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Resumo

SOLER, M. F. C. R. Aspectos da produção de L-asparaginase por leveduras. 2015.
119p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena,
Universidade de São Paulo. Lorena, 2015.
A enzima L-asparaginase é responsável por converter o aminoácido L-asparagina em
ácido L-aspártico e amônio. Esta enzima possui importantes aplicações, principalmente na
indústria farmacêutica, onde é empregada como um fármaco antileucêmico e na indústria
de alimentos, como uma forma de mitigar a formação de acrilamida, um composto
altamente tóxico, formado em alguns alimentos processados a altas temperaturas.
Leveduras destacam-se como micro-organismos importantes para a produção da Lasparaginase, uma vez que possivelmente produzem enzimas com menores efeitos
colaterais para humanos e são, em geral, organismos GRAS, sem restrições de aplicação
na indústria de alimentos. O presente trabalho avaliou metodologias de seleção de novas
leveduras produtoras de L-asparaginase, selecionando aquelas capazes de produzir
destacadas quantidades desta enzima a partir de um banco contendo 40 cepas e
verificando aspectos da sua produção. Foram empregadas metodologias de seleção de
leveduras em meio sólido e em meio líquido, avaliando-se a aplicabilidade da quantificação
da atividade enzimática pelo método de Nessler e pelo método da hidroxilamina. A
produção de L-asparaginase foi posteriormente confirmada por cromatografia em camada
delgada. As leveduras selecionadas foram avaliadas quanto à influência dos aminoácidos
L-asparagina, L-prolina e L-glutamina como indutores na produção de L-asparaginase e
quanto à cinética de produção enzimática. De acordo com os resultados, nenhuma das
leveduras foi capaz de produzir L-asparaginase extracelular. Entretanto, duas novas
leveduras, até então não citadas na literatura pertinente como produtoras de Lasparaginase, foram capazes de produzir L-asparaginase periplasmática: Issatchenkia
orientalis e Rhodotorula glutinis. Verificou-se, também, que a metodologia de screening em
meio sólido não foi correlacionável com a produção de L-asparaginase em meio líquido por
leveduras. Foi necessária a adição de moléculas indutoras ao meio de cultivo, como os
aminoácidos L-asparagina, L-prolina e L-glutamina, para que houvesse produção de Lasparaginase pelas leveduras I. orientalis e R. glutinis. Verificou-se a maior produção de
L-asparaginase periplasmática em meio suplementado com L-asparagina e nitrato de
amônio para a levedura I. orientalis (20,38 ± 3,55 U.g-1) e em meio suplementado com Lprolina para a levedura R. glutinis (57,05 ± 0,57 U.g-1). Durante os ensaios de cinética,
verificou-se que a produção da enzima ocorreu principalmente durante a fase logarítmica
do crescimento microbiano, observando-se também estabilidade da atividade enzimática
durante as 144 horas do cultivo. Os resultados obtidos no presente trabalho permitiram
verificar a viabilidade das metodologias de seleção de novas leveduras produtoras de Lasparaginase bem como selecionar, com sucesso, duas novas leveduras capazes de
produzir a enzima L-asparaginase periplasmática, I. orientalis e R. glutinis, determinando
aspectos importantes da sua produção em meio líquido.

Palavras-chave: Seleção.
Rhodotorula glutinis.

Leveduras.

L-asparaginase.

Issatchenkia

orientalis.

Abstract

SOLER, M. F. C. R. Aspects in the production of L-asparaginase from yeasts. 2015.
119p. Dissertação (Master of Science) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade
de São Paulo. Lorena, 2015
L-asparaginase is the enzyme responsible for converting the amino acid L-asparagine into
L-aspartic acid and ammonium. This enzyme has important applications, mainly in the
pharmaceutical industry, where it is used as an antileukemic drug, and in the food industry,
as a treatment for mitigating the formation of acrylamide, a highly toxic compound produced
in some foods exposed to high temperatures. Yeasts are highlighted as important
microorganisms for the production of L-asparaginase since they are capable of producing
enzymes with fewer side effects for humans and are, in general, GRAS organisms, being
applicable in the food industry without restrictions. This study evaluated screening methods
for selecting new yeasts capable of producing L-asparaginase, selecting those capable of
producing high amounts of this enzyme from a culture collection containing 40 strains, also
verifying aspects of enzyme production. Methods for screening L-asparaginase producing
organisms in solid and liquid medium were tested, evaluating the applicability of Nessler
and hydroxylamine methods as means for enzyme activity quantification. The production of
L-asparaginase was later confirmed through thin layer chromatography. The selected
yeasts were evaluated to confirm the influence of the amino acids L-asparagine, L-proline
and L-glutamine as inducers in the production of L-asparaginase, and the kinetics of Lasparaginase production were also evaluated. According to the results, none of the
assessed yeasts were able to produce extracellular L-asparaginase. However, two novel
yeasts, so far not cited in the pertinent literature as L-asparaginase producers, were able to
produce periplasmic L-asparaginase: Issatchenkia orientalis and Rhodotorula glutinis.
Tests also verified that the screening methods in solid medium did not correlate with the
production of L-asparaginase in liquid medium by yeasts. It was necessary to add inducing
molecules, such as the amino acids L-asparagine, L-proline and L-glutamine, to stimulate
L-asparaginase production by the yeasts I. orientalis and R. glutinis. The highest production
of periplasmic L-asparaginase was obtained in liquid medium supplemented with Lasparagine and ammonium nitrate for the yeast I. orientalis (20,38 ± 3,55 U.g-1) and in
medium supplemented with L-proline for the yeast R. glutinis (57,05 ± 0,57 U.g-1). The
production kinetics assay verified that the production of the enzyme took place mainly
during the log phase of microbial growth, being stable after144 hours of cultivation. The
results presented in this study were able to confirm the viability of the methods for the
screening of novel L-asparaginase producing yeasts as well as to select two novel yeasts
able to produce this enzyme, I. orientalis and R. glutinis, determining some important
aspects in L-asparaginase production in liquid medium.

Keywords: Screening. Yeasts. L-asparaginase. Issatchenkia orientalis. Rhodotorula
glutinis.
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1. INTRODUÇÃO

A L-asparaginase (E.C. 3.5.1.1) é a enzima responsável pela hidrólise do
aminoácido L-asparagina em ácido L-aspártico e amônio. É uma enzima
encontrada em plantas, alguns animais e micro-organismos, mas não em humanos.
A L-asparaginase vem sendo aplicada há décadas como um biofármaco para
tratamento de doenças hematopoiéticas, como leucemia linfoblástica aguda e
linfosarcoma. A produção de L-asparaginase terapêutica disponível atualmente é
feita exclusivamente de forma biotecnológica, empregando-se cultivo das
enterobactérias Escherichia coli ou Erwinia chrysanthemi. Entretanto, a terapia com
L-asparaginase de origem bacteriana resulta em diversos efeitos adversos ao
paciente, principalmente devido à alta imunogenicidade dessas proteínas,
causando reações de hipersensibilidade e inativação imunológica durante as
terapias de reindução. Uma nova L-asparaginase que sofreu um processo de
esterificação com polietilenoglicol (PEG) possui menor imunogenicidade maior
tempo de residência no organismo, sem afetar a sua eficácia. Trata-se da Lasparaginase tida como terapia de escolha em diversos protocolos quimioterápicos,
entretanto seu alto custo de produção acaba restringindo o uso desse fármaco
(MÜLLER; BOOS, 1998; VAN DEN BERG, 2011; VERMA et al., 2007).
Atualmente observa-se uma crise de desabastecimento internacional da Lasparaginase como fármaco. O medicamento Elspar®, L-asparaginase de E. coli,
registrado pela empresa dinamarquesa Lundbeck® foi, até o ano de 2012, a
formulação

de

L-asparaginase

mais

comercializada

mundialmente.

Este

medicamento era, também, o de menor custo do mercado e o único disponível no
Brasil, onde era formulado pelo Laboratório Bagó a partir da matéria-prima
importada. O Elspar® tem importância singular no Brasil, sendo incluso na Relação
Nacional dos Medicamentos Essenciais (RENAME) por fazer parte de diversos
protocolos de tratamentos oncológicos do Serviço Único de Saúde (SUS). Em
agosto de 2012 a empresa Lundbeck® informou a suspensão na produção da
matéria-prima contida no Elspar® por motivos técnicos e econômicos até o fim de
2012. Em seguida, o laboratório Bagó informou a suspensão na formulação,
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deixando o país desabastecido de qualquer formulação de L-asparaginase e
altamente dependente de importações (LOFTUS, 2012; SCHMIDT, 2012).
Além

da

importante

aplicação

como

biofármaco

antineoplásico,

recentemente descobriu-se uma nova aplicação para essa enzima na indústria de
alimentos. O uso da L-asparaginase é capaz de reduzir a formação de acrilamida,
um composto potencialmente carcinogênico, formado em alimentos processados
sob altas temperaturas, como pães e frituras (HENDRIKSEN et al., 2009;
KUKUROVÁ et al., 2009; PEDRESCHI; KAACK; GRANBY, 2008). A importância
da L-asparaginase na indústria de alimentos é ressaltada pelo desenvolvimento de
uma recente formulação de L-asparaginase fúngica exclusivamente voltada para
alimentos (sob a marca Acrylaway®) pela empresa dinamarquesa Novozymes®
(HENDRIKSEN et al., 2009; NOVOZYMES, 2014). Reportou-se que o uso de Lasparaginase é capaz de reduzir em até 97% os níveis de acrilamida em alimentos
previamente tratados com essa enzima (MOHAN KUMAR et al., 2013).
Considerando as importantes aplicações da L-asparaginase, tanto na
indústria farmacêutica quanto na indústria de alimentos, e o desabastecimento
atual deste biofármaco, observa-se uma crescente busca por novas alternativas
para a produção biotecnológica dessa enzima de singular importância.
A busca por novos micro-organismos produtores de L-asparaginase com
características cinéticas e bioquímicas distintas tem sido foco de importantes
estudos nos últimos anos, com destaque para fungos filamentosos e leveduras
(ZUO et al., 2014). A L-asparaginase fúngica apresenta propriedades distintas das
enzimas bacterianas, podendo, em alguns casos, levar a uma eficácia antitumoral
ainda maior. Além disso, as enzimas fúngicas sofrem processos pós-traducionais
que as tornam mais semelhantes às proteínas humanas, reduzindo assim sua
imunogenicidade sem a necessidade de modificações químicas (como por exemplo
a PEGilação) na estrutura da molécula (SARQUIS et al., 2004; MAHAJAN et al.,
2013). No caso da L-asparaginase empregada na indústria de alimentos, o uso de
fungos filamentosos e leveduras como potenciais produtores dessa enzima é visto
como um fator positivo por se tratarem de micro-organismos GRAS (Generally
Recognized as Safe) e de fácil cultivo.
Tendo em vista a importância da L-asparaginase no cenário científico
internacional, o presente trabalho visou selecionar novas leveduras produtoras de
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L-asparaginase, bem como determinar importantes aspectos da sua produção
biotecnológica, como a necessidade de moléculas indutoras no meio de cultivo e a
cinética de produção enzimática.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Enzimas: considerações gerais

As enzimas são definidas como os mediadores catalíticos de todas as
reações que ocorrem em sistemas biológicos. Desde o século XVIII já eram
conhecidas as funções das secreções do estômago e da saliva na hidrólise de
proteínas e do amido, entretanto o mecanismo pelos quais ocorriam não eram
estabelecidos. Considera-se que durante o século XIX ocorreram os principais
avanços da enzimologia. Em 1833 a primeira enzima foi descoberta por Anselme
Payen: a diastase, responsável por degradar o amido em maltose. Em 1897 o
ganhador do prêmio Nobel Eduard Buchner publicou um artigo no qual comprovava
a capacidade de fermentação alcoólica por extratos de células mortas,
denominando "zimase" o pool de enzimas capaz de realizar essa fermentação.
Entretanto, apesar dos avanços, somente em 1926 a natureza proteica das
enzimas foi descoberta, quando James Sumner purificou e cristalizou a enzima
urease e comprovou que se tratava de uma proteína. Sabe-se hoje que a maior
parte das enzimas são proteínas, sendo exceções um pequeno grupo de moléculas
formadas por RNA com poder catalítico (COPELAND, 2000; GURUNG et al., 2013;
NELSON; COX, 2008; POULSEN; BUCHHOLZ, 2003). As enzimas são
classificadas de acordo com a reação que catalisam e geralmente nomeadas
acrescentando-se o sufixo "ase" à palavra que descreve seu substrato ou ação
como, por exemplo, as enzimas urease e DNA polimerase. Para classificá-las, cada
enzima recebe uma numeração de quatro partes e um nome sistemático, que
identifica a reação que catalisa. Essa classificação é feita de acordo com a Enzyme
Commission (E.C.) (GURUNG et al., 2013; NELSON; COX, 2008)
A estrutura proteica da enzima gera um ambiente específico para que ocorra
uma reação bioquímica de maneira rápida. Esse ambiente é chamado de sítio ativo
e a molécula que se liga a esse sítio ativo é chamada de substrato, sendo
convertida em produto após o final da reação enzimática. Ao fim da reação, a
enzima continua intacta e é capaz de catalisar outra reação. A enzima reduz a
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energia de ativação necessária para que uma reação bioquímica ocorra e, dessa
forma, a torna mais favorável. Devido à possibilidade de saturação das enzimas
com substrato, as enzimas possuem velocidades máximas de atividade quando
todos os sítios ativos de todas as enzimas presentes no meio reacional encontramse preenchidos. Pode-se afirmar, portanto, que a velocidade de catálise enzimática
é diretamente proporcional à concentração de substrato até que a cinética de
saturação enzimática seja alcançada, no qual se obtém a velocidade máxima da
reação (CHAMPE; HARVEY; FERRIER, 2006; NELSON; COX, 2008). Define-se a
constante de Michaelis (Km) como sendo o principal parâmetro cinético de uma
enzima. Essa constante é definida como a concentração de substrato necessária
para se atingir 50% da velocidade máxima e representa de forma indireta a
“afinidade” da enzima pelo seu substrato. Dessa forma, pode-se afirmar que, de um
modo geral, quanto menor o KM da enzima, maior sua afinidade pelo substrato, e
vice-versa. A Figura 1 representa graficamente a influência do K M e da afinidade
dos substratos pela enzima na cinética de saturação enzimática (COPELAND,
2000; CHAMPE; HARVEY; FERRIER, 2006).

Figura 1 - Efeito da concentração do substrato sobre a velocidade da atividade
enzimática

Fonte: Champe; Harvey; Ferrier, 2006
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São diversas as aplicações das enzimas em escala industrial. As enzimas
que atuam sobre carboidratos (celulases e amilases), por exemplo, podem ser
usadas para conversão de amido e de biomassa lignocelulósica em monômeros
fermentescíveis. Outros exemplos incluem peptidases e lipases, que podem ser
aplicadas na indústria de alimentos ou em síntese orgânica e enzimas que atuam
nos ácidos nucléicos tem grande aplicação em técnicas de biologia molecular (BON
et al., 2008).

Figura 2 - Mercado global de enzimas de aplicação industrial

Fonte: adaptado de Dewan, 2012

Devido à sua ampla aplicação industrial, o mercado global de enzimas
cresceu significativamente nos últimos anos. Em 2009 o valor do mercado global
de enzimas estava em torno de 3,1 bilhões de dólares, aumentando em 2011 para
3,9 bilhões de dólares. Estima-se que este valor chegará a 6 bilhões de dólares até
o ano de 2016. As enzimas com aplicação no setor de alimentos e bebidas ocupam
o maior espaço do mercado, com valor estimado em 1,3 bilhões de dólares em
2011 e com expectativa de crescimento para 2,1 bilhões de dólares até 2016. As
enzimas técnicas são aquelas aplicadas nos setores de produção de detergentes,
cosméticos, couro, têxtil e polpa celulósica e ocupam o segundo lugar no mercado
global de enzimas, com faturamento estimado de 1,7 bilhões de dólares para 2016
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(DEWAN, 2012). As empresas Novozymes® e Danisco® lideram o mercado
mundial de enzimas com 45% e 17% do total de vendas, respectivamente, seguidas
pelas empresas DSM® e BASF® com 5% e 4% do mercado (FERNANDES, 2010).

2.1.1 Uso terapêutico de enzimas

As enzimas ligam-se a seus substratos com alta especificidade e afinidade,
além de serem capazes de catalisar a reação de várias moléculas-alvo ao produto
de interesse. Essas características das enzimas as tornam moléculas de grande
interesse como potenciais biofármacos, uma vez que são capazes de atuar de
maneira distinta das moléculas pequenas de fármacos convencionais (VELLARD,
2003).
O uso terapêutico de enzimas ocorre desde o final do século XIX, quando
extratos brutos de enzimas pancreáticas eram utilizadas como auxiliares digestivos
(CRUZ et al., 2008). Em 1894 um preparado enzimático diastático obtido a partir de
fermentação em estado sólido por Aspergillus oryzae foi desenvolvido por Jokichi
Takamine e ainda é utilizado como auxiliar digestivo sob a marca de
Takadiastase®. Em 1960 a primeira enzima terapêutica, invertase, foi utilizada
como adjuvante no combate de uma doença genética, a doença de Pompe. Na
década de 1980 surgiram as primeiras formulações com enzimas recombinantes,
como por exemplo a enzima ativadora do fator de plasminogênio (Activase®)
empregada

no

tratamento

de

infarto

da

artéria

coronária

(DESNICK;

SCHUCHMAN, 2013; GURUNG et al., 2013).
Com o tempo novas aplicações para as enzimas terapêuticas surgiram e,
atualmente, são empregadas para diversas finalidades como, por exemplo, agentes
oncolíticos, trombolíticos, anticoagulantes, anti-inflamatórios e antivirais. O uso das
enzimas ainda é bastante restrito, principalmente devido ao seu elevado peso
molecular que impede uma ampla distribuição nas células do organismo e, também,
pela resposta imune gerada contra o fármaco, principalmente nas enzimas
aplicadas por via parenteral. Uma das principais dificuldades encontradas durante
a produção das enzimas terapêuticas ocorre durante o processo de purificação. As
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enzimas aplicadas por via parenteral requerem alto grau de pureza, para evitar
reações imunológicas no paciente que as recebe. Além disso, devem apresentar
alta afinidade e especificidade pelo substrato em que atuam para que o tratamento
seja eficaz mesmo em doses baixas da enzima em questão (AEHLE, 2007; CRUZ
et al., 2008; GURUNG et al., 2013).
Gurung e colaboradores (2013) explicaram que, atualmente, a maior parte
das enzimas terapêuticas são provenientes de micro-organismos ou de culturas de
células animais, relacionando diretamente a engenharia bioquímica à produção
desses biofármacos. A Tabela 1 apresenta exemplos de enzimas terapêuticas
atualmente comercializadas e obtidas por vias biotecnológicas.

Tabela 1 – Exemplos de enzimas terapêuticas obtidas por via biotecnológica e suas
respectivas fontes
Enzima
Colagenase

Classificação
EC
3.4.24.3

Fonte

Desoxirribonuclease

3.1.21.1

Células CHO
recombinantes

Pulmozyme

Fibrose cística

Estreptoquinase

3.4.21.73

Streptococcus sp.

Streptase
Kabikinase

Anticoagulante

Galactosidase

3.2.1.22

Células CHO
recombinantes

Fabrazyme
Replagal

Doença de
Fabry

Glicocerebrosidase

3.2.1.45

Células CHO
recombinantes

Cerezyme

Doença de
Gaucher

L-asparaginase

3.5.1.1

Escherichia coli
Erwinia
chrysanthemi

Elspar
Erwinase

Antileucêmico

Lactase

3.2.1.23

Kluyveromyces
fragilis,
A. oryzae,
A. niger

Surelac
Lactaid

Intolerância à
lactose

Serrapeptase

3.4.24.40

Serratia sp.

Danzen

Anti-inflamatório
e mucolítico

Urato oxidase

1.7.3.3

Aspergillus flavus

Uricozyme

Gota

Clostridium
histolyticum

Fonte: adaptado de Zimmer et al., 2009

Nomes
Comerciais
Santyl
Kollagenase

Aplicação
Terapêutica
Tratamento de
feridas de pele
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As enzimas terapêuticas possuem, em geral, um custo elevado de produção.
Isso ocorre pois, além da baixa produtividade obtida nos cultivos em biorreatores,
há um alto custo de purificação destas moléculas. Algumas enzimas, ainda,
necessitam sofrer um processamento químico posterior para reduzir sua
imunogenicidade ou aumentar sua atividade. Há, também, os custos de formulação
da forma farmacêutica final a ser administrada ao paciente (CRUZ et al., 2008).

2.1.2 Uso de enzimas no processamento de alimentos

A indústria de alimentos e bebidas emprega a maior parte das enzimas
utilizadas mundialmente. O processamento de alimentos por meio de agentes
biológicos ocorre desde 6.000 a.C ou anteriormente com o uso de leveduras na
fermentação de pães, vinhos e cervejas. A aplicação de preparados enzimáticos
para fins alimentícios iniciou-se no final do século XIX, quando Christian Hansen
utilizou o rennet, uma mistura de quimosina e tripsina obtida de estômago de
mamíferos, para coagular o leite e produzir queijos. A partir de então novos usos
para preparações enzimáticas foram encontrados, como o uso de pectinases para
clarificação de sucos, invertase para produção de açúcar invertido e amilases para
hidrolisar

matérias-primas

amiláceas

(FERNANDES,

2010;

POULSEN;

BUCHHOLZ, 2003).
Fernandes (2010) justificou o amplo uso de enzimas durante o
processamento de diversos alimentos devido à sua grande especificidade pelo
substrato, além de serem capazes de atuar em condições amenas de temperatura,
pH e pressão, apresentando alta atividade e taxa de conversão de substrato em
produtos. Enzimas são biodegradáveis e aceitas, de maneira geral, como produtos
naturais, condições essenciais para aplicação na indústria alimentícia.
Como exemplos de enzimas classicamente empregadas na indústria de
alimentos podem ser citadas as amilases e glucanases na produção de cerveja, a
tripsina para pré-digestão de alimentos para crianças e a pectinase para
clarificação de sucos de frutas. A indústria de laticínios emprega diversas enzimas,
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como a quimosina para produção de queijos e a lactase para produção de alimentos
lácteos para intolerantes à lactose. Outras aplicações clássicas ainda englobam o
uso de invertase para produção do xarope de açúcar invertido a partir de sacarose
e a glicose isomerase para produção de glicose a partir de frutose. Na indústria de
rações animais a enzima fitase, que hidrolisa o ácido fítico, é empregada para
aumentar o teor de fósforo assimilável presente nas rações (FERNANDES, 2010;
GURUNG et al., 2013; POUSEN; BUCHHOLZ, 2003).
Além das enzimas classicamente empregadas há décadas na indústria de
alimentos, novas enzimas vêm sendo estudadas e/ou implementadas para
obtenção de novas características nos produtos ou para redução de possíveis
substâncias tóxicas (FERNANDES, 2010). Um exemplo é o uso de enzimas
xilanolíticas para hidrólise de carboidratos não-amiláceos na indústria de
panificação, melhorando as propriedades reológicas da massa e firmeza do miolo
após processamento (BUTT et al., 2008). Zeeb, Fischer e Weiss (2014)
descreveram o uso de enzimas para estabilização coloidal em alimentos
nutracêuticos que incluem substâncias lábeis na sua composição. Nesse caso,
enzimas oxidativas, como a glicose-oxidase, alteram a estrutura dos compostos
presentes no alimento para aumentar as interações eletrostáticas e/ou hidrofóbicas
que estabilizam as suspensões presentes no alimento.
A L-asparaginase é uma enzima que possui um novo emprego na indústria
de alimentos, reduzindo a toxicidade de certos produtos. Pode-se empregar a Lasparaginase para reduzir a formação de acrilamida, um composto tóxico e
potencialmente carcinogênico, formado durante o processamento a altas
temperaturas de alimentos como pães, biscoitos e snacks extrusados (ANESE;
QUARTA; FRIAS, 2011; KUKUROVÁ et al., 2009). Por exemplo, encontra-se no
mercado

um

preparado

enzimático

contendo

L-asparaginase

fúngica

comercializado pela Novozymes® sob a marca Acrylaway® com a proposta de
reduzir os níveis de acrilamida em diversos alimentos
(NOVOZYMES, 2014).

industrializados
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2.2 Características da enzima L-asparaginase

A L-asparaginase, ou L-asparagina amino-hidrolase (EC 3.5.1.1), é a enzima
responsável por catalisar a hidrólise irreversível da L-asparagina em ácido Laspártico e amônio (Figura 3). Trata-se de uma enzima encontrada em certas
plantas, animais e micro-organismos, mas não em humanos (VAN DEN BERG,
2011; VERMA et al., 2007; ZALEWSKA-SZEWCZYK et al., 2007). A L-asparagina
é um aminoácido proveniente da dieta humana, mas também é sintetizada pela
enzima L-asparagina sintetase a partir de ácido L-aspártico, L-glutamina e ATP
(PANOSYAN et al., 2004; VAN DEN BERG, 2011).

Figura 3 - Mecanismo de ação simplificado da L-asparaginase

Fonte: adaptado de Kumar e Sobha, 2012

O mecanismo genérico de ação da L-asparaginase é comparável ao
mecanismo clássico das serina-proteases, cujas atividades dependem de um grupo
de aminoácidos, tipicamente serina (Ser), histidina (His) e aspartato (Asp),
conhecidos como a tríade catalítica. Essa tríade é composta por um aminoácido
nucleofílico (Ser), uma base (His) e um aminoácido com característica ácida (Asp),
todos conectados através de pontes de hidrogênio. A reação é catalisada em duas

25

etapas, representadas na Figura 4. Na primeira, o resíduo nucleofílico da enzima,
ativado por uma base forte, ataca o átomo de carbono amida do substrato, gerando
um produto intermediário acil-enzima após passar por um intermediário tetraédrico.
A segunda etapa da reação é similar, porém o ataque no carbono éster é feito por
um nucleófilo ativado por uma molécula de água (MICHALSKA; JASKOLSKI, 2006;
VERMA et al., 2007).

Figura 4 – Mecanismo proposto para a reação da asparaginase

Fonte: adaptado de Michalska e Jaskolski, 2006

A hidrólise da L-glutamina é bastante similar à hidrólise da L-asparagina
devido à semelhança estrutural entre ambos os aminoácidos (Figura 5). Assim, a
maior

parte

das

L-asparaginases

microbianas

apresentam

reatividade

glutaminolítica cruzada. Há, porém, enzimas que não apresentam atividade de Lglutaminase como, por exemplo, a L-asparaginase produzida pela bactéria
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Wolinella succinogenes. As L-asparaginases bacterianas mais estudadas,
pertencentes às bactérias Escherichia coli e Erwinia chrysanthemi, possuem
apenas 5% de atividade glutaminolítica frente à atividade asparaginolítica. Outros
micro-organismos sintetizam a L-asparaginase com igual função glutaminolítica,
como Pseudomonas sp. e Acinetobacter glutaminasificans. Em alguns casos a
atividade glutaminolítica da L-asparaginase só é percebida após conversão
completa da L-asparagina presente em ácido aspártico quando então os sítios
ativos da L-asparaginase passam a catalisar a reação de L-glutaminase
(AGHAIYPOUR; WLODAWER; LUBKOWSKI, 2001; MICHALSKA; JASKOLSKI,
2006; VAN DEN BERG, 2011).

Figura 5 - Estrutura dos aminoácidos L-asparagina e L-glutamina

Fonte: adaptado de Abbott, 2006

2.2.1 – Técnicas de quantificação da enzima L-asparaginase

Existem diversas técnicas de quantificação da enzima L-asparaginase.
Métodos

empregando

análise

cromatográfica

de

aminoácidos,

reações

colorimétricas com ninhidrina e fluorométricas quantificando a formação de 7amino-4-metilcumarina foram desenvolvidas (VERMA et al., 2007). Entretanto, o
método padrão para quantificação direta da enzima L-asparaginase ainda é o
método de Nessler. Esse método se baseia na quantificação do amônio liberado
durante a reação de asparaginólise através do reativo de Nessler, uma solução
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alcalina de tetraiodomercurato de potássio 2,5 mol.L-1. A reação do amônio com o
tetraiodomercurato de potássio gera coloração alaranjada, possível de ser lida em
espectrofotômetro a 436 nm (WRISTON; YELLIN, 1973).
Outra metodologia eficaz para quantificação da atividade de L-asparaginase
é a técnica da hidroxilamina. Ela se baseia na capacidade da L-asparaginase de
converter o aminoácido L-asparagina em ácido β-hidroxil aspártico (AHA) quando
em contato com cloridrato de hidroxilamina. Então o AHA reage com o FeCl3,
formando uma coloração avermelhada possível de ser quantificada em
espectrofotômetro a 500 nm (GROSSOWICZ et al., 1950; DRAINAS; KINGHORN;
PATEMAN, 1977). Diversos autores empregaram essa metodologia para
quantificação da atividade asparaginolítica em situações onde os interferentes
acabam inviabilizando o método de Nessler (DRAINAS; KINGHORN; PATEMAN,
1977; FERRARA et al., 2006; OLIVEIRA; CARVAJAL; BON, 1999; OLIVEIRA et al.,
2003).

2.3 Aplicação terapêutica da L-asparaginase

Historicamente, o desenvolvimento da L-asparaginase com o propósito de
medicamento se iniciou em 1953, quando Kidd observou que a injeção
intraperitoneal do soro de porquinhos-da-índia (Cavia porcellus) em camundongos
portadores de linfomas subcutâneos era capaz de causar regressão no crescimento
desses tumores. Em 1956, verificou-se a necessidade metabólica de células
cancerosas do tipo Walker carcinosarcoma 256 por L-asparagina e L-glutamina
(NEUMAN; McCOY, 1956). Após uma vários estudos, Broome (1961) definiu que a
atividade antitumoral do soro de porquinho-da-índia era devido à enzima Lasparaginase contida nesse soro. Postulou-se, assim, que a atividade antitumoral
da L-asparaginase advém da sua capacidade de hidrolisar a L-asparagina,
reduzindo a concentração plasmática desse aminoácido que é essencial para o
crescimento de certas células tumorais.
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A importância da L-asparaginase como agente antitumoral despertou a
atenção dos pesquisadores, levando à busca de novas formas de produção dessa
enzima. Mashburn e Wriston (1964) comprovaram a atividade antitumoral da Lasparaginase obtida por cultivo de Escherichia coli. Esse estudo culminou com a
aprovação, em 1978, do uso da L-asparaginase de E. coli para o tratamento da
leucemia linfoblástica aguda e linfosarcomas pelo órgão de vigilância sanitária
norte-americano Food and Drug Administration (FDA) (NAGARETHINAM et al.,
2012). A L-asparaginase obtida a partir do cultivo de Erwinia chrysanthemi também
foi extensivamente estudada desde a década de 1960, entretanto só foi aprovada
para uso nos EUA em 2011 (WADE; CAMMACK, 1969; SALZER et al., 2012). A
PEG-asparaginase (Oncaspar®) é outro medicamento utilizado no tratamento das
leucemias linfoblásticas. Difere dos outros medicamentos pela conjugação da Lasparaginase com PEG (polietilenoglicol), reduzindo assim sua imunogenicidade
(MÜLLER et al., 2000). Enzimas de outros micro-organismos foram extensivamente
estudadas desde a década de 1960, porém nenhuma outra L-asparaginase teve
ação antitumoral comprovada e aprovada para uso em humanos desde então (VAN
DEN BERG, 2011). As únicas formulações de L-asparaginase aprovadas para
tratamento de leucemias são, portanto, produzidas pelas enterobactérias E. coli e
E. chrysanthemi (VERMA et al., 2007).
Atualmente a L-asparaginase é empregada como um fármaco para
tratamento de certos tumores hematopoiéticos, uma vez que reduz os níveis
plasmáticos de L-asparagina nos pacientes. Como os linfoblastos requerem
grandes quantidades de L-asparagina para manter seu crescimento rápido e
maligno e não são capazes de sintetizá-la, o tratamento com L-asparaginase
induzem estas células a sofrerem apoptose p53-dependente devido à inibição na
biossíntese proteica. Com a apoptose das células cancerosas, o tumor é
significativamente controlado. Por outro lado, as células saudáveis possuem a
enzima L-asparagina sintetase que converte novamente o ácido L-aspártico em Lasparagina, sendo pouco afetadas pelo tratamento com a L-asparaginase (Figura
6). Ressalta-se, porém, que células tumorais que também possuem a enzima Lasparagina sintetase são resistentes ao tratamento com L-asparaginase, uma vez
que convertem o ácido L-aspártico em L-asparagina e não sofrem com a ausência
deste aminoácido. Atualmente o uso da L-asparaginase como fármaco é

29

padronizado apenas para o tratamento de pacientes pediátricos com leucemia
linfoblástica aguda (ALL) e para alguns tipos de linfomas não-Hodgkin, uma vez
que as células tumorais dessas leucemias são as mais susceptíveis ao tratamento
com esta enzima (PANOSYAN et al., 2004; VAN DEN BERG, 2011; VERMA et al.,
2007). Apesar de aplicada há anos em diversos protocolos oncológicos, ainda há
muito debate a respeito da formulação ideal e dosagem para o tratamento com Lasparaginase. O foco da terapia é atingir depleção total nos níveis séricos de Lasparagina, porém ainda não foi estabelecida uma concentração mínima crucial
para a eficácia completa do tratamento (PIETERS et al., 2011).

Figura 6 - Visão esquemática da atividade antitumoral da L-asparaginase em
células saudáveis e em células tumorais

Fonte: adaptado de Van den Berg, 2011

Outro problema decorrente da terapia com L-asparaginase se deve aos
severos efeitos adversos causados para o paciente. Os efeitos adversos da terapia
com L-asparaginase ocorrem por duas causas principais. A primeira delas é que a
queda nos níveis de L-asparagina no sangue reduz a síntese protéica do
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organismo, reduzindo assim os níveis séricos de albumina, insulina, fatores de
coagulação e lipoproteínas. A queda nessas proteínas leva a distúrbios como
diabetes mellitus, hemorragias e dislipidemias. Ainda podem ocorrer distúrbios
como febre, calafrios, dores de cabeça, depressão, espasmos, tontura e disfunções
de órgãos como pâncreas, rins e fígado. A segunda causa dos efeitos adversos
com o tratamento da L-asparaginase ocorre pelas reações de hipersensibilidade
imunológica causada pela natureza microbiana da enzima aplicada de forma
parenteral (MÜLLER; BOOS, 1998; PIETERS et al., 2011; VAN DEN BERG, 2011).
Müller e Boos (1998) postularam que as reações de hipersensibilidade são
causadas pelo acúmulo de anticorpos contra a enzima e ocorrem quase que
exclusivamente durante os tratamentos de intensificação ou de reindução, que são
feitos semanas após o tratamento inicial. Isso ocorre pela demora natural do
organismo ao criar os anticorpos contra a enzima: em uma primeira administração
não haverá efeitos adversos, porém conforme há a formação dos anticorpos,
reações de hipersensibilidade podem ocorrer quando o indivíduo recebe
novamente a medicação. Adultos são mais susceptíveis às reações de
hipersensibilidade em comparação a pacientes pediátricos. Os anticorpos
produzidos em resposta à administração da L-asparaginase nem sempre levam a
reações

de

hipersensibilidade,

mas

podem

causar

o

fenômeno

de

“hipersensibilidade silenciosa”, em que os anticorpos causam uma rápida
inativação da enzima, reduzindo consideravelmente seu tempo de meia-vida,
mesmo sem causar efeitos adversos significativos. Geralmente o paciente que
apresenta elevada taxa de anticorpos contra um tipo específico de L-asparaginase
tem seu tratamento alterado para outra formulação para evitar as reações de
hipersensibilidade. Pacientes que utilizam a L-asparaginase também são tratados
com medicamentos corticóides para evitar as reações imunológicas contra a
enzima. Entretanto, esse tratamento pode inibir ainda mais o frágil sistema imune
do paciente, fazendo-o sofrer de infecções recorrentes (MÜLLER; BOOS, 1998;
NAGARETHINAM et al., 2012; PIETERS et al., 2011; VAN DEN BERG, 2011).
Além da inativação enzimática pelos anticorpos, observa-se também o
fenômeno

de

resistência

à

L-asparaginase.

Essa

resistência

é

devida

principalmente à desrepressão espontânea do gene que codifica a enzima L-
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asparagina sintetase, que foi observada nas células tumorais de diversos pacientes
com leucemia linfoblástica aguda resistentes à droga. Nesses casos em que o
tumor se torna resistente à droga, o tratamento com L-asparaginase deve ser
descontinuado e o protocolo de quimioterapia deve ser alterado (NAGARETHINAM
et al., 2012).

2.3.1 Características bioquímicas e estruturais da L-asparaginase de E coli

A L-asparaginase obtida por via biotecnológica a partir de cepas
recombinantes de E. coli hiperprodutoras dessa enzima é o biofármaco padrão
empregado para o tratamento de leucemia linfoblástica aguda e linfosarcomas
mundialmente. A L-asparaginase de E. coli possui KM aparente de 10 µM e tempo
de meia-vida de 1,24 ± 0,17 dias. Existe, porém, uma grande diferença entre as
várias formulações, principalmente em termos de tempo de meia-vida da enzima
(MÜLLER; BOOS, 1998; VAN DEN BERG, 2011).
A bactéria E. coli produz duas L-asparaginases distintas, denominadas de
EcA-1 e EcA-2. Estudos revelam que a L-asparaginase EcA-2 encontra-se no
espaço periplasmático e somente esta possui atividade antitumoral. Estima-se que
o KM da EcA-2 seja em torno de 10 µM, caracterizando uma alta afinidade pelo
substrato, e que a sua massa molar seja em torno de 141 kDa (KUMAR et SOBHA,
2012). Estruturalmente, a EcA-2 é um tetrâmero composto por dois dímeros
intimamente ligados. Cada um dos monômeros é idêntico nos seus 326
aminoácidos constituintes. Cada monômero possui um sítio ativo da enzima, que
realiza a ligação enzima-substrato com as moléculas da L-asparagina. O sítio ativo
só é formado pela interação íntima dos monômeros, que ocorre pelos dois resíduos
de treonina, sendo um desses resíduos o nucleófilo que ataca o átomo de carbono
da ligação amida. Outra característica da EcA-2 é que seu sítio ativo só é “montado”
quando em contato com o substrato, já que seus elementos centrais fazem parte
de um loop altamente flexível. A Figura 7 representa a estrutura quaternária da
EcA-2, em que os pares verde-vermelho e cinza-azul representam os dímeros
íntimos (MICHALSKA; JASKOLSKI, 2006).
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Figura 7 – Representação da estrutura quaternária da EcA-2

Fonte: Michalska; Jaskolski, 2006

Em contraste com a enzima EcA-2 periplasmática, a EcA-1 é uma enzima
citossólica que possui menor afinidade pelo substrato e é ineficaz ao inibir o
crescimento tumoral (VERMA et al., 2007). Apesar de as enzimas catalisarem uma
reação idêntica, estas podem ser diferenciadas a partir da sua solubilidade em
sulfato de amônio e pela sua sensibilidade à inativação térmica (MICHALSKA;
JASKOLSKI, 2006). Acredita-se que a EcA-1 seja constitutiva e que a EcA-2 seja
secretada sob resposta de privação de nitrogênio (VERMA et al., 2007).
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2.3.2 Características bioquímicas e estruturais da L-asparaginase de E.
chrysanthemi

A bactéria Erwinia chrysanthemi possui diversas sinonímias, como Erwinia
carotovora, Pectobacterium chrysanthemi e, mais recentemente, seu nome foi
alterado para Dickeya dadantii (SAMSON et al., 2005). Trata-se de uma bactéria
bacilar gram-negativa pertencente à família Enterobacteriaceae e que atua como
fitopatógeno em diversas plantas (GRENIER et al., 2006).
A L-asparaginase de Erwinia chrysanthemi (ErA) é, como as demais Lasparaginases periplasmáticas bacterianas, um tetrâmero com 330 aminoácidos
em cada monômero, com massa molecular entre 140 e 150 kDa. Apesar da
semelhança estrutural da ErA e da EcA, ambas apresentam afinidades diferentes
por seus substratos, sendo a atividade glutaminolítica da ErA muito maior que a
atividade glutaminolítica da EcA. A Figura 8 representa a estrutura de cada
monômero da ErA (AGHAIYPOUR; WLODAWER; LUBKOWSKI, 2001).
A ErA é empregada para tratar pacientes alérgicos à EcA. Possui K M de 12
µM e tempo de meia vida de 0,65 ± 0,13 dias. Em função do baixo tempo de meiavida, precisa ser administrada aos pacientes com maior frequência quando
comparado à EcA (MÜLLER; BOOS, 1998; VAN DEN BERG, 2011). Relatou-se na
literatura, porém, uma menor eficácia da ErA, que causa redução nos níveis séricos
de L-asparagina menor que a EcA. Quando indicado, o tratamento com ErA deve
ser feito com, no mínimo, o dobro da dosagem recomendada para o tratamento
padrão. Outro problema decorre do fato de pelo menos um terço dos pacientes com
alergia à EcA também serem alérgicos à ErA por imunogenicidade cruzada.
Acredita-se, também, que a ErA cause menores efeitos colaterais que a EcA
(PIETERS et al., 2011; VAN DEN BERG, 2011).
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Figura 7 - Estrutura monomérica da L-asparaginase de E. chrysanthemi (ErA)

Fonte: adaptado de Aghaiypour, Wlodawer e Lubkowski, 2001

2.3.3 PEG-asparaginase

Atualmente há um grande interesse no desenvolvimento de drogas com
estrutura polipeptídica e proteica. Graças às técnicas de DNA recombinante, é
possível produzir drogas peptídicas em grande escala. Apesar de sua importante
aplicação em diversas áreas da medicina, há também muitas desvantagens no uso
dessas drogas, a saber: susceptibilidade à proteólise por enzimas do organismo,
reduzindo seu tempo de meia-vida; baixa solubilidade; baixo tempo de prateleira;
rápido clearance hepático; e propensão de gerar anticorpos que podem causar
reações de hipersensibilidade e/ou inativação do fármaco. Dentre as diversas
formas estudadas para se contornar esses problemas, a mais promissora foi a
esterificação de cadeias de polietilenoglicol (PEG) aos polipeptídeos. As vantagens
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da conjugação com o PEG incluem o aumento do tempo de meia vida e redução
da imunogenicidade dos peptídeos (HARRIS; CHESS, 2003).
O PEG foi conjugado à L-asparaginase de E. coli por meio de reação de
esterificação para redução das reações de hipersensibilidade e aumento do tempo
de meia-vida da enzima após administração. Uma das suas vantagens é a
possibilidade de se administrar a droga em pacientes com hipersensiblidade à Lasparaginase de E. coli, tornando-se uma droga útil para tratamentos de reindução.
A PEG-asparaginase comercialmente disponível é o Oncaspar®. Na Europa a
PEG-asparaginase é empregada apenas em casos em que o paciente apresenta
hipersensibilidade à L-asparaginase nativa de E. coli, porém nos EUA os protocolos
de tratamento permitem o uso da PEG-asparaginase como primeira opção. O
tempo de meia-vida da PEG-asparaginase é de 5,73 ± 3,24 dias, quase 5 vezes
superior ao tempo de meia-vida da L-asparaginase nativa de E. coli. Dessa forma,
ao contrário da L-asparaginase de E. coli que necessita ser administrada de 2 a 3
vezes

por

semana,

a

PEG-asparaginase

só

precisa

ser

administrada

quinzenalmente (GRAHAM, 2003; VAN DEN BERG, 2011). Apesar de o tempo de
meia vida ser superior ao da EcA e da ErA, seu K M pela L-asparagina é em torno
de 10 µM, semelhante aos 12 µM encontrado para a EcA e ErA (GRAHAM, 2003).

2.4 Aplicação da L-asparaginase na indústria de alimentos

2.4.1 Formação de acrilamida em alimentos processados e sua toxicidade

A acrilamida (2-propenamida) é um sólido cristalino inodoro e incolor com
temperatura de liquefação de 84,5

oC

cuja fórmula molecular encontra-se

representada na Figura 8. Possui massa molecular de 71,08 g.mol-1 e é produzida
por síntese orgânica a partir da hidratação da acrilonitrila. A acrilamida é utilizada
na síntese de polímeros de poliacrilamida, empregados nas indústrias de papel,
têxtil e como floculantes no tratamento de efluentes (FRIEDMAN, 2003).
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Apesar de amplamente empregada há décadas, sabe-se do potencial tóxico
da acrilamida desde 1964, quando modelos animais indicaram irritações na pele e
olhos quando em contato com esse composto, além de efeitos neurotóxicos sob
exposição prolongada (MCCOLLISTER; OYEN; ROWE, 1964). Durante anos seu
potencial carcinogênico também foi investigado quando finalmente, em 1994, a
International Agency for Research Cancer, associada à Organização Mundial da
Saúde, acrescentou a acrilamida à sua lista de agentes potencialmente
carcinogênicos para humanos (IARC, 1994).

Figura 8 - Estrutura química da acrilamida

Fonte: IARC, 1994

Em estudo realizado na Suécia em 1998, identificou-se que, em média, os
adultos estavam expostos a 100 μg de acrilamida por dia, um valor não
negligenciável em termos de risco de câncer. Porém a população analisada não se
encontrava exposta de forma ocupacional a esse composto. Posteriormente, no
ano 2000, comprovou-se que a exposição à acrilamida ocorria pelo consumo de
certos alimentos fritos. Estudos recentes comprovam, entretanto, que a formação
de acrilamida ocorre tanto em alimentos fritos quanto assados, mas não em
alimentos cozidos (KERAMAT et al., 2010; TAREKE et al., 2000, 2002). ArribasLorenzo, Fogliano e Morales (2009) citaram as batatas fritas, snacks extrusados,
café, biscoitos e pães como os principais alimentos responsáveis pela alta
exposição humana à acrilamida.
O mecanismo de formação da acrilamida nesses alimentos envolve a reação
de alguns aminoácidos livres com açúcares redutores sob altas temperaturas,
sendo a L-asparagina o aminoácido de maior importância. Zyzak et al. (2009)
detectaram que a cadeia amida presente na acrilamida provém da L-asparagina.
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Neste mesmo estudo, ainda, os autores comprovaram que o uso da L-asparaginase
antes do processamento reduzia em 88% a presença de L-asparagina na massa e
em mais de 99% os níveis de acrilamida no produto final processado. Surdyk et al.
(2004) observaram que o acréscimo de L-asparagina à massa antes do
processamento aumentou drasticamente os níveis de acrilamida no alimento,
comprovando-se assim que a L-asparagina é o aminoácido responsável pela
formação de acrilamida nos alimentos processados sob altas temperaturas.
12º
Figura 9 - Mecanismo de formação da acrilamida em alimentos processados sob
altas temperaturas

Fonte: adaptado de Skog, 2007

Propõe-se que o mecanismo de formação da acrilamida derive da reação de
Maillard, ou seja, a reação entre um aminoácido livre (no caso a L-asparagina) com
açúcares redutores. Essa reação é essencial para formação da coloração e
sabores desejados em alimentos assados e fritos, mas quando a L-asparagina é o
aminoácido livre em questão, há a formação da acrilamida. O mecanismo envolvido
na formação da acrilamida (Figura 9) inclui a formação de uma base de Schiff a
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partir da reação da carbonila reativa do açúcar redutor com a L-asparagina. A
descarboxilação da base de Schiff, em uma reação do tipo Strecker, produz um
intermediário instável que é hidrolisado em 3-aminopropanoamida. A eliminação
posterior de uma molécula de amônio gera a acrilamida (SKOG et al., 2007).
Uma rota secundária para a formação de acrilamida em alimentos ocorre a
partir da oxidação de lipídeos. O glicerol, formado a partir da hidrólise dos
triacilgliceróis, pode ser termodegradado à acroleína, um importante precursor na
síntese da acrilamida. Trata-se de uma rota secundária, mas com destacada
importância

em

alimentos

gordurosos

e/ou

fritos

(ARRIBAS-LORENZO;

FOGLIANO; MORALES, 2009; KERAMAT et al., 2010).

2.4.2 Uso da L-asparaginase para redução de acrilamida em alimentos

Foram estudados diversos métodos para redução dos níveis de acrilamida
em alimentos, mas a maior parte deles acaba inibindo a reação de Maillard,
afetando negativamente as propriedades sensoriais dos produtos finais. A reação
de Maillard, apesar de produzir acrilamida, também é responsável pela produção
das melanoidinas que dão cor e sabor característicos dos alimentos assados e
fritos. A vantagem de se aplicar a L-asparaginase no alimento previamente ao
cozimento é o de reduzir especificamente a reação de Maillard da L-asparagina
com os açúcares redutores que vão produzir a acrilamida, mas sem inibir a
formação das melanoidinas que darão características sensoriais desejáveis aos
alimentos (AHRNÉ et al., 2007; FRIEDMAN; LEVIN, 2008; PEDRESCHI; KAACK;
GRANBY, 2008; KERAMAT et al., 2010; KUKUROVÁ et al., 2009, 2013;
MEDEIROS VINCI et al., 2011; MOHAN KUMAR et al., 2013; PEDRESCHI et al.,
2011).
Sendo assim, uma formulação de L-asparaginase fúngica específica para
aplicação em alimentos foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores na
Novozymes da Suíça (HENDRIKSEN et al., 2009). Esse grupo foi capaz de clonar
a L-asparaginase extracelular pertencente ao fungo Aspergillus oryzae, obtendo-se
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uma enzima de simples purificação. A enzima foi testada em diversos alimentos,
como biscoitos e batatas fritas. O tratamento enzimático foi capaz de reduzir os
níveis de acrilamida em todos os produtos testados. Dentre as diversas conclusões
do trabalho, os autores determinaram que o branqueamento térmico é um processo
essencial para eficácia da L-asparaginase durante o tratamento de batatas fritas.
A formulação desenvolvida pelo grupo é comercializada, atualmente, sob o nome
de Acrylaway (NOVOZYMES, 2014).
Batatas fritas e snacks de batata são fontes importantes para exposição
humana à acrilamida (MEDEIROS VINCI et al., 2011). Pedreschi e colaboradores
(2011) foram capazes de reduzir os níveis de acrilamida em batatas fritas de 2047
µg/kg para 158 µg/kg após aplicar a L-asparaginase de A. oryzae desenvolvida no
estudo anterior em conjunto com tratamento de branqueamento térmico. Os
autores concluíram, nesse caso, que o branqueamento provoca mudanças
estruturais no tecido da batata permitindo uma melhor difusão da L-asparaginase
e, consequentemente, uma melhor atividade enzimática. Em outro estudo,
amostras de batatas fritas tiveram seus níveis de acrilamida reduzidos abaixo dos
limites de detecção (12,5 µg/kg) sem alterar nenhuma propriedade sensorial do
produto final (MEDEIROS VINCI et al., 2011).
Kukurová e colaboradores (2009) também testaram a L-asparaginase de A.
oryzae na massa de rosquillas espanholas para mitigação dos níveis de acrilamida.
Os autores foram capazes de reduzir os níveis de acrilamida de 215 µg/kg (controle)
para níveis menores que o limite de detecção (20 µg/kg) ao testar diferentes
concentrações da enzima na massa. Parâmetros como cor e sabor do produto final
também não foram alterados após o tratamento com L-asparaginase. Em outro
estudo mais recente, Kukurová e colaboradores (2013) determinaram que agentes
empregados para crescimento da massa influenciam expressivamente na atividade
de L-asparaginase ao alterar o pH final da massa. Nesse caso, o pH ótimo para
máxima atividade asparaginolítica foi de 6,8.
Ao estudar a influência da L-asparaginase de A. oryzae na mitigação de
acrilamida em biscoitos gordurosos, determinou-se que a concentração da enzima,
tempo e temperatura de incubação são fatores importantes na atividade final da
enzima. A composição da massa também é um fator importante, uma vez que o
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teor de água e de gordura da massa afetam as interações da enzima com a Lasparagina e da L-asparagina com os açúcares redutores (ANESE et al., 2011).
Apesar de a maior parte dos estudos de L-asparaginase para alimentos
aplicarem a enzima produzida por A. oryzae, enzimas obtidas a partir do cultivo de
outros micro-organismos também têm sido testadas para aplicações alimentícias.
Mohan Kumar e Manonmani (2013) produziram, purificaram e caracterizaram uma
nova L-asparaginase do fungo Cladosporium sp., que foi capaz de reduzir em até
96% os níveis de acrilamida em snacks de batatas. A mesma enzima foi testada
para reduzir os níveis de acrilamida em pães de forma, sendo capaz de reduzir em
até 97% os níveis desse composto na crosta do pão, onde a reação de Maillard
ocorre com maior proeminência (MOHAN KUMAR et al., 2013). Outra Lasparaginase, obtida a partir da clonagem de genes de Rhizomucor miehei
CAU432 em E. coli, também obteve atividade de mitigação de acrilamida
semelhante ao produto comercial (HUANG et al., 2014). Por fim, uma enzima
bacteriana obtida a partir da clonagem de uma cepa não patogênica de Bacillus
subtilis também foi capaz de reduzir a acrilamida em batatas fritas (JIA et al., 2013).

2.5 Considerações gerais sobre a produção microbiana de L-asparaginase

As principais fontes microbianas para a produção de L-asparaginase são
bactérias, fungos filamentosos e leveduras. No início dos estudos sobre a
capacidade antitumoral da L-asparaginase microbiana, Broome (1968) identificou
que enzimas de diferentes fontes têm grande variação na sua capacidade de inibir
o crescimento de tumores, sendo a L-asparaginase de E. coli a enzima que
apresentou melhores resultados. Postulou, então, que essa alta capacidade de
inibição tumoral foi devida a 3 principais fatores: 1) alta afinidade da enzima pela Lasparagina, traduzida em uma baixa constante de Michaelis-Menten (KM), o que
permite que a enzima mantenha sua atividade mesmo sob as baixas concentrações
de L-asparagina encontradas fisiologicamente no sangue; 2) a L-asparaginase de
E. coli continua altamente ativa mesmo após sua retirada do sangue, possivelmente
por sequestro pelas células do fígado; e 3) a meia-vida da enzima é aumentada
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quando células de linfoma são implantadas em cobaias. Desde então diversos
micro-organismos foram avaliados para obtenção de uma L-asparaginase com
maior atividade antitumoral em relação àquela produzida por E. coli e que fosse
produzida de forma economicamente viável. Considera-se que as novas Lasparaginases a serem utilizadas como medicamento devem possuir atividade
farmacológica causando o mínimo de efeitos colaterais. Dessa forma, espera-se
que apresentem uma alta afinidade pelo substrato, tempo de meia-vida suficiente
para evitar administração de várias doses, baixa imunogenicidade e alta
estabilidade. Também postulou-se que uma baixa atividade glutaminolítica cruzada
seja importante para evitar o excesso de efeitos colaterais do tratamento com a
enzima (NAGARETHINAM et al., 2012).

2.5.1 Aspectos da produção de L-asparaginase por bactérias

As enzimas produzidas pelas enterobactérias Escherichia coli e Erwinia
chrysanthemi são as únicas empregadas atualmente nas terapias antileucêmicas
com L-asparaginase. Durante os primeiros estudos sobre micro-organismos
produtores de L-asparaginase, foram identificadas como produtoras as bactérias
Pseudomonas

fluorescens,

Mycobacterium

phlei,

bactérias

do

gênero

Staphylococcus, Tetrahymena pyriformis e Thermus aquaticus, uma bactéria
termofílica (VERMA et al., 2007). Sabe-se que, em geral, as propriedades
bioquímicas e cinéticas das enzimas produzidas por diferentes gêneros de
bactérias variam significativamente entre si (PRAKASHAM et al., 2007). Ainda hoje
bactérias são os micro-organismos mais estudados para a produção de Lasparaginase, uma vez que são organismos que vem sendo estudados para esse
fim há muito tempo. A seguir são citados os principais avanços na área de produção
bacteriana de L-asparaginase nos últimos anos e algumas conclusões obtidas nos
estudos.
Especula-se ainda hoje quais as principais condições de cultivo que
influenciam na produção de L-asparaginase por bactérias e os mecanismos pelos
quais isso ocorre. Relatou-se que a síntese de L-asparaginase por E. coli foi
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suprimida quando ao se acrescentar 0,5% de glicose ao meio. Concluiu-se, nesse
caso, que a glicose causou repressão catabólica dos componentes envolvidos no
transporte de lactato, sendo o lactato um fator que estimula a síntese de Lasparaginase (VERMA et al., 2007). Geckil e colaboradores (2006) propuseram que
bactérias fermentativas, em geral, têm a síntese de L-asparaginase reprimida por
concentrações elevadas de glicose devido à formação de ácidos, que reduzem o
pH de cultivo, e devido à repressão catabólica, principalmente ao reduzir os níveis
de AMPc intracelular. Acredita-se que a L-asparaginase seja sintetizada em
anaerobiose em E. coli devido à indução da proteína redutora de fumarato e nitrato
e regulação positiva pela proteína receptora de AMPc. Verma e colaboradores
(2007) citaram que ácidos orgânicos e os aminoácidos L-leucina e L-metionina
aumentaram a síntese de L-asparaginase por E. coli. O mecanismo de regulação
da produção de L-asparaginase por Staphylococcus aureus foi estudado por
Rozalska e Mickucki (1992), em que fontes de carbono como sacarose, maltose,
galactose, lactose, manitol e manose inibiram a produção de L-asparaginase. Por
outro lado, a sua produção foi estimulada quando o meio foi suplementado com
AMPc exógeno.
Uma cepa de Enterobacter aerogenes recombinante capaz de expressar
hemoglobina de Vitreoscilla sp. (VHb) apresentou produção de L-asparaginase
reduzida em dez vezes em comparação com a cepa selvagem. Nesse estudo a
concentração de glicose superior a 1% causou inibição quase completa da
produção da enzima (GECKIL; GENCER, 2004). Ao contrário da E. aerogenes, a
bactéria Pseudomonas aeruginosa recombinante expressando o VHb foi capaz de
produzir mais L-asparaginase do que a cepa selvagem e a glicose tornou-se um
indutor da produção ao invés de inibidor. Os autores concluíram que,
possivelmente, bactérias com metabolismo aeróbico não sofrem as mesmas
repressões catabólicas na síntese de L-asparaginase que as bactérias com
metabolismo anaeróbico, como E. coli e E. aerogenes (GECKIL et al., 2006).
A suplementação do meio de cultivo com 6% de n-dodecano foi capaz de
manter a concentração de O2 dissolvido acima de 80% durante todo o processo
fermentativo para produção de L-asparaginase por E. coli. Obteve-se, assim,
aumento da concentração celular em 12,7% e aumento da produção de L-
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asparaginase em 21%, chegando-se a 60,8 U.mL-1 (WEI; LIU, 1998). Nawaz e
colaboradores (1998) utilizaram meios contendo L-asparagina como única fonte de
nitrogênio para isolar bactérias capazes de sintetizar L-asparaginase. Neste
estudo, um dos isolados, identificado como sendo da espécie Enterobacter cloacae,
foi capaz de produzir 35 U.mg-1 de L-asparaginase em meio de cultivo contendo
0,4% de frutose e suplementado com L-asparagina como única fonte de nitrogênio.
Os autores ressaltaram, também, a capacidade do E. cloacae em produzir Lasparaginase sem o uso da L-asparagina como indutor.
Uma bactéria pertencente ao gênero Erwinia sp. foi isolada na Índia e
testada frente à sua capacidade de produção de L-asparaginase. Após os estudos,
obteve-se uma enzima com pH ótimo de atividade entre 8 e 9, K M de 0,22 mM e
temperatura ótima de atividade de 40 oC. A produção de L-asparaginase foi superior
empregando-se manitol como única fonte de carbono e com os aminoácidos Lasparagina, L-glutamina, L-arginina e L-alanina como indutores (BORKOTAKY;
BEZBARUAH, 2002). Em outro trabalho, Prakasham e colaboradores (2007)
utilizaram o desenho experimental de Taguchi para obter um aumento de 9 vezes
na produção de L-asparaginase por uma cepa de Staphylococcus sp. Identificouse a temperatura de incubação, concentração de inóculo, pH inicial, concentração
de glicose e de cloreto de amônio como sendo os principais fatores que influenciam
a produção de L-asparaginase. Outros estudos mais recentes de seleção e
otimização da produção de L-asparaginase periplasmática sob fermentação
submersa por bactérias encontram-se reportados na Tabela 2.
Em outros estudos, alguns autores empregaram a técnica de fermentação
em estado sólido (FES) para produção de L-asparaginase por bactérias. AbdelFattah e Olama (2002) empregaram a bactéria Pseudomonas aeruginosa para
produção da enzima e, como substrato sólido, o farelo de soja. A produção
enzimática foi otimizada a partir dos planejamentos fatoriais de Plackett-Burman e
Box-Behnken. Obteve-se a atividade enzimática máxima (142,8 U) nas condições
de pH inicial de 7,9, utilizando hidrolisado de caseína e milhocina nas
concentrações de 3,11% e 3,68%, respectivamente. El-Bessoumy, Sarhan e
Mansour (2003) foram capazes de produzir e purificar a L-asparaginase de
Pseudomonas aeruginosa sob fermentação em estado sólido, obtendo-se uma
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enzima purificada com atividade específica de 1900 U.mg-1. Os autores ainda
concluíram que esta L-asparaginase apresentou peso molecular de 160 kDa e K M
de 0,147 mM. Recentemente, a produção de L-asparaginase por Serratia
marcescens sob FES utilizando resíduos da produção de óleo de gergelim como
único substrato alcançou rendimento de 110,8 U por grama de substrato seco
(VUDDARAJU et al., 2010). Em outro estudo empregando Serratia marcescens.
Hymavathi et al. (2009) testaram diversos substratos sólidos para produção de Lasparaginase por Bacillus circulans sob FES. A casca de feijão-guandu gerou os
melhores resultados, alcançando rendimento de 2322 U por grama de substrato
seco sob condições otimizadas.

Tabela 2 – Produção de L-asparaginase por bactérias em meio líquido
Espécie de Bactéria

Atividade máxima
de L-asparaginase obtida

Pectobacterium carotovorum

27,88 U.mg-1

Serratia marcescens SB08

256,91 U.mL-1

Pectobacterium carotovorum

2,282 U.mL-1

Bacillus circulans

85 U.mL-1

Referência
(KUMAR;
PAKSHIRAJAN;
VENKATA DASU, 2009)
(VENIL;
NANTHAKUMAR;
KARTHIKEYAN, 2009)
(ARRIVUKKARASAN et al., 2010)
(PRAKASHAM et al., 2010)

Serratia marcescens SK07

29,89 U.mg-1

(AGARWAL; KUMAR; VEERANKI,
2011)

Streptomyces noursei MTCC
10469

0,803 U.mg-1

(DHARMARAJ, 2011)

Bacillus sp. BCCS 034

1,64 U.mL-1

(EBRAHIMINEZHAD; RASOULAMINI; GHASEMI, 2011)

Pectobacterium carotovorum
MTCC 1428

35,24 U.mg-1

(KUMAR;
VEERANKI;
PAKSHIRAJAN, 2011)

Streptomyces
parvulus
KUA106
Bacillus subtilis hswx88

146 U.mL-1

(USHA et al., 2011)

23,8 U.mL-1

(PRADHAN;
2013)

Pseudomonas
fluorescens
Pf1 UV60 (mutante)

168,4 U.mL-1

(PREMA; NARMADHA DEVI;
ALAGUMANIKUMARAN, 2013)

Streptomyces ginsengisoli

3,32 U.mL-1

(DESHPANDE;
AGASHE, 2014)

Fonte: arquivo pessoal

DASH;

SAHOO,

CHOUBEY;

45

Apesar de relativamente semelhantes em sua estrutura, as diversas Lasparaginases produzidas por diferentes bactérias variam nas suas propriedades
cinéticas e termodinâmicas (AGHAIYPOUR; WLODAWER; LUBKOWSKI, 2001). A
Tabela 3 reúne alguns dados sobre a caracterização de algumas L-asparaginases
bacterianas.

Tabela 3 - Propriedades bioquímicas de algumas L-asparaginases bacterianas
Espécie de
Bactéria
Enterobacter cloacae

Km
(mM)
-

pHótimo
8,5

Tótima
(OC)
37 - 42

Referência

Erwinia chrysanthemi

0,01

-

-

(AGHAIYPOUR; WLODAWER;
LUBKOWSKI, 2001)

Erwinia sp.

-

8,5

40

(BORKOTAKY; BEZBARUAH, 2002)

Pseudomonas
aeruginosa 50071

0,147

9,0

37

(EL-BESSOUMY; SARHAN;
MANSOUR, 2004)

Pyrococcus furiosus

12

9,0

85

(BANSAL et al., 2010)

Streptomyces
thermoluteus NBRC
14270

1,83

8,0 9,0

63,6

(HATANAKA et al., 2011)

Yersinia
pseudotuberculosis

0,017

8,0

60

(POKROVSKII et al., 2012)

Enterobactéria
termotolerante

0,89

6,0 7,0

37

(VIDYA; PANDEY, 2012)

Thermococcus
kodakaraensis

5,5

9,2

85

(CHOHAN; RASHID, 2013)

Bacillus aryabhattai
ITBHU02

0,257

8,5

40

(SINGH et al., 2013)

(NAWAZ et al., 1998)

Fonte: arquivo pessoal

Apesar de amplamente estudadas, ainda há muita discrepância sobre os
fatores capazes de induzir ou inibir a produção de L-asparaginase por bactérias.
Nesse caso, as diferentes formas de conduzir o processo e, principalmente, o
gênero e espécie das bactérias estudadas fornecem resultados bastante
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divergentes. Por fim, sabe-se que técnicas de biologia molecular são essenciais
para aumentar a produtividade dessa enzima, bem como facilitar sua purificação.

2.5.2 Produção de L-asparaginase por fungos

Atualmente todas as L-asparaginases comerciais empregadas como
antileucêmicos são de origem bacteriana. Entretanto, existem diversas vantagens
ao se aplicar a L-asparaginase de origem fúngica como fármaco, tanto aquelas
obtidas por cultivo de fungos filamentosos quanto de leveduras, tornando-as alvo
de grande interesse de pesquisa para fins terapêuticos. Por ser produzida por um
micro-organismo

eucariótico,

a

L-asparaginase

fúngica

tem

menor

imunogenicidade devido às mudanças pós-traducionais que sofrem, sendo mais
semelhantes às proteínas humanas. Também, apesar de haver discussão entre a
natureza periplasmática ou extracelular da L-asparaginase fúngica, muitos autores
acreditam que a enzima é produzida de forma extracelular, facilitando os processos
de purificação posteriores (HOSAMANI; KALIWAL, 2011; VAN DEN BERG, 2011;
VERMA et al., 2007).
Baseado nessas considerações, as pesquisas atuais fortalecem a
importância da L-asparaginase de origem fúngica, inclusive em produtos
comerciais como o Acrylaway®. Por serem micro-organismos GRAS e de fácil
cultivo, as L-asparaginases de fungos (leveduras e fungos filamentosos) podem ser
amplamente aplicadas na indústria alimentícia. Na área farmacêutica, estudos
indicam, ainda, a potencialidade da enzima L-asparaginase de Saccharomyces
cerevisiae ao ser aplicada como biofármaco (FERRARA et al., 2004, 2006, 2010).
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2.5.2.1 Produção de L-asparaginase por fungos filamentosos

Durante os primeiros estudos para se obter L-asparaginases microbianas,
Imada e colaboradores (1973) realizaram um amplo screening de fungos
filamentosos dentre outros micro-organismos, detectando-se a produção de Lasparaginase nos fungos dos gêneros Fusarium, Penicillium, Tilachlidum,
Verticillium,

Hypomyces

e

Nectria.

Detectaram,

também,

que

fungos

basidiomicetos e ficomicetos apresentam baixa ou nenhuma produção de Lasparaginase. O primeiro fungo basidiomiceto produtor de L-asparaginase foi
descrito por Eisele e colaboradores (2011), o Flammulina velutipes, obtendo
atividades enzimáticas de 16 U.mL-1 em cultivo submerso. A enzima do F. velutipes
apresentou

atividade

asparaginolítica

cinco

vezes

superior

à

atividade

glutaminolítica. O pH ótimo de atividade dessa enzima foi de 7,0 e a temperatura
ótima de 40 oC.
Sarquis e colaboradores (2004) avaliaram a produção de L-asparaginase por
duas espécies de fungos filamentosos, Aspergillus tamarii e Aspergillus terreus, em
fermentação submersa. Durante esse estudo, os autores obtiveram uma produção
de L-asparaginase por A. terreus de 58,8 U.L-1 e de 38 U.L-1 por A. tamarii e foram
capazes de concluir que a produção da enzima está sob regulação direta da fonte
de nitrogênio. Shrivastava e colaboradores (2010) realizaram um screening para
identificar novos fungos produtores de L-asparaginase. Foram testadas trezentas
cepas isoladas de diversas frutas e vegetais, sendo selecionada uma cepa de
Fusarium sp., isolada de pimentões verdes, capaz de produzir a maior atividade
específica de L-asparaginase (273 U.mg-1). Outras espécies como Aspergillus
flavus, Absidia sp., Penicilium sp. e Mucor sp. também foram identificados como
produtores da enzima. Em outro estudo de screening de fungos produtores de Lasparaginase, selecionou-se uma cepa de Aspergillus terreus capaz de produzir
9,3

U.mL-1

de

L-asparaginase

(BALASUBRAMANIAN;

AMBIKAPATHY;

PANNEERSELVAM, 2012).
Estudos de otimização da produção de L-asparaginase por fungos
filamentosos também foram realizados. Gurunathan e Sahadevan (2012)
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otimizaram a produção de L-asparaginase por Aspergillus terreus sob fermentação
submersa, obtendo-se concentração enzimática de 44,38 U.mL-1. Em outro estudo
de otimização de produção de L-asparaginase, dessa vez por Aspergillus niger,
obteve-se em uma produção de 2,83 U.mL-1 através de fermentação submersa.
Concluiu-se que o uso de glicose acima da concentração de 1% inibiu a produção
da enzima (ZIA et al., 2013).
A fermentação em estado sólido (FES) é uma promissora estratégia para o
cultivo de fungos filamentosos, uma vez que permite a produção da enzima em
altas concentrações, sob baixo custo, com meios de fermentação simples e baixo
emprego de água. Também, a FES simula de maneira melhor o habitat natural dos
fungos filamentosos e o substrato sólido serve como ancoragem para suas hifas
(PANDEY, 2003). Mishra (2006) empregou o fungo filamentoso Aspergillus niger
sob FES utilizando casca de feijão-guandu como substrato sólido, obtendo-se
rendimento de 40,9 U por grama de substrato seco. Por outro lado, o fungo
Fusarium equiseti produziu 8,51 U por grama de substrato sólido em condições
otimizadas, utilizando o farelo de soja como substrato para FES (HOSAMANI;
KALIWAL, 2011). Em estudo recente, Mohan Kumar, Ramasamy e Manonmani
(2013) empregaram o fungo filamentoso Cladosporium sp. em FES utilizando farelo
de trigo como substrato, obtendo-se o rendimento de 3,74 U por grama de substrato
seco sob condições otimizadas. Em um screening de cepas de fungos filamentosos
produtores de L-asparaginase realizado por Rani, Sundaram e Vasantha (2012), foi
selecionada uma cepa de Penicillium sp. como melhor produtora dessa enzima.
Estes autores reportaram, também, rendimento de 70,67 U por grama de substrato
seco ao empregar essa cepa em FES utilizando a casca de laranja como substrato.
O emprego de reatores para FES foi avaliado por Uppuluri et al. (2013). Nesse caso
empregou-se um reator de coluna e, como substrato, resíduos da produção do óleo
de gergelim. Após otimização do processo, obteve-se rendimento de Lasparaginase de 310 U por grama de substrato seco.
Em geral as enzimas fúngicas possuem uma menor afinidade pela Lasparagina quando comparadas às enzimas bacterianas. Sabe-se que as enzimas
bacterianas com atividade antileucêmica possuem K M na ordem de 10-5 M. As
enzimas fúngicas possuem KM bastante variável, mas em geral encontram-se na
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ordem de 10-1 a 10-3 M, valores muito superiores àqueles das enzimas de E. coli e
de E. chrysanthemi (AGHAIYPOUR; WLODAWER; LUBKOWSKI, 2001; MOHAN
KUMAR; SOBHA, 2012; VAN DEN BERG, 2011; VERMA et al., 2007). Mohan
Kumar e Sobha (2012) reportaram a necessidade por uma alta afinidade pela Lasparagina para que a L-asparaginase possua função antitumoral, mas Van den
Berg (2011) e Müller e Boos (1998) reforçaram que a afinidade pelo substrato é
apenas parte dos requisitos para atividade antitumoral, sendo o tempo de meiavida no organismo outro fator importante para que essa enzima possua ação
terapêutica.
A caracterização bioquímica de algumas L-asparaginases de fungos
filamentosos foi realizada (ELSHAFEI et al., 2010; ELZAINY; ALI, 2006; ITO;
MATSUSHIMA; KOYAMA,

2012;

MOHAN KUMAR; MANONMANI,

2013;

SCHEETZ, WHELAN, WRISTON, 1971). A enzima L-asparaginase produzida pelo
fungo Fusarium tricinctum apresentou a maior afinidade pela L-asparagina
reportada até o momento para fungos filamentosos, com KM na ordem de 5,2.10-5
M. Entretanto, mesmo com alta afinidade, essa enzima não foi capaz de inibir o
desenvolvimento de tumores implantados em cobaias (SCHEETZ; WHELAN;
WRISTON, 1971). Elzainy e Ali (2006) caracterizaram a L-asparaginase produzida
por Aspergillus niger, observando um KM de 2,57.10-3 M para a L-asparagina. A
enzima também apresentou 70% de atividade glutaminolítica em comparação com
a atividade asparaginolítica. Elshafei e colaboradores (2010) reportaram um KM de
1,05.10-3 para a L-asparaginase de Penicillium brevicompactum, bem como pH
ótimo de atividade 8,0 e temperatura ótima de 37 oC. Uma nova L-asparaginase de
Aspergillus sojae foi recentemente caracterizada, apresentando atividade
asparaginolítica na mesma ordem de grandeza que a atividade glutaminolítica. O
KM para a L-asparagina foi de 8,03.10-3 M e o KM para a L-glutamina foi de 5,22.103

M (ITO; MATSUSHIMA; KOYAMA, 2012). Mohan Kumar e Manonmani (2013)

caracterizaram a L-asparaginase de Cladosporium sp., observando-se um KM de
100 mM, pH ótimo de atividade 6,3 e temperatura ótima de 30 oC.
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2.5.2.2 Produção de L-asparaginase por leveduras

Leveduras são importantes candidatas à produção de novas Lasparaginases, entretanto poucas enzimas de leveduras foram estudadas e
caracterizadas em detalhes (VERMA et al., 2007). Durante os primeiros estudos da
inibição tumoral por L-asparaginases microbianas, a enzima de Saccharomyces
cerevisiae foi testada juntamente com enzimas de diversos micro-organismos.
Entretanto, verificou-se que as enzimas de S. cerevisiae foram incapazes de inibir
o crescimento de linfomas em cobaias. A ineficácia dessa enzima, segundo o autor,
foi devida ao rápido clearance hepático que sofreu, ao contrário da enzima de E.
coli, que permaneceu ativa no sangue das cobaias por diversos dias (BROOME,
1965). Imada e colaboradores (1973) realizaram um amplo screening de bactérias,
fungos e leveduras para determinar quais micro-organismos seriam capazes
produzir altas quantidades de L-asparaginase. Dentre as 1326 leveduras testadas,
cerca de 12% demonstraram atividade asparaginolítica extracelular. As principais
leveduras produtoras pertenciam às espécies Candida utilis, Hansenula jadini,
Rhodotorula rubra, Cryptococcus albidus e Sporobolomyces roseus. Estes autores
não testaram a produção de L-asparaginase periplasmática nos micro-organismos
avaliados.
A levedura Torula (Candida utilis) é bastante empregada como suplemento
alimentar animal devido ao seu rápido crescimento em substratos de baixo custo e
seu alto valor nutricional (OLVERA-NOVOA; MARTÍNEZ-PALACIOS; OLIVERACASTILLO, 2002). O interesse pela L-asparaginase da C. utilis iniciou-se quando
Arima e colaboradores (1972) detectaram produção de L-asparaginase extracelular
na concentração de 53 U.mL-1 por uma cepa dessa levedura. Por sua vez,
Sakamoto

e

colaboradores

(1977)

identificaram

uma

L-asparaginase

periplasmática produzida por C. utilis. Em seguida, purificaram, caracterizaram e
avaliaram a sua atividade antitumoral. A enzima apresentou uma massa molecular
estimada de 480 kDa e KM de 7,7.10-5 M, mas foi pouco eficaz ao inibir o
crescimento de tumores de cobaias, sendo seu clearance hepático muito mais
rápido que o controle (L-asparaginase de E. coli). Uma técnica para extração eficaz
da L-asparaginase presente no espaço periplasmático da C. utilis foi estabelecida
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por Kil, Kim e Park (1995) utilizando-se solução de 2-mercaptoetanol, obtendo-se
82% de recuperação da enzima.
As leveduras do gênero Rhodotorula são organismos basidiomicetos
presentes naturalmente no solo. A maior parte das espécies pertencentes ao
gênero não é patogênica, mas a espécie Rhodotorula mucilaginosa já foi isolada
de diversas infecções humanas (BISWAS et al., 2001). Foda, Zedan e Hashem
(1980) reportaram a produção de L-asparaginase periplasmática por Rhodotorula
rubra. Estes autores concluíram que há indução da produção da L-asparaginase
pelos aminoácidos L-asparagina e L-glutamina e inibição por certas fontes de
carbono como glicose, sacarose e lactose. A enzima apresentou Km de 1,37.10 -2
M para a L-asparagina e 65% de atividade glutaminolítica. A levedura
Rhodosporidium toruloides é um basidiomiceto oleaginoso isolado da madeira de
coníferas. Essa levedura produziu uma L-asparaginase com Km para L-asparagina
de 1,43.10-3 M e de 6,45.10-3 M para L-glutamina. O pH e a temperatura ótimos da
enzima foram 6,35 e 37 oC, respectivamente (RAMAKRISHNAN; JOSEPH, 1996).
A levedura Saccharomyces cerevisiae possui dois tipos de L-asparaginase,
uma intracelular (L-asparaginase I) e outra periplasmática (L-asparaginse-II). A Lasparaginase I tem expressão constitutiva e é codificada pelo gene ASP1. A Lasparaginase II é codificada pelo gene ASP3 e sua produção é regulada através
das fontes de nitrogênio disponíveis. A L-asparaginase II possui maior viabilidade
para aplicação em medicamentos devido ao seu baixo KM (3,5.10-4) e estabilidade,
além de atividade mais próxima do pH fisiológico. Essa enzima possui 362 resíduos
de aminoácidos e apresenta massa molecular de 38 kDa (FERRARA, 2004). A
produção de L-asparaginase II de S. cerevisiae alcançou apenas 115 U.g-1,
portanto realizou-se a clonagem do gene ASP3 em Pichia pastoris para uma maior
produção enzimática. Nesse caso alcançou-se a produção de 800 U.g-1 em cultivo
de alta densidade celular. A extração dessa enzima, presente no espaço
periplasmático da levedura Pichia pastoris, também foi realizada com sucesso
(FERRARA et al., 2004, 2006, 2010).
Considerando as potencialidades da aplicação da L-asparaginase e da sua
produção por micro-organismos eucarióticos, como as leveduras, este trabalho
descreve processos de seleção de novas leveduras produtoras desta enzima, bem
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como aspectos importantes durante sua produção, como cinética e indução da
produção por aminoácidos. A literatura consultada mostrou-se ainda restrita em
relação aos estudos sobre a produção de L-asparaginase por leveduras, sendo
este, portanto, um trabalho importante para o desenvolvimento dessa área de
pesquisa.
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3. OBJETIVOS

3.1 Geral

Avaliar métodos de seleção de leveduras produtoras de L-asparaginase,
selecionando aquelas com destacada produção da enzima e determinar aspectos
importantes da sua produção.

3.2 Específicos



Avaliar a aplicabilidade dos métodos de Nessler e da hidroxilamina para a
determinação da atividade de L-asparaginase periplasmática e extracelular;



Avaliar a produção de L-asparaginase de natureza periplasmática e
extracelular em leveduras cultivadas sob fermentação submersa para
selecioná-las para estudos posteriores;



Avaliar a metodologia de screening em meio sólido empregando placas de
Petri com meios sólidos diferenciais, comparando sua viabilidade frente ao
screening quantitativo em meio líquido ao apontar micro-organismos
potencialmente produtores de L-asparaginase;



Verificar a influência dos aminoácidos L-asparagina, L-glutamina e L-prolina
na indução da produção de L-asparaginase por leveduras selecionadas;



Verificar a cinética de produção da L-asparaginase periplasmática durante
144 horas empregando as leveduras selecionadas em meio contendo Lasparagina como indutor da produção enzimática.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Material

4.1.1 Leveduras empregados no trabalho

Para os ensaios de seleção de novas leveduras produtoras de Lasparaginase, foram empregadas 40 cepas pertencentes ao banco de leveduras
do laboratório do prof. Dr. Silvio Silvério da Silva, devidamente codificadas de
acordo com a Tabela 4. As leveduras foram conservadas em placas de Petri
contendo o meio YMA sólido em geladeira a 4 oC, sendo feitos repiques semestrais
para manter a viabilidade dos micro-organismos. A ativação das leveduras
previamente aos cultivos foi realizada em meio YMA líquido.

4.1.2 Meios de cultivo empregados no trabalho

Os meios de cultivo descritos na Tabela 5 foram empregados para
manutenção dos micro-organismos (meio YMA e PDA sólidos), ativação dos microorganismos (meio YMA líquido), seleção de leveduras produtoras de Lasparaginase em meio sólido (meios ABRA e ABRC) e ensaios de seleção de
micro-organismos em meio líquido, bem como ensaios de influência da adição de
aminoácidos e cinética de produção de L-asparaginase (meios CDR, CDP e
derivados).

Nos ensaios para verificar a influência de diferentes aminoácidos na

produção de L-asparaginase, o meio CDR

foi alterado, substituindo-se a L-

asparagina da sua composição pelos aminoácidos L-glutamina e L-prolina a serem
testados. A composição dos meios empregados nesse ensaio estão descritos com
na Tabela 6. A esterilização de todos os meios de cultivo foi realizada em autoclave
a 121 oC por 15 minutos, sendo separada a fração contendo glicose das demais
para evitar reações de degradação dos componentes do meio.
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Tabela 4 - Leveduras empregados no processo de seleção no presente trabalho
Código Nome da levedura
SSS01
SSS02
SSS03
SSS04
SSS05
SSS06
SSS07
SSS08
SSS10
SSS11
SSS12
SSS13
SSS14
SSS15
SSS16
SSS17
SSS18
SSS19
SSS20
SSS21
SSS22
SSS23
SSS24
SSS25
SSS26
SSS27
SSS28
SSS29
SSS30
SSS31
SSS32
SSS33
SSS34
SSS37
SSS38
SSS39
SSS40
SSS41
SSS42
SSS43
Fonte: arquivo pessoal

Candida shehateae
Trichosporon mucoides
Trichosporon mucoides
Trichosporon moniliiforme
Issatchenkia occidentalis
Issatchenkia orientalis
Candida sp.
Issatchenkia orientalis
Pichia ofunaensis
Trichosporon mucoides
Candida guilliermondii
Candida shehateae
Spathaspora arborarie sp.
Candida shehateae
Issatchenkia occidentalis
Candida shehateae
Pichia stipitis
Issatchenkia occidentalis sp.
Issatchenkia occidentalis
Issatchenkia occidentalis
Spathaspora sp.
Spathaspora sp.
Kluyveromyces marxianus
Saccharomyces cerevisiae
Spathaspora sp.
Spathaspora sp.
Candida shehateae
Pichia stipitis
Trichosporon mucoides
Issatchenkia occidentalis
Candida utilis
Aureobasidium sp.
Aureobasidium sp.
Pichia kudriavzevii
Pichia kudriavzevii
Pichia kudriavzevii
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces cerevisiae
Rhodotorula glutinis
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Tabela 5 – Meios de cultivo empregados nos processos de manutenção e ativação
dos micro-organismos e nos ensaios para seleção e produção de L-asparaginase
YMA
sólido
1%

YMA
líquido
1%

PDA

ABRA

ABRC

CDR

CDP

2%

2%

2%

2%

0,2%

Extrato de malte

0,3%

0,3%

-

-

-

-

-

Extrato de levedura

0,3%

0,3%

-

-

-

-

-

Peptona

0,5%

0,5%

-

-

-

-

-

Extrato de batata

-

-

0,4%

-

-

-

-

L-asparagina

-

-

-

2%

-

1%

1%

KH2PO4

-

-

-

0,2%

0,2%

0,052%

0,052%

Na2HPO4

-

-

-

0,6%

0,6%

-

-

NaCl

-

-

-

0,05%

0,05%

-

-

MgSO4.7H2O

-

-

-

0,02%

0,02%

0,052%

0,052%

5.10-4%

-

-

Glicose

CaCl2.2H2O

-

-

-

5.10-4%

Azul de bromotimol

-

-

-

0,007%

0,007%

-

-

KCl

-

-

-

-

-

0,052%

0,052%
1.10-4%

ZnSO4

-

-

-

-

-

1.10-4%

NH4NO3

-

-

-

-

-

0,4%

-

Ágar

2%

-

1,5%

2%

2%

-

-

pH final

5,0

5,0

5,5

5,5

5,5

6,5

6,5

Fonte: arquivo pessoal

Tabela 6 – Composição dos meios empregados no ensaio de influência de
aminoácidos na produção de L-asparaginase

CDAsp
CDAspN
CDGlut
CDGlutN
CDProl
CDProlN
CDN

Glicose

L-asparagina

L-glutamina

L-prolina

KH2PO4
KCl
MgSO4

NH4NO3

ZnSO4

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

1%
1%
-

1%
1%
-

1%
1%
-

0,052%
0,052%
0,052%
0,052%
0,052%
0,052%
0,052%

0,4%
0,4%
0,4%
0,4%

1.10-4%
1.10-4%
1.10-4%
1.10-4%
1.10-4%
1.10-4%
1.10-4%

Fonte: arquivo pessoal
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4.2 Métodos

4.2.1 Determinação da atividade enzimática extracelular pelo método de
Nessler

A metodologia empregada nos ensaios de atividade de L-asparaginase
empregando-se o reativo de Nessler foi proposta pela Sigma-Aldrich (1997). Os
reativos utilizados para a reação foram: tampão Tris-HCl (50 mM) com pH 8,6;
solução de L-asparagina (189 mM); solução padrão de sulfato de amônio (6 mM);
ácido tricloroacético (1,5 M); e reativo de Nessler (solução alcalina de
tetraiodomercurato de potássio). Foram separados os tubos teste e o tubo branco.
Em seguida foram pipetados 1 mL de tampão Tris-HCl, 100 µL de solução de Lasparagina e 900 µL de água deionizada em cada um dos tubos. Os tubos foram
então estabilizados a 37 oC em banho-maria e 100 µL do extrato enzimático foi
acrescentado nos tubos de teste. Após 30 minutos, a reação nos tubos foi
interrompida com a solução de ácido tricloroacético e, então, o extrato enzimático
foi acrescentado ao tubo branco. Caso houvesse formação de precipitado durante
a reação, os tubos eram centrifugados a 2.000 x g por 15 minutos. A seguir, 200 µL
do sobrenadante foram diluídos em 4,3 mL de água deionizada. Por fim
acrescentou-se 500 µL do reativo de Nessler e procedeu-se à leitura imediata em
espectrofotômetro no comprimento de onda de 436 nm. Os ensaios foram feitos em
triplicata.
A curva de calibração foi feita a cada vez que se realizou o ensaio de
atividade enzimática. Foram separados, em triplicata, os tubos P1, P2, P3 e PB.
Em cada um deles foi acrescentado 1 mL do tampão Tris. Acrescentou-se a eles,
então, 250, 500 e 1000 µL da solução de sulfato de amônio, respectivamente, nos
tubos P1, P2 e P3. No tubo PB não se acrescentou solução de sulfato de amônio.
Então 850, 650, 100 µL e 1100 µL de água deionizada foi adicionada aos tubos P1,
P2, P3 e PB, respectivamente. Por fim, 200 µL de cada um dos tubos foram diluídos
em 4,3 mL de água deionizada e adicionou-se 500 µL do reativo de Nessler.
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Procedeu-se, então, à leitura imediata em espectrofotômetro a 436 nm. Os tubos
P1, P2 e P3 contém, respectivamente, 0,27, 0,55 e 1,1 µmol de amônio.
Correlacionou-se a curva padrão com a absorbância obtida nos testes,
obtendo-se assim a quantidade de amônio (em µmol) liberada nos ensaios. A partir
desse valor, procedeu-se o cálculo de atividade enzimática (em U.mL-1) de acordo
com a Equação 1. Definiu-se 1 unidade de atividade enzimática (U) como a
quantidade de enzima capaz de liberar 1 µmol de NH4+ por minuto de ensaio.

Atividade (U.mL-1) = µmol NH4+ x 3,66

(1)

4.2.2 Determinação da atividade enzimática periplasmática pelo método de
Nessler

A atividade asparaginolítica periplasmática foi feita adaptando-se a
metodologia empregada por Ferrara (2004) para o uso do reativo de Nessler (item
4.2.1). As células retiradas do cultivo foram lavadas com tampão fosfato de potássio
20 mM (pH 7,0) e diluídas até obtenção de concentração celular aproximada 0,5
mg.mL-1 de acordo com leitura em espectrofotômetro (absorbância de 600 nm).
Então 4 mL da suspensão celular foram incubados em 1 mL de solução de Lasparagina (50 mM). Após 30 minutos de incubação, os tubos foram centrifugados
(2.000 x g por 15 minutos) e acrescentados ao sobrenadante 500 µL do reativo de
Nessler. A leitura em espectrofotômetro foi realizada imediatamente sob
comprimento de onda de 436 nm, utilizando-se como branco apenas o tampão
fosfato de potássio 20 mM. A curva padrão utilizada foi a mesma descrita no item
4.2.1.
A equação para cálculo da atividade enzimática periplasmática (em U.mg-1)
é descrita pela Equação 2, sendo FDiluição o número de vezes que a suspensão
celular foi diluída do obtido inicialmente para obtenção da concentração celular
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Ccélulas (em mg/mL). Define-se 1 U como a quantidade de enzima capaz de liberar
1 µmol de NH4+ por minuto de ensaio.

Atividade (U.mg -1 ) =

µmol NH3 x FDiluição
0,046 × ��é�����

(2)

4.2.3 Determinação da atividade enzimática extracelular pelo método da
hidroxilamina

O protocolo de atividade enzimática pelo método da hidroxilamina adotado
para a realização desse trabalho foi adaptado de Drainas, Kinghorn e Pateman
(1977). Os reagentes necessários para a atividade enzimática pelo método da
hidroxilamina foram: tampão Tris HCl 20 mM (pH 8,6), solução 100 mM de Lasparagina, solução 1 M de hidroxilamina (pH 7,0) e solução de cor, composta por
5% de FeCl3 e 2,5% de ácido tricloroacético.
Para realização do ensaio, primeiramente foram separados tubos de ensaio
“teste” e tubos de ensaio “branco”. Nos tubos “teste”, foram adicionados 0,3 mL de
tampão Tris HCl 20 mM, 0,1 mL de solução L-asparagina 100 mM, 0,1 mL da
solução de hidroxilamina 1 M e 0,5 mL do extrato enzimático para determinação da
atividade enzimática. Em seguida, os tubos “teste” foram incubados a 37 oC por 30
minutos em banho-maria. A reação foi então interrompida com 0,25 mL da solução
de cor. Finalmente, os tubos foram lidos em espectrofotômetro a 500 nm contra os
tubos “brancos”. Os ensaios foram feitos em triplicata.
Os tubos “brancos” foram preparados adicionando-se a estes 0,3 mL de
tampão Tris HCl 20 mM, 0,1 mL de solução de L-asparagina 100 mM e 0,1 mL da
solução de hidroxilamina 1 M. Após incubação a 37 oC por 30 minutos, acrescentouse a estes tubos 0,25 mL da solução de cor e, então, 0,5 mL da amostra de extrato
enzimático. A leitura dos tubos "branco” foram realizadas a 500 nm e subtraídas
dos tubos teste para se obter o resultado final da concentração de AHA, obtendose assim a atividade enzimática.
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A curva de calibração para a metodologia foi feita a partir de diluições de
solução padrão de ácido β-hidroxil aspártico (AHA) 5 mM de acordo com a Tabela
7.

Tabela 7 – Preparo das soluções padrão para calibração do ensaio de atividade de
L-asparaginase pelo método da hidroxilamina

Soluções

µmol de
AHA

Volume de
padrão AHA
5 mM (µL)

Volume de tampão
Tris HCl 20 mM
(mL)

Volume da
solução de cor
(mL)

Branco

0,0

0

2,000

0,50

Padrão 1

0,1

20

1,980

0,50

Padrão 2

0,25

50

1,950

0,50

Padrão 3

0,50

100

1,900

0,50

Padrão 4

0,75

150

1,850

0,50

Padrão 5

1,0

200

1,800

0,50

Padrão 6

1,5

300

1,700

0,50

Padrão 7

2,0

400

1,600

0,50

Padrão 8

3,0

600

1,400

0,50

Fonte: arquivo pessoal

A quantificação da atividade de L-asparaginase extracelular foi calculada de
acordo com a Equação 3. Definiu-se 1 unidade de atividade enzimática (U) como a
quantidade de enzima capaz de catalisar 1 µmol de AHA por minuto de ensaio.

Atividade (U.mL-1) = µmol AHA x 0,083

(3)
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4.2.4 Determinação da atividade enzimática periplasmática pelo método da
hidroxilamina

A atividade enzimática periplasmática é usada para quantificar as enzimas
que estão ligadas às células intactas e que não foram secretadas para o meio
extracelular. A metodologia empregada para este ensaio foi adaptada a partir da
metodologia de atividade de L-asparaginase extracelular descrita no item 4.2.3. O
ensaio foi realizado com suspensão de células intactas previamente lavadas em
tampão fosfato pH 7,0 e diluídas até obtenção da concentração aproximada de 0,5
mg/mL. Assim como no ensaio de asparaginase extracelular, empregaram-se como
reagentes o tampão Tris HCl 20 mM (pH 8,6), solução 100 mM de L-asparagina,
solução 1 M de hidroxilamina (pH 7,0) e solução de cor, composta por 5% de FeCl3
e 2,5% de ácido tricloroacético. Foram divididas duas séries de tubos: “teste” e
“branco”. Nos tubos “teste”, acrescentou-se 0,6 mL de tampão Tris HCl 20 mM, 0,2
mL da solução de L-asparagina 100 mM, 0,2 mL da solução de hidroxilamina 1 M
e 1,0 mL da suspensão de células. Então, a mistura foi incubada a 37 oC por 30
minutos e, então, 0,5 mL da solução de cor foi acrescentada aos tubos. Em seguida
os tubos foram centrifugados (2.000 x g – 15 minutos) e as leituras dos
sobrenadantes foram realizadas em espectrofotômetro (500 nm) frente ao branco.
Nos tubos “branco”, acrescentou-se 0,6 mL de tampão Tris HCl 20 mM, 0,2 mL de
solução de L-asparagina 100 mM e 0,2 mL da solução de hidroxilamina 1 M. Os
tubos foram incubados a 37 oC por 30 minutos e, então, acrescentou-se 0,5 mL da
solução de cor e 1,0 mL da suspensão de células. Então, os tubos “branco” foram
centrifugados (2.000 x g– 15 minutos) e subtraídos dos tubos “teste” para se obter
o resultado de atividade final. Os ensaios foram feitos em triplicata.
A curva de calibração empregada para o método de atividade enzimática
periplasmática foi a mesma descrita no item 4.2.3. O cálculo da atividade
enzimática periplasmática (em U.mg de células-1) é descrita na equação 4, sendo
FDiluição o número de vezes que as células foram diluídas para obtenção da
concentração celular da suspensão empregada no ensaio e CCélulas a concentração
celular em mg/mL da suspensão de células empregada no ensaio. Define-se 1 U
como a quantidade de enzima capaz de catalisar 1 µmol de AHA por minuto de
ensaio.
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Atividade (U.mg-1 ) =

µmol AHA x FDiluição × 0,083

(4)

��é�����

4.2.5 Determinação da concentração celular

A concentração celular foi determinada a partir do método do peso seco
correlacionado à absorbância em 600 nm em espectrofotômetro. As leveduras
testadas foram cultivadas em meio YMA por 72 horas em agitador orbital (200 rpm
– 30 oC). Após o cultivo, a biomassa resultante foi suspensa em solução salina
(NaCl 0,9%) e dividida em 4 partes iguais. Três delas foram colocadas em cadinhos,
previamente tarados, para secagem. A secagem foi feita em estufa a 60 oC até
obtenção de peso constante das amostras. A quarta parte resultante foi empregada
para realizar diluições seriadas em balões volumétricos de 25 mL em salina de
acordo com a Tabela 9.

Tabela 8 – Diluições da suspensão celular para leitura em espectrofotômetro

Volume da suspensão
inicial
10 mL
8 mL
6 mL
4 mL
2 mL
1 mL
0,5 mL
0,25 mL

Volume de solução
salina
15 mL
17 mL
19 mL
21 mL
23 mL
24 mL
24,5 mL
24,75 mL

Fonte: arquivo pessoal

As leituras da absorbância da suspensões diluídas foram realizadas em
espectrofotômetro (600 nm) e usadas para traçar a curva de calibração da
concentração de biomassa (mg/mL) por absorbância. As análises de crescimento
celular e biomassa aplicadas em todos os ensaios foram usadas adotando essa
curva padrão.
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4.2.6 Cromatografia em camada delgada (CCD) para confirmação de atividade
asparaginolítica periplasmática

Empregou-se a cromatografia em camada delgada (CCD) para confirmar a
atividade enzimática de L-asparaginase. O ensaio foi adaptado do descrito por
Hendriksen e colaboradores (2007). Para confirmação da atividade periplasmática,
previamente à aplicação na placa de CCD, foram colocados em tubos de ensaio
0,5 mL de tampão fosfato (pH 7,0), 0,2 mL de solução de L-asparagina 100 mM e
0,5 mL de suspensão de células (concentração estimada de 0,5 mg/mL) para
determinação da atividade asparaginolítica. Os tubos foram então incubados em
banho-maria a 37 oC por 30 minutos e centrifugados (2.000 x g por 15 minutos) e o
sobrenadante foi aplicado na placa cromatográfica.
Para a atividade enzimática extracelular e para o extrato enzimático
comercial, foram colocados nos tubos de ensaio 0,9 mL de tampão fosfato, 0,2 mL
de solução de L-asparagina e 100 µL do extrato enzimático para determinação da
atividade enzimática de L-asparaginase. Os tubos foram incubados a 37 oC por 30
minutos em banho-maria e, então, o líquido resultante foi aplicado nas placas
cromatográficas.
Empregou-se solução de isopropanol 70% como fase móvel da corrida.
Todas as corridas foram feitas com aplicações de padrões de L-asparagina
(solução 100 mM) e ácido L-aspártico (solução 100 mM) como controle. O tempo
de corrida para separação dos picos foi de 6 horas, em que ocorria a subida de
aproximadamente 12 cm do eluente na placa. A corrida foi realizada sob
temperatura ambiente.
As placas de CCD empregadas, comercializadas pela empresa alemã
Macherey-Nagel, foram construídas em alumínio, com 5x20 cm com 0,20 mm de
espessura de sílica gel. Previamente à aplicação, as placas foram ativadas em
estufa (100 oC por 1 hora) e os pontos de aplicação foram marcados 2 cm acima
da base da placa. Os pontos de aplicação foram feitos com 3 µL das soluções teste.
Após aplicação, as placas foram acondicionadas em cubas cromatográficas
previamente saturadas por 15 minutos contendo 10 mL da fase móvel. Ao final da
corrida, as placas foram secas a temperatura ambiente por aproximadamente 10
minutos e, então, borrifadas com solução reveladora (ninhidrina 0,2%). Após os
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borrifos, as placas foram alocadas em estufa a 100 oC por 5 minutos para revelação.
Foram avaliados qualitativamente a presença de picos de ácido L-aspártico e de Lasparagina para confirmar a produção de L-asparaginase pelos extratos de cultivo
e células testadas. A presença de picos de ácido L-aspártico nas corridas teste,
indicou a produção de L-asparaginase, uma vez que houve conversão da Lasparagina contida. A presença de picos de L-asparagina indica que esta não foi
convertida em ácido L-aspártico, sendo o teste negativo, portanto, para quanto à
produção de L-asparaginase.

4.3 Screening em meio líquido para seleção de leveduras produtoras de Lasparaginase

O screening para detecção de novas leveduras com potencial para produção
de L-asparaginase foi realizado empregando-se as leveduras descritas na Tabela
4. Para este ensaio, o inóculo foi preparado propagando-se as leveduras em tubos
de ensaio com rosca contendo 2,5 mL do meio YMA líquido em agitador incubador
a 250 rpm, 30 oC por 48 horas. A seguir, os tubos de ensaio foram centrifugados
(2.000 x g – 15 minutos) e as células foram suspensas e diluídas em solução salina
(NaCl 0,9%) até obtenção da faixa de absorbância de 0,700-0,900 em leituras em
espectrofotômetro a 600 nm.
Em seguida, utilizou-se 200 µL deste inóculo foi acrescentado a tubos (em
duplicata) contendo 2,3 mL do meio CDR. Os tubos foram cultivados por 72 horas
em agitador incubador orbital, com temperatura de 30 oC e agitação de 250 rpm
controladas. Ao fim do cultivo, os tubos foram centrifugados novamente por 15
minutos a 2.000 x g. O sobrenadante foi empregado para os testes de atividade
enzimática extracelular pelo método de Nessler e pelo método da hidroxilamina
(itens 4.2.1 e 4.2.3). As células precipitadas foram suspensas em solução salina e
empregadas para testes de atividade enzimática periplasmática, também
empregando os métodos de Nessler e da hidroxilamina (itens 4.2.2 e 4.2.4).
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4.4 Screening em meio sólido para seleção de leveduras produtoras de Lasparaginase

Além do ensaio quantitativo para selecionar novas leveduras produtoras de
L-asparaginase, também foi empregado o ensaio qualitativo em meio sólido,
utilizando a metodologia proposta por Mahajan e colaboradores (2013). Este ensaio
baseia-se no fato de que, durante o cultivo dos micro-organismos nas placas, há a
degradação da L-asparagina presente no meio em ácido L-aspártico e amônio pela
L-asparaginase, elevando-se assim o pH do meio. O indicador de pH azul de
bromotimol torna o meio azulado ao redor das colônias produtoras de Lasparaginase devido à elevação do pH. O meio empregado para seleção é o ABRA
e o controle negativo dos cultivos é feito no meio de controle ABRC, que não possui
L-asparagina como possível indutor e substrato da reação enzimática (Tabela 5).
O screening em meio sólido foi realizado a fim de comparar seus resultados com o
screening quantitativo em meio líquido apresentado no item 4.3.
As leveduras descritas na Tabela 4 foram testadas para produção de Lasparaginase em meio sólido. Primeiramente, essas foram ativadas em tubos com
rosca contendo 2,5 mL do meio YPD líquido, sendo cultivadas em agitador
incubador orbital a 30 oC e agitação de 250 rpm por 48 horas. Após o cultivo, as
células foram lavadas em solução salina (NaCl 0,9%) estéril e diluídas até obtenção
de absorbância de 0,700-0,900 em espectrofotômetro (600 nm).
Após a obtenção do inóculo em solução salina, 10 µL deste foi inoculado nas
placas contendo os meios ABRA e ABRC com alça de platina calibrada. Os inóculos
foram realizados em duplicata em placas divididas ao meio. As placas foram
cultivadas em estufa a 30 oC por 72 horas. Após o final do cultivo, as placas foram
fotografadas e analisadas qualitativamente para produção de L-asparaginase de
acordo com a presença ou ausência de halo azulado ao redor das colônias. A
presença do halo azulado no meio ABRA e ausência em meio ABRC indicaram a
produção de L-asparaginase. Os resultados foram então comparados com aqueles
obtidos durante o screening em meio líquido.
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Para confirmar os resultados obtidos no ensaio, as leveduras que
apresentaram resultados positivos durante o cultivo nos meios ABRC sólido, foram
então cultivadas no meio ABRC líquido. Para tal, empregou-se a mesma técnica
adotada no item 4.3, substituindo o meio CDR pelo meio ABRC líquido.

4.5 Estudo da influência da adição de aminoácidos na produção de Lasparaginase das leveduras selecionadas

As leveduras SSS08 e SSS43 (Issatchenkia orientalis e Rhodotorula glutinis)
foram testadas quanto à influência dos aminoácidos L-asparagina, L-prolina e Lglutamina na produção de L-asparaginase. Para tal, ambas foram ativadas em
tubos com rosca contendo o meio YMA líquido e cultivadas a 30 oC em mesa
agitadora orbital sob agitação de 250 rpm por 48 horas. Em seguida, os tubos foram
centrifugados (2.000 x g por 15 minutos) e, então, as células foram suspensas em
solução salina (NaCl 0,9%) estéril e diluídas até obtenção de concentração celular
aproximada de 0,5 mg.mL-1.
Em seguida, 800 μL deste inóculo foi inoculado em frascos Erlenmeyer de
25 mL contendo 9,2 mL dos meios Czapek-Dox modificados descritos na Tabela 6.
Os cultivos foram todos realizados em triplicata. Os frascos foram cultivados em
mesa agitadora orbital nas condições de cultivo: 30 oC, 200 rpm por 72 horas. Após
o final da fermentação, o conteúdo dos frascos foi transferido para Tubos do tipo
Falcon de 15 mL de capacidade e centrifugado a 2.000 x g por 15 minutos. Após a
centrifugação, o sobrenadante foi separado para ensaio da atividade enzimática
extracelular e as células suspensas em solução salina para ensaio da atividade
enzimática periplasmática, ambos empregando o método da hidroxilamina.

4.6 Cinética da produção de L-asparaginase pelas leveduras selecionadas

Verificou-se a cinética de produção de L-asparaginase periplasmática pelas
leveduras SSS08 e SSS43 (Issatchenkia orientalis e Rhodotorula glutinisis). Estas
foram previamente ativadas em tubo com rosca contendo 2,5 mL de meio YMA
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líquido em mesa agitadora orbital sob 200 rpm e 30 oC por 48 horas. Em seguida,
os tubos foram centrifugados e as células lavadas e diluídas em solução salina
(NaCl 0,9%) até obtenção de concentração celular aproximada de 0,5 mg.mL -1. Em
seguida, 800 μL deste inóculo foi inoculado em frascos Erlenmeyer de 25 mL
contendo 9,2 mL de meio CDR (Tabela 5). Para cada levedura cultivada, foram
separados 39 frascos Erlenmeyer. O cultivo foi feito em agitador incubador orbital
com temperatura controlada de 30 oC e agitação de 250 rpm. Os três primeiros
frascos Erlenmeyer foram considerados como tempo inicial (0h) e não foram
incubados para cultivo. A intervalos de 12 horas, três frascos foram retirados do
cultivo como pontos amostrais. Após serem retirados do cultivo, o conteúdo dos
frascos foi transferido para tubos de centrífuga do tipo Falcon e centrifugados
(2.000 x g – 15 minutos). As células precipitadas foram suspensas em 10 mL de
solução salina para posterior determinação da atividade enzimática periplasmática
pelo método da hidroxilamina e concentração celular para avaliação do crescimento
celular.
Após 72 horas de cultivo, os 15 frascos Erlenmeyer que restaram ainda
sendo cultivados tiveram seus conteúdos transferidos para tubos de centrífuga do
tipo Falcon estéreis e, então, foram centrifugados (2.000 x g – 15 minutos) e as
células foram suspensas em meio CDP (Tabela 5) estéril. Em seguida, as células
suspensas no meio CDP foram colocadas novamente em frascos Erlenmeyer
estéreis e incubadas em agitador incubador orbital sob as mesmas condições. De
forma semelhante, novos pontos amostrais foram retirados em intervalos de 12
horas conforme previamente descrito.

4.7 Fluxograma das atividades realizadas no presente trabalho

As atividades experimentais realizadas no decorrer do presente trabalho
foram esquematizadas na forma de um fluxograma representado na Figura 10.
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Figura 10 – Fluxograma geral das atividades experimentais realizadas no decorrer
do presente trabalho

Fonte: arquivo pessoal
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Seleção de novas leveduras produtoras de L-asparaginase e avaliação de
metodologias de quantificação da atividade enzimática

A seleção de leveduras produtoras de L-asparaginase empregando como
base o banco de leveduras dos laboratórios do professor Silvio Silvério da Silva
(Tabela 4) foi feita inicialmente em meios sólidos e líquidos empregando-se os
métodos de Nessler e o método da hidroxilamina para quantificação da atividade
enzimática. As leveduras empregadas no processo de seleção pertenceram ao
grupo dos basidiomicetos e dos ascomicetos, sendo isoladas de diversos biomas.
Por não haver relatos na literatura consultada de grupos específicos de leveduras
com potencialidade para produção de L-asparaginase, optou-se por um screening
mais amplo entre diversas leveduras. Os ensaios visaram a seleção de novas
leveduras com destacada produção de L-asparaginase e também a avaliação da
efetividade de duas diferentes metodologias de quantificação da atividade
enzimática durante esse processo. A comparação e a correlação entre esses
métodos foi realizada empregando os ensaios em meio líquido e em meio sólido.

5.1.1 Avaliação da metodologia de Nessler para seleção de novas leveduras
produtoras de L-asparaginase em meio líquido

De acordo com os resultados encontrados, nenhuma das 40 cepas de
leveduras avaliadas para produção de L-asparaginase extracelular apresentaram
atividades enzimáticas detectáveis ao se empregar o método de Nessler para sua
quantificação. Percebeu-se, porém, que em algumas leveduras testadas, o tubo
“branco” apresentou intensa coloração após reagir com o tetraiodomercurato de
potássio, principal reagente da metodologia de Nessler. Tal comportamento
impediu a quantificação da atividade asparaginolítica dessas cepas, uma vez que
a coloração do tubo “teste” foi idêntica à do “branco” quando analisada em
espectrofotômetro a 436 nm. As leveduras que apresentaram tal comportamento
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foram: Issatchenkia orientalis (SSS08), Pichia ofunaensis (SSS10), Spathaspora
arborarie sp. (SSS14), Issatchenkia occidentalis sp. (SSS19), Spathaspora sp.
(SSS23), Saccharomyces cerevisiae (SSS25) e Trichosporon mucoides (SSS30).
A Figura 11 ilustra este comportamento após uma análise de atividade de Lasparaginase extracelular empregando-se o método de Nessler para um dos
cultivos da cepa de levedura SSS14 (Spathaspora arborarie sp.). No primeiro tubo
da esquerda, apresenta-se um “branco” empregando-se água destilada ao invés da
amostra e o segundo tubo, um “branco” contendo o extrato de cultivo. Em seguida
apresentam-se os tubos teste para determinação da atividade enzimática. De
acordo com a Figura 11 houve uma semelhança da coloração dos tubos “branco”
com amostra e dos tubos “teste”. Ao se analisar a intensidade de coloração em
espectrofotômetro a 436 nm, não foi possível detectar diferença do “branco” com
amostra dos tubos “teste”, tornando os ensaios negativos para atividade de Lasparaginase.

Figura 11 – Tubos após a reação de Nessler para quantificação da atividade de Lasparaginase extracelular do cultivo da levedura SSS14 (Spathaspora arborarie sp.)

Fonte: arquivo pessoal
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Esse comportamento pode ser explicado por uma possível produção de
compostos amoniacais ou contaminantes durante o processo de crescimento das
leveduras. Ao se empregar o extrato de cultivo como extrato enzimático para o
ensaio de Nessler, o tetraiodomercurato de potássio reagiu com esses
contaminantes ao invés do amônio formado durante a reação enzimática, tornando
os tubos “brancos” da mesma cor que os tubos “teste”. Portanto, o método de
Nessler não foi capaz de detectar nenhuma cepa de levedura produtora de Lasparaginase extracelular nas condições experimentais testadas.
O principal trabalho empregado como base para a determinação da
atividade enzimática pelo método de Nessler é aquele descrito por Wriston e Yellin
(1973). Estes autores especificaram o preparo dos tubos “branco” empregando
amostra ao invés de água destilada. Dessa forma, os tubos “branco” e “teste”
apresentam a mesma concentração inicial de compostos amoniacais, sendo a
diferença entre eles correspondente à atividade asparaginolítica da amostra em
teste. Entretanto, percebeu-se na literatura consultada que diversos autores
omitiram a maneira de preparo das amostras e dos “brancos” durante o ensaio de
Nessler em seus trabalhos sobre seleção ou otimização da produção de Lasparaginase por diversos micro-organismos (KAVITHA; VIJAYALAKSHMI, 2012;
SONIYAMBI et al., 2011; GUPTA; DASH; BASAK, 2009; TIPPANI; SIVADEVUNI,
2012; BASKAR; RENGANATHAN, 2011). Os resultados apresentados por esses
autores podem não refletir a atividade enzimática real das amostras, considerando
a possibilidade de estarem superestimando a atividade de L-asparaginase
extracelular com um possível erro no preparo do tubo “branco” com água destilada
ao invés da amostra. Dessa forma, é necessária atenção ao adotar a técnica,
considerando o comportamento descrito e a possibilidade de falsos positivos
durante o ensaio de Nessler ao se empregar amostras contendo contaminantes.
Além de se verificar a atividade de L-asparaginase extracelular pelo método
de Nessler a partir do extrato de cultivo, também foram empregadas células intactas
para verificar a produção de L-asparaginase periplasmática. O espaço
periplasmático é definido como uma camada fina (35-45 Å) associada à parede
celular onde ficam armazenadas proteínas que não conseguem permear a parede
celular para o espaço extracelular (FELDMANN, 2012). Sabe-se que em leveduras
e alguns fungos a enzima L-asparaginase não é secretada para o espaço
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extracelular, ficando armazenada no espaço periplasmático das mesmas (FODA,
ZEDAN, HASHEM, 1980; KIL; KIM; PARK, 1995; FERRARA, 2004).
De forma semelhante ao observado para a L-asparaginase extracelular,
nenhuma das 40 leveduras testadas para a produção de L-asparaginase
periplasmática apresentou atividade asparaginolítica detectável ao se empregar o
método de Nessler. Embora essa metodologia seja amplamente empregada para
ensaios envolvendo a enzima L-asparaginase pura, no presente trabalho essa
técnica não foi eficaz para detectar nenhuma cepa produtora da enzima em
questão. Trata-se de uma técnica de confiabilidade questionável em ensaios de
seleção de novos organismos produtores de L-asparaginase, considerando as
restrições apresentadas ao aplicá-la com extratos enzimáticos impuros. Sendo
assim, optou-se por avaliar uma outra metodologia para quantificação da atividade
enzimática.

5.1.2 Avaliação da metodologia da hidroxilamina para seleção de novas
leveduras produtoras de L-asparaginase em meio líquido

O método de quantificação da atividade de L-asparaginase pela
hidroxilamina foi adotado para quantificação da atividade asparaginolítica após as
considerações observadas no método de Nessler. A Tabela 9 apresenta os
resultados finais obtidos de biomassa e atividade enzimática periplasmática e
extracelular durante o processo de seleção de leveduras produtoras de Lasparaginase com atividade enzimática quantificada pelo método da hidroxilamina.
Os resultados de biomassa final foram expressos em unidades de absorbância a
600 nm (após multiplicar o fator de diluição), correlacionando a opacidade das
células em salina com seu crescimento em biomassa. A atividade enzimática
extracelular foi correlacionada ao volume de extrato enzimático empregado na
reação (unidade adotada de U.mL-1) e a atividade enzimática periplasmática foi
correlacionada à concentração celular empregada durante o ensaio enzimático
(unidade adotada de U/unidade de absorbância a 600 nm). A concentração de AHA
liberado no ensaio enzimático empregando hidroxilamina foi determinada a partir
de leitura no espectrofotômetro Biospectro SP-220 empregando-se a curva de
calibração apresentada no Apêndice A.
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De acordo com os resultados obtidos (Tabela 9), percebeu-se que, exceto o
cultivo 1 da levedura SSS39 (Pichia kudriavzevii) e o cultivo 2 da levedura SSS40
(Saccharomyces cerevisiae), todas as demais foram capazes de crescer em
quantidades significativas de biomassa no meio CDR. Entretanto, observou-se
também que nenhuma das cepas avaliadas foi capaz de produzir quantidades
detectáveis de L-asparaginase extracelular após 72 horas de cultivo. Este fato pode
ter ocorrido devido à degradação enzimática após recuperação do extrato de
cultivo, atividade enzimática abaixo do limite de detecção do método ou, mais
provavelmente, por ausência de produção de L-asparaginase extracelular pelas
cepas testadas nas condições avaliadas. Leveduras, em geral, produzem Lasparaginases de natureza periplasmática, ao invés de excretarem-na para o
espaço extracelular (FERRARA, 2004). Sendo assim, foi feito o teste de atividade
de L-asparaginase periplasmática nas cepas avaliadas, empregando-se as células
intactas como fonte da enzima. Nesse ensaio, percebeu-se que, de todas as cepas
avaliadas, apenas as cepas SSS08 (Issatchenkia orientalis) e SSS43 (Rhodotorula
glutinis) foram capazes de produzir quantidades detectáveis de L-asparaginase
periplasmática quantificadas pelo método da hidroxilamina (Tabela 9). A levedura
Issatchenkia orientalis produziu 0,012 U/unidade de absorbância e 0,005 U/unidade
de absorbância nos cultivos realizados em duplicata. Por outro lado, a levedura
Rhodotorula glutinis se destacou, uma vez que foi capaz de produzir quantidades
mais expressivas de L-asparaginase periplasmática (0,098 U/unidade de
absorbância e 0,194 U/unidade de absorbância) em relação às demais. A Figura
12 ilustra a coloração final das soluções empregadas no teste de atividade
enzimática pelo método da hidroxilamina nos cultivos SSS08-1 e SSS43-2.
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Tabela 9 – Resultados obtidos durante o processo de seleção de novas leveduras
produtoras de L-asparaginase em meio líquido pelo método da hidroxilamina
Código
Levedura

SSS01
SSS02
SSS03
SSS04
SSS05
SSS06
SSS07
SSS08
SSS10
SSS11
SSS12
SSS13
SSS14
SSS15
SSS16
SSS17
SSS18
SSS19
SSS20
SSS21

Rep

Biomassa
Final
(Abs 600
nm)

Ativ.
Enzim.
Extra
(U/mL)

Ativ.
Enzim.
Peri
(U/Abs)

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

3,5
4,5
7,94
19,88
7,06
5,1
6,75
8,68
6,27
9,64
10,42
8,86
4,2
3,9
7,23
11,46
3,77
1,37
8,46
10,2
9
11,62
3,82
1,47
1,92
0,997
3,66
2,53
0,677
11,3
4,23
4,75
2,02
2,02
2,5
1,067
4,0
5,75
0,469
0,313

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,012
0,005
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Código
Levedura

SSS22
SSS23
SSS24
SSS25
SSS26
SSS27
SSS28
SSS29
SSS30
SSS31
SSS32
SSS33
SSS34
SSS37
SSS38
SSS39
SSS40
SSS41
SSS42
SSS43

Rep

Biomassa
Final
(Abs 600
nm)

Ativ.
Enzim.
Extra
(U/mL)

Ativ.
Enzim.
Peri
(U/Abs)

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

7,29
8,13
0,564
0,79
0,47
0,532
5,98
5,06
1,71
2,39
1,59
6,54
0,397
6,35
0,233
0,275
0,109
1,27
0,327
0,448
8,75
6,5
5,42
2,8
0,423
0,271
6,44
6,79
0,208
0,320
0
0,55
0,209
0
0,214
0,26
0,317
5,94
3,66
2,55

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,098
0,194

Fonte: arquivo pessoal. n.d – atividade enzimática não detectável. Rep – replicata
das fermentações. Ativ. Enzim. Extra – atividade enzimática extracelular. Ativ.
Enzim. Peri – atividade enzimática periplasmática.
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Figura 12 – Coloração das soluções utilizadas para ensaio da atividade enzimática
periplasmática pelo método da hidroxilamina nos cultivos SSS08-1 e SSS43-2

Levedura SSS43

Levedura SSS08

Fonte: arquivo pessoal

Figura 13 – Fotografia das placas de cultivo e microfotografia em aumento de 1200
vezes das leveduras SSS08 (Issatchenkia orientalis) e SSS43 (Rhodotorula
glutinis)

Fonte: arquivo pessoal
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De acordo com a literatura consultada, verificou-se que a produção de Lasparaginase por leveduras ainda é pouco explorada, sendo priorizados os estudos
de produção desta enzima por fungos filamentosos e bactérias. Nesse cenário,
ambas as leveduras identificadas como produtoras da enzima L-asparaginase no
presente trabalho (Issatchenkia orientalis e Rhodotorula glutinis) ainda não foram
reportadas na literatura para produção de L-asparaginase. Destaca-se que a
levedura Issatchenkia orientalis, anteriormente conhecida como Candida krusei, é
uma levedura ascomiceto termotolerante conhecida por causar fermentação
espontânea de alguns frutos como cacau e uva (CLEMENTE-JIMENEZ et al., 2004;
JESPERSEN et al., 2005). Trata-se de um patógeno oportunista naturalmente
resistente ao fluconazol, infectando principalmente pacientes imunodeprimidos e
transplantados (PFALLER et al., 2008). Suas potenciais aplicações em
biotecnologia

já

são

bastante

conhecidas,

principalmente

na

área

de

biorremediação, na produção de ácido succínico e no processo de SSF
(sacarificação e fermentação simultâneas) para produção de etanol (KITAGAWA et
al., 2010; KWON; WANG; LIU, 2011; TONDEE; SIRIANUNTAPIBOON; OHMOMO,
2008; XIAO et al., 2014). Entretanto, até o presente momento não foi encontrado
nenhum trabalho sobre a produção de L-asparaginase por essa levedura.
Por outro lado, a levedura Rhodotorula glutinis é uma levedura oleaginosa
pigmentada que pertence ao grupo dos basidiomicetos. É conhecidamente
produtora do pigmento β-caroteno e capaz de acumular até 72% de biomassa em
óleo, tendo portanto grande interesse biotecnológico para a produção de biodiesel.
(HERNÁNDEZ-ALMANZA et al., 2014; JESPERSEN et al., 2005; MALISORN;
SUNTORNSUK, 2009; TAO et al., 2010; YEN; YANG, 2012). Apesar da ampla
aplicação na indústria biotecnológica, principalmente na área de alimentos e
biocombustíveis, não há relatos da produção de L-asparaginase por Rhodotorula
glutinis. Entretanto, em 1980, Foda, Zedan e Hashem identificaram uma nova Lasparaginase periplasmática produzida pela levedura Rhodotorula rubra UCDC46A, pertencente ao mesmo gênero que a levedura aqui reportada. Esses autores
não identificaram a presença de L-asparaginase extracelular para a mesma
levedura. Apesar dos resultados apresentados, não é possível compará-los com os
resultados do presente trabalho, já que os autores empregaram uma técnica
analítica de quantificação de L-asparaginase periplasmática pelo método de
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Nessler, mas sem informar a concentração celular empregada nas análises,
impedindo assim, que seja quantificada a produção de enzima em relação à
biomassa empregada no ensaio. Não se observou outro relato na literatura
consultada sobre a produção de L-asparaginase por outras leveduras do gênero
Rhodotorula. A Figura 13 contém fotografias das placas de cultivo e microscopia
com aumento de 1200 vezes para as leveduras Issatchenkia orientalis e
Rhodotorula glutinis.
Outras leveduras descritas na literatura como produtoras de L-asparaginase
e testadas no presente trabalho, como Saccharomyces cerevisiae e Candida utilis,
foram negativas para produção de L-asparaginase tanto de forma extracelular
quanto periplasmática. Ferrara (2004) descreveu a produção de L-asparaginase
periplasmática de Saccharomyces cerevisiae na concentração máxima de 115 U/g
de massa seca de células em condições otimizadas. Nenhuma das cepas de
Saccharomyces cerevisiae testadas no presente ensaio (SSS25, SSS40, SSS41 e
SSS42), no entanto, tiveram atividade asparaginolítica detectada. Possivelmente a
concentração de L-asparaginase produzida foi inferior ao limite de detecção do
método, ou as condições de cultivo não propiciaram a produção da enzima por
essas cepas. Da mesma forma, a L-asparaginase periplasmática de Candida utilis,
previamente descrita por Kil, Kim e Park (1995) e por Sakamoto e colaboradores
(1977) não foi detectada nesse ensaio ao se empregar a cepa SSS32 para os
ensaios. É possível que, de forma análoga ao ocorrido com as cepas testadas de
Saccharomyces cerevisiae, a produção de L-asparaginase de Candida utilis tenha
sido inferior ao limite de detecção nas condições testadas.
De maneira geral, o método da hidroxilamina para quantificação da atividade
enzimática de L-asparaginase permitiu além da identificação de novas leveduras
produtoras de L-asparaginase, a quantificação da enzima produzida de forma
confiável e rápida. São várias as técnicas atualmente disponíveis para
quantificação da atividade asparaginolítica, nem sempre sendo fácil selecionar a
melhor (VERMA et al., 2007). Dessa forma, adotou-se esta metodologia para
quantificação da atividade de L-asparaginase para a continuação do presente
trabalho.
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5.1.3 Avaliação do processo de seleção de novas leveduras produtoras de Lasparaginase em meio sólido

A fim de simplificar o processo de seleção de micro-organismos produtores
de L-asparaginase, Gulati, Saxena e Gupta (1997) propuseram uma técnica de
screening em meio placas de Petri. Durante o crescimento das leveduras em meio
contendo L-asparagina, aquelas capazes de produzir L-asparaginase degradariam
este aminoácido em ácido L-aspártico e amônio, elevando assim o pH do meio e
alterando a coloração devido à presença do indicador de pH vermelho de fenol.
Mahajan e colaboradores (2013) empregaram o indicador de pH azul de bromotimol
ao invés do vermelho de fenol e concluíram que essa mudança permitiu uma
visualização mais nítida da mudança de cor formada durante o cultivo dos microorganismos produtores de L-asparaginase.
O ensaio de seleção de leveduras produtoras de L-asparaginase em meio
sólido foi também realizado a fim de verificar se as metodologias de seleção de
micro-organismos em meio sólido e em meio líquido podem ser correlacionadas,
uma vez que o screening em meio sólido, apesar de fornecer apenas resultados
qualitativos, é mais simples de se realizar que o screening em meio líquido. A
Tabela 10 apresenta os resultados obtidos durante o ensaio de seleção de
leveduras produtoras de L-asparaginase em meio sólido. Avaliou-se, após 72
horas, o tamanho do halo formado nas placas e o crescimento celular de acordo
com o tamanho das colônias, sendo sua intensidade determinada por meio de
sinais “+”. As leveduras que não produziram halos foram marcadas como “-“. Foram
avaliados o crescimento e formação de halos nos meios ABRA, contendo Lasparagina, e no meio controle ABRC, não contendo L-asparagina. A Figura 14
apresenta fotografias de todas as leveduras que foram positivas no ensaio
qualitativo de produção de L-asparaginase em meio sólido.
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Tabela 10 – Resultados obtidos para a seleção de leveduras produtoras de Lasparaginase em meio sólido. O meio ABRA é o meio teste, contendo L-asparagina
e o meio ABRC é o meio controle, sem L-asparagina. A análise de crescimento e
de halo foram feitas qualitativamente por meio de sinais “+”.
Código
Levedura

SSS01
SSS02
SSS03
SSS04
SSS05
SSS06
SSS07
SSS08
SSS10
SSS11
SSS12
SSS13
SSS14
SSS15
SSS16
SSS17
SSS18
SSS19
SSS20
SSS21

Rep.

Cresc
ABRA

Halo
ABRA

Cresc
ABRC

Halo
ABRC

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

+
+
+
+
+
+
++
+
+++
+++
++
+
+
++
++
+
+
+
+
++
+
++
+
+
+
++
++
+
+
++
++
++++
++++

+
+
++
++
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

Código
Levedura

SSS22
SSS23
SSS24
SSS25
SSS26
SSS27
SSS28
SSS29
SSS30
SSS31
SSS32
SSS33
SSS34
SSS37
SSS38
SSS39
SSS40
SSS41
SSS42
SSS43

Rep.

Cresc
ABRA

Halo
ABRA

Cresc
ABRC

Halo
ABRC

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

++
++
+
+
++
++
+
+
+
+
+
+
++
++
+
+
+++
+++
++
++
+
+
+
+
++++
++++
+
+++
+++
+++
++
++
+
+
++
++
+
+

++
++
++++
++++
++
++
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

Fonte: arquivo pessoal. Rep. – replicata do cultivo. Cresc. ABRA – crescimento
qualitativo das leveduras no meio ABRA. Cresc. ABRC – crescimento qualitativo
das leveduras no meio ABRC.

82

Figura 14 – Fotografias das placas após 72 horas de cultivo das leveduras que
foram positivas para o ensaio de produção de L-asparaginase em meio sólido

Fonte: arquivo pessoal.

De acordo com os resultados, apenas as leveduras Issatchenkia orientalis
(SSS06), Issatchenkia occidentalis (SSS16 e SSS21), Kluyveromyces marxianus
(SSS24), Candida utilis (SSS32) e Pichia kudriavzevii (SSS39) foram capazes de
formar halos azuis no meio ABRA, indicativos da produção de L-asparaginase em
meio sólido. Nenhuma das leveduras apresentaram halos durante o crescimento
no meio ABRC, indicando que a coloração azul é possivelmente derivada da
hidrólise da L-asparagina em ácido L-aspártico e amônio. Entretanto, os resultados
aqui apresentados são contraditórios em relação aos resultados previamente
obtidos durante o processo de seleção de leveduras produtoras de L-asparaginase
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em meio líquido. Nenhuma das leveduras que apresentaram halos nos meios
ABRA apresentaram atividade asparaginolítica,

tanto extracelular quanto

periplasmática, detectável quando cultivadas no meio CDR líquido. De forma
análoga, as leveduras Issatchenkia orientalis (SSS08) e Rhodotorula glutinis
(SSS43), que apresentaram atividade de L-asparaginase periplasmática quando
cultivadas no meio CDR líquido, não formaram halos durante o crescimento em
meio sólido. A mudança de coloração do meio de amarelo para azul, indicou que
houve uma elevação do pH para acima de de 7,5 – o pH em que o indicador azul
de bromotimol muda de coloração – nos casos onde houve indícios de produção
de L-asparaginase (MAHAJAN et al., 2013).
As leveduras que foram positivas no ensaio em placas contendo azul de
bromotimol foram cultivadas em meio ABRA líquido para confirmação da atividade
enzimática. Os resultados desse cultivo estão apresentados na Tabela 11. Avaliouse o pH ao final do cultivo, biomassa formada em unidades de absorbância a 600
nm (após multiplicar o fator de diluição) e atividade enzimática periplasmática e
extracelular empregando-se o método da hidroxilamina.

Tabela 11 – Resultados obtidos após cultivo em meio ABRA líquido das leveduras
positivas para produção de L-asparaginase em meio sólido
Código da
Levedura
SSS06
SSS16
SSS21
SSS24
SSS32
SSS39

Replicata
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Absorbância
600 nm pósdiluição
8,95
7,17
7,24
8,65
4,30
9,08
6,26
17,48
5,10
5,60
1,30
2,34

pH final
6,12
6,23
7,70
8,02
6,93
7,02
7,98
8,07
8,54
8,69
7,89
7,74

Ativ Enzim.
Extra
(U/mL)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Ativ Enzim.
Peri
(U/Abs)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Fonte: arquivo pessoal. n.d – atividade enzimática não detectável. Ativ. Enzim.
Extra – atividade enzimática extracelular. Ativ. Enzim. Peri – atividade enzimática
periplasmática.
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De acordo com a Tabela 11, percebeu-se uma certa correlação entre o pH
ao final do cultivo líquido com a formação de halos azuis nas placas contendo o
meio ABRA sólido. As leveduras que apresentaram maiores halos azuis em meio
sólido – Kluyveromyces marxianus (SSS24) e Candida utilis (SSS32) –
apresentaram, também, os maiores valores de pH nos meios de cultivo após 72
horas. Entretanto, nenhuma das leveduras avaliadas, previamente positivas para
produção de L-asparaginase em meio sólido, apresentaram atividade enzimática
extracelular ou periplasmática detectável quando cultivadas no meio ABRA líquido.
O fato de o pH final dos cultivos terem sido elevados ao final do cultivo, indicou
potencial produção de L-asparaginase com formação de amônio durante a
degradação da L-asparagina em ácido L-aspártico. Entretanto, não foi possível
quantificar a produção da enzima empregando-se o método da hidroxilamina. Uma
possível explicação para esse comportamento é a produção de baixas
concentrações de L-asparaginase durante o crescimento das leveduras em estudo.
Outra possível explicação seria a capacidade de certas leveduras em produzir Lasparaginase durante o cultivo em meio sólido, mas não em meio líquido.
Entretanto, questiona-se a razão pela qual as leveduras que foram previamente
selecionadas como produtoras de L-asparaginase – Issatchenkia orientalis
(SSS08) e Rhodotorula glutinis (SSS43) – não foram capazes de formar halos
quando cultivadas no meio ABRA sólido. Na literatura consultada, não se encontrou
explicação para este fenômeno observado.
Verificou-se, também, que a levedura Candida utilis (SSS32) foi a levedura
com maior formação de halo azul devido à possível produção de L-asparaginase
(Tabela 10). Estudos prévios reportaram essa levedura como sendo produtora de
L-asparaginase periplasmática (KIL; KIM; PARK, 1995; SAKAMOTO et al., 1977).
Entretanto, de forma semelhante ao ocorrido no meio CDR líquido, não foi possível
detectar atividade asparaginolítica nessa cepa ao cultivá-la no meio ABRA líquido.
Também, sabe-se que as leveduras SSS06 e SSS08 pertencem à mesma espécie
– Issatchenkia orientalis. Nos ensaios anteriores de seleção em meio líquido, a
levedura SSS08 foi apontada como produtora de L-asparaginase periplasmática. A
levedura SSS06, por sua vez, formou uma discreta coloração azulada na placa de
cultivo, ao contrário da levedura SSS08. Entretanto, ao ser cultivada nos meios
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CDR e ABRA líquidos, não foi possível identificar atividade asparaginolítica da cepa
SSS06, ao contrário do observado na levedura SSS08 no meio CDR líquido. Uma
possível explicação para esse comportamento é a diferença metabólica entre
ambas as cepas, isoladas a partir de diferentes localidades.
O metabolismo de micro-organismos, de um modo geral, é influenciado
pelas condições de cultivo, principalmente pela forma de cultivo em meio sólido ou
em meio líquido (HÖLKER; LENZ, 2005; PANDEY, 2003). Dessa forma, a seleção
de micro-organismos empregando meio sólido pode detectar aqueles capazes de
produzir a enzima em meio sólido, mas não em meio líquido. Sendo assim, devido
à dificuldade de correlacionar os resultados obtidos no screening de leveduras
produtoras de L-asparaginase em meio sólido e em meio líquido, a metodologia de
seleção em meio sólido não apresenta segurança como processo de seleção de
leveduras para posterior produção enzimática em meio líquido.

5.2 Ensaio confirmatório para a produção de L-asparaginase pelas leveduras
selecionadas

A produção de L-asparaginase periplasmática pelas leveduras previamente
selecionadas foi confirmada em ensaio de cromatografia em camada delgada
(CCD), analisando-se os picos dos aminoácidos relacionados com a atividade
asparaginolítica: a L-asparagina e o ácido L-aspártico. Para tal, foram empregadas
as suspensões de células dos cultivos SSS08-1 e SSS43-2, que produziram maior
atividade enzimática nos ensaios de seleção em meio líquido. Como controle,
empregou-se, também, solução de enzima Novozymes Acrylaway.
O ensaio produziu uma resposta qualitativa sobre a presença ou não de Lasparaginase no espaço periplasmático das células avaliadas (Figura 15). A corrida
da cromatografia foi feita com as soluções teste e com padrões de L-asparagina e
de ácido L-aspártico. A presença de picos do aminoácido ácido L-aspártico na
corrida cromatográfica do teste confirmou a produção de L-asparaginase nas
soluções teste, visto que a enzima produzida foi capaz de converter a L-asparagina
contida nessas soluções em ácido L-aspártico. Testes preliminares com os padrões
de L-asparagina e de ácido L-aspártico indicaram que a solução de ninhidrina
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empregada para revelação da corrida não somente revelou os pontos na placa,
como também teve sua coloração alterada ao reagir com a L-asparagina (cor
amarela) ou com o ácido L-aspártico (cor avermelhada). A Figura 15 apresenta os
resultados obtidos nos testes de cromatografia em camada delgada para
confirmação da atividade asparaginolítica das leveduras Issatchenkia orientalis e
Rhodotorula glutinis, previamente selecionadas.

Figura 14 – Cromatografia em camada delgada (CCD) para confirmação da
atividade asparaginolítica das leveduras selecionadas no processo de screening –
picos da esquerda para direita: padrão de L-asparagina, padrão de ácido Laspártico, teste do cultivo SSS08-1, teste do cultivo SSS43-2, teste da enzima Lasparaginase comercial (Novozymes Acrylaway)

Fonte: arquivo pessoal
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Conforme os resultados, percebeu-se que o padrão de L-asparagina teve
maior retenção, apresentando um RF menor (0,39) em comparação ao padrão de
ácido L-aspártico, que apresentou um maior RF (0,47). O teste com levedura
Issatchenkia orientalis (cultivo SSS08-1) apresentou um destacado pico de ácido
L-aspártico, indicando produção de L-asparaginase. Entretanto, percebeu-se ainda
um discreto pico arrastado na região de retenção da L-asparagina, indicando que
não houve conversão completa da L-asparagina em ácido L-aspártico e amônio
nesse ensaio. Por sua vez, no teste realizado com o cultivo de SSS43-02 de
Rhodotorula glutinis, verificou-se destacado pico de ácido L-aspártico confirmando,
assim, a produção de L-asparaginase. Não se observou, nesse caso, pico na região
de L-asparagina, indicando que houve conversão completa desse aminoácido pela
enzima L-asparaginase produzida. O controle positivo do método empregando a
enzima L-asparaginase comercial Novozymes Acrylaway, foi capaz de produzir um
único pico de ácido L-aspártico sem indícios do padrão de L-asparagina, assim
como o comportamento apresentado pelo teste SSS43-2.
O ensaio de cromatografia em camada delgada (CCD) para confirmação da
atividade asparaginolítica indicou ser um método rápido, simples e robusto. A
rapidez do método foi destacada por este não requerer um extenso preparo de
amostras previamente à aplicação nas placas de cromatografia. Pode-se
considerar este método simples por não requerer equipamentos ou reagentes de
alto custo, sendo necessária somente as placas cromatográficas, padrões, fase
móvel, composta por propanol e ninhidrina, o agente revelador. A robustez deste
método deve-se ao fato de que potenciais interferentes presentes nas amostras
dificilmente interferem na definição dos picos, uma vez que a ninhidrina, empregada
para revelação da corrida cromatográfica, reage especificamente com compostos
que contêm aminas primárias, no caso os aminoácidos cuja retenção deseja-se
detectar.
Os estudos confirmaram que a metodologia de cromatografia em camada
delgada é possível de ser empregada como ensaio confirmatório da produção de
L-asparaginase por leveduras nas condições experimentais apresentadas no
presente

trabalho.

Entretanto,

essa

metodologia

apresentou

destacada

potencialidade como uma possível ferramenta para seleção de novos microorganismos produtores de L-asparaginase. Nesse caso, pode-se aplicar
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diretamente o extrato de cultivo do meio CDR fermentado após o crescimento do
micro-organismo cuja atividade asparaginolítica deseja-se determinar. A presença
de pico de ácido L-aspártico indicaria qualitativamente a produção de Lasparaginase por este micro-organismo, uma vez que, durante seu crescimento,
este foi capaz de converter a L-asparagina contida no meio CDR nesse metabólito.

5.3 Influência de aminoácidos na produção de L-asparaginase por
Issatchenkia orientalis e Rhodotorula glutinis

Alguns estudos empregando fungos filamentosos discutiram a importância
de fontes de nitrogênio indutoras da produção de L-asparaginase para alguns
fungos filamentosos do gênero Aspergillus. Detectou-se um efeito indutor positivo
na produção de L-asparaginase por esses micro-organismos ao se empregar o
aminoácido L-prolina no meio de cultivo (KUMAR et al., 2013; SARQUIS et al.,
2004). Sabe-se, também, da necessidade da adição de L-asparagina como agente
indutor

na

produção

de

L-asparaginase

por

outros

micro-organismos

(ARRIVUKKARASAN et al., 2010; MOHAN KUMAR et al., 2013; KUMAR;
PAKSHIRAJAN; VENKATA DASU, 2009; MAHAJAN et al., 2013). Testou-se,
então, os aminoácidos L-asparagina, L-prolina e L-glutamina nos meios de cultivo
de Issatchenkia orientalis (SSS08) e Rhodotorula glutinis (SSS43) a fim de verificar
a influência dessas moléculas indutoras na produção de L-asparaginase. Foi
adotado como controle negativo para produção de L-asparaginase o meio contendo
apenas nitrato de amônio como fonte de nitrogênio (Tabela 6). Os resultados
obtidos para verificação da influência de diferentes aminoácidos na produção de Lasparaginase por Issatchenkia orientalis e Rhodotorula glutinis estão expressos
nas Tabelas 12 e 13. As curvas de peso seco e de calibração do método da
hidroxilamina empregados no ensaio estão descritos nos Apêndices B, C e D.
Empregou-se para o ensaio o espectrofotômetro Jenway 730S.
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Tabela 12 – Influência dos aminoácidos L-asparagina, L-prolina e L-glutamina no
crescimento e produção de L-asparaginase pela levedura Issatchenkia orientalis
(SSS08)
Meio de
cultivo

Replicata

Crescimento
celular
(mg.mL-1)

CDAspN

1
2
3
Média
1
2
3
Média
1
2
3
Média
1
2
3
Média
1
2
3
Média
1
2
3
Média
1
2
3
Média

9,72
10,43
6,27
8,81 ± 2,22
11,61
8,25
12,09
10,65 ± 2,09
1,80
3,94
4,95
3,56 ± 1,61
6,43
6,12
9,85
7,47 ± 2,07
3,26
2,84
2,47
2,86 ± 0,40
6,13
7,59
11,34
8,35 ± 2,69
1,95
0,87
1,14
1,32 ± 0,56

CDAsp

CDGlutN

CDGlut

CDProlN

CDProl

CDN

Atividade
enzimática
periplasmática
(UI.g-1)
19,5
17,3
24,3
20,38 ± 3,55
12,6
21,0
11,6
15,10 ± 5,17
24,3
4,1
10,7
13,03 ± 10,28
11,0
8,5
10,8
10,08 ± 1,41
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
9,1
9,3
6,2
8,23 ± 1,73
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Fonte: arquivo pessoal. n.d. – não detectável.

Atividade
enzimática
extracelular
(U.mL-1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
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Tabela 13 – Influência dos aminoácidos L-asparagina, L-prolina e L-glutamina no
crescimento e produção de L-asparaginase pela levedura Rhodotorula glutinis
(SSS43)
Meio de
cultivo

Replicata

Crescimento
celular
(mg.mL-1)

CDAspN

1
2
3
Média
1
2
3
Média
1
2
3
Média
1
2
3
Média
1
2
3
Média
1
2
3
Média
1
2
3
Média

1,17
0,93
1,10
1,07 ± 0,12
1,13
1,71
0,86
1,24 ± 0,43
0,59
0,43
0,77
0,60 ± 0,17
0,60
0,53
0,66
0,60 ± 0,07
0,63
0,73
0,68
0,59
0,42
0,58
0,53 ± 0,10
1,18
1,78
1,81
1,59 ± 0,39

CDAsp

CDGlutN

CDGlut

CDProlN

CDProl

CDN

Atividade
enzimática
periplasmática
(UI.g-1)
45,8
27,1
32,8
35,23 ± 9,59
35,6
32,9
39,1
35,85 ± 3,09
48,9
30,5
34,7
38,05 ± 9,65
21,9
27,2
33,7
27,62 ± 5,93
ND
ND
ND
56,9
56,6
57,7
57,05 ± 0,57
ND
ND
ND
ND

Atividade
enzimática
extracelular
(U.mL-1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
ND
ND
ND
n.d.

Fonte: arquivo pessoal. n.d. – não detectável.

De acordo com os resultados, verificou-se que ambas as leveduras foram
capazes de crescer em todos os meios testados, exceto a levedura Rhodotorula
glutinis no cultivo número 2 CDProlN, que não apresentou crescimento celular.
Apesar de ter sido capaz de crescer e produzir L-asparaginase, percebeu-se que a
levedura Rhodotorula glutinis apresentou valores de crescimento celular ao final do
cultivo bastante inferiores ao observado pela levedura Issatchenkia orientalis,
capaz de atingir a concentração celular de 12,09 mg.mL-1 no meio Asp. A
concentração máxima de células observada para a levedura Rhodotorula glutinis
foi de 1,81 mg.mL-1, no meio CDN. Uma das possíveis explicações para esse
comportamento foi o uso de uma inóculo pouco ativo. Entretanto, apesar do pouco
crescimento em biomassa observado para a levedura Rhodotorula glutinis neste
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ensaio, esta foi capaz de produzir quantidades expressivas de L-asparaginase
periplasmática durante os cultivos, sendo possível discutir a influência que os
aminoácidos tiveram durante o processo.
De forma análoga ao observado durante o processo de seleção de
leveduras, não foi possível detectar atividade enzimática extracelular durante o
cultivo de ambas as leveduras em nenhum dos meios. Observou-se, no entanto,
que os meios CDAspN, CDAsp, CDGlutN, CDGlut e CDProl foram capazes de
induzir a produção de L-asparaginase periplasmática em ambas as leveduras,
sendo que apenas os cultivos nos meios CDN (controle) e CDProlN não
apresentaram indícios de produção enzimática.
Para a levedura Issatchenkia orientalis, a maior atividade média nos cultivos
foi observada no meio CDAspN (atividade de 20,38 ± 3,55 U.g-1), que continha as
fontes de nitrogênio L-asparagina e nitrato de amônio. Entretanto, verificou-se que
a levedura Issatchenkia orientalis foi capaz, também, de produzir L-asparaginase
no meio contendo somente L-asparagina como fonte de nitrogênio, produzindo
atividade média de 15,10 ± 5,17 U.g-1. Comportamento semelhante ao observado
durante os cultivos com L-asparagina ocorreu durante os cultivos com o aminoácido
L-glutamina. No meio GlutN, contendo L-glutamina e nitrato de amônio como fontes
de nitrogênio, observou-se atividade enzimática média de 13,03 ± 10,28 U.g-1 e, no
meio Glut, contendo apenas L-glutamina como fonte de nitrogênio, detectou-se
atividade média de 10,08 ± 1,41 U.g-1. Assim, percebeu-se que a levedura
Issatchenkia orientalis foi capaz de produzir L-asparaginase empregando somente
a L-glutamina e a L-asparagina como fontes de nitrogênio, sem a necessidade de
adição de outras fontes externas, como o nitrato de amônio. Entretanto, durante os
cultivos empregando o aminoácido L-prolina, percebeu-se que a adição de nitrato
de amônio inibiu a produção de L-asparaginase, não sendo possível detectar
atividade asparaginolítica periplasmática ao término do cultivo. No entanto, o cultivo
empregando apenas a L-prolina como fonte de nitrogênio foi capaz de produzir
atividade asparaginolítica média de 8,23 ± 1,73 U.g-1.
Os meios de cultivo que induziram a produção de L-asparaginase para a
levedura Issatchenkia orientalis foram os mesmos que induziram a produção
enzimática por Rhodotorula glutinis. Entretanto, ao contrário do observado para a
levedura Issatchenkia orientalis, a maior produção de L-asparaginase em
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Rhodotorula glutinis ocorreu no meio CDProl, contendo apenas L-prolina como
fonte de nitrogênio, observando-se atividade de L-asparaginase média de 57,05 ±
0,57 U.g-1. Assim como observado para a levedura Issatchenkia orientalis, o meio
contendo L-prolina em conjunto com nitrato de amônio inibiu totalmente a produção
de L-asparaginase por Rhodotorula glutinis. Expressivas atividades enzimáticas
foram observadas nos meios CDAspN (35,23 ± 9,59 U.g-1), CDAsp (35,85 ± 3,09
U.g-1), CDGlutN (38,05 ± 9,65 U.g-1) e CDGlut (27,62 ± 5,93 U.g-1), assim como
observado durante os cultivos da levedura Issatchenkia orientalis. Percebeu-se,
também, que não foi necessária a adição de outras fontes de nitrogênio, como o
nitrato de amônio, além dos aminoácidos indutores para produção expressiva de Lasparaginase por Rhodotorula glutinis.
Foda, Zedan e Hashem (1980) avaliaram a influência de moléculas
estruturalmente semelhantes à L-asparagina como potenciais indutores na
produção de L-asparaginase pela levedura Rhodotorula rubra UCD-C46A,
pertencente ao mesmo gênero que a levedura SSS43 (Rhodotorula glutinis). Nesse
caso, os autores verificaram que esta levedura foi capaz de produzir Lasparaginase ao se empregar nos meios de cultivo L-asparagina, L-glutamina,
ácido L-aspártico, ácido L-glutâmico, L-alanina e extrato de levedura, o controle
negativo. A indução da produção de L-asparaginase por certos aminoácidos foi
semelhante ao encontrado pela levedura SSS43 (Rhodotorula glutinis). Entretanto,
quando cultivada em extrato de levedura empregado como controle negativo, a
levedura Rhodotorula rubra também foi capaz de produzir L-asparaginase, ao
contrário do reportado no presente trabalho, em que a levedura Rhodotorula glutinis
foi incapaz de produzir L-asparaginase no meio controle. Este comportamento pode
ser explicado pela presença de aminoácidos indutores da produção de Lasparaginase no extrato de levedura, ao passo que o nitrato de amônio, empregado
no presente trabalho, é uma fonte de nitrogênio que não contém traços de
aminoácidos que podem levar à indução da produção de L-asparaginase.
Sabe-se que a levedura Saccharomyces cerevisiae produz dois tipos de Lasparaginase: a L-asparaginase I, intracelular e de característica constitutiva, e a
L-asparaginase II, periplasmática e induzível a partir da regulação por fontes de
nitrogênio (DUNLOP et al., 1977). Considerando que as leveduras Issatchenkia
orientalis e Rhodotorula glutinis não produziram L-asparaginase no meio controle
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(CDN), contendo apenas nitrato de amônio como fonte de nitrogênio, observa-se
que a produção dessa enzima é induzível a partir da adição dos aminoácidos Lasparagina, L-glutamina e L-prolina. Assim, observou-se que a L-asparaginase
produzida por ambas as leveduras apresenta características semelhantes à Lasparaginase II de S. cerevisiae, uma vez que ambas são induzíveis dependentes
da fonte de nitrogênio e de natureza periplasmática.
Entretanto, ao contrário do observado para as leveduras Issatchenkia
orientalis e Rhodotorula glutinis, observou-se que cepas de S. cerevisiae não foram
capazes de produzir L-asparaginase do tipo II em meios contendo L-prolina como
fonte de nitrogênio (OLIVEIRA; CARVAJAL; BON, 1999). No entanto, Sarquis e
colaboradores (2004), estudando a regulação da produção de L-asparaginase
extracelular pelo fungo filamentoso Aspergillus terreus, encontraram um
comportamento semelhante ao observado no presente trabalho. Os autores
concluíram que a produção de L-asparaginase empregando o fungo Aspergillus
terreus é altamente regulada pela fonte de nitrogênio utilizada. Estes autores
obtiveram maior produção de L-asparaginase em meio contendo apenas L-prolina
como fonte de nitrogênio (58 U.L-1). A associação da L-prolina com outras fontes
de nitrogênio, como L-glutamina e ureia, reduziu o rendimento da produção,
conforme observado pelas leveduras Rhodotorula glutinis e Issatchenkia orientalis.

5.4 Cinética da produção de L-asparaginase periplasmática por Issatchenkia
orientalis e Rhodotorula glutinis cultivadas em meio líquido

A fim de verificar os aspectos da produção de L-asparaginase periplasmática
pelas leveduras SSS08 (Issatchenkia orientalis) e SSS43 (Rhodotorula glutinis),
previamente selecionadas, realizou-se um ensaio de cinética da produção dessa
enzima por um tempo de cultivo de 144 horas. Durante as primeiras 72 horas de
cultivo, empregou-se o meio CDR para crescimento das leveduras, um meio
contendo nitrato de amônio e L-asparagina como fontes de nitrogênio para
estimular a produção de biomassa celular (Tabela 5). Após esse tempo de cultivo,
a biomassa formada nos frascos foi inoculada em um novo meio, CDP, contendo
apenas L-asparagina como fonte de nitrogênio e baixas concentrações de glicose
(Tabela 5). Optou-se pela troca de meio após 72 horas de cultivo a fim de evitar o
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estresse por acúmulo de metabólitos tóxicos durante o cultivo. As Figuras 15 e 16
apresentam os dados obtidos durante o ensaio de cinética da produção de Lasparaginase pelas leveduras Issatchenkia orientalis e Rhodotorula glutinis,
respectivamente. Os dados numéricos foram apresentados nos Apêndices E e F,
respectivamente.

Figura 15 – Resultados obtidos durante o ensaio de cinética de produção de Lasparaginase por Issatchenkia orientalis

Fonte: arquivo pessoal

95

Figura 16 – Resultados obtidos durante o ensaio de cinética de produção de Lasparaginase por Rhodotorula glutinis

Fonte: arquivo pessoal

De acordo com os resultados (Figuras 15 e 16), observou-se ao final dos
cultivos que a levedura Issatchenkia orientalis apresentou maior formação de
biomassa (26,47 ± 0,99 mg.mL-1) em relação à levedura Rhodotorula glutinis (11,59
± 2,38 mg.mL-1). Por outro lado, a produção média de L-asparaginase pela levedura
Rhodotorula glutinis foi expressivamente maior em relação à levedura Issatchenkia
orientalis. Esses resultados corroboram aqueles observados nos ensaios prévios
de seleção de novas leveduras produtoras de L-asparaginase e de influência de
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aminoácidos na produção dessa enzima, em que houve maior produção de
biomassa pela levedura Issatchenkia orientalis e maior produção de Lasparaginase periplasmática pela levedura Rhodotorula glutinis.
Verifica-se na Figura 15 que a levedura Issatchenkia orientalis apresentou
acentuado crescimento celular durante as primeiras 36 horas de cultivo, quando
atingiu a concentração celular média de 23,47 ± 2,39 mg.mL-1. Houve um discreto
crescimento celular no período de 36 a 72 horas, quando a concentração celular
atingiu seu valor máximo (26,13 ± 1,50 mg.mL-1). Após a substituição do meio de
cultivo CDR pelo CDP, houve uma estabilização na concentração celular. Quanto
ao perfil de produção de L-asparaginase, percebeu-se que este se assemelha ao
perfil de crescimento da concentração celular. Houve uma maior produção
enzimática durante as primeiras 36 horas, quando a atividade enzimática média
atingiu 16,92 ± 1,55 U.g-1. Após as primeiras 48 horas de cultivo, houve uma
discreta redução na atividade enzimática periplasmática, atingindo valores de 12,04
± 0,36 U.g-1 após 144 horas de cultivo. Apesar dessa perda de atividade enzimática
durante o cultivo, possivelmente devido à desnaturação proteica, percebeu-se que
houve certa estabilidade da atividade da enzima, mesmo após 144 horas de cultivo.
Esse fenômeno ocorreu, possivelmente, devido à sua natureza periplasmática,
mantendo-a estabilizada no microambiente celular sem que ocorressem mudanças
conformacionais drásticas que pudessem levar à perda de atividade.
Por outro lado, os resultados apresentados na Figura 16 indicam que a
levedura Rhodotorula glutinis apresentou um crescimento celular acentuado
durante as primeiras 72 horas de cultivo, quando atingiu a concentração celular de
12,04 ± 0,61 mg.mL-1. A partir de então, manteve-se estável, com discreta redução
após 132 horas. Assim como foi observado para a levedura Issatchenkia orientalis,
os resultados apontaram para um perfil de produção de L-asparaginase durante a
fase exponencial de crescimento celular. Durante as primeiras 48 horas de cultivo,
houve discreta produção de L-asparaginase, alcançando a atividade enzimática de
11,91 ± 0,92 U.g-1. Houve um destacado aumento na atividade enzimática após 72
horas de cultivo, alcançando valores de 53,45 ± 0,85 U.g-1. A maior produção de Lasparaginase (80,96 ± 12,19 U.g-1) ocorreu após 84 horas de cultivo, mantendo-se
a estabilidade até o final do cultivo de 144 horas. Após 144 horas de cultivo,
observou-se uma discreta redução na atividade enzimática, que atingiu valores de
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68,15 ± 23,28 U.g-1. Assim como observado para a L-asparaginase de Issatchenkia
orientalis, a enzima da levedura Rhodotorula glutinis apresentou alta estabilidade,
perdendo apenas parcialmente sua atividade enzimática durante o cultivo.
Possivelmente

a

enzima

periplasmática

manteve-se

estável

devido

ao

microambiente celular em que estava exposta.
O perfil cinético de produção de L-asparaginase por ambas as leveduras
permitiu observar uma destacada produção da enzima durante as primeiras horas
de cultivo em meio CDR. Entretanto, após troca do meio CDR pelo meio CDP e
estabilização da concentração celular, não foi observado aumento na produção
enzimática, indicando que a enzima é produzida de forma mais intensa durante a
fase logarítmica do crescimento celular. Percebeu-se, portanto, que a indução da
produção enzimática pelo aminoácido L-asparagina ocorreu durante a fase inicial
de crescimento das leveduras, e não durante a fase estacionária. Não se observou,
para as leveduras perda significativa de atividade enzimática após 144 horas de
cultivo, demonstrando estabilidade da enzima periplasmática quando em seu
ambiente natural.
Destaca-se, também, que durante o estudo cinético, observou-se a maior
atividade periplasmática de L-asparaginase obtida no trabalho, até o presente
momento: 80,96 ± 12,19 U.g-1, referente ao cultivo de Rhodotorula glutinis após 84
horas. Por outro lado, apesar de a levedura Rhodotorula glutinis apresentar maior
produção de enzima periplasmática, percebeu-se que esta precisou de mais tempo
para atingir a fase estacionária do crescimento celular e, ainda, produziu
aproximadamente 50% da concentração celular produzida por Issatchenkia
orientalis em apenas 36 horas. Assim, apesar de a levedura Issatchenkia orientalis
produzir menores quantidades de L-asparaginase periplasmática, ainda assim
apresentou potencialidade como um bom micro-organismo produtor de Lasparaginase devido à destacada velocidade com que é capaz de atingir elevadas
concentrações celulares no meio CDR, produzindo a enzima de interesse durante
o processo.
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6. CONCLUSÕES

O presente trabalho permitiu desvendar aspectos importantes no processo
de seleção e produção de L-asparaginase de leveduras, principalmente das
espécies Issatchenkia orientalis e Rhodotorula glutinis.
O método de Nessler não foi adequado durante o processo de seleção de
novas leveduras produtoras de L-asparaginase devido à reação cruzada com
interferentes contidos nos extratos de cultivo que inviabilizaram a quantificação da
atividade enzimática extracelular. Este método também não foi capaz de detectar
atividade asparaginolítica periplasmática em nenhuma das leveduras testadas.
O processo de seleção de leveduras produtoras de L-asparaginase em meio
sólido mostrou-se ineficaz, uma vez que não foi possível correlacionar a formação
de halos de coloração azul no meio ABRA sólido com a produção de Lasparaginase extracelular ou periplasmática no meio ABRA líquido.
A seleção de novas leveduras produtoras de L-asparaginase empregandose a quantificação da atividade enzimática pela metodologia da hidroxilamina não
identificou nenhuma levedura capaz de produzir L-asparaginase extracelular. Por
outro lado foi capaz dez detectar a produção de L-asparaginase periplasmática nas
leveduras Issatchenkia orientalis (SSS08) e Rhodotorula glutinis (SSS43),
leveduras estas ainda não descritas na literatura pertinente como produtoras desta
enzima.
A metodologia de cromatografia em camada delgada (CCD) foi eficaz para
confirmar a produção de L-asparaginase a partir da análise dos picos
cromatográficos dos aminoácidos L-asparagina e ácido L-aspártico, confirmando a
produção de L-asparaginase periplasmática pelas leveduras Issatchenkia orientalis
(SSS08) e Rhodotorula glutinis (SSS43).
A adição dos aminoácidos L-glutamina e L-asparagina ao meio de cultivo,
associados ou não ao nitrato de amônio como fonte de nitrogênio secundária,
induziu a produção de L-asparaginase periplasmática das leveduras Issatchenkia
orientalis (SSS08) e Rhodotorula glutinis (SSS43). Entretanto, a presença do
aminoácido L-prolina no meio de cultivo só induziu a produção de L-asparaginase
na ausência de nitrato de amônio nas leveduras selecionadas.
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A maior produção da enzima L-asparaginase periplasmática ocorreu durante
a fase de crescimento exponencial das leveduras Issatchenkia orientalis (SSS08)
e Rhodotorula glutinis (SSS43). Não se observou perdas significativas de atividade
enzimática após 144 horas de cultivo, demonstrando a estabilidade da Lasparaginase periplasmática no microambiente periplasmático das células.
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Apêndice A – Curva de calibração empregada para a determinação da concentração de
AHA e realização da atividade enzimática pelo método da hidroxilamina no ensaio de
seleção de novos micro-organismos produtores de L-asparaginase. Espectrofotômetro
Biospectro SP 220

Fonte: arquivo pessoal.
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Apêndice B – Curva de calibração empregada para a determinação da concentração de
AHA e realização da atividade enzimática pelo método da hidroxilamina no ensaio de
seleção de novos micro-organismos produtores de L-asparaginase. Espectrofotômetro
Jenway 730S.

Fonte: arquivo pessoal
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Apêndice C – curva de calibração de peso seco para determinação da concentração celular
da levedura SSS08 (Issatchenkia orientalis). Espectrofotômetro Jenway 730S.

Concentração celular de I. orientalis
1
y = 0.8467x - 0.0328
R² = 0.9844

Absorbância a 600 nm

0.9
0.8
0.7
0.6

0.5
0.4
0.3

0.2
0.1
0
0

0.2

0.4
0.6
0.8
Concentração celular (mg/mL)

1

1.2

Fonte: arquivo pessoal

Apêndice D – curva de calibração de peso seco para determinação da concentração celular
da levedura SSS43 (Rhodotorula glutinis). Espectrofotômetro Jenway 730S.

Concentração celular de R. glutinis
Abs 600 nm

0.9

y = 1.0373x - 0.138
R² = 0.9974

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0
0

Fonte: arquivo pessoal

0.2

0.4
0.6
Concentração celular (mg/mL)

0.8

1
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Apêndice E – Resultados obtidos durante o ensaio de cinética de produção de Lasparaginase por Issatchenkia orientalis
Tempo
(h)
0
12
24
36
48
60
72
96
120
144

Concentração celular
média (mg.mL-1)
0
8,00 ± 0,14
16,09 ± 1,85
23,47 ± 2,39
22,05 ± 2,38
24,50 ± 0,71
26,13 ± 1,50
25,62 ± 0,85
25,97 ± 1,41
26,47 ± 0,99

Atividade de L-asparaginase
periplasmática média (U.g-1)
0
6,28 ± 0,21
8,39 ± 0,25
16,92 ± 1,55
16,52 ± 1,24
13,59 ± 2,66
13,77 ± 1,79
12,45 ± 0,25
12,43 ± 0,38
12,04 ± 0,36

Fonte: arquivo pessoal

Apêndice F – Resultados obtidos durante o ensaio de cinética de produção de Lasparaginase por Rhodotorula glutinis
Tempo
(h)
0
12
24
36
48
72
84
96
108
120
132
144
Fonte: arquivo pessoal

Concentração celular
média (mg.mL-1)
0
3,09 ± 0,50
4,49 ± 0,38
6,73 ± 0,54
8,31 ± 0,72
12,04 ± 0,61
11,54 ± 0,81
12,34 ± 1,16
12,38 ± 0,27
12,14 ± 0,62
10,92 ± 1,21
11,59 ± 2,38

Atividade de L-asparaginase
periplasmática média (U.g-1)
0
14,65 ± 3,06
21,36 ± 2,92
13,28 ± 1,48
11,91 ± 0,92
53,45 ± 0,85
80,96 ± 12,19
73,00 ± 9,85
62,61 ± 7,36
70,78 ± 10,48
74,05 ± 3,22
68,15 ± 23,28

