS
modified enzyme. Treatment with glutaraldehyde of the aminated
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Fig. 4. Effect of different detergents (A: SDS, B: CTAB, C: Triton X-100) on the pNPB activity of different immobilized Lecitase preparations. Experiments have been performed
as  described in Section 2. Octyl-Lecitase: squares; CNBr-Lecitase: triangles.
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Fig. 5. Effect of different detergents (A: SDS, B: CTAB, C: Triton X-100) on the pNPB activity of differently modified octyl-Lecitase preparations. Experiments have been
performed as described in Section 2. One modification: Solid black lines. Squares: No modification; Triangles: EDA, Circles: TNBS, Rhombus: GLUTA. Modification of aminated
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Fig. 6. Effect of different detergents (A: SDS, B: CTAB, C: Triton X-100) on the pNPB activity of differently modified CNBr-Lecitase preparations. Experiments have been
performed as described in Section 2. One modification: Solid black lines. Squares: No modification; Triangles: EDA, Circles: TNBS, Rhombus: GLUTA. Modification of aminated
Lecitase:  Solid gray lines. Gray Circles: TNBS, Circles: GLUTA. Amination of modified Lecitase: Dashed gray lines. Gray Rhombus: TNBS, Gray Crosses: GLUTA.

enzyme permitted to keep around 100% using SDS from 0.001 to
0.1% (v/v), while treatment with TNBS gave as result an enzyme
with a behavior very similar to the unmodified enzyme.

Using CNBr-Lecitase results are different (Fig. 6a). Amination
promoted that the enzyme activity decreased at lower SDS con-
centrations; while TNBS modification caused the positive SDS effect
to be more progressive, doubling the enzyme activity at the maxi-
mum  SDS utilized in this study (0.1%, v/v). Glutaraldehyde modified
enzyme progressively decreased the activity in all the SDS concen-
tration analyzed. Amination of the TNBS modified enzyme almost
made that the enzyme activity is not influenced by the presence
of SDS, using the glutaraldehyde modified enzyme the amination
prevented the decrease of activity at 0.001 and 0.01% SDS but not
at 0.1%. TNBS modification of aminated enzyme had a effect sim-
ilar to that of the same modification on unmodified immobilized
enzyme (the maximum activity was detected at 0.1% SDS) while
the glutaraldehyde modification permitted to improve the activity
at high SDS concentration (from 44% the activity increase to 190%
at 01% SDS).

CTAB was also utilized. This cationic detergent may  help to
understand the effects of the other detergent, even though it has
been found that long term incubation of Lecitase on solutions of
this detergent decreased its activity. However, in the few minutes
that the activity assay takes; this inactivation is fully negligible in
the range of studied concentrations.

Using octyl-Lecitase (Fig. 4b), the activity increased to more than
440% at 0.1% CTAB, the maximum utilized concentration (where
enzyme was not found in solution). Using CNBr, the increment on
activity reached an 8-fold factor. Thus, CTAB presented an even
more positive effect on enzyme activity compared to SDS using
both immobilized preparations. Next, we have analyzed the effect

of the chemical modification on the enzyme activity on the pres-
ence of CTAB (Figs. 5b and 6b). Most modifications reduced the
positive effects of CTAB on enzyme activity for both immobilized
preparations.

Using aminated octyl-Lecitase (Fig. 5b), the increase in activity
was also observed in all the CTAB concentrations studied, but with
a maximum at 0.1% (v/v) CTAB of only 290%. However, after the
modification with TNBS, the enzyme progressively decreased its
activity with the increase in the CTAB concentration. Modification
with glutaraldehyde also reduced the positive effects of CTAB, only
85% of the initial activity was observed at 0.1%. The amination of this
preparation has almost no influence on the detergent effect, while if
the TNBS preparations was aminated the activity decrease with the
CTAB concentration (to less than 45% at 0.1% CTAB, almost 7 times
lower than modifying the native immobilized enzyme). Both mod-
ifications of aminated enzyme also eliminated the positive effect of
the CTAB (Fig. 5b).

Using the covalently immobilized preparation (Fig. 6b), ami-
nation strongly decreased the positive effect of CTAB on enzyme
activity, in fact the maximum activation (only 160%) is observed
at 0.01%, with a decrease on enzyme activity at 0.1%. Glutaralde-
hyde modification reduced the effect, but still the hyperactivation
was significant and the maximum activity is obtained at 0.1%. The
most favorable result was  using TNBS, where the activity increased
progressively till reaching a 1500% increase, considering that this
preparation was  already 2.5 more active than the native enzyme,
the final activity in 0.1% CTAB is almost 5-fold higher using this
modified enzyme than using the native enzyme (in absolute val-
ues). The TNBS modification of the aminated enzyme also greatly
improved the performance of the enzyme in CTAB, with a hyperac-
tivation of 8.5-folds at 0.1%. The modification with glutaraldehyde
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of the aminated enzyme produced that CTAB presented a slight and
negative effect on enzyme activity (more than 70% at 0.1% CTAB)
(Fig. 6b). Amination of the enzymne modified with TNBS produced
a decrease on the hyperactivation caused by the CTAB, but the max-
imum value was still observed at 0.1% CTAB. The amination of the
glutaraldehyde modified enzyme produced a moderate insensitiv-
ity of the enzyme to the effects of CTAB (a mild progressive decrease
in activity, till reaching 80% at 0.1% CTAB).

Finally, we analyzed the effect of a nonionic detergent on
the enzyme activity of the different preparations, Triton X-100
(Figs. 4c, 5c, and 6c).

Octyl-Lecitase progressively decreased the activity in the pres-
ence of Triton (activity is only a 30% in 0.1% detergent (v/v)) (Fig. 4c).
However, CNBr-Lecitase significantly increased the activity in a
progressive way when Triton was added to the medium (hyper-
activation become almost 3 times at 0.1% detergent) (Fig. 4c).

Using octyl-Lecitase (Fig. 5c), the amination reduced the neg-
ative effects of this detergent on enzyme activity (70% of residual
activity at 0.1%), glutaraldehyde modification provoked that low
concentrations had no effect on enzyme activity and only 0.1% pro-
duced a clear decrease on enzyme activity, while TNBS made that
the enzyme activity rapidly decreased in presence of this detergent,
with a 25% of residual activity at 0.1% Triton. Curiously, amination
of this TNBS modified preparation permitted to observe a certain
increase in enzyme activity in the presence of low Triton concen-
tration (140% using 0.001% detergent), and reduced the negative
effects of higher detergent concentrations (50% using 0.1% deter-
gent) (Fig. 5c). Amination of glutaraldehyde modified enzyme had
almost no influence on the effect of Triton X-100 on glutaraldehyde
modified enzyme activity. On the other hand, the modification with
TNBS of the aminated enzyme permitted to have a certain hyper-
activation at 0.001 and 0.01% detergent (around 1.4-folds), but at
0.1% the relative activity was very similar to the solely aminated
enzyme. The modification with glutaraldehyde of this aminated
enzyme, however, permitted to keep unaltered the enzyme activ-
ity in all the range of [Trinton X-100] studied, becoming the one
retaining more activity at 0.1% (Fig. 5c).

Using the covalent preparation (Fig. 6c), amination permitted
to obtain a similar enzyme performance at low detergent concen-
tration, while hyperactivation at higher concentrations is lower.
Glutaraldehyde modification caused a drastic decrease on enzyme
activity in the presence of this detergent (15% at 0.1% detergent),
while TNBS modification almost left the effect of this detergent on
enzyme activity unaltered (Fig. 6c). Amination of glutaraldehyde
modified enzyme partially reverted the very negative effect of the
glutaraldehyde modification, while the amination of TNBS modified
enzyme produced a lack of effect of Triton on all the range of studied
concentrations. TNBS modification of aminated enzyme promoted
that Triton recovered the effect on enzyme activity found for the
unmodified enzyme or just TNBS modified enzyme, reverting the
lack of effect of the amination. However, glutaraldehyde modifica-
tion of the aminated enzyme increased the negative effect of Triton
X-100 on enzyme activity (Fig. 6c).

The results suggest that the positive effects of the detergent may
be not only based on the stabilization of the open form of lipase,
but also on some “global” conformational changes, as in some cases
the octyl preparation showed hyperactivation in the presence of
detergents, lower than that of CNBr but quite significant still.

The use of enzymes enriched in cationic groups or with more
hydrophobic groups pending on its structure greatly modifies the
effect of the detergents. However, rules cannot be observed. Ami-
nation of enzymes should increase the number of SDS molecules
that interacts with the enzyme, making the interaction of the
cationic detergent more difficult. This could produce effects sim-
ilar to those of the SDS using much lower concentrations while
requiring higher amounts of CTAB. However that trend is not

generally observed. TNBS should produce a similar effect with all
detergents as new hydrophobic groups are introduced. However, in
some instances this modification reduces, while in other instanced
increases, the effects of the detergents on enzyme activity. Glu-
taraldehyde should increase the enzyme rigidity (if some inter or
intramolecular crosslinkings are formed) [47,54] and that can make
the enzyme less responsive to the action of the detergents. How-
ever, in this study, this has been observed in some cases while
in other cases glutaraldehyde modification increased mainly the
negative effects for the detergents.

3.5. Thermal stability

Massive chemical modification of the protein surface may  pro-
duce some unexpected changes in enzyme stability [30]. Those
changes on enzyme stability may  depend on the inactivation con-
ditions (e.g., pH value), mainly considering the changes in enzyme
ionization or hydrophobicity/hydrophobilicity balance [29]. Table 2
shows the half-lives of the different preparations under different
conditions. Temperature was selected accordingly to the stability
of the enzyme under the different pH values.

At pH 7 and 55 ◦C, the covalent preparation is slightly more sta-
ble than the octyl-Lecitase (half lives of 63 and 48 min), while at
pH 5 and 50 ◦C, octyl-agarose is much more stable (half lives of
60 and 267 min) and at 53 ◦C and pH 9, both preparations stabil-
ities are almost identical (around 40 min). It has been described
for many immobilized lipases that interfacially immobilized lipases
are more stable than even lipases immobilized via multipoint cova-
lent attachment [61], and the CNBr preparation has been prepared
in a fashion that should not favor a very intense multipoint cova-
lent attachment [25]. However, the effect of the immobilization of
Lecitase on octyl-agarose does not seem as positive as for other
lipases, only at pH 5 the octyl preparation is clearly more stable
than the covalent preparation.

Amination increased the half-lives of the octyl-Lecitase (by a 3-
to 4-fold factor at pHs 7 and 9, and by 1.5 at pH 5), while the ami-
nation of the CNBr-Lecitase had no effect on the enzyme stability
(e.g., pHs 7 and 5) or this effect was  slightly negative (e.g., pH 9).

Modification with TNBS presented a quite negative effect on
enzyme stability using the octyl-Lecitase, mainly at pH 5 (almost a
10-fold factor). However, the covalent preparation after the TNBS
modification retained the stability at pH 5, this treatment decreased
it by a 2-fold factor at pH 7, while at pH 9 it was increased by a
12-fold factor.

The treatment with glutaraldehyde also produced mixed results
on enzyme stability. Octyl-Lecitase increase the stability by a 15-
fold factor at pH 9 and by a 3-fold factor at pH 7, but reduced
the stability by a 2-fold at pH 5. This effect of glutaraldehyde
on enzyme stability could be attributed to a poor intramolecular
crosslinking of the enzyme. To check if at least there are some
intermolecular crosslinking, the preparation was submitted to a
SDS-PAGE (Fig. 7), that revealed many aggregates (protein bands
of an apparent higher molecular weight), confirming that at least
many molecules were intermolecularly covalently crosslinked. Per-
haps the negative effect of the hydrophobization of the Lys chain
(already visualized after TNBS modification) could not be reversed
by the positive effects of the crosslinking, and it may  be that many
intermolecular crosslinkings had not been formed (modification
was quite rapid, jus 30 min  before reduction). Using the CNBr prepa-
ration, stability was not altered by glutaraldehyde treatment at pH
9, it decreased by a 2-fold factor at pH 7 and increased by a 2-fold
factor at pH 5.

Modification of aminated enzymes with TNBS also gave com-
pletely diverse effects. Using aminated octyl-Lecitase, enzyme
stability is reduced to values similar to those of the TNBS-octyl-
Lecitase at all pH values. However, using the CNBr preparation,
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Table  2
Thermal stability of the different modified enzyme preparations given as half-lives in minutes. Temperatures were 55 ◦C at pH 7, 53 at pH 9 and pH 5 and 49 ◦C at pH 9. Other
specifications are described in Section 2.

Biocatalyst/pH Chemical modification

None EDA TNBS GLUTA EDA-TNBS EDA-GLUTA TNBS-EDA GLUTA-EDA

Octyl/pH5 267 ± 15 406 ± 20 28 ± 1 120 ± 5 36 ± 1 315 ± 10 65 ± 4 366 ± 20
Octyl/pH7 48 ± 3 180 ± 10 22 ± 1 154 ± 10 26 ± 1 191 ± 10 34 ± 2 279 ± 20
Octyl/pH 9 37 ± 3 112 ± 9 22 ± 12 511 ± 30 27 ± 4 278 ± 15 37 ± 2 239 ± 15
CNBr/pH 5 60 ± 3 60 ± 4 60 ± 5 11 ± 1 311 ± 20 364 ± 25 34 ± 3 110 ± 9
CNBr/pH 7 63 ± 3 56 ± 3 30 ± 2 30 ± 2 230 ± 20 120 ± 10 40 ± 3 44 ± 4
CNBr/pH 9 40 ± 3 29 ± 2 542 ± 30 42 ± 3 259 ± 20 41 ± 4 43 ± 2 41 ± 3

stability of the aminated enzyme increased after TNBS modifica-
tion (4- to 5-fold factor at pH 7 and 5, 8 times at pH 9), leaving
this double modified enzyme as more stable preparation than the
unmodified one by very similar factors. This occurred although the
modification was only positive using the native enzyme at pH 9. The
increment of TNBS molecules incorporated to the enzyme when
using the aminated enzyme can completely alter the interactions
on the enzyme surface.

If the modification is performed using glutaraldehyde, ami-
nated octyl-Lecitase increased the stability by 2.5-folds at pH 9 and
had no significant effect at pH neither 5 nor 7. And this occurred
even though existed a quite intense intermolecular crosslinking
(see Fig. 7). Curiously, this figure shows that the just aminated
enzyme has a higher electrophoretical mobility than the unmo-
dified enzyme. Considering that other aminated enzymes have
not showed this behavior [30,37], this higher mobility could be
associated to some intermolecular crosslinking that avoid the full
unfolding of the enzyme molecule (cause by the carbodiimide).
However, it is hard to ensure this even considering the stabilizing
effects found in some cases of the amination treatment. Aminated
CNBr-Lecitase increased the stability after glutaraldehyde treat-
ment by a 2-fold factor at pH 7, by 6 times at pH 5 and only a 50% at
pH 9.

Amination of TNBS modified octyl-Lecitase permitted to par-
tially recover the values of stability at all pH values, but it was
not enough to fully eliminate the negative effect of the TNBS. The
amination of the glutaraldehyde treated octyl-Lecitase is positive
at pH 5 (by a 2.5-folds), and 7 (by 1.8-folds), and is negative at
pH 9 (by 2 times). Using CNBr-Lecitase, the amination of TNBS

Fig. 7. SDS-PAGE analysis of different octyl-Lecitase preparations. Experiments have
been performed as described in Section 2. Lane 1: molecular markers, Lane 2: com-
mercial Lecitase suspension, Lane 3: octyl-Lecitase, Lane 4: aminated-Octyl-Lecitase,
Lane 5: glutaraldehyde-octyl-Lecitase, Lane 6: aminated octyl-Lecitase treated with
glutaraldehyde, Lane 7: glutaraldehyde-Lecitase treated with ethylenediamine.

modified enzyme produced a slight stabilization at pH 7, but at
pH 5 the stability decreased by almost a 2-fold factor and also
eliminated all the positive effects if TNBS modification at pH 9, in
fact, the final preparation is similar in stability to the unmodified
preparation.

Thus, as in activity, the effects of the chemical modification
on the enzyme stability depend on the immobilization strategy
employed and on the previous modifications performed, and it is
not possible to give any general rule. Even glutaraldehyde crosslink-
ing has not always a positive effect on enzyme stability.

Glutaraldehyde, even though intermolecular crosslinking may
be detected and some intramolecular crosslinking cannot be dis-
carded, has only a moderate positive effect on enzyme stability in
many inactivation conditions (no giving stabilization factors higher
that 10-folds), and even in certain cases the effect of the modifica-
tion was found to be negative.

3.6. Specificity of the different preparations

Chemical modification of enzymes has proved to be a tool to
alter the enzyme specificity [29,30]. Thus, we have evaluated the
activity of the different enzyme preparations versus some other
substrates under different conditions and Table 3 shows the activity
of the different preparations versus R methyl mandelate and methyl
phenylacetate.

The first point to be observed is that the two immobilized
preparations already presented a very different pattern. While
octyl-Lecitase is much more active versus pNPB (see Table 1),
CNBr-Lecitase has 5 (versus methyl phenylacetate) and 8 (versus R-
methyl mandelate) times more activity that the octyl preparation.
At pH 7 and 8.5 the CNBr preparation gave almost the same activity,
while at pH 5 the activity decreased about 6-folds for methyl man-
delate and only about 10% for methyl mandelate. Octyl-Lecitase
has clearly more activity at pH 7 than at pH 8.5 (activity decreases
around a 20–30%) and than at pH 5 (activity decrease by a 60%),
for both substrates. This pH/activity curve is completely different
to that found using pNPB (see above).

The strong changes in lipase specificity and on the influence of
the experimental variables of the lipases after immobilization have
been already described in many papers [24] and may  be expected
when comparing two  preparations of Lecitase as different as the
two used in this study, but differences are much larger than those
usually found.

Using this “dissimilar” starting material, the effects of the chem-
ical modifications have been analyzed.

Amination of the CNBr-Lecitase preparation produced a strong
decrease in enzyme activity at pH 7 and 8.5 versus R methyl man-
delate (to 15%), at pH 5 the effect is also negative but more limited
(50%). This is quite different to the result using pNPB, where the
more negative effect was  at pH 5 and at alkaline pH, the effect
was even positive. Using methyl phenylacetate, the activity was
not detectable under the experimental conditions at any pH value
(less than 1% of hydrolysis after 24 h of reaction). The amination of
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Table  3
Activity of different Lecitase preparations versus different substrates. Experimental details may be found in Section 2. RM, R methyl mandelate; MPA, methyl phenylacetate.
XXX,  activity too low to be determined. Activity is given as U/mg.

Biocatalyst/pH/substrate
(R/S activity ratio)

Chemical modification

None EDA TNBS GLUTA EDA-TNBS EDA-GLUTA TNBS-EDA GLUTA-EDA

Octyl/pH5/R-MM 7.5 ± 0.5 1.0 ± 0.09 1.3 ± 01 18.4 ± 1 2 ± 0.1 4.8 ± 0.03 2.2 ± 0.15 2 ± 0.01
(VR/VS) (0.82 ± 0.1) (0.72 ± 0.1) (0.77 ± 0.1) (4.6 ± 0.4) (0.38 ± 0.07) (0.74 ± 0.1) (0.77 ± 0.1) (0.61 ± 0.1)
Octyl/pH7/R-MM 19.7 ± 2 12.7 ± 1 2.5 ± 0.1 3.2 ± 0.2 3.7 ± 0.1 23 ± 1 2.7 ± 0.2 24 ± 2
(VR/VS) (0.73 ± 0.1) (0.4 ± 0.07) (0.72 ± 0.1) (1.1 ± 0.1) (0.38 ± 0.05) (0.48 ± 0.07) (0.83 ± 0.1) (0.71 ± 0.1)
Octyl/pH  8.5/R-MM 13.7 ± 2 12.1 ± 0.9 4.8 ± 0.3 8.7 ± 0.3 8.6 ± 0.4 11.6 ± 1 8.2 ± 1 7 ± 1
(VR/VS) (0.68 ± 0.1) (0.37 ± 0.05) (1.2 ± 0.2) (1.3 ± 0.1) (0.52 ± 0.7) (0.5 ± 0.5) (0.76 ± 0.15) (0.49 ± 0.06)
Octyl/pH5/MPA 0.15 ± 0.02 0.24 ± 0.02 0.78 ± 0.05 0.21 ± 0.02 0.7 ± 0.1 0.96 ± 0.07 0.69 ± 0.02 0.36 ± 0.03
Octyl/pH7/MPA 0.4 ± 0.05 XXX 0.63 ± 0.05 0.18 ± 0.01 0.99 ± 0.1 0.65 ± 0.04 0.57 ± 0.02 0.36 ± 0.03
Octyl/pH  8.5/MPA 0.22 ± 0.03 0.19 ± 0.02 0.52 ± 0.03 0.14 ± 0.01 0.64 ± 0.05 0.63 ± 0.02 0.36 ± 0.02 0.34 ± 0.02
CNBr/pH 5/R-MM 24 ± 3 22.3 ± 1 10.6 ± 0.5 36.2 ± 2 2.1 ± 0.2 4.8 ± 0.3 2.2 ± 0.1 21.2 ± 0.9
(VR/VS) (0.64 ± 0.1) (0.99 ± 0.1) (0.98 ± 0.1) (0.7 ± 0.1) (0.38 ± 0.05) (0.41 ± 0.05) (0.52 ± 0.1) (0.55 ± 0.1)
CNBr/pH 7/R-MM 160 ± 10 22.3 ± 1 142.4 ± 12 125 ± 10 23.6 ± 2 17.8 ± 1.5 25.6 ± 2 10.9 ± 1
(VR/VS) (0.93 ± 0.1) (1 ± 0.1) (0.96 ± 0.1) (0.83 ± 0.15) (0.38 ± 0.04) (0.71 ± 0.5) (1.3 ± 0.15) (1.4 ± 0.1)
CNBr/pH 8.5/R-MM 143 ± 10 19 ± 2 542 ± 30 126 ± 13 26.2 ± 2 15.1 ± 1.5 21.5 ± 2 101.8 ± 3
(VR/VS) (1,22 ± 0.15) (1.2 ± 0.1) (0.96 ± 0.1) (0.76 ± 0.1) (0.52 ± 0.1) (0.9 ± 0.15) (1.15 ± 0.15) (1.2 ± 0.1)
CNBr/pH 5/MPA 1.7 ± 0.2 XXX 0.77 ± 0.05 1.83 ± 0.1 1.8 ± 0.2 0.27 ± 0.02 1.51 ± 0.1 1 ± 0.05
CNBr/pH  7/MPA 2.2 ± 0.1 XXX 0.75 ± 0.03 0.62 ± 0.05 0.62 ± 0.05 0.51 ± 0.03 1.43 ± 0.1 1.8 ± 0.08
CNBr/pH 8.5/MPA 2.0 ± 0.15 XXX 0.77 ± 0.04 0.71 ± 0.1 0.71 ± 0.02 0.37 ± 0.02 0.62 ± 0.04 1.6 ± 0.03

the octyl-Lecitase increased the activity versus methyl mandelate
by a 30% at pH 5 and decreased it at pH 7 (by a 30%) and pH 8.5 (by
only a 10%). Using as substrate methyl phenylacetate, the activity
at pH 7 was so low that it was not possible to detect it, but activity
increased compared to the unmodified enzyme at pH 5 by a 50%
and decreased at pH 8.5 by a 10%. Again, using pNPB, results were
very different, with increments of activities under all conditions.

Modification of CNBr-Lecitase with TNBS had almost no effect on
enzyme activity versus methyl mandelate at pH 7, while at pH 5 the
activity decreased more than a 2-fold factor and at pH 8.5 the activ-
ity is reduced by around 30%. Using methyl phenylacetate, at pH 7
there was neither a significant effect, while at pH 8.5 and pH 5 the
activity decreased to around 35/45%. The modification with TNBS
has an even more negative effect on octyl-Lecitase on the activity
versus methyl mandelate, decreasing the activity at pH between
7 and 5 by a 6- to 8-fold factor while at pH 8.5 this decrement is
to 40%. However, using methyl phenylacetate, a clear increment of
activity is observed at the 3 pH values, with the new optimal pH at
pH 5 (here the increment of activity is by a 5-fold). Again, results
were very different using pNPB.

Modification with glutaraldehyde of CNBr produced neither
very relevant increment nor decreases in activity (no more than
a 50%), depending on the pH and the substrate. Using the octyl-
Lecitase preparation, at pH 5 activity decrease to 45% using methyl
mandelate while increase a 40% using methyl phenylacetate. At pH
8.5 the activity for both substrates is reduced to 60–70%.

Amination of TNBS-CNBr-Lecitase produced a very significant
decrease of the biocatalyst activity versus methyl mandelate, but
slightly smaller than the amination of the unmodified immobilized
enzyme at pH 7 and 8.5 while at pH 5 the activity decrease to 10%.
Using methyl phenylacetate as substrate, at pH 5 the activity of the
TNBS modified enzyme increased after the amination to become
similar to that of the unmodified enzyme, while at pH 7 and 8.5,
the activity decreased. Using the octyl TNBS preparation, amination
increased the activity versus methyl mandelate by 1.7 times at pH
5 and 8.5, and only by a 10% at pH 7, using methyl phenylacetate
activity slightly decrease in all the range of studied pHs, with a
higher decrement at pH 8.5 (by 30%).

The amination of the glutaraldehyde modified CNBr-Lecitase
produced a slight decrease in activity versus both substrates.
The situation was different using glutaraldehyde octyl-Lecitase,
where using methyl mandelate a 30% increment of enzyme activ-
ity was detected at pH 7 while activity decreased at pHs 5 and 8.5.

However, using methyl phenylacetate, the activity increased by a
2- to 2.3-fold factor after the amination of the modified enzyme.

TNBS modification of aminated CNBr-Lecitase slightly improved
the activity versus methyl mandelate at pH 7 and 8.5, while hav-
ing a very negative effect at pH 5 (by a 6-fold factor). Using methyl
phenylacetate, it is now possible to detect again the enzyme activ-
ity, and at pH 5 is even higher than that of the unmodified enzyme.
Aminated octyl-Lecitase after modification with TNBS decreased
the activity versus methyl mandelate, mainly at pH 5 and 7, how-
ever the activity versus methyl phenylacetate increased, becoming
the most active octyl preparation versus this compound at pH 7
and 8.5 (at pH 5 is alike with just the TNBS modified biocatalyst
in second position). TNBS modification of the immobilize enzyme
already provided good hyperactivation versus this compound.

Glutaraldehyde treatment of aminated CNBr-Lecitase has a neg-
ative effect on the activity of the enzyme versus methyl mandelate,
to 35% in the most drastic case (pH 5). Using methyl mandelate,
activity is detected again, but with values lower than 25% of the
unmodified preparation. Using aminated octyl-Lecitase, the situa-
tion is quite different. Activity increased using methyl mandelate
at pH 7 (by a 80%) and decreased at pH 5 (by a 50%), while at pH
8.5 there was  no significant change. The most relevant changes are
in the activity versus the ester of the phenylacetic acid, now the
activity is detectable under all the range of pHs and even is the
most active octyl preparation at pH 5.

3.7. Enantiospecificity of the different preparations

Table 3 also shows the VR/VS ratios. As the reactions is not of
order 1, it is not directly associated to enantiospecificity, but is still
valid to detect changes in the activity of the enzyme versus different
enantioisomers.

CNBr-Lecitase has very similar activity using both isomers at
pH 7, at pH 5 the S isomer was preferred (0.65) and at pH 8.5 the R
isomer was preferred (1.2). The octyl preparation hydrolyzed faster
the S isomer at the 5 pH values, but with poor VR/VS ratio (best
results was 0.68 at pH 8.5). Thus, both Lecitase preparations were
almost not enantioselective.

Even in these unfavorable conditions, the chemical modification
shows that some improvements could be achieved if using a battery
of modifications is used. CNBr-Lecitase improved the specificity for
the S isomer after amination and further TNBS modification (to
0.38) at pH 7, while amination of the TNBS and glutaraldehyde
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modified enzyme produce preparations with some significant pref-
erence for the R isomer (1,3/1,4). At pH 5, the most relevant result is
a ratio of 4.7 for the glutaraldehyde modified enzyme and of 0.38 for
the aminated and TNBS modified enzyme. This last was  again the
one with a more significant ratio at pH 8.5, 0.5 (while the unmodi-
fied enzyme preferred the R isomer). Using the octyl-Lecitase, only
the aminated enzyme at pH 7 (ration 0.4) and at pH 8.5 (ratio 0.38)
improved the preference for the S isomer. The only octyl prepa-
ration with a significant preference for the R isomer is the TNBS
modified enzyme (1.2).

4. Conclusions

The results presented in this paper shows that the properties
of Lecitase may  be easily altered via immobilization or chemical
modification. The activity, specificity or stability, even the effect
of the detergents on enzyme activity may  be modulated by these
techniques. However, it has been shown that trying to give general
rules to rationalize the effects is very complicated with the available
knowledge, the effect of a chemical modification is very different
depending on the immobilized preparation used. Moreover, the
effect of the experimental conditions on the enzyme features is also
altered via immobilization and chemical modification: a change in
the experimental conditions that have a positive effect on enzyme
feature in one biocatalyst may  have a negative effect using other
immobilized preparation with the same modification.

Thus, immobilization and chemical modification seem to be a
powerful to improve the Lecitase properties, although currently
this will be based in a trial and error strategy, the final results very
likely may  be positive if the battery of biocatalysts is large enough
[62].
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500,  P.O. Box 15090, ZC 91501-970 Porto Alegre, RS, Brazil

 r  t  i  c  l  e  i  n  f  o

rticle history:
eceived 17 January 2014
eceived in revised form 6 February 2014
ccepted 2 March 2014

eywords:
ecitase Ultra
nterfacial activation
nzyme hyperactivation
nzyme stabilization
ulfate dextran

a  b  s  t  r  a  c  t

Lecitase  Ultra  has  been  immobilized  on cyanogen  bromide  agarose  (via  covalent  attachment)  and  on
octyl  agarose  (via  physical  adsorption  on  the  hydrophobic  support  by  interfacial  activation).  Both  immo-
bilized  preparations  have  been  incubated  in dextran  sulfate  (DS)  or polyethylenimine  (PEI)  solutions
to  coat  the enzyme  surface.  Then,  the  activity  versus  different  substrates  and  under  different  experi-
mental  conditions  was evaluated.  The  PEI  coating  generally  produced  a significant  increase  in  enzyme
activity,  in  some  cases  even  by  more  than  a 30-fold  factor  (using  the  octyl-Lecitase  at pH 5  in the  hydrol-
ysis  of  methyl  phenyl  acetate).  In opposition,  the  DS  coating  usually  produced  some  negative  effects
on  the  enzyme  activity.  The  rate  of  irreversible  inhibition  of  the covalent  preparation  using  diethyl  p-
nitrophenylphosphate  did not  increase  after  PEI coating  suggesting  that  the  increase  in Lecitase  activity
is  not  a  consequence  of the stabilization  of  the  open  form  of  Lecitase.  Moreover,  the coating  greatly
olyethylenimine increased  the  stability  of the  immobilized  Lecitase,  for example  using  DS and the  covalent  preparation,
the  half-life  was  increased  by  a 30-fold  factor in 30%  acetonitrile.  The  stabilizing  effect  was not  found  in
all  cases,  in  certain  cases  even  a certain  destabilization  is found  (e.g.,  octyl-Lecitase-DS  at  pH  7).  Thus,
the  effects  of  the  ionic polymer  coating  strongly  depend  on  the  substrate,  experimental  conditions  and
immobilization  technique  employed.
. Introduction

Lecitase Ultra is an artificial chimera phospholipase A1
eveloped mainly for degumming processes [1], although phospho-

ipases A1 have different uses in the industry [1–5]. This enzyme
as been obtained from the fusion of the genes of the lipase

rom Thermomyces lanuginosus (to obtain good stability) and the
hospholipase from Fusarium oxysporum (to get the phospholipase
ctivity) [6]. In some aspects, this enzyme behaves as a standard

ipase, with capacity to become adsorbed on hydrophobic sur-
aces at low ionic strength (e.g., hydrophobic supports) [7] and
resenting a broad specificity [8–16].

∗ Corresponding author at: Departamento de Biocatálisis, Instituto de Catálisis-
SIC, C/Marie Curie 2, Campus UAM-CSIC, Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain.
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Lipases properties (selectivity, specificity) have been modulated
via biocatalyst design [17]. For example, during immobilization
their features are greatly altered. Due to the interfacial activa-
tion mechanism [18,19], their active center is very flexible and by
involving specific areas of the enzyme in the immobilization, its
activity, stability and even specificity and selectivity may be greatly
altered [7,20,21]. This has been explained by the alteration of the
closing/opening mechanism of lipases, or just by distorting the flex-
ible active center [17]. Chemical modification is also a powerful tool
to tune lipase properties, with some reports in the literature show-
ing the potential of this strategy [22]. Chemical modification can
be easily performed in previously immobilized enzyme, taking the
advantage of solid phase modification and the possibility of having
an enzyme with improved stability [23], being Lecitase one of the
examples of catalytic properties tuning via chemical modification
[24].
Another less explored possibility to alter the performance of
immobilized lipases may  be the coating of the enzyme surface using
ionic polymers, like polyethylenimine (PEI) or dextran sulfate (DS)
[25–27]. The coating via ionic exchange only requires areas of the
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rotein that are rich enough on the opposite ion to permit a certain
ultipoint ionic exchange polymer and enzyme, in fact supports

oated with both polymers are able to adsorb a very high percent-
ge of proteins (next to 90%) even at pH 7 [28,29]. Moreover, this
apid physical coating did not involve any chemical modification of
he enzyme. In biocatalyst design, together with the activation of
upports, these polymers have been employed to coat free enzymes
ith different purposes such as stabilization of multimeric struc-

ures or preventing interactions with surfaces [30–32]. In certain
ases, stabilization of enzymes is achieved just by positive effects
f PEI-enzyme interactions [33,34].

The interaction of the polymer with the protein may  pro-
ote different effects that can drive to a final tuning of enzyme

roperties. For example, it may  be possible that the overall
ydrophilization of the enzyme surface alters the closing/opening
quilibrium. Moreover, these polymers may  generate some hin-
rances to the movements of the lid, avoiding the full opening
r closing of the lid. It is also likely that the multipoint interac-
ion of the polymer (despite being a flexible molecule) with the
nzyme surface produces some distortion of the enzyme struc-
ure. Furthermore, these polymers have been described as to be
ble to generate a hydrophilic micro-environment surrounding the
mmobilized enzyme molecules, which may  also affect the enzyme
erformance under different circumstances (e.g., favoring partition
f solvent, oxygen, etc.) [35–37]. The polymer effects can be dif-
erent depending on its cationic or anionic nature, because of the
rea involved in the polymer/enzyme interactions. Moreover, the
mmobilization protocol can change the polymer effect, since dif-
erent areas of the enzyme will be exposed to interaction. However,
his was not hitherto studied.

Thus, in this paper we will show the changes in Lecitase Ultra
ctivity, specificity and stability after coating with two different
olymers, DS or PEI. In order to check the effect of the immobiliza-
ion protocol on the modulation of enzyme features via polymer
oating, we have used an immobilization strategy where the open
orm of the enzyme is stabilized (using reversible immobilization
ia interfacial activation on octyl agarose) [38,39] and another
here a covalent attachment is performed (using cyanogen bro-
ide agarose under mild conditions to reduce the number of

nzyme/support linkages) [40,41].

. Materials and methods

.1. Materials

Lecitase was a kind gift from Novozymes (Spain). Octyl-agarose and cyanogen
romide crosslinked 4% agarose (CNBr) beads were from GE Healthcare.
olyethylenimine (Mn  10000, Mw 25000), dextran sulfate (9000, 20000 Av. wt) p-
itrophenyl butyrate (p-NPB), R and S methyl mandelate, ethyl hexanoate, diethyl
-nitrophenylphosphate (D-pNPP) and methyl phenylacetate were from Sigma
hemical Co. (St. Louis, MO,  USA). Glutaraldehyde (25%, v/v stabilized in ethanol)
as  from Fluka. All reagents and solvents were of analytical grade.

.2. Standard determination of enzyme activity

This assay was performed by measuring the increase in
bsorbance at 348 nm produced by the released p-nitrophenol
n the hydrolysis of 0.4 mM p-nitrophenyl butyrate (p-NPB) in
00 mM sodium phosphate at pH 7.0 and 25 ◦C (ε under these
onditions is 5150 mol−1 cm−1). To start the reaction, 50–100 �l
f lipase solution or suspension was added to 2.5 mL of substrate
olution. One international unit of activity (U) was defined as the
mount of enzyme that hydrolyzes 1 �mol  of p-NPB per minute
nder the conditions described previously. Protein concentration

as determined using Bradford’ method [42] and bovine serum

lbumin was used as the reference.
In the studies of pH effects on the enzyme activity, the proto-

ol was similar but the buffer in the measurements was changed
robial Technology 60 (2014) 1–8

according to the pH value: sodium acetate at pH 5, sodium phos-
phate at pH 6–8 and sodium borate at pH 9–10. At 25 ◦C, all
the preparations remained fully stable after incubation for several
hours at any of these pH values.

2.3. Immobilization of Lecitase on octyl-agarose beads

Lecitase was immobilized on octyl-agarose beads at low ionic
strength [38,39]. 2.8 mL  of commercial extract (16 mg  protein/mL
having a pNPB activity of 5.6 U/mg protein) was  diluted in 67.5 mL
of 5 mM sodium phosphate at pH 7. Then, 15 g of wet octyl-agarose
beads were added. The activity of both supernatant and suspension
was followed using p-NPB. After immobilization the suspension
was filtered and the supported lipase was washed several times
with distilled water. Immobilization yield was  over 90%.

2.4. Immobilization of Lecitase on CNBr-agarose beads

A volume of 2.8 mL  of commercial Lecitase was  diluted in
67.5 mL  of 5 mM  sodium phosphate containing 0.05% (w/v) sodium
dodecyl sulfate at pH 7 at 4 ◦C. Then, 15 g of wet CNBr- support was
added. Activity of supernatant and suspension was  followed using
pNPB. The enzyme-support immobilization was  ended by incubat-
ing the support with 1 M ethanolamine at pH 8 for 12 h. Finally,
the immobilized preparation was  washed with abundant distilled
water. Immobilization yield was over 90%.

2.5. Coating of immobilized Lecitase by ionic polymer

A mass of 10 g of wet immobilized Lecitase was added to 100 mL
of PEI at pH 7 or DS at pH 5 solutions at the desired concentration
of the polymer. Activity was  followed during the incubation by the
p-NPB activity protocol described above.

2.6. Thermal inactivation of different Lecitase immobilized
preparations

To check the stability of enzyme derivatives, 1 g of immobilized
enzyme was suspended in 5 mL  of 10 mM of sodium acetate at pH 5,
sodium phosphate at pH 7 or sodium carbonate at pH 9 at different
temperatures. Periodically, samples were withdrawn and the activ-
ity was  measured using p-NPB. Half-lives were calculated from the
observed inactivation courses.

2.7. Inactivation of different Lecitase preparations on presence of
organic co-solvents

Enzyme preparations were incubated in mixtures of 30% ace-
tonitrile in 100 mM Tris–HCl 7 and 25 ◦C to proceed to the
inactivation. Periodically, samples were withdrawn and the activ-
ity was  measured using p-NPB. Half-lives were calculated from the
observed inactivation courses. The acetonitrile presented in the
samples had not a significant effect on enzyme activity.

2.8. Hydrolysis of ethyl hexanoate

Enzyme activity was  determined by using ethyl hexanoate;
200 mg  of the immobilized preparations were added to 0.6 mL of
25 mM substrate in 50 mM buffer containing 50% CH3CN. The buffer
was sodium acetate at pH 5, sodium phosphate at pH 7 and sodium
carbonate at pH 8.5. All experiments were carried out at 25 ◦C
under continuous stirring. The conversion degree was analyzed

by RP-HPLC (Spectra Physic SP 100 coupled with an UV detector
Spectra Physic SP 8450) using a Kromasil C18 (15 cm × 0.46 cm)
column. Samples (20 �L) were injected and eluted at a flow rate of
1.0 mL/min using acetonitrile/10 mM ammonium acetate aqueous
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Fig. 1. Effect on enzyme activity of the incubation with ionic polymer of different immobilized Lecitase preparations. The amount of polymer was 50 mg/g of biocatalyst,
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,  incubation with PEI is shown in panel B. Squares: CNBr-Lecitase, Triangles: Octy
olymer.

olution (50:50, v/v) and pH 3.2 as mobile phase and UV detection
as performed at 208 nm.  Hexanoic acid has a retention volume of

.4 mL  while ester has a retention volume of 14.2 mL.  One unit of
nzyme activity was defined as the amount of enzyme necessary to
roduce 1 �mol  of phenyl acetic acid per minute under the condi-
ions described above. Activity was determined by triplicate with

 maximum conversion of 20–30%, and data are given as average
alues.

.9. Hydrolysis of methyl phenylacetate

Enzyme activity was determined by using methyl phenylac-
tate; 200 mg  of the immobilized preparations were added to
.6 mL  of 5 mM substrate in 50 mM buffer containing 50% CH3CN.
he buffer was sodium acetate at pH 5, sodium phosphate at
H 7 and sodium carbonate at pH 8.5. All experiments were
arried out at 25 ◦C under continuous stirring. The conversion
egree was analyzed by RP-HPLC (Spectra Physic SP 100 coupled
ith an UV detector Spectra Physic SP 8450) using a Kromasil
18 (15 cm × 0.46 cm)  column. Samples (20 �L) were injected and
luted at a flow rate of 1.0 mL/min using acetonitrile, 10 mM ammo-
ium acetate aqueous solution (35:65, v/v) and pH 2.8, as mobile
hase and UV detection was performed at 230 nm. Phenylacetic
cid has a retention volume of 4.2 mL  while the ester has a retention
olume of 12.5 mL.  One unit of enzyme activity was defined as the
mount of enzyme necessary to produce 1 �mol  of phenyl acetic
cid per minute under the conditions described above. Activity was
etermined by triplicate with a maximum conversion of 20–30%,
nd data are given as average values.

.10. Hydrolysis of R and S methyl mandelate

Enzyme activity was also determined by using R or S methyl
andelate. 200 mg  of the immobilized preparations were added

o 1 mL  of 50 mM substrate in 50 mM sodium acetate at pH 5,
0 mM sodium phosphate at pH 7 or 50 mM sodium carbonate
t pH 8.5 and 25 ◦C under continuous stirring. The conversion
egree was analyzed by RP-HPLC (Spectra Physic SP 100 coupled
ith an UV detector Spectra Physic SP 8450) using a Kromasil
18 (15 cm × 0.46 cm)  column. Samples (20 �L) were injected and
luted at a flow rate of 1.0 mL/min using acetonitrile/10 mM  ammo-
ium acetate (35:65, v/v) at pH 2.8 as mobile phase and UV
etection was performed at 230 nm.  The acid has a retention vol-
me  of 2.4 mL  while the ester has a retention volume of 4.2 mL

ne unit of enzyme activity was defined as the amount of enzyme
ecessary to produce 1 �mol  of mandelic acid per minute under
he conditions described above. Activity was determined by tripli-
ate with a maximum conversion of 20–30%, and data are given as
. Other conditions are described in methods. Incubation with DS is shown in panel
tase. Solid line: incubation with the polymer. Dashed line: reference in absence of

average values. As the reaction is not of first order at 10 mM,  E
cannot be calculated from reaction rate observed using the R and
the S isomers (VR/VS), and this direct ratio is the one used in the
paper.

2.11. Irreversible inactivation of immobilized Lecitase in the
presence of d-pNP

Different lipase-immobilized preparations (0.8 g) were sus-
pended in 5 mL  of 100 mM sodium phosphate buffer solution at pH
7 and 25 ◦C. Then d-pNPP was  added up to a concentration of 1 mM.
Samples of this suspension were withdrawn periodically, and their
activities were checked using the p-NPP assay.

3. Results and discussion

3.1. Effect of DS and PEI coating on immobilized Lecitase Ultra
activity

Firstly, the effects in the activity soluble enzyme of both ionic
polymers were analyzed. Free enzyme and PEI were mixed, and an
initial increment of enzyme activity (after 2 h the activity reached
a 200%) was found, but later the enzyme activity decreased until
values close to the initial ones. Using DS and free enzyme, the activ-
ity remained unaltered after 24 h. Although we  did not appreciate
increase in solution turbidity (we  used 0.05 mg  protein/ml), the
possibility of some kind of enzyme aggregation that could mask
the effects of the polymer coating cannot be discarded. Thus, we
decided to focus on the use of immobilized enzyme, where forma-
tion of aggregates is not possible.

Fig. 1 shows the effect on enzyme activity of incubating CNBr-
and octyl-Lecitase on solutions containing PEI or DS, with 50 mg of
polymer per g of support. Incubation with DS produced a rapid and
significant activity decrease. Using CNBr-Lecitase, after a first rapid
drop of around 50%, the activity was  stabilized after 24 h of incu-
bation. Using octyl-Lecitase, the decrease of activity is only around
30%.

The incubation with PEI produced a completely different effect.
The activity of both immobilized enzyme preparations increased
in the first minutes. Octyl-Lecitase increased the activity by 30%,
while CNBr-Lecitase increased the activity by more than twice.

The covalently immobilized enzyme was  more sensitive to the
polymer coating, both in the negative effect of DS and in the positive
effect of PEI. This could be explained by several reasons. First, the

areas of the protein exposed to the modification may  be different
in the two  immobilized enzymes (the polymer is quite bulky and
cannot interact with the areas of the protein oriented toward the
support surface), and the possible conformational changes caused
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ig. 2. Effect on enzyme activity of the incubation with PEI under optimal conditi
erformed using PEI of 25 kDa, 25 ◦C, pH 7 and 10 mg/g of biocatalyst (panel A), in pa
riangles: Octyl-Lecitase. Solid line: incubation with the polymer; Dashed line: refe

y the coatings may  be different. Second, the enzyme immobilized
n octyl agarose has already stabilized the open form, if the effects
f the polymer are affecting the opening/closing of the enzyme, this
ffect may  be lost.

The different effect of both polymers may  be related to the dif-
erence of the enzyme areas involved in the modification, the more
ationic areas for DS and the more anionic areas for PEI coatings
hat apparently have a completely different effect on enzyme activ-
ty. Next, we have tried to optimize the coating with PEI of both
reparations.

.2. Optimization of PEI coating of immobilized Lecitase Ultra

Depending on the experimental conditions, we  can favor that
ne molecule of polymer interacts with the largest possible area of
he protein, or try to maximize the number of molecules of polymer
er enzyme [29]. The size and amount of polymer, or the coating pH
alue may  be tools to try to alter this parameter. Table 1 shows the
btained results. For both immobilized preparations, the amount
f PEI shows the most significant effect. An amount of 10 mg/g of
iocatalyst offered the maximum hyperactivation mainly for the
NBr (almost 3-fold factor for CNBr-Lecitase and around 50% for
ctyl-Lecitase). The pH of coating did not present a great effect;
ut using CNBr-Lecitase seems that pH 7 is slightly more favorable.

he size of the PEI has surprisingly an almost complete lack of effect
from Mw 2000 to Mw  750,000 Da), thus we decided to use the PEI
ith Mw of 25,000 Da, similar to the size of the DS to make a fairer

omparison.

able 1
ffect of different parameters on the recovered activity of different Lecitase prepa-
ations after incubation on PEI solutions. 100% correspond to the activity of the
ndicated Lecitase preparation in absence of PEI. Coating was  performed at 25 ◦C for
4  h.

Biocatalyst pH value Amount of
PEI (mg/g
biocatalyst)

Size of PEI
(KDa)

Relative
activity (%)

CNBr 7 2 25 200 ± 12
7  10 25 280 ± 10
7  50 25 180 ± 13
6  10 25 250 ± 10
8  10 25 260 ± 15
7  10 2 270 ± 13
7  10 750 300 ± 20

Octyl 7  2 25 135 ± 8
7  10 25 150 ± 9
7  50 25 120 ± 8
6  10 25 120 ± 9
8  10 25 150 ± 10
7  10 2 150 ± 9
7  10 750 140 ± 10
 different immobilized Lecitase preparations (A) and in 1 M NaCl (B). Coating was
 M NaCl was added to prevent the polymer ionic exchange. Squares: CNBr-Lecitase;

 in absence of polymer.

3.3. Study on the causes for the effects of the PEI treatment on the
enzyme activity

Fig. 2 shows the effect of the incubation of both enzyme prepara-
tions under optimal conditions in PEI solution, and in the presence
of NaCl (1 M)  to prevent the interaction of the enzyme with the
polymer. In Fig. 2, it is clear that the activation of the enzyme was
only achieved at low ionic strength, for both preparations. Thus, the
PEI needs to be adsorbed on the enzyme to produce the activating
effect.

Next, we tried to check if one of the effects of the PEI coating
could be the stabilization of the open form of the CNBr-Lecitase (in
the case of the octyl-Lecitase this form is already stabilized). To this
goal, we incubated the coated and uncoated CNBr-Lecitase prepa-
ration in the presence of a Serine-hydrolase irreversible inhibitor.
This inhibitor is able to react with the exposed catalytic Ser of the
enzyme, and is a simple way to measure the exposition of this
residue to the medium [43,44]. PEI is a random coil polymer that
should not produce steric hindrance to the entry of the inhibitor, as
it does not produce severe problems to the entry of the substrate
p-NPB. Fig. 3 shows that the coated enzyme is inactivated even
slower than the uncoated enzyme, suggesting that the stabiliza-
tion of the open form of the enzyme is not the likeliest explanation
for the improved activity. The octyl preparation, as it was expected
due to the stabilization of the open form of the lipase, became
inactivated much more rapidly than the CNBr preparation, and the
coating of the enzyme has not a significant effect on this inactiva-
tion rate. Thus, the increase in activity produced by incubation of

the immobilized Lecitase with PEI seems to be related to a more
suitable enzyme conformation of the PEI coated CNBr-Lecitase and
not to a very significant shift in the opening/closing conformational
equilibrium.
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Fig. 3. Inhibition of different Lecitase preparations using D-pNPP. Inhibition con-
ditions are described in Methods section. Inactivation was followed using p-NPB
activity. 100% Relative activity referrers to the initial activity of each preparation.
Squares: CNBr-Lecitase; Triangles: Octyl-Lecitase; Circles: CNBr-Lecitase-PEI.
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Table  2
Thermal stability of the different Lecitase preparations under different conditions.
The half lives are given in hours. Other specifications are described in methods.

Biocatalyst pH 5 (50 ◦C) pH 7 (55 ◦C) pH 9 (53 ◦C)

Octyl 1.5 ± 0.1 1 ± 0.1 0.70 ± 0.05
Octyl-PEI 9.1 ± 0.5 2.4 ± 0.3 0.75 ± 0.05
Octyl-DS 4.1 ± 0.2 0.6 ± 0.05 0.85 ± 0.05
CNBr 0.4 ± 0.05 0.5 ± 0.05 0.65 ± 0.05
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CNBr-PEI 2.7 ± 0.1 0.6 ± 0.05 0.55 ± 0.05
CNBr-DS 1.4 ± 0.1 1.7 ± 0.1 1.80 ± 0.1

.4. Characterization of the polymer coated Lecitase preparations

.4.1. Effect on the activity/pH profile
Fig. 4 shows the activity/pH profile of the 6 Lecitase prepara-

ions. Octyl- and CNBr-Lecitase have very different profiles; the
ctyl preparation has the maximum activity at the highest used pH,
H 10 (use of higher pH is difficult due to the chemical hydrolysis
f pNPB), while the covalent preparation has the maximum activity
t pH 8. Using CNBr-Lecitase, the changes of the pH/activity profile
erived from the polymer coating are much more relevant.

For octyl-Lecitase coated with PEI the optimal pH was  9. The
ctivity increased from pH 5–6, decreasing after that until it reached

 new maximum at pH 9. These two peak values observed with both
reparations coated with PEI can be due to changes in the intensity
f the PEI adsorption on the enzyme.

Using DS to coat the enzyme, octyl preparation also has the max-
mum activity at pH 9 with a drop in activity at pH 10, while the
ovalent preparation has its maximum at pH 8, a clearer maximum
han using any other preparation.

Thus, the polymer type and the immobilization protocol change
he final shape of the activity/pH curve of Lecitase Ultra, and the
ffect is different using the covalent or the adsorbed enzyme (in
he first case the changes are much more evident).

.4.2. Stability of the different preparations under different
onditions

Table 2 shows the half-lives of the 6 immobilized prepara-
ions after thermal inactivation at different pH values. The enzyme
oating may  have any kind of effect on enzyme stability, mainly
hen producing severe changes in enzyme activity. For example,

f the activity increased by the coating and this polymer moves
ue to the experimental conditions, this hyperactivating effect may
ecome lost at drastic temperature and produce an “apparent”
nzyme inactivation. Table 2 shows that in general some stabiliza-

ion effects may  be found after enzyme coating, suggesting that this
yperactivating effect was not lost by incubation under those con-
itions. Once again, this depends on the immobilized preparation
nd the polymer used. At pH 5, PEI coating significantly increased
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the stability of both enzyme preparations (by around 6-folds), while
DS coating have a lower effect (3–4 folds). At pH 7, PEI improved
by a two-fold factor the half-life of the octyl preparation, while
DS improved 3 times the stability of the covalent preparation and
reduced by the half the stability of the octyl preparation. At pH 9,
only a 3-folds increase in the stability of the covalent preparation
may  be found using DS coating.

Fig. 5 shows the inactivation of the 6 biocatalyst in 30%
acetonitrile (chosen to have a rapid enough inactivation rate).
CNBr-Lecitase had an improved stability after incubation with
both polymers, by 6–7 folds using PEI and by around 30 folds
using DS. The positive effect of the polymer coating may  be
related to a hydrophilization of the enzyme nano-environment
that can produce some partition of the organic solvent away
from the enzyme [36,37]. As the enzyme may  be exposed to
lower solvent concentration, this produces a significant improve-
ment on the enzyme stability. On the other hand, this effect
was lower in octyl-Lecitase probably because the enzyme may
be desorbed from the support using this concentration of solvent
(some protein could be detected in the supernatant after inactiva-
tion).

Thus, the coating of the immobilized-Lecitase with DS or PEI per-
mitted in some instances to increase the enzyme stability, and did
not present a significant negative effect under any circumstance,
although PEI produced a certain hyperactivation of the enzyme.
This positive effect depends on the immobilization strategy and on
the polymer used.

3.4.3. Specificity of the different Lecitase preparations
It has been widely shown that immobilization and chemical

modification alter lipase properties [17], therefore the effect of the
polymer coating on enzyme activity versus a substrate may be dif-
ferent to the effect versus other substrate. Table 3 shows the activity
of the different Lecitase preparations versus different esters with
different carboxylic acids, an aliphatic one (ethyl-hexanoate), an
aromatic one (ethyl phenylacetate) and an aromatic acid, with a
hydroxyl group in alpha position (mandelic acid), at 3 different pH
values. Mandelic acid is a chiral compound, thus, R and S isomers
have been analyzed.

Starting with ethyl-hexanoate, the octyl preparation is much
more active than the covalent one. In fact, the activity of the CNBr-
Lecitase was detected only at pH 7. The octyl preparation presented
the maximum activity at pH 7 versus this substrate, in opposition
to the results using p-NPB.
The modification of the octyl preparation with DS produced a
very significant drop in activity, by around 50%, at pH 5 and 7, and
to 30% at pH 8.5. The modification with PEI produced a very signifi-
cant increase in activity at pH 5, almost 8-fold, being the pH where
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se. Squares, Dashed line: unmodified preparation; Triangles, solid line: PEI coated
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he maximum activity is found for this substrate and biocatalyst, a
oderate increase at pH 7 (around 15%) and a significant decrease

f activity at pH 8.5 (by a 60%).
Using the covalent preparation, some results are even more

urprising. The activity of the preparation increased at pH 5 after
ncubation in PEI, becoming in the same range of activity as the PEI-

odified octyl-Lecitase (when the activity could not be detected
efore the modification). At pH 7, the increase in activity is much
maller (just a 15%) and at pH 8.5, the activity is still undetectable.
sing the modified CNBr-Lecitase with DS, the activity was only
etected at pH 7, and was 5 times lower than that of the unmodified
iocatalyst.

Using phenylacetate, the covalent preparation was  the most
ctive, around 15 folds at pH 7 and 8.5 and by 30 times at pH 5.
oth preparations had the maximum activity at pH 7.

The incubation of the octyl-Lecitase with PEI permitted to
reatly increase the activity at pH 5 (30 folds), reaching levels sim-
lar to that of the unmodified CNBr preparation. However, at pH 7
he activity decreased by a 15% and 4 folds at pH 8.5. On the other
and, the coating with DS decreased the enzyme activity in all cases
ompared to unmodified biocatalyst.

Using the covalent preparation, the picture is quite different.
EI effects are similar, with a significant increase at pH 5 (but this
ime only doubling the activity of the unmodified enzyme), a slight
ecrease at pH 7 (to 85%), and a more significant decrease at pH 8.5
to 20%). Using DS as coating agent, the activity decreased compared

o unmodified CNBr-Lecitase at all studied pH values. However, at
H 8.5 the activity of this DS modified enzyme is higher than that
f the PEI-coated preparation.

able 3
ctivity of different Lecitase preparations versus different substrates. Experimental detai
tate;  RMM: R methyl mandelate., nda: no detectable activity. Activity is given as U/mg.

pH/substrate (R/S activity ratio) Ac

CNBr CNBr-PEI C

pH 5/EH nda 15.0 ± 1 n
pH  7/EH 0.9 ± 0.05 1.0 ± 0.05 0
pH  8.5/EH nda nda n

pH  5/MPA 0.39 ± 0.02 0.82 ± 0.02 0
pH  7/MPA 1.93 ± 0.05 1.60 ± 0.05 1
pH  8.5/MPA 1.63 ± 0.05 0.4 ± 0.02 1

pH  5/R-MM 14.2 ± 0.5 16 ± 1 

(VR/VS)  (0.55 ± 0.1) (0.55 ± 0.1) (0
pH  7/R-MM 170 ± 20 160 ± 20 1
(VR/VS)  (1.21 ± 0.1) (1.22 ± 0.1) (
pH  8.5/R-MM 190 ± 20 190 ± 20 1
(VR/VS)  (1.6 ± 0.1) (1.7 ± 0.1) 
ion was  performed as indicated in Methods section. 100% relative activity was the
s, Dashed line: unmodified preparation; Triangles, solid line: PEI coated biocatalyst;

Using the most complex substrates, R and S methyl mandelate,
results were again quite different for the different preparations. The
covalent preparation is more active than the octyl-Lecitase (almost
100 fold at pH 8.5 for the R-isomer). The maximum activity for
the covalent preparation is obtained at pH 8.5; while the adsorbed
enzyme had this maximum at pH 7 (different to the values found
using the other substrates). Both enzymes have the lowest activity
at pH 5.

Moreover, the covalent preparation had almost no discrim-
ination between both isomers and the small enantiopreference
depended on the pH. At pH 7 and 8.5, the R isomer is preferred
(VR/VS is 1.2 or 1.6), and at pH 5 the preferred one is the S (rate
ratio is 0.6). The octyl-Lecitase showed a preference by the S iso-
mer, with rates ratios around 0.5 at pH 5 and 7, and 0.26 at pH
8.5.

The PEI coating of the octyl preparation increased the activity
versus the R isomer at all pH values, from 2-times at pH 7 to 6-
times at pH 8.5. The rates ratios remain in similar values, only at
pH 8.5 there is a significant worsening of this parameter. DS coating
produced a decrement of enzyme activity at all pH values (by under
a 50% at all pH values).

Using the covalent preparation, the PEI treatment had no signif-
icant effect on the activity versus the R isomer or activity ratios at
any pH value. DS has a reduced decrease on the activity (maximum
30% at pH 5), and permitted to slightly increase the activities ratios
at pH 8.5.
Thus, the effects of the polymer modification were strongly
dependent of the substrate, experimental conditions, and immo-
bilization protocol. The effects of the PEI coating varied from an

ls may be found in methods section. EH: Ethyl heptanoate; MPA, methyl phenylac-

tivity of each Lecitase preparation (×103)

NBr-DS Octyl Octyl-PEI Octyl-DS

da 2.35 ± 0.05 17.0 ± 1 2.55 ± 0.1
.16 ± 0.02 12.9 ± 1 14 ± 01 1.12 ± 0.05
da 2.5 ± 0.2 7.5 ± 0.5 0.87 ± 0.05

.08 ± 0.01 0.013 ± 0.002 0.4 ± 0.02 nda

.60 ± 0.05 0.12 ± 0.1 0.11 ± 0.01 0.051 ± 0.002

.20 ± 0.05 0.10 ± 0.01 0.20 ± 0.02 0.071 ± 0.002

10 ± 1 2.4 ± 0.1 9.5 ± 0.5 1.3 ± 0.1
.49 ± 0.1) (0.41 ± 0.05) (0.53 ± 0.1) (0.34 ± 0.1)
40 ± 10 5.6 ± 0.2 12.9 ± 0.3 3.9 ± 0.1
1.3 ± 0.1) (0.46 ± 0.1) (0.63 ± 0.05) (0.47 ± 0.05)
60 ± 15 2.1 ± 0.4 13.9 ± 3 5.0 ± 1
(2 ± 0.2) (0.26 ± 0.4) (0.72 ± 0.5)
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ncrement on enzyme activity of 30 folds to decreases of 4 folds,
epending on the substrate and the conditions. The DS had never a
lear positive effect on the activity, but while in certain conditions
nd with certain substrates the decrease is very small, in other cases
t became very significant.

The effects of the pH in this case may  be based on how the poly-
er  coating affect the movements of the enzyme, but also in how

he pH strengthen or weaken the interactions with the enzyme.
The hypothesis to explain these heterogeneous results is that the

ecitase coating with the ionic polymers produced some distortion
n the enzyme structure or just avoided the full movement of the
id. These changes in the enzyme structure may  produce changes in
he conformation of the active center of the enzyme, and this “new”
ctive center conformation may  be more or less efficient depending
n the substrate. It is similar to generate a “new lipase” that may
e better for some substrates and worst for other.

. Conclusions

The incubation of immobilized Lecitase in ionic polymer solu-
ions permits to coat the enzymes with the polymer, and this
oating produced very significant changes in enzyme properties.
EI coating permits to increase the enzyme activity versus most
ubstrates, mainly at pH 5, while DS usually produced a decrement
n enzyme activity. However, the effects of the coating were not
imilar using CNBr-Lecitase or octyl-Lecitase, and did not have the
ame qualitative effect using any substrate or experimental con-
itions. The increase of activity caused by PEI coating seems to be
nrelated to the stabilization of the open form of the Lecitase, thus,
he effects may  be found on the generation of a new enzyme struc-
ure, which seems to have some positive effects on enzyme activity.
hus, the effect of an enzyme modification must be evaluated in the
xact substrate that is going to be utilized and not in other, because
he results cannot be even qualitatively similar

Moreover, the coating with both DS and PEI produced some ben-
ficial effects on enzyme stability under certain conditions. Again,
his positive effects depends on the preparation and on the inacti-
ation conditions. Considering the improved activity that the PEI
oating produce on Lecitase, this positive effect of the polymer
oating on enzyme stability suggests that the polymer may  remain
dsorbed to the enzyme even at high temperature.
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a  b  s  t  r  a  c  t

Lecitase  Ultra  has  been  covalently  immobilized  on cyanogen  bromide  cross-linked  4% agarose  (CNBr)
beads,  maintaining  70%  of the initial  activity.  The  activity  of  the  immobilized  enzyme  was improved
in  the  presence  of  Triton  X-100,  sodium  dodecyl  sulfate  (SDS),  and  cetyltrimethyl  ammonium  bromide
(CTAB)  (e.g.,  up to  800%  when  using  CTAB).  However,  CTAB  and  Triton  X-100  presented  a negative  effect
on enzyme  stability  even  at low  concentrations,  and  SDS  cannot  be  used  for a long  time  at  1% concen-
tration.  To  maintain  the  hyperactivated  conformation  of  the  enzyme  in  the  absence  of  detergent,  ionic
polymers  were  added  during  incubation  of  the immobilized  enzyme  in  the presence  of  detergents.  Coat-
olid-phase physical modification
ioimprinting

ing  the  immobilized  enzyme  with  polyethylenimine  in  aqueous  buffer  (PEI)  produced  a  3-fold  increase  in
enzyme activity.  However,  in the  presence  of  0.1%  SDS  (v/v),  this  coating  produced  a 50-fold  increase  in
enzyme  activity.  Using  PEI  and  0.01%  (v/v)  CTAB,  the  Lecitase  activity  decreased  to 10%.  Using  irreversible
inhibitors,  it  could  be shown  that the PEI/SDS-CNBr-Lecitase  preparation  allowed  its catalytic  Ser  to be
more  accessible  to the  reaction  medium  than  the unmodified  CNBr-Lecitase.

©  2014  Elsevier  Ltd. All  rights  reserved.
. Introduction

The improvement of enzyme activity is one of the most interest-
ng targets of biocatalyst design. This increase in activity has been
chieved by modifying the enzyme features using several tools,
uch as site-directed mutagenesis [1], directed evolution [2,3] and
hemical modification [4,5], among others.

However, it must be considered that, in most cases, enzymes are
sed at the industrial level in an immobilized form to permit their
euse (if the immobilized enzyme is stable enough) [6,7]. Thus, it
ay  be interesting to develop strategies to improve enzyme activity

uring the preparation of the biocatalyst, which will be compati-

le with the strategy of directly improving enzyme performance
ia genetic tools [5,8]. Immobilization is, in many cases, associated
ith a decrease in enzyme activity for various reasons (e.g., enzyme
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SIC, C/ Marie Curie 2, Campus UAM-CSIC, Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain.
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ttp://dx.doi.org/10.1016/j.procbio.2014.05.009
359-5113/© 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
distortion, diffusion problems, steric problems). However, a proper
immobilization protocol can maintain, and even increase, the activ-
ity of the enzyme [9]. The improvement in activity may  be found
in some cases by preventing some of the reasons for a reduction
in enzyme activity, such as inhibition or distortion, while in other
cases by producing a more active enzyme conformation [10].

Lipases have a catalytic mechanism called interfacial activation
[11–13]. The active center is isolated from the reaction medium by
an oligopeptide chain called “flap” or “lid” [14,15]. The internal face
of the lid is hydrophobic and interacts with the hydrophobic areas
surrounding the active center. This lid can be moved out exposing
this very hydrophobic pocket to the medium. This conformation
is unstable in an aqueous medium, causing the enzyme molecules
to be in the “closed” conformation (i.e., without activity) most of
the time. In the presence of its natural substrate (a drop of oil), the
hydrophobic pocket permits the adsorption of the enzyme on its
surface, stabilizing the open and active conformation of the lipase,
and enabling the lipase to act in the interface of the oil drop and

the aqueous system.

Lipases have also been hyperactivated during biocatalyst prepa-
ration by using conditions in which the enzyme structure is
open and able to be further stabilized in this conformation. In

dx.doi.org/10.1016/j.procbio.2014.05.009
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hese cases, the open conformation has typically been produced
y using detergents; these amphipathic molecules stabilize the
pen conformation of the lipases [16,17] but may also act as
nhibitors [18], leading to its inactivation [19,20]. Thus, lipases have
een lyophilized [21], precipitated and cross-linked [22], ionically
dsorbed [23], or cross-linked with glutaraldehyde [4] in the pres-
nce of detergents to permit the freezing of the open form, so that
he active and open conformation will persist after the detergent is
liminated.

Additionally, the solid-phase physical-coating of enzymes with
onic polymers is reportedly a quite simple and rapid method for the

odification of enzyme activity [5]. This coating with ionic poly-
ers has been proposed as a way to improve enzyme stability under

ertain conditions [24] (e.g., presence of organic solvents or oxygen
y secluding these hydrophobic reagents from the enzyme environ-
ent [25,26], preventing enzyme dissociation [27]). In some cases,

he polymer coating of lipases has been reported to enhance the
atalytic behavior of the enzyme (e.g., specificity) [28–30].

Lecitase Ultra is a commercial phospholipase A1 developed
ainly for degumming processes [31], although phospholipases A1
ay  have different uses [32–36]. This enzyme has been obtained

rom the fusion of the genes of the lipase from Thermomyces lanug-
nosus (to achieve good stability) and the phospholipase from
usarium oxysporum (to obtain the phospholipase activity) [31].
his enzyme has been found to behave as a standard lipase, with the
apacity to be adsorbed on hydrophobic surfaces (e.g., hydrophobic
upports) [37] and to present broad specificity [38–46].

Thus, in this paper we have tried to obtain the stabilized open
onformation of Lecitase Ultra, immobilized on cyanogen bromide
garose by covalent attachment, through physical modification
ith ionic polymers, “via ionic crosslinking” after activation by
etergents.

. Materials and methods

.1. Materials

Lecitase was a kind gift from Novozymes (Spain)
16 mg  protein/mL having a pNPB activity of 5.6 U/mg pro-
ein). Cyanogen bromide cross-linked 4% agarose (CNBr) beads
ere from GE Healthcare (Pollards Wood, UK). Polyethyleneimine

branched PEI, Mn  10,000, Mw 25,000 Da), dextran sulfate (DS,
verage Mw,  9000–20000 Da) p-nitrophenyl butyrate (p-NPB),
riton X-100, sodium dodecylsulphate (SDS), cetyltrimethylam-
onium bromide (CTAB) and diethyl p-nitrophenylphosphate

D-pNPP) were from Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO,  USA).

.2. Determination of enzyme activity

This assay was performed by measuring the increase in
bsorbance at 348 nm produced by the released p-nitrophenol
n the hydrolysis of 0.4 mM p-nitrophenyl butyrate (p-NPB) in
00 mM sodium phosphate at pH 7.0 and 25 ◦C (ε under these con-
itions is 5150 mol−1 cm−1). To start the reaction, 50–100 �l of the

ipase solution or suspension was added to 2.5 mL  of the substrate
olution. One international unit of activity (U) was defined as the
mount of enzyme that hydrolyzes 1 �mol  of p-NPB per minute
nder the conditions described previously. In some instances, the

tudied detergents (to a maximum concentration of 0.1% v/v) were
dded before proceeding with the activity determination. Protein
oncentration was determined using Bradford’ method [47] and
ovine serum albumin was used as the reference.
emistry 49 (2014) 1511–1515

2.3. Immobilization of Lecitase on CNBr-agarose beads

A volume of 2.8 mL  of commercial Lecitase was  diluted in
67.5 mL  of 5 mM sodium phosphate containing 0.05% (v/v) SDS at
pH 7 and 4 ◦C. Then, 15 g of wet CNBr-support was added. Activ-
ities of supernatant and suspension were followed using pNPB.
The enzyme-support immobilization was  ended by incubating the
support with 1 M ethanolamine at pH 8 for 12 h. Finally, the immo-
bilized preparation was washed with abundant distilled water. The
immobilization yield was  over 90% and the expressed activity was
70% [48].

2.4. Coating of immobilized Lecitase by ionic polymers

The previously optimized protocol was  been followed for coat-
ing of immobilized Lecitase with ionic polymers [49]. 10 g of wet,
immobilized Lecitase were added to 100 mL of PEI at pH 7 or DS
at pH 5 (1 mg/mL). In some instances, the detergent at the desired
concentration was added 2 min  before adding the polymer, keeping
this mixture under gentle stirring for a maximum of 24 h. Activity
was followed during the incubation by the p-NPB activity protocol
as described above.

2.5. Analysis of the effect of the detergents on the stability of
different CNBr-Lecitase

To check the stability of the enzyme derivatives in the presence
of detergents, 1 g of immobilized enzyme was  suspended in 5 mL
of 10 mM sodium phosphate at pH 7 at 25 ◦C. Periodically, samples
were withdrawn, and the activity was measured using pNPB. A sus-
pension of CNBr-Lecitase in the absence of detergent was used as
a reference. The activity value obtained using the reference sus-
pension and adding to the reaction mixture the equivalent amount
of detergent in each sample (to discriminate inhibitory/activating
effects of the detergent present in the problem suspensions) was
taken as 100% activity.

2.6. Irreversible inactivation of immobilized Lecitase in the
presence of D-pNPP

Different lipase-immobilized preparations (0.8 g) were sus-
pended in 5 mL  of 100 mM sodium phosphate buffer solution at
pH 7 and 25 ◦C. Then, D-pNPP was  added up to a concentration
of 1 mM.  Samples of this suspension were withdrawn periodically,
and their activities were checked using the p-NPP assay.

3. Results

3.1. Effect of the detergent in enzyme properties

Three detergents with different characteristics were tested:
CTAB, a cationic surfactant; SDS, an anionic surfactant; and Triton
X-100, a nonionic surfactant. Fig. 1 shows the effects on enzyme
activity of each detergent. In the range of concentrations stud-
ied, CNBr-Lecitase was  hyperactivated in most cases. The highest
hyperactivation was  detected using CTAB (almost 8-fold), and the
effect increased with the increase in detergent concentration. SDS
had a positive effect at low concentrations (increasing the activity
by twofold at 0.01%). However, at 0.1% SDS, the activity was lower
than in the absence of SDS. Triton X-100 showed a low effect on
enzyme activity at low detergent concentrations but at 0.1%, the
activity was  almost 3-fold higher than the control.
Furthermore, the immobilized preparation was  incubated in
the presence of these detergents to determine their effect on the
stability of the enzyme (Table 1). Using 0.1% SDS, the observed
activity after 24 h was  almost 100%, while with 0.1% Triton X-100,



J.C.S. dos Santos et al. / Process Biochemistry 49 (2014) 1511–1515 1513

Fig. 1. Effect of detergents in immobilized Lecitase activity. Activity was  determined
using pNPB as indicated in Section 2, calculating the activity after a maximum of
180  s. Triangles: SDS, squares: CTAB, circles: Triton X-100.

Table 1
Effect of the presence of detergents on the activity of CNBr-Lecitase. CNBr-Lecitase
was  incubated at pH 7 and 25 ◦C in 25 mM sodium phosphate with the indicated
concentration of detergent for 24 h. Then, the preparations were washed and the
biocatalyst activity was  measured using the p-NPB assay (see Section 2).

Detergent Concentration (%), (V/V) Recovered activity (%)a

NONE 100
Triton X-100 0.1 60 ± 3
Triton X-100 0.01 80 ± 3
SDS 0.1 100 ± 5
SDS 0.01 100 ± 4
CTAB 0.1 >10
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Fig. 2. Effect of SDS concentration and incubation time on the activity of immo-
bilized Lecitase in presence or absence of PEI. Experiments were performed as
described in Section 2. PEI was added after 10 min  of incubation with the deter-
gent. Dashed line, empty squares: CNBr-Lecitase incubated with 0.1% SDS, rhombus:
CNBr-Lecitase incubated with 0.002% SDS and PEI, circles: CNBr-Lecitase incubated
CTAB 0.01 60 ± 2

a 100 is the initial activity of the biocatalyst.

he activity decreased slightly, and with CTAB, the activity rapidly
ecreased. The recovered activity after 24 h was  80% using Triton
-100 and 10% using CTAB. The activity recovery was  higher in both
ases with 0.01% of both detergents.

Although the 3 detergents presented positive effects on enzyme
ctivity, their presence in the solution had a negative effect on
nzyme stability; the effect was more significant with the most
yperactivating detergent (CTAB). Therefore, using SDS, it was  pos-
ible to use up to 0.1%, which presented the highest hyperactivation
ffects; the maximum concentration that could be used for a pro-
onged time period was 0.01%. The positive effects of the detergents
n lipase activity are most likely, at least partially, due to the stabi-
ization of the open conformation of the enzyme, although some
ther positive changes in the enzyme structure cannot be dis-
egarded. The negative effects could be due to distortion of the
nzyme structure or inhibition of the enzyme activity. Thus, in the
ext set of experiments, we tried to stabilize the different enzyme
tructures promoted by the detergents by coating the enzyme with
onic polymers because these modified enzymes could present dif-
erent activities.

.2. Effect of incubation of the immobilized enzyme in the
resence of polymers and detergents

Previously, we have shown that the incubation of the CNBr-
ecitase with PEI produced an increase in enzyme activity by 3

imes, while DS produced a 50% decrease in the activity [49]. Here,
e incubated CNBr-Lecitase in different concentrations of deter-

ents followed by DS or PEI addition to stabilize the modified
orm. Fig. 2 shows the incubation of the immobilized enzyme with
with 0.01% SDS and PEI, triangles: CNBr-Lecitase incubated with 0.05% SDS and PEI,
squares: CNBr-Lecitase incubated with 0.1% SDS and PEI.

different concentrations of SDS. In the absence of polymer, the
addition of surfactant raised the enzyme activity approximately
2-fold, and the activity remained almost unchanged after 24 h of
incubation at the maximum SDS concentration employed (0.1%).
After washing the enzyme in a buffer solution, the initial activity
was recovered, losing the “hyperactivation” caused by the pres-
ence of detergent during the activity determination. When PEI is
added to the enzyme suspension after several minutes of incu-
bation in SDS, the activity strongly increased, and this increase in
activity is higher as the SDS concentration increased, after 30 min
the activity remained unaltered for 24 h. For example, while the
PEI coating in the absence of detergent induced a 3-fold increase
in activity [49], the presence of 0.1% SDS before the PEI addition
improved the activity approximately 45–50 times the activity of
the immobilized enzyme. After washing the coated preparations
with water, the activity of the immobilized enzyme coated with
PEI in the presence of SDS maintained similar levels of hyperacti-
vation after washing, even after one month of incubation at 25 ◦C
and pH 7. Coating the CNBr-Lecitase preparation with DS led to a
decrease of approximately 50% of the initial activity in either pres-
ence or absence of SDS, after washing the preparations to eliminate
the detergent (Table 2).

Using 0.01% (v/v) CTAB in absence of ionic polymers, the activ-
ity decreased to approximately 70% after 24 h (Table 2). If PEI is
added to the solution containing CTAB, an initial hyperactivation
is present, similar to that found using PEI in the absence of surfac-
tants (results not shown), but after 24 h, the activity was lower than
the native CNBr-Lecitase. After washing to eliminate the detergent,
the activity decreased to approximately 10% (Table 2). However,
when using DS, the results were quite different. In this case, using
0.01% CTAB caused some hyperactivation (150%) to be detected
after washing the preparations (Table 2).

Using 0.01% (v/v) of Triton X-100, in the absence of polymers, the
activity slightly decreased after 24 h (15–20%) (Table 2). In the pres-
ence of PEI, the biocatalyst activity was  4-fold higher, slightly higher
than when using PEI in the absence of the surfactant (Table 2).

When using DS after Triton X-100 incubation, the final activity
was approximately 15%, lower than the use of DS in the absence
of detergent (Table 2).
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Table 2
Activity recovery on CNBr-Lecitase incubated in polymers and/or detergents. Coat-
ing of the enzyme is described in Section 2. Activity was determined using pNPB
as  the substrate. Polymer was added to the suspension after incubation with the
detergent. The activity is given a relative activity (100 corresponds to the unmodi-
fied enzyme) after 24 h of incubation in detergent and/or polymer, washing with
water and incubation at 25 ◦C in aqueous buffer for an additional 24 h.

Detergent Concentration (%) (v/v) Polymer Relative activity

None None 100 ± 5
None PEI 300 ± 10
None DS 50 ± 2

SDS  0.1% None 100 ± 5
SDS  0.002 PEI 800 ± 30
SDS  0.01 PEI 3000 ± 100
SDS  0.05 PEI 4000 ± 150
SDS  0.1 PEI 5000 ± 150
SDS  0.002 DS 50 ± 3
SDS  0.01 DS 45 ± 2
SDS  0.05 DS 55 ± 2
SDS  0.1 DS 50 ± 2

CTAB 0.01 None 70 ± 5
CTAB 0.01 PEI 10 ± 0.2
CTAB 0.01 DS 150 ± 5

Triton X-100 0.01 None 85 ± 5
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Fig. 3. Inhibition of different Lecitase preparations using D-pNPP. Inhibition condi-
Triton X-100 0.01 PEI 400 ± 20
Triton X-100 0.01 DS 15 ± 3

SDS has mainly positive effects with PEI, while CTAB (which has
 negative effect on enzyme stability) has a certain positive effect
n enzyme activity using DS, which is surprising because DS had a
egative effect on enzyme activity and it would be expected that it
ould favor the accumulation of CTAB in the enzyme environment.
pparently, many different factors are simultaneously contributing

o the system and thus a simple explanation of these results cannot
e given. Nevertheless, in some cases, a very important hyperacti-
ation has been identified.

Thus, using p-NPB as a substrate, the most positive effect on
nzyme activity was using SDS followed by PEI coating, producing a
reparation of CNBr-Lecitase, approximately 50-times more active
han the unmodified preparation.

.3. Study of the accessibility of the catalytic Ser to the medium

To check if this modified biocatalyst presented a catalytic serine
hat is more accessible to the medium than the native CNBr prepa-
ation, both Lecitase derivatives were incubated with D-pNPP to
nalyze the rate of irreversible inhibition [17]. Fig. 3 shows that
NBr-Lecitase coated with PEI is inhibited even slower than the
nmodified CNBr-Lecitase. However, if the PEI coating was  per-
ormed in the presence of SDS, the inactivation rate becomes faster
han that of the CNBr-Lecitase preparation.

Thus, the CNBr-Lecitase incubated in SDS and coated with
EI allowed the catalytic Ser to be more exposed to the reac-
ion medium than the unmodified counterpart, suggesting that
he Lecitase biocatalyst is stabilized in the open form, while the
ntreated Lecitase preparation is in an equilibrium between open
nd closed forms.

However, the high hyperactivation observed with p-NPB as a
ubstrate (approximately 50-times) did not fit with the increase in
he inhibition rate (3–4-fold compared to the PEI coated enzyme
lone), suggesting that there are some more causes for this hyper-
ctivation than just the stabilization of an open conformation of the
nzyme. In fact, it has been reported that some detergents hyper-

ctivated Lecitase immobilized on octyl-agarose, which is already
n the open conformation of the enzyme [48].

PEI coating in the absence of detergent increased enzyme activ-
ty (3-fold) [49] while it reduced the irreversible inhibition rate
tions are described in Section 2. Inactivation was followed using p-NPB activity.
Squares: CNBr-Lecitase; triangles: CNBr-Lecitase – SDS coated with PEI; circles:
CNBr-Lecitase-PEI.

by D-pNPP, suggesting that PEI can promote some conformational
changes that make the enzyme more active but not in a manner that
is related to the stabilization of the open conformation of Lecitase.
Seemingly, in the presence of SDS, these conformational changes
produced by the polymer are even more positive.

4. Conclusions

CNBr-Lecitase activity may  be increased by incubation with low
concentrations of detergents, the final activity resulting from sev-
eral factors: stabilization of the open form of the lipase, inhibition
and enzyme distortion. However, in addition to the downstream
complications in industrial use, detergents have some deleterious
effects on Lecitase properties, mainly affecting its stability. Incu-
bation of this immobilized preparation in detergent solutions and
further coating of the enzyme with ionic polymers has permitted
us to obtain hyperactivated preparations. Nevertheless, it was  nec-
essary to select the proper polymer and detergent to maximize
the positive effects, and this selection must be based on empirical
studies due to the complexity of the process involved. More-
over, it is expected that this strategy may  be useful for obtaining
hyperactivated lipase preparations of other covalently immobilized
preparations. In this case, incubation in SDS of the immobilized
Lecitase followed by coating with PEI improved the activity by 50-
fold, stabilizing the open and active conformation of the lipase,
with a higher exposition of the catalytic Ser, which may  (at least
partially) explain this increase in activity. Other polymers, such
as DS, or other detergents (CTAB and Triton X-100), produced a
much more reduced, and in some cases even negative, effect on
enzyme activity. The interaction of the polymer with the protein
may  promote different effects that can drive to a final tuning of
enzyme properties [49]: the overall hydrophilization of the enzyme
surface may  alter the closing/opening equilibrium, these polymers
may  generate some hindrances to the movements of the lid or can
favor partition of different substances. The polymer effects can be
different depending on its cationic or anionic nature, because of the
area involved in the polymer/enzyme interactions.
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Cite this: RSC Adv., 2015, 5, 20639

Received 23rd December 2014
Accepted 16th February 2015

DOI: 10.1039/c4ra16926c

www.rsc.org/advances

This journal is © The Royal Society of C
of supports activated with divinyl
sulfone as a tool to immobilize and stabilize
enzymes via multipoint covalent attachment.
Application to chymotrypsin

Jose C. S. dos Santos,ab Nazzoly Rueda,ac Oveimar Barbosa,d Jorge F. Fernández-
Sánchez,e Antonio L. Medina-Castillo,f Teresa Ramón-Márquez,e Maŕıa C. Arias-
Martos,f Ma Carmen Millán-Linares,g Justo Pedroche,g Maŕıa del Mar Yust,g

Luciana R. B. Gonçalvesb and Roberto Fernandez-Lafuente*a

Divinyl sulfone (DVS) has been used to activate agarose beads. The DVS activated agarose resulted quite

stable in the pH range 5–10 at 25 �C under wet conditions, and can react rapidly with a-amides of Cys and

His, at pH 5–10, with Lys mainly at pH 10 and with Tyr in a much slower fashion. After blocking with

different nucleophiles, the support lost all reactivity, confirming that this protocol could be useful as

an enzyme–support reaction end point. Then, chymotrypsin was immobilized on this support at pH 5,

7 and 10. Even though the enzyme was immobilized at all pH values, the immobilization rate

decreased with the pH value. The effect of the immobilization on the activity depended on the

immobilization pH, at pH 7 the activity decreased (to 50%) more than at pH 10 (by a 25%), while at pH

5 the immobilization has no effect. Then, the effect of blocking with different reagents was analyzed.

It was found that blocking with ethylenediamine improved the enzyme activity by 70% and gave the

best stability. The stability of all enzyme preparations improved when 24 h incubation was performed

at pH 10, but the qualitative stabilization depended on the inactivation conditions. The analysis of the

amino acids of the preparation immobilized at pH 10 showed that Lys, Tyr and Cys residues were

involved in the immobilization, involving a minimum of 10 residues (glyoxyl agarose gave 4 Lys

involved in the immobilization). The new preparation was 4–5 fold more stable than glyoxyl agarose

preparation, considered a very stable one, and in some instances was more active than the free

enzyme (170% for the enzyme immobilized at pH 10). Thus, DVS activated supports are very promising

to permit the multipoint covalent attachment of enzymes, and that way to improve their stability.
1. Introduction

Immobilization is in many instances a compulsory step in the
design of a biocatalyst, as it is the simplest solution to the
problems generated by the solubility of the proteins in aqueous
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media, enabling the enzyme recovery and its separation from
the reaction medium.1–6 Immobilization also simplies biore-
actor design and control over the reaction.7–10

Thus, many researchers have focused their efforts on the use
of the “compulsory” immobilization step to improve other
enzymes properties, mainly the enzyme stability,9,11,12 but also
activity, specicity or selectivity.13–15

Enzyme stabilization via immobilizationmay be achieved via
different phenomena.16,17 Any enzyme molecule that is immo-
bilized and dispersed in the surface of a porous support cannot
suffer any intermolecular inactivation process (precipitation,
proteolysis, interaction with external hydrophobic inter-
faces).16,17 Moreover, a proper immobilization system may
permit to improve the enzyme stability by generating a favorable
enzyme environment,17–19 by avoiding the subunit dissociation
of multimeric proteins11 or by increasing the enzyme rigidity via
multipoint covalent attachment.6,10,12,14,20–22
RSC Adv., 2015, 5, 20639–20649 | 20639

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1039/c4ra16926c&domain=pdf&date_stamp=2015-02-20
http://dx.doi.org/10.1039/c4ra16926c
http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/RA
http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/RA?issueid=RA005027


RSC Advances Paper

Pu
bl

is
he

d 
on

 1
6 

Fe
br

ua
ry

 2
01

5.
 D

ow
nl

oa
de

d 
by

 I
ns

tit
ut

o 
de

 C
at

al
is

is
 y

 P
et

ro
le

oq
ui

m
ic

a 
(I

C
P)

 o
n 

20
/0

2/
20

15
 1

4:
00

:5
9.

 
View Article Online
Multipoint covalent attachment has revealed itself as one of
the most potent tools to improve enzyme stability.12,14,20,22 The
selection of the support, the immobilization conditions and the
reactive groups on enzyme and support are key points in the
preparation of enzyme biocatalysts stabilized via multipoint
covalent attachment.23,24

The support must offer at surfaces to the reaction with the
enzyme (e.g., agarose) and must present many reactive groups
on that surface.12 The immobilization conditions must favor the
enzyme mobility and the reactivity of the supports and enzyme
groups (moderate temperatures, alkaline pH values, long reac-
tion times).23,24 Finally, the reactive group on the support needs
to be able to react with enzyme moieties that are generally
abundant in the enzyme surface.12 Moreover, it must offer low
steric hindrances to the reaction with the enzyme groups, good
stability under immobilization conditions and be placed at a
moderate distance from the support surface to really transmit
the rigidity of the support to the enzyme.12 The number of
support groups suitable for producing very intense multipoint
covalent attachment is not very high. The supports activated
with glyoxyl,25,26 epoxyde27–29 and the versatile glutaraldehyde30,31

have offered good results in this topic and some industrial
enzymatic biocatalysts have been prepared using these chem-
istries. However, each of these active groups has some problems
which avoid their universal use, making very interesting to nd
some new protocols.

Glyoxyl supports have been described as very suitable to get
an intense multipoint covalent attachment.25 This good result
occurs even though the immobilization on this support only
involves the primary amino groups of the protein.25 However,
immobilization needs to be performed at alkaline pH value,
even proteins with low density of Lys cannot be immobilized26

and the end point of the reaction requires the use of borohy-
dride.32 Epoxy-supports may react with a wide range of protein
groups (amino, thiol, phenol, imidazole, carboxy),33 but they
have very low reactivity, even making a rst adsorption of the
enzyme on the support necessary to get a rst covalent immo-
bilization34–37 (this has been useful to develop epoxy hetero-
functional supports).38 Due to this low reactivity, a very intense
multipoint covalent attachment is hard to achieve compared to
glyoxyl supports.39 Glutaraldehyde activated supports have low
stability, and very low stability at alkaline pH,31 usually the best
results are achieved by modifying anionically exchanged
enzymes on amino supports (and that is not always positive for
the enzyme activity because it means a global enzyme surface
modication).30 Thus, the search of new reactive groups on the
support potentially useful to stabilize enzymes via multipoint
covalent attachment is still a demand in the biocatalyst design.

In this regard, supports activated with divinyl sulfone (DVS)
have been successfully used to immobilize some enzymes,40–47

but its potential use to stabilize the immobilized proteins and
some of the relevant features to determine their prospects as a
support for industrial immobilization of enzymes have not been
even analyzed.

Activation with DVS may be achieved in supports bearing in
its surface a very wide range of groups, like amino, thiol or
hydroxy groups.42,47,48 The reactive vinyl sulfone groups placed
20640 | RSC Adv., 2015, 5, 20639–20649
in the support can react with amino, phenol, imidazol or thiol
groups of the proteins,47,49 moieties that are frequently placed in
its surface, therefore useful to get many enzyme–supports
linkages.50

In this paper, we have analyzed the prospects of DVS-agarose
beads as support not just to immobilize enzyme, but to stabilize
enzymes viamultipoint covalent attachment. In literature there
are a lack of information on some key features of a support to be
considered a good support to produce an intense multipoint
covalent attachment. For example, the reactivity of the different
moieties of the proteins at different pH values and the stability
of the groups under immobilization conditions are very
important characteristic and have been analyzed for rst tome
ion this paper, also some alternatives as enzyme–support reac-
tion end-point have been compared. Then, a model enzyme,
bovine alpha-chymotrypsin, has been immobilized on the DVS-
support and the variables that determine the nal stabilization
have been studied. This enzyme has been selected because it
may be highly stabilized via multipoint covalent attachment; in
fact it has been highly stabilized aer immobilization on glyoxyl
agarose beads.51 The protocol of enzyme immobilization is
usually critical to take the maximum prot of the characteristics
of the support to achieve an intense multipoint covalent
attachment, it may be stated that good results may be achieved
only if a good support and a good immobilization protocol is
utilized.
2. Materials and methods
2.1. Materials

Divinyl sulfone, a-chymotrypsin from bovine pancreas, benzoyl-
L-tyrosine-p-nitroanilide (BTNA), ethylenediamine, ethanol-
amine, glycine, aspartic acid, cysteine and 2-mercaptoethanol
were purchased from Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO). The
a-amides of Lys, His, Tyr and Cys were purchased from Bachem.
Agarose beads 6% (w/v) were purchase from Agarose Bead
Technologies (ABT, Spain). All other reagents were of analytical
grade.
2.2. Methods

All experiments were performed by triplicate and the results are
reported as the mean of this value and the standard deviation
(under 10%).

2.2.1. Enzymatic assays. The activity of the soluble or
immobilized enzyme (30 mg mL�1) was assayed by determina-
tion of the increase in absorbance at 405 nm which accom-
panies the hydrolysis of the synthetic substrate BTNA (100 or
200 mL of soluble or suspended enzyme were added to 2.5 mL 50
mM sodium phosphate 40% ethanol, pH 7.0, containing 30 mL
of 40 mM BTNA in hexane : dioxane 1 : 1 (v/v) at room
temperature).23

In the determination of the effects of the pH value on the
enzyme activity, the followed protocol was similar but the buffer
in the measurements was changed according to the pH value
studied: 100 mM of sodium acetate at pH 5–0, sodium phos-
phate at pH 6.0–8.0 and sodium borate at pH 9–0 and pH 10.0.
This journal is © The Royal Society of Chemistry 2015
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At 25 �C, all the preparations remained fully stable aer incu-
bation for several hours at any of these pH values. The 3 values
suffered very slight variations with the change in the pH value.

2.2.2. Preparation of glyoxyl-agarose-support. The activa-
tion of agarose gels was done according to the procedure
previous described.25,26 The agarose beads were suspended in 1
M NaOH and 0.5 M NaBH4 (3 mL of solution per g of support).
This suspension was maintained in an ice bucket under
mechanical stirring, and glycidol was added drop wise in order
to reach a 2 M nal concentration. The resulting suspension
was gently stirred overnight at room temperature. The activated
gel was then washed with abundant distilled water.

Them, the glycidol activated support was incubated in a
solution of water containing 80 mmol of NaIO4 per wet gram of
beads (10 mL of oxidation solution per g of wet support). This
oxidative reaction was allowed to proceed for 2 h under mild
stirring at room temperature.52 Then, the glyoxyl support was
washed with an excess of distilled water and stored at 4 �C
under wet conditions.

2.2.3. Preparation of divinyl sulfone-support. A volume of
7.5 mL divinyl sulfone was added to 200 mL of 333 mM sodium
carbonate buffer at pH 12.5 and vigorously stirred until the
solution became homogeneous, then 10 g of agarose beads was
added and le under gentle agitation for 35 minutes. Then, the
support was washed with an excess of distilled water and stored
at 4 �C.

2.2.4. Determination of the reaction rates between DVS-
support and different amino acids. The pH of 10 mL of 2 mM
of amides with the a-amino acid of the amino acids His, Tyr, Lys
and Cys, was adjusted at pH 5.0 (100 mM, sodium acetate), pH
7.0 (100 mM, sodium phosphate) or pH 10.0 (100 mM, sodium
bicarbonate). Then, 1 g of DVS-support was added. Inert agarose
was used as a reference. The remaining amide in the superna-
tant wasmeasured periodically using an UV spectra (wavelength
was 220 nm) (Jasco V-630) and in some cases the concentration
was conrmed by HPLC (Spectra Physic SP 100) coupled to an
UV detector (Spectra Physic SP 8450).

2.2.5. Immobilization of the enzymes
2.2.5.1. Immobilization on glyoxyl-support. The immobiliza-

tion was performed suspending 10 g of wet support in 100mL of
chymotrypsin solution (maximum protein concentration was 1
mg mL�1), prepared in 50 mM sodium carbonate at pH 10.0–
10.1 at 25 �C for 3 h under continuous stirring.51 As a reaction
end point, derivatives were reduced by addition of solid NaBH4

(to reach a concentration of 1 mgmL�1). Aer gentle stirring for
30 min at room temperature, the resulting derivatives were
washed with abundant distilled water to eliminate residual
sodium borohydride.

2.2.5.2. Immobilization on divinyl sulfone-support. The
immobilization was performed suspending 10 g of wet support
in 100 mL of proteins solutions (maximum protein concentra-
tion was 1 mg mL�1), prepared in 50 mM sodium acetate at pH
5.0, sodium phosphate at pH 7.0 or sodium carbonate at pH
10.0, always at 25 �C. In some cases, the immobilized enzyme
preparations were incubated in 100 mL of 100 mM bicarbonate
at pH 10.0 and 25 �C for different times before stopping the
enzyme–support reaction by blocking the support. As a reaction
This journal is © The Royal Society of Chemistry 2015
end point, all the immobilized biocatalysts were incubated for
24 hours at room temperature in 1 M of different nucleophiles
(ethylenediamine, ethanolamine, glycine, aspartic acid,
cysteine or mercaptoethanol) dissolved in 100 mM sodium
carbonate at pH 10.0. Finally, the immobilized enzyme prepa-
rations were washed with an excess of distilled water and stored
at 4 �C.

2.2.6. Thermal inactivations. To check the stability of the
enzyme derivatives, 1 g of immobilized enzyme was suspended
in 5 mL of 50 mM sodium acetate at pH 5.0, sodium phosphate
at pH 7.0 or sodium carbonate at pH 9.0 at different tempera-
tures. Periodically, samples were withdrawn and the activity was
measured using BTNA. Half-lives were calculated from the
observed inactivation courses.

2.2.7. Determination of the amino acids involved on the
enzyme–support multipoint covalent attachment. The bonds
formed by the enzymes and the glyoxyl (aer reduction), or the
DVS supports (aer blocking) are highly stable and may stand
acid hydrolysis of proteins. This strategy has been used previ-
ously with very good results on different glyoxyl-immobilized
enzymes.23,24 The number of free amino acids of the different
biocatalysts was obtained by determining the amino acids of
each biocatalyst that could be released to the medium by the
method previously described by Alaiz et al.53 Briey, samples of
each derivative, containing 2–4 mg of enzyme, were hydrolyzed
with 6 N HCl at 120 �C and subsequently analyzed by high-
performance liquid chromatography (HPLC) aer derivatiza-
tion with ethoxymethylenmalonate, using D,L-a-aminobutyric
acid as internal standard, and a 300� 3.9 mm i.d. reverse-phase
column (Novapack C18, 4 mm; waters). Likewise, amino acid
composition of soluble chymotrypsin was also determined, in
the presence and absence of blocked DVS support to ensure the
lack of artifacts caused by the support. Concentrations (mol per
g protein) of each amino acid were determined and the number
of residues was calculated as followed:

Number of amino acid/molecule of chymotrypsin � amino acid

concentration in sample/amino acid concentration in

chymotrypsin.

2.2.8. Studies of enzyme structure and amino acid acces-
sibility. Protein structures were modeled using PyMol soware
version 0.99rc6.54 Surface accessibility (ASA) values of residues
from 1TCA were calculated by the web-based program ASA-
view.55 Solvent accessibility was divided into three classes:
buried, partially exposed and exposed, indicating, respectively,
the least, moderate and high accessibility of the amino acid
residues to the solvent.56,57
3. Results
3.1. Characterization of the DVS-agarose as a matrix to
immobilize proteins and stabilize them via multipoint
covalent attachment

3.1.1. DVS reactivity versus different amino acids under
different pH values. The scheme of the reaction between the
RSC Adv., 2015, 5, 20639–20649 | 20641
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Table 1 Reaction rates of the a-amides of different amino acids. The
experiments have been performed as described in Section 2. The
immobilization rates are given as mmol of immobilized amide per h
per g

Amino acid

Immobilization rates

pH 10 pH 7 pH 5

Lysine 14.20 � 0.5 1.09 � 0.2 0.04 � 0.01
Cysteine 24.80 � 1 5.60 � 0.4 2.60 � 0.1
Tyrosine 0.73 � 0.1 0.40 � 0.1 0.27 � 0.05
Histidine 21.00 � 1 7.33 � 0.8 1.67 � 0.2
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DVS and the agarose is shown in Scheme 1. A support to be used
in immobilization and stabilization of enzymes via multipoint
covalent attachment must have a good reactivity with groups
frequently placed in the enzyme surface. DVS has been reported
to react with hydroxyl, imidazol, amino or thiol groups.40–47,58

Thus, Lys, Tyr, His and Cys are the amino acids that can exhibit
a higher reactivity with the DVS-support.

Moreover, it may be expected that the reactivity of the
different amino acids with DVS may differ at different pH value.
This may open the opportunity to control the enzyme orienta-
tion by using conditions that can favor the reactivity of the
support with one group kind or another, changing the amino
acids involved in the rst covalent attachment.

To this purpose, the amides (to eliminate the reactivity of the
amino acid alpha-amino group) of Lys, Cys, His and Tyr were
offered to DVS-activated supports at pH 5.0, 7.0 and 10.0. Table
1 shows the results. As expected, the highest immobilization
rates for all amino acids were observed at pH 10.0 and the
lowest at pH 5.0.

Lys, the most abundant residues among the studied ones
had a good reactivity at pH 10.0, which drastically decreased at
pH 7.0 and even more at pH 5.0. Cys and His are the most
reactive groups at all studied pH values, decreasing the reac-
tivity when the pH value was lowered in a slower fashion than
Lys, while Tyr is the less reactive group, except at pH 5.0 where it
is more reactive than Lys. Thus, it seems that at pH 5.0 the Lys
residues will play an irrelevant role in the rst immobilization
of an enzyme on DVS activated supports even being the most
abundant group, because the ionization degree of its amino
group. At lower pH value, it is expected that the terminal amino
group may be more relevant in the immobilization of the
enzyme. The terminal amino group should have a pK value 2–3
unit below that of the Lys (10.7), thus its reactivity at low pH
value should be much more signicant than that of the Lys
residues, mainly at pH 5.0.

3.1.2. DVS stability under different experimental condi-
tions. The usefulness of a support to immobilize enzymes at
industrial level may be marked by the stability of the active
groups under different conditions. This may affect the storage
(i.e., it is simpler if the support may be stored under wet
conditions at 25 �C that if it requires to be conserved under dry
conditions at �20 �C). Stability of the support groups also
Scheme 1 Activation of agarose with DVS and reaction of DVS activated

20642 | RSC Adv., 2015, 5, 20639–20649
determines the range of conditions where the support can be
used in the enzyme immobilization. Another point to be
considered is that only if the support reactive groups are stable
enough, the support surface may be fully covered of enzyme
molecules because this may require a relative long time. On the
contrary, if the support groups are instable, it is possible that
they become inactivated before the full support surface is
coated with enzyme. Multipoint covalent attachment usually
requires a quite long time, as the support and the enzyme are
quite rigid structures that need to get the correct alignment to
get an intense multipoint covalent attachment under condi-
tions where the support and enzyme have a good reactivity
attachment.23,24 This makes that only supports having good
stability may be used in the long term incubation necessary to
get an intense multipoint covalent.

In order to check the stability of the DVS groups under
different conditions that could be useful to immobilize
different enzymes, the supports were incubated at pH values
ranging from pH 4.0 to pH 10.5 at 25 �C.

Periodically, samples were extracted and their reactivity
versus N-alpha-amide-Lys at pH 10.0 was evaluated. Aer 24 h of
incubations at 25 �C, there was no difference in the reaction rate
between the Lys-amide and the DVS support in all conditions,
which means that the support remained fully reactive in this
range of pH values. At pH 7.0 and 25 �C, aer 60 days, the
reactivity of the support did not suffer any relevant decrement
(less than 5%). The stability was really high even at 36 �C, over
90% of the reaction rate versus Lys was observed aer 60 days of
incubation at pH 7.
supports with proteins.

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2015
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Thus, storage seems to be possible even under wet condi-
tions at pH 7.0. Moreover, DVS supports seem to be useful to
immobilize enzymes at 25 �C in a broad range of pH values, also
useful to get multipoint covalent attachment (even at pH 10.0 in
24 h the reactivity of the support is maintained).

3.1.3. Reaction end point. The usefulness of a support to
immobilize enzymes, and more if the nal goal is to have a
highly stabilized biocatalyst, is favored if there is some simple
protocol to eliminate the chemical reactivity of the support with
the enzyme when the desired degree of enzyme–support reac-
tion has been achieved. This will permit the full control of the
enzyme–support reaction, otherwise during operation the
enzyme and the support can produce new covalent bonds that
can drive to the inactivation of the enzyme by stabilizing inac-
tive enzyme structures. To this goal, the DVS support was
blocked by incubation in the presence of different compounds
for 24 h, and also was reduced with 1 mg mL�1 sodium boro-
hydride (compatible with many enzymes stability),32 or
submitted to incubation overnight in 1 M NaOH at 40 �C to
destroy the support reactivity. The incubation in NaOH le a
support fully unreactive with the a-amide of Lys. Similar results
were obtained by the blocking with all the studied compounds.
However, using NaBH4, the reactivity of the support decreased
to 20%, but we were not able to fully eliminate the support
reactivity even using 5 mg NaBH4 mL�1, although this very high
concentration was not compatible with the stability of many
enzymes.32 Thus, as in the case of the epoxyde-activated
supports, the proposed end point to the enzyme support reac-
tion is the blocking of the support with different nucleophiles.59

The selection of the blocking reagent will depend on the specic
enzyme properties, and may be used also as a tool to further
tuning the enzyme properties.60
3.2. Immobilization of chymotrypsin in DVS supports at
different pH values

From the previous results, the DVS-support seems very
adequate to immobilize enzymes at industrial level. It may be
handled or stored even in wet conditions and room temperature
for weeks without decreasing its reactivity, and it permits its use
at pH values from 5.0 to 10.0 for 24 h without any signicant
decrease in support reactivity. Coupling this stability results
with the data on reactivity versus different amino acids, and the
possibility of blocking by incubation with different nucleo-
philes, DVS supports seemed to have very good prospects to
Table 2 List of reactive groups of chymotrypsin and their medium ac
Section 2. Surface accessibility (ASA) values of residues from 1TCA were

Amino acid Tyr 94 Tyr-146 Tyr-171 Tyr
%ASA 24.3 15.9 59 0.5
Amino acid Lys-87 Lys-90 Lys-93 Lys
%ASA 55.9 62.7 70 19.
Amino acid Lys-202 Lys-203 His-40 His
%ASA 62.2 37.9 12.1 2.7
Amino acid Cys-58 Cys-122 Cys-136 Cys
%ASA 11.1 7.6 0 0

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2015
immobilize proteins under a broad range of pH values and to
produce an intense support/enzyme multi-reaction.

Next, the immobilization of chymotrypsin has been tried in
DVS-agarose at pH ranging from 5.0 to 10.0.

3.2.1. Analysis of the accessibility of the different amino
acids to the medium. First of all, the number of reactive groups
of the enzyme and their accessibilities in the enzyme surface
(ASA) were studied. Table 2 shows the amount of likely reactive
groups of chymotrypsin and their medium exposition degree.
From Table 2, the 14 Lys residues that this enzyme has, are
reasonably exposed to the medium, while from the 4 Tyr, only
Tyr-171 have good exposition, while Tyr-228 is not exposed.
Both His have a very low exposition. Regarding the 10 Cys all of
them are involved in disulde bridges (1–122; 42–58; 136–201;
168–182; 191–220) and therefore with low reactivity via the thiol,
group. Moreover, the amino terminal Cys has a very high
exposition (and can react via its amino group), while the other
have moderate or even null exposition to the medium.

The terminal amino groups Ile-16 and Ala-149 have a
moderate or very low exposition respectively. The requirement
for the medium exposition is higher when we intend to achieve
the reaction between the enzyme and a at surface (e.g., groups
inside pockets will hardly react with the support, at least in a
rst step, before the enzyme is distorted by the enzyme–support
interactions). However, the enzyme may suffer some distortions
during immobilization involving some new groups in the
immobilization. Moreover, once the enzyme is immobilized,
only groups located in that face of the protein can react with the
support. To better visualize, this, Fig. 1 shows the structure of
the chymotrypsin with the reactive groups marked, it seems that
many groups on the enzyme may take part on the immobiliza-
tion step and on the further multipoint covalent attachment,
mainly in the upper area to the active center, while in the other
face the number of reactive groups decreased. The possibilities
of getting an intense multipoint attachment seems to be not
limited by the number and distribution of groups located on the
enzyme surface.

3.2.2. Chymotrypsin immobilization. As expected from the
data on amino acids reactivity, immobilization proceeded far
more rapid at pH 10.0 than at pH 7.0 or 5.0 (Fig. 2). In fact, at pH
10.0 immobilization in DVS-agarose (90% enzyme immobilized
in 2 h) is even more rapid than the immobilization in the same
support activated with glyoxyl groups (80% immobilization aer
2 h), a support described as very suitable for the
immobilization/stabilization of this enzyme.51 At pH 7.0, the
cessibilities (ASA). Calculations have been performed as described in
calculated by the web-based program ASA-view

-228 Lys-36 Lys-79 Lys-82 Lys-84
74.4 99.2 73.4 73.4

-107 Lys-169 Lys-170 Lys-175 Lys-177
9 43.3 89.9 46.7 37.4
-57 Ile-16 Ala-149 Cys-1 Cys-42

0.5 27.2 77 2.8
-168 Cys-182 Cys-191 Cys-201 Cys-220

0 4.9 0.7 16
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Fig. 1 3D surface structure model of chymotrypsin. The 3D surface structure model of Chymotrypsin indicates lysine, tyrosine and histidine
residues and the N-terminal amino acids. (a) N-terminal face, (b) back face. The 3D surface structure was obtained using PyMol versus 0.99. The
3D structure of chymotrypsin was obtained from the Protein Data Bank (PDB). For chymotrypsin pdb code is 5CHA.

Fig. 2 Immobilization courses of chymotrypsin on DVS activated agarose at different pH values experiments have been performed at 25 �C,
other specifications are described in Section 2. Panel A: (pH 5.0), Panel B: (pH 7.0), Panel C: (pH 10.0): circles (suspension), square (supernatant),
triangle (soluble enzyme).
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enzyme immobilization was slower, with a yield of 75% aer
24 h, and at pH 5.0 was even slower, with immobilization yield
of only 10% aer 24 h.

Regarding the activity (Fig. 2), the immobilization onDVS at pH
10.0 produced a decrease in enzyme activity of 25% aer 24 h. At
pH 7.0, the decrease in activity is more signicant, the expressed
activity of the immobilized enzyme is around 50% of that of the
free enzyme. At pH 5.0, there are no signicant changes in enzyme
activity. The more drastic decrease in activity aer immobilization
at pH 7.0 cannot be related to a more intense reaction between
enzyme and support, as show in the analysis of the reactivity of the
different amino acids with this support showed in point 3.1.1, but
may be explained if a different orientation of the enzyme in the
support is produced. Fig. 1 shows that many of the groups relevant
for enzyme immobilization are quite close to the active center of
the enzyme.
20644 | RSC Adv., 2015, 5, 20639–20649
3.3. Effect of the blocking step in the stability of
chymotrypsin immobilized on DVS supports

Next, the enzyme that had been immobilized at pH 10.0 was
subject to incubation in the presence of different nucleophiles
to check the effects on enzyme activity and stability of the
blocking of the reactive groups on the support. Fig. 3 shows that
the incubation of the enzyme that had been immobilized at pH
10.0 in the presence of EDA permitted to increase the enzyme
activity by a 75% that decreases to 70% aer 24 h.

In opposition, the blocking with Cys produced a severe
decrease of the enzyme activity, perhaps by their effect on the
disulde bonds that have chymotrypsin, while the incubation in
the presence of the other blocking reagents did not produce a
signicant effect on enzyme activity. The biocatalyst blocked
with EDA presented an activity slight higher than the activity of
the free enzyme, reverting the slight decrease on enzyme activity
observed during the immobilization step.
This journal is © The Royal Society of Chemistry 2015
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Fig. 3 Effect on enzyme activity of the incubation of the immobilized
enzyme in the presence of different blocking agents. Experiments have
been carried out at 25 �C and at pH 10.0 using the enzyme immobi-
lized at pH 10.0. Other specifications are described in Section 2.
Circles, solid black line: (EDA); squares, solid black line: (ethanol-
amine); triangles, solid black line: (Gly); rhombus, solid black line: (Asp);
stars, solid black line: (Cys); gray circles, solid gray line:
(mercaptoethanol).

Fig. 4 Thermal inactivation courses of the enzyme blocked with the
different blocking agents. Experiments have been performed at 60 �C
and pH 8.0, using the enzyme immobilized at pH 10.0. Other speci-
fications as described in Section 2. Circles, solid black line: (EDA);
squares, solid black line: (ethanolamine); triangles, solid black line:
(glycine); rhombus, solid black line: (aspartic acid); stars, solid black
line: (cysteine); gray circles, solid gray line: (pH 10.0).

Fig. 5 Effect of the long incubation time on the activity/stability of DV
chymotrypsin immobilized at pH 10.0 and 25 �C. Other features are desc
preparation at pH 10.0 and 25 �C. Other features are described in Section
line: DVS-chymotrypsin-24 h; triangles, solid black line: DVS-chymotryp

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2015
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Fig. 4 shows the thermal inactivation courses of the enzyme
blocked with the different reagents.

The less stable preparation was that unblocked, as the
support still has the possibility to react with the distorted
enzyme structure induced by heat. The most stable one was that
blocked with EDA, while the less stable ones were those blocked
with Gly or Asp, suggesting that the ionic nature of the support
surface plays an important role on the stability of the immo-
bilized chymotrypsin. Considering the high isoelectric point of
chymotrypsin (9.2), the support with EDA may produce a lower
number of ionic bridges with the enzyme than the Asp.

Thus, the EDA was selected as blocking reagent in further
experiments.
3.4. Effect of the long term alkaline incubation on the
activity/stability of DVS-chymotrypsin biocatalysts

In order to improve the enzyme stability, the enzyme that had
been immobilized at pH 10.0 was further incubated at pH 10.0
for different times before the EDA blocking step. It should be
considered that is not possible to ensure that during the
blocking step there is not some enzyme–support reaction, and
that can somehow minimize the effect of the long term
incubation.

In this experiment, the biocatalyst was blocked with EDA just
aer immobilization (2 h), aer 24 h, and aer 72 h. The effect
of this treatment on enzyme activity and stability has been
analyzed (Fig. 5). The long term incubation produced a certain
decrement in enzyme activity (near to 50% activity was lost aer
72 h, Fig. 5a), while improving the enzyme stability, more clearly
for the comparison between 2 and 24 h and in an almost
negligible way if the incubation was prolonged from 24 to 72 h
(Fig. 5b). Thus, incubation for 24 h at pH 10.0 seemed adequate
to get optimal activity/stability parameters.
3.5. Effect of the immobilization pH on the nal activity/
stability of the DVS-chymotrypsin preparation

As previously discussed, the immobilization pH value may alter
the orientation of the enzyme on the support, and that way this
may alter the nal enzyme stability. This may be caused by the
S-chymotrypsin biocatalysts. Panel (A) evolution of the activity of the
ribed in Section 2. Panel (B) inactivation course of the different enzyme
2. Circles, solid black line: DVS-chymotrypsin-6 h; squares, solid black
sin-72 h.
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Table 3 Thermal stability of the different enzyme preparations is given as half-lives in minutes. Temperatures were 55 �C at pH 5.0, 65 �C at pH
7.0 and 60 �C at pH 9.0. Other specifications are described in Section 2

Biocatalysts Recovered activitya (%) Half-lives

Soluble 100 pH 5 pH 7 pH 9
pH 5 (24 h) 170 � 10 38 � 3 17 � 2 60 � 4
pH 5 (24 h) + pH 10 (24 h) 140 � 15 150 � 10 60 � 4 125 � 8
pH 7 (24 h) 148 � 14 47 � 3 11 � 2 23 � 2
pH 7 (24 h) + pH 10 (24 h) 110 � 14 180 � 12 90 � 4 87 � 5
pH 10 (2 h) 175 � 12 60 � 3 120 � 7 33 � 4
pH 10 (24 h) 140 � 13 195 � 8 200 � 9 117 � 8
Glyoxyl 80 � 5 31 � 3 10 � 2 11 � 1

a 100 is the activity of the soluble enzyme activity recovered aer the blocking step.
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different amount of protein nucleophiles in each area (giving
more or less possibilities of establishing many enzyme–support
linkages) or by the relative importance of a specic area on
enzyme stability. Thus, the activities and stabilities of enzymes
immobilized at pH 5.0, 7.0 and 10.0 and blocked directly aer
immobilization have been compared to that of all these
immobilized enzymes incubated for 24 h at pH 10.0 before the
blocking step, giving similar possibilities at all enzyme prepa-
rations of producing an intense multipoint covalent attach-
ment. Again, it must be considered that during the blocking
step at alkaline pH, that may favor the enzyme–support reac-
tivity, it is likely that some enzyme–support reaction may occur,
and that may reduce the impact of the long term alkaline
incubation. Table 3 shows the recovered activities of the
different preparations and the half-lives obtained in thermal
inactivations performed at pH 5.0, 7.0 and 9.0.

Regarding the activity, in many instances the positive effects
of the blocking with EDA compensated the decrease of activity
produced by immobilization. In fact, all preparations were
nally more active than the free enzyme. The positive effect of
the blocking was similar in all preparations, and also the
decrease caused by the alkaline pH incubation (even though the
immobilization presented a higher negative effect on the
enzyme activity at pH 7.0).

Regarding the effect on stability, the results offer a complex
picture. At all three pH values of inactivation and immobiliza-
tion, the enzymes incubated at pH 10.0 for 24 h showed an
improved stability when compared to the enzyme blocked just
aer immobilization, the stabilization caused by the incubation
ranged from less than 2 to more than 4 folds depending on the
biocatalyst pH immobilization value and inactivation pH value.
As the only possible difference between the enzymes just
immobilized and those incubated for longtime at alkaline pH
value is an increase in the number of enzyme–support linkages,
it seems that the alkaline incubation favored the enzyme–
support reaction.

In inactivations at pH 5.0 of the just immobilized bio-
catalysts, the most stable one was that immobilized at pH 10.0
and the least stable was that immobilized at pH 5.0. Aer
alkaline incubation, stability of all preparations increased, and
the least stable preparations are the most stabilized. Thus,
20646 | RSC Adv., 2015, 5, 20639–20649
nally the stabilities of all of them became quite similar (half-
lives from 150 min for preparation immobilized at pH 5.0 to
195 minutes when immobilized at pH 10.0).

When the inactivations were performed at pH 7.0, the
enzyme immobilized at pH 10 is again clearly the most stable
one just aer immobilization (120 minutes versus half-live of 17
minutes for the biocatalyst prepared at pH 5.0 or 11 minutes if
the biocatalyst is prepared at pH 7.0), and remains in this
relative position aer alkaline incubation even though it is the
less stabilized by this treatment (half live of 200 minutes versus
90 for the derivative immobilized at pH 7.0 or 60 if the immo-
bilization is at pH 5.0).

However, in inactivations at pH 9.0, the most stable prepa-
ration just aer immobilization is that immobilized at pH 5.0
(half-live of 60 minutes), doubling the stability of the other
preparations. Aer incubation at pH 10.0, stability of the
enzyme immobilized at pH 5.0 and 10.0 become similar, while
that of the enzyme immobilized at pH 7.0 is clearly inferior.
These qualitative differences on the stabilities of the different
preparations suggest that the relevance of the different areas
involved in the immobilization is not identical under any
inactivation cause.61–63

Thus, the immobilization pH seems to really alter the
enzyme orientation on the support, as that should be the only
relevant difference between the immobilized enzymes aer
incubation at pH 10.0 for 24 h.
3.6. Comparison of glyoxyl-chymotrypsin, BrCN-agarose and
glyoxyl-chymotrypsin

Fig. 6 shows an inactivation course of the enzyme immobilized
on DVS-agarose at pH 10.0 and incubated for 24 h before the
blocking step and the chymotrypsin immobilized on glyoxyl
under optimal conditions51 or BrCN agarose. BrCN-
chymotrypsin is by far the least stable preparation, with full
inactivation in the rst measure in all the inactivation pH
values. Glyoxyl-chymotrypsin was a much more stable prepara-
tion, as has been previously reported. Nevertheless, DVS-
agarose-chymotrypsin is more stable than the very stable
glyoxyl preparation at all studied pH values. In fact, even the
biocatalysts prepared without the alkaline long term incubation
were quite more stable than the glyoxyl support. This result
This journal is © The Royal Society of Chemistry 2015
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Fig. 6 Inactivation courses of the chymotrypsin immobilized on DVS-
agarose, glyoxyl-agarose or BrCN-agarose. Experiments have been
performed at 60 �C and pH 8.0. Other features are described in
Section 2. Triangles, solid black line: CNBr; square, solid black line:
glyoxyl; circles, solid black line: DVS.

Fig. 7 Effect of the pH on the activity versus BTNA of the different
a-chymotrypsin preparations. Experiments have been performed as
described in Section 2. Circles, solid black line: (pH 5.0); circles, solid
gray line: (pH 5.0 + pH 10.0); square, solid black line: (pH 7.0); square,
solid gray line: (pH 7.0 + 10.0); triangle, solid black line: (pH 10.0);
triangle, solid gray line: (pH 10.0 + pH 10.0); stars, solid black line:
(soluble).
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suggested the good prospects of this support to give an
important stabilization of enzymes via immobilization.

3.7. Determination of the number of enzyme–support
linkages

To conrm that the enzyme was attached to the support via
several attachments, the number of amino acids that can be
released from the DVS and glyoxyl supports had been compared
(Table 4). As reference, Arg, Ala and Pro were selected. The
implication of the Ile-16 and Ala-149 (amino terminal groups) in
the immobilization was not evaluated, as just one amino acid is
not detected by this method.

The amounts of the target groups in the presence or absence of
blocked DVS were quite coincident; suggesting that the support
did not alter the results (that is, can not react with any amino acid).
Glyoxyl support involved in the immobilization around 4 Lys
groups, while DVS-involved at least 6 Lys, 1–2 Tyr and even several
Cys (3–4) seemed to be involved in the immobilization that means
that the disulde bridge has been broken, as only the Cys 1 (that is
the amino terminal) can react by its amino group, suggesting
some enzyme distortion while multipoint covalent attachment
was established. There were no clear indications on the involve-
ment of any of the His on the immobilization. These results show
two points: rst, a very intensemultipoint covalent attachment has
been achieved (at least 10–12 groups involved), and second, the
implication of at least Tyr, Lys and Cys on the multipoint covalent
attachment has been shown. This occurred even though the
Table 4 Free amino acids of different immobilized chymotrypsin
preparations. Experiments have been performed as described in
Section 2 (CT is chymotrypsin)

CT CT experimental DVS/CT DVS-CT (pH 10.0) Glyoxyl-CT

His 2 2.1 � 0.3 1.8 � 0.2 1.5 � 0.3 1.8 � 0.3
Arg 3 3.9 � 0.1 3.6 � 0.1 2.6 � 0.1 3.3 � 0.6
Ala 22 22.3 � 1.5 18.7 � 1 14.4 � 1 17.9 � 1
Pro 9 9.3 � 0.5 8.9 � 0.8 9.8 � 0.7 9.0 � 0.3
Tyr 4 4.0 � 0.3 3.9 � 0.2 2.1 � 0.2 3.3 � 0.2
Cys 10 9.8 � 0.5 10.3 � 0.9 6.5 � 0.3 9.5 � 0.5
Lys 14 14.2 � 0.6 13.6 � 0.6 8.0 � 0.4 10.6 � 0.5

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2015
reactivity of the free Tyr seemed to be very low even at pH 10.0,
perhaps because the reaction is now “intramolecular”. Thus, it is
evident that DVS-supports are very efficient to produce an intense
multipoint covalent attachment, even using the only moderately
favorable agarose 4BCL, that is an agarose with not very thick
agarose bers.23

3.8. Activity/pH prole of different immobilized
chymotrypsin preparations

Fig. 7 shows the pH/Activity curve. The free enzyme had a clear
optimum at pH 8.0, and the activity decrease is relatively
marked around this optimum value. All immobilized prepara-
tions presented a different optimum pH value, and the curve is
less narrow than using the free enzyme. The pH of immobili-
zation on the DVS-support produced signicant changes on the
activity/pH curve, while the enzyme immobilized at pH 5.0 had
the highest activity at pH 9.0, the other two preparations have
the highest activity at pH 10.0, the maximum value used in this
study to prevent chemical hydrolysis of the substrate.

The 24 h incubation at alkaline pH produced also changes.
The enzyme immobilized at pH 5.0 is the one that suffered the
greatest alterations in the pH/activity curve, changing a clear
optimal at pH 9.0 to a at plateau in the range 7–10. The enzyme
immobilized at pH 7 also improved the percentage of activity at
pH values from 7.0 to 9.0, while the enzyme immobilized at pH
10.0 almost did not suffer any change aer the long term
alkaline incubation.

4. Conclusion

This paper shows the great potential of DVS-activated agarose
not to immobilize enzymes, but to stabilize them viamultipoint
covalent attachment. First, the main features of the active
groups to this goal has been analyzed. The support is very
stable, maintaining its reactivity aer storage for two months
even at 36 �C in wet condition, also retained full reactivity aer
24 h of incubation at pH 4.0 to 10.5 at 25 �C. This support is able
to react with Lys, His, Cys and Tyr, with a rate that depends on
the pH value. Regarding reactivity with groups of proteins, DVS
RSC Adv., 2015, 5, 20639–20649 | 20647
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and epoxide are capable to react with different nucleophiles,42

while glyoxyl only can react with primary amino groups.25

However, DVS is much more reactive than epoxy groups, being
able to covalently immobilize enzymes without requiring the
previous adsorption of the enzyme. Moreover, DVS supports can
be used in a wide range of pH values, in opposition to glyoxyl
agarose that generally require the immobilization at alkaline
pH value.26 DVS can directly yield stable enzyme–support link-
ages, being no necessary any treatment to stabilize these bonds
(e.g., imine bonds obtained using glyoxyl require reduction).
However, to avoid uncontrolled enzyme–support reaction, the
support may be blocked using different nucleophiles. This may
become a tool to further tailoring immobilized enzyme
features.60

Using it as a support to obtain a stabilized preparation of
chymotrypsin, the results have been really good. To take advan-
tages of the support properties, a proper immobilization protocol
needs to be utilized, as multipoint covalent attachment is a quite
complex process. The rst enzyme immobilization may be per-
formed at different pH values, obtaining preparations with
different activity/stability properties, but still multipoint covalent
attachment has not be maximized. Further incubation at pH 10.0
produced an increase in enzyme stability with some costs in terms
of activity. The blocking of the remaining sulfone groups is
another critical variable, as show in this paper and expected from
the higher stability of DVS groups. In this case, the blocking with
EDA permitted to avoid undesired covalent enzyme–support
reactions, and improved the enzyme activity, that become even
slightly higher than that of the free enzyme (175%measured at pH
7.0) and stability. The results aer the long term incubation at
alkaline pH are different depending on the immobilization pH,
considering that the support is full stable in the used conditions,
and that the blocking is identical, the only likely explanation is that
the enzyme orientation may be different depending on the
immobilization pH value and that determine the number of
enzyme groups that can react with the support, or affecting regions
of the enzyme with different relevance for the enzyme stability.
Thus, the immobilization protocol to have an optimized enzyme
stabilization via an intense multipoint covalent attachment is a
rst immobilization of the enzyme on DVS-agarose at different pH
values (to involve different areas of the enzyme in the immobili-
zation), an incubation under alkaline conditions to improve the
enzyme reactivity and have an intense multipoint covalent
attachment, and an optimization of the blocking step (assaying
different blocking reagents) to have the best activity/stability
features.
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and J. Kálal, Biochim. Biophys. Acta, 1978, 524, 162–169.

34 W. R. Melander, D. Corradini and C. Horváth, J. Chromatogr.,
1984, 317, 67–85.

35 K. Smalla, J. Turkova, J. Coupek and P. Hermann, Biotechnol.
Appl. Biochem., 1988, 10, 21–31.

36 J. B. Wheatley and D. E. Schmidt, J. Chromatogr., 1993, 644,
11–16.

37 J. B. Wheatley and D. E. Schmidt, J. Chromatogr. A, 1999, 849,
1–12.

38 O. Barbosa, R. Torres, C. Ortiz, A. Berenguer-Murcia,
R. C. Rodrigues and R. Fernandez-Lafuente,
Biomacromolecules, 2013, 14, 2433–2462.

39 J. M. Bolivar, C. Mateo, V. Grazu, A. V. Carrascosa,
B. C. Pessela and J. M. Guisan, Process Biochem., 2010, 45,
1692–1698.

40 F. J. Lopez-Jaramillo, M. Ortega-Munõz, A. Megia-Fernandez,
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J. A. Hermoso, J. L. Garćıa, C. Mateo and J. M. Guisán, Process
Biochem., 2010, 45, 390–398.

62 J. Mansfeld and R. Ulbrich-Hofmann, Biotechnol. Appl.
Biochem., 2000, 32(Pt 3), 189–195.

63 J. Mansfeld, G. Vriend, B. Van Den Burg, V. G. H. Eijsink and
R. Ulbrich-Hofmann, Biochemistry, 1999, 38, 8240–8245.
RSC Adv., 2015, 5, 20639–20649 | 20649

http://dx.doi.org/10.1039/c4ra16926c

