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Introdução 

As lipases (triacilglicerol acil-hidrolase, EC: 3.1.1.3) 

são enzimas capazes de hidrolisar e sintetizar 

ligações éster, catalisando reações de esterificação, 

interesterificação e transesterificação1,2. 

Microrganismos como Aspergillus, Calvatia, 

Rhizopus, Rhodotorula e Yarrowia são capazes de 

produzir lipase constitutiva (expressão gênica). O 

catabolismo de triglicerídeos por Y. lipolytica está 

relacionado à hidrólise em ácidos graxos livres e 

glicerol por lipases. Essa enzima pode ser 

produzida nesta levedura em diferentes isoformas 

(intracelular, ligada a células e extracelular). As 

lipases ligadas a células de Y. lipolytica (LipImDebri) 

foram identificadas pela primeira vez por Sugiura et 

al.3 e descrito como lipase I (39 kDa), depois disso 

Fickers et al.4 identificaram os genes LIP7 e LIP8 

correspondentes a esta fração enzimática. O estudo 

mais aprofundado sobre lipases aderidas a 

membrana celular de leveduras se faz necessário 

visto que há pouca literatura sobre esse tema, e 

mais especificamente sobre Y. lipolytica, sendo 

assim o presente trabalho tem como objetivo 

determinar os parâmetros cinéticos do LipImDebri 

em reação de hidrólise do p-nitrofenil laurato. 

Resultados e Discussão 

Os dados obtidos para LipImDebri em diferentes 

concentrações de substrato foram ajustados aos 

parâmetros cinéticos de Michaelis-Menten, porém o 

LipImDebri não se ajustou adequadamente a este 

modelo, mostrando um comportamento alostérico. 

Portanto, os dados foram ajustados usando a 

equação simplificada de Hill (v = (V x[S]n) / (K+ [S]n), 

que se mostrou um modelo mais adequado ao 

comportamento apresentado pela enzima 

estudada5. Talvez esse comportamento 

apresentado por LipImDebri tenha ocorrido devido 

ao fato de dois tipos diferentes de lipase (LIP 7 e 

LIP 8) terem sido ligados à membrana de Y. 

lipolytica, gerando um efeito homotrópico por uma 

ação cooperativa de enzimas6 (Figura 1). 

 
 
 
 

 
 
Figura 1. Gráfico de v/V versus log [pNF] para a 
hidrólise do pNF-laurato por LipImDebri em tampão 
fosfato 50 mM, pH 7,0 por SigrafW. 
 
Os dados obtidos para a hidrólise de p-nitrofenil 
laurato foram utilizados para os cálculos dos 
parâmetros cinéticos K0.5 e Vmax que foram 1,028 
mM e 1,65 U.mg.proteína-1, respectivamente. Para a 
lipase de Aspergillus fumigatus foi observada a 
Vmáx de 1,37 mM.mg – 1.min − 1 menor do que o 
encontrado para LipImDebri (Tabela 1). 

Tabela 1. Parâmetros cinéticos para a hidrólise do 
laurato de p-nitrofenil por LipImDebri. 

Parameter    

K0.5 (mM) 1.03 ± 0.04 

Vmax (U.mg.protein-1) 1.65 ± 0.02 

Vmax/K0.5 1.61 ± 0.05 

n (Hill´s coefficient) 4.8 ± 1.27 

Conclusões 

O LipImDebri apresentou comportamento cinético 

não-alostérico adequando-se a equação de Hill, o 

valor de Vmáx foi superior ao observado para lipase 

de Aspergillus fumigatus. 
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