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Resumo

As mono‑oxigenases líticas de polissacarídeos (LPMOs) são enzimas 
que vêm se destacando no atual cenário bioenergético por serem 
capazes de realizar clivagem oxidativa de polissacarídeos, facilitando 
o acesso das enzimas hidrolíticas  para desconstrução da biomassa 
lignocelulósica. No entanto, a caracterização funcional dessas enzimas 
auxiliares é um desafio, pois a degradação da celulose e de outros 
polissacarídeos pode levar a diferentes tipos de oligômeros, desde 
monômeros até polímeros. Nesse sentido, faz‑se necessário utilizar 
técnicas analíticas avançadas. A espectrometria de massas é uma 

1  Este trabalho foi publicado nos anais do IV EnPI (TEIXEIRA et al., 2017) e esta publicação visa 
divulgar e tornar amplo o conhecimento sobre a influência dos diferentes tampões no perfil da 
celulose do tipo PASC analisada por MALDI‑TOF MS.

2  Engenheira de Bioprocessos e Biotecnologia, mestranda em Biotecnologia, Universidade Federal do 
Tocantins, Gurupi, TO.

3  Bióloga, pós‑doutoranda em Espectrometria de Massas e Metabolômica, Embrapa Agroenergia, 
Brasília, DF.

4  Bióloga, doutora em Ciências Biológicas, pesquisadora colaboradora, Embrapa Agroenergia, Brasília, DF.
5  Bióloga, doutora em Ciências (Genética e Melhoramento de Plantas), pesquisadora da Embrapa 

Agroenergia, Brasília, DF.
6  Biólogo, doutor em Biologia Molecular (Enzimologia), pesquisador da Embrapa Agroenergia, Brasília, DF.
7  Química, doutora em Química Orgânica (Espectrometria de Massas), pesquisadora da Embrapa 

Agroenergia, Brasília, DF.
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ferramenta poderosa capaz de identificar compostos químicos em 
uma ampla faixa de massas, sendo utilizada neste trabalho na análise 
do perfil dos oligossacarídeos formados. O objetivo deste trabalho foi 
otimizar um método analítico baseado em MALDI‑TOF MS, utilizando 
diferentes tampões de incubação, que podem ser aplicados para 
detecção da atividade de LPMOs. Houve uma nítida alteração no 
perfil dos oligossacarídeos formados no substrato celulósico PASC 
(Phosphoric Acid Swollen Cellulose) quando avaliados os tampões de 
acetato de amônio, fosfato de potássio, fosfato de sódio e fosfato‑
salino. Como conclusão, o tampão fosfato de sódio é o mais indicado 
no processo de clivagem de PASC utilizando LPMOs, uma vez que 
uma maior quantidade de oligossacarídeos nativos foi produzida e 
identificada por MALDI TOF‑MS. 

Termos para indexação: oligossacarídeos, mono‑oxigenases líticas de 
polissacarídeos, espectrometria de massas.



Analysis of oligosaccharide 
profiling by MALDI-TOF MS

Abstract

The lytic polysaccharide monooxigenases (LPMOs) are enzymes that 
have been prominent in the current bioenergetic scenario. They are 
able to carry out oxidative cleavage of polysaccharides, assisting 
the access of the hydrolytic enzymes for deconstruction of the 
lignocellulosic biomass. However, the functional characterization of 
these auxiliary enzymes is a challenge. The degradation of cellulose and 
others polysaccharides can produce different types of oligomers, from 
monomers to polymers. Therefore, advanced analytical techniques are 
required. Mass spectrometry is a powerful tool capable of identifying 
chemical compounds in a wide range of masses and it was used 
in order to analyze the profile of oligosaccharides. The objective of 
this work was to optimize an analytical method based on MALDI‑
TOF MS using different incubation buffers that can be applied to 
detect the activity of LPMOs. There was a change in the profile of 
oligosaccharides produced on the cellulosic substrate, produced PASC 
(Phosphoric Acid Swollen Cellulose), when buffers of ammonium 
acetate, potassium phosphate, sodium phosphate and phosphate‑
saline were evaluated. As a conclusion, sodium phosphate buffer is the 
most suitable for PASC cleavage process using LPMOs, since a larger 
amount of native oligosaccharides was produced and identified by 
MALDI TOF‑MS.

Index terms: oligosaccharides, lytic polysaccharide monooxygenases, 
mass spectrometry.





9Análise de oligossacarídeos da celulose por MALDI-TOF MS

Introdução

Entende‑se por biorrefinarias a combinação de tecnologias para 
integração dos processos industriais já consolidados acoplados com 
outros, de modo a alcançar o máximo aproveitamento da cadeia 
produtiva a partir da biomassa, gerando bioprodutos com alto valor 
agregado em diversos setores (NIZAMI et al., 2017). No setor 
energético, por exemplo, o emprego de resíduos agroindustriais e/ou 
florestais para obtenção de biocombustíveis tem sido apontado como 
uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis (PARADA et 
al., 2017). Porém, a complexidade do material lignocelulósico requer 
processos adicionais de pré‑tratamento e hidrólise para degradação da 
parede celular vegetal e posterior obtenção de açúcares fermentescíveis 
(SOREK et al., 2014). Tais etapas oneram o custo total do processo e, 
consequentemente, o valor do produto final.

Dessa forma, diversos estudos estão sendo realizados a fim de otimizar 
a sacarificação da biomassa lignocelulósica por meio da utilização 
de enzimas microbianas, como celulases e hemicelulases, para 
desconstrução da parede celular (RYTIOJA et al., 2014). A utilização 
de enzimas acessórias pode auxiliar a ação dessas enzimas principais 
na hidrólise de polissacarídeos (GUPTA et al., 2016). Nesse cenário, as 
mono‑oxigenases líticas de polissacarídeos (LPMOs) têm sido apontadas 
como promissoras na degradação de celulose (HORN et al., 2012; 
BEESON et al., 2015), hemicelulose (AGGER et al., 2014) e também de 
outros polissacarídeos, como amido e quitina (LO LEGGIO et al., 2015).

As LPMOs auxiliam na redução da recalcitrância dos polissacarídeos 
(HORN et al., 2012) e permitem maior eficiência na degradação destes 
durante a sacarificação enzimática (PIERCE et al., 2017). O mecanismo 
de ação das LPMOs ainda é estudado, mas alguns relatos já mostraram 
que tais enzimas atuam por meio de clivagens oxidativas dependentes 
de doador de elétrons (enzimático ou não enzimático) (FROMMHAGEN 
et al., 2016), de oxigênio molecular e/ou peróxido de hidrogênio 
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(BISSARO et al., 2017) e de íons cúprico (FRANDSEN; LEGGIO, 2016). 
De acordo com a base de dados CAZy (Carbohydrate Active Enzymes 
database, http://www.cazy.org/) (LOMBARD et al., 2014), as LPMOs 
são classificadas em diferentes famílias. Por exemplo, a família AA9 
(Auxiliary Activity 9) inclui LPMOs exclusivamente de fungos com ação 
oxidativa sobre a celulose. A família AA10 inclui LPMOs principalmente 
de origem bacteriana, as quais podem clivar celulose ou quitina. Já a 
família AA11 inclui LPMOs de origem fúngica com ação sobre quitina, 
enquanto a família AA13 inclui LPMOs de fungos capazes de clivar 
amido de forma oxidativa (LO LEGGIO et al., 2015).

Ensaios enzimáticos com substratos celulósicos podem ser realizados 
para detecção da atividade de LPMOs com especificidade para esse 
polissacarídeo. Entre os substratos celulósicos empregados nesses 
ensaios, a PASC (do inglês, Phosphoric Acid Swollen Cellulose) 
vem sendo um dos mais empregados (FORSBERG et al., 2014; 
ISAKSEN et al., 2014; TANGHE et al., 2015; PIERCE et al., 2017), 
tendo em vista que existe um pré‑tratamento ácido da celulose, que 
reduz a cristalinidade (ZHANG et al., 2009) e possibilita uma maior 
acessibilidade para ação das enzimas.  Além do tipo de substrato, 
outros fatores reacionais devem ser considerados na realização dos 
ensaios enzimáticos, tais como pH, temperatura, tempo de reação e 
tampões de incubação.  

A caracterização funcional das LPMOs é um desafio atual, pois a 
degradação da celulose pode levar a diferentes tipos de oligômeros 
oxidados, desde monômeros até polímeros, sendo necessárias 
técnicas analíticas avançadas. Alguns trabalhos reportam a utilização 
da espectrometria de massas na análise dos produtos obtidos nas 
reações de LPMOs, devido à alta sensibilidade e seletividade da técnica 
(WESTERENG et al., 2011; BEY et al., 2013; FROMMHAGEN et al., 
2015; RODRIGUES et al., 2017). 

A espectrometria de massas é uma ferramenta analítica poderosa 
capaz de detectar moléculas, a partir da relação massa‑carga (m/z), 
em concentrações baixas (pmol), e identificá‑las ao nível molecular 
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(HARRIS, 2008). Há uma gama de espectrômetros de massas 
disponíveis com diferentes fontes de ionização e analisadores de 
massas. O tipo de espectrômetro de massas utilizado em cada análise 
é selecionado de acordo com as características das moléculas e com o 
tipo de informação desejada (qualitativa ou quantitativa) (HOFFMANN; 
STROBANT, 2007).

O espectrômetro de massas tipo MALDI‑TOF (do inglês, Matrix‑
Assisted Laser Desorption/Ionization e Time‑of‑Flight) é amplamente 
utilizado para análises de macromoléculas, como carboidratos e 
proteínas, mas também detecta moléculas de massas intermediárias (a 
partir de m/z 500), como oligossacarídeos. Nas análises por MALDI, é 
empregada uma matriz que irá cocristalizar com a amostra de interesse, 
absorvendo a energia do laser e promovendo ou facilitando a ionização 
das moléculas, as quais são analisadas por tempo de voo (TOF) 
(HOFFMANN; STROBANT, 2007; SKOOG et al., 2010), obtendo‑se, 
assim, o perfil químico ou proteico da amostra.

Os perfis dos compostos ou moléculas envolvidos nas reações 
enzimáticas são de suma importância para análise da ação de uma 
enzima, pois permite a caracterização funcional do sistema. Dessa 
forma, este trabalho teve como objetivo otimizar um método analítico 
utilizando MALDI‑TOF MS para avaliação do perfil de oligossacarídeos 
produzidos por celulose do tipo PASC em diferentes tampões de 
incubação. 

Material e métodos

Preparo do substrato celulósico

O substrato celulósico PASC foi preparado a partir da Avicel PH‑ 
101 pré‑tratada quimicamente com ácido fosfórico 85%, conforme 
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o método descrito por Zhang et al. (2009) e Wood (1988).  Para a 
obtenção desse substrato, pesou‑se 5 g de Avicel PH‑101, sendo 
adicionados lentamente 50 mL de ácido fosfórico 85%. Essa 
suspensão foi submetida a 50 °C por 4 h em banho ultrassônico. 
Após o aquecimento, foram adicionados 250 mL de água destilada 
sob agitação vigorosa. Em seguida, realizaram‑se três lavagens dessa 
solução com etanol 70%, mantendo o precipitado no decorrer do 
processo. O pH foi então ajustado para 7,0 com solução de NaOH 
0,1 M. Após a neutralização, realizaram‑se três lavagens com água 
destilada, sendo o precipitado final submetido a secagem a 50 °C por 
24 h. Esse processo teve um rendimento de aproximadamente 88%.

Ensaios

Os ensaios foram realizados conforme método adaptado de Rodrigues 
et al. (2017). Para isso, preparou‑se uma solução estoque de PASC 
de 10 mg/mL, sendo utilizada na concentração de 2 mg/mL, em um 
volume final de 100 µL. O substrato foi incubado com os tampões de 
acetato de amônio, fosfato de potássio, fosfato de sódio e fosfato‑
salino (Phosphate Buffered Saline ‑ PBS), na concentração final de 
5 mM e pH 6,0. Cada tampão foi avaliado individualmente, e a água 
foi utilizada como padrão da reação. Os ensaios foram realizados em 
triplicata e incubados, em termobloco, a 50 °C a 900 rpm por até 48 h. 
Nos tempos 0 h, 6 h, 24 h e 48 h, os tubos foram homogeneizados em 
vórtex por 1 min, centrifugados a 10.000  g por 5 min, para obtenção 
do sobrenadante (que continha os oligossacarídeos solúveis), do qual 
foi retirada uma alíquota de 10 µL. A Figura 1 mostra um fluxograma 
resumido desse processo.
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Figura 1. Representação esquemática do ensaio para avaliação do perfil do substrato 

PASC (Phosphoric Acid Swollen Cellulose) quando incubado em diferentes tampões.

Análise por espectrometria de massas

As alíquotas do sobrenadante do ensaio foram imediatamente 
analisadas por espectrometria de massas, conforme protocolo descrito 
por Rodrigues et al. (2017). As amostras foram preparadas por meio 
do método two‑layer, utilizando o ácido 2,5‑dihidroxidobenzoico (DHB) 
como matriz sendo aplicada na proporção de 3:1 (matriz‑amostra), 
com adição de cloreto de sódio (2 mM). A análise desses produtos 
foi realizada em MALDI‑TOF MS (UltrafleXtreme, Bruker Daltonics) 
em modo refletor positivo, adquirindo dados na faixa m/z 0 ‑ 7000 
(Full Scan) e, em seguida, de m/z  640 ‑ 2000. Para calibração 
do equipamento, foi utilizada solução de calibração de peptídeos 
do fabricante (Peptide Calibration Standard, Bruker Daltonics). Os 
espectros de massas foram obtidos utilizando o software FlexControl 
versão 3.4 (Bruker Daltonics) e os dados processados utilizando o 
software Flexanalysis versão 3.4 (Bruker Daltonics).
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Resultados e discussão

Os íons esperados nesse tipo de análise são de oligossacarídeos nativos 
com diferentes graus de polimerização (DPn, no qual n se refere a 
unidades de glicose) (WESTERENG et al., 2011; FORSBERG et al., 
2014; BEY et al., 2013; GHATGE et al., 2015). Isso porque o substrato 
celulósico PASC foi submetido a um prévio tratamento ácido que pode 
ocasionar a quebra da celulose em compostos menores e mesmo após 
a lavagem, oligossacarídeos solúveis podem ser liberados. Além disso, 
esse ensaio consiste no controle reacional utilizado para detecção de 
atividade de LPMOs, na qual a enzima está ausente, e, portanto, não há 
reação oxidativa. 

A análise do perfil dos oligossacarídeos provenientes do substrato 
celulósico PASC mostrou que ele não se alterou ao longo dos tempos 
de incubação (0 a 48 horas) nos diferentes tampões quando analisados 
por MALDI‑TOF MS. Dessa forma, para a avaliação da influência dos 
tampões de incubação, foram considerados os perfis do tempo zero 
(Figura 2). 

A partir da celulose tipo PASC, foram detectados oligossacarídeos com 
6 a 10 unidades de glicoses (DP6‑DP10), cuja identificação de cada íon 
(Figura 2) pode ser visualizada na Tabela 1.
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Figura 2. Espectros de massas por MALDI‑(+)‑TOF MS do substrato PASC nos diferentes 

tampões e em água. No primeiro espectro, (A) pode ser visualizada a matriz (em vermelho), 

que é utilizada como branco da análise. Nos demais espectros, são observados o perfil do 

substrato PASC quando incubado em água (B) e nos tampões de: (C) acetato de amônio – 

em roxo, (D) fosfato de potássio – em azul, (E) fosfato de sódio – em laranja e (F) fosfato‑

salino – em verde. Valores m/z em azul se referem aos oligossacarídeos nativos, com 

adutos de sódio, e os laranjas se referem a possíveis oligossacarídeos oxidados, na forma 

de ácido aldônico ou ainda a adutos de potássio de oligossacarídeos nativos.
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Tabela 1. Valores m/z referentes aos celo‑oligossacarídeos (nativos e/ou 
oxidados) com vários graus de polimerização (DPn*), detectados como 
adutos de sódio [M+Na]+ e/ou potássio [M+K]+ que foram encontrados 
em suspensão de PASC em diferentes tampões quando analisados por 
espectrometria de massas.

m/z

Identificação dos íons Condições em que os íons foram encontrados

 [M+Na]+  [M+K]+ Água Acetato 
de 

amônio

Fosfato de 
potássio

Fosfato 
de sódio

Fosfato 
salino

1013 [DP6 + Na]+ - Sim Não Sim Sim Não

1029 [DP6aa**+Na]+ [DP6 + K]+ Não Não Sim Não Não

1175 [DP7 + Na]+ - Sim Sim Sim Sim Sim

1191 [DP7aa + Na]+ [DP7 + K]+ Sim Não Sim Não Sim

1337 [DP8 + Na]+ - Sim Sim Sim Sim Sim

1353 [DP8aa + Na]+ [DP8 + K]+ Sim Não Sim Não Sim

1449 [DP9 + Na]+ - Sim Sim Sim Sim Sim

1515 [DP9aa + Na]+ [DP9 + K]+ Sim Não Sim Não Sim

1661 [DP10 + Na]+ - Sim Sim Sim Sim Sim

1677 [DP10aa + Na]+ [DP10 + K]+ Sim Não Sim Não Sim

*n refere‑se a unidades de glicose que formam o oligossacarídeo.
**aa refere‑se ao oligossacarídeo oxidado na forma de ácido aldônico.
(Íons identificados por WESTERENG et al., 2011; FORSBERG et al., 2014; BEY et al., 2013; GHATGE 
et al., 2015).

Percebe‑se que o substrato PASC em água (Figura 2B e Tabela 1) 
apresentou valores m/z referentes a oligossacarídeos nativos com 
aduto de sódio [DPn + Na]+ (em azul) com 6 a 10 unidades de glicose 
(DP6‑DP10). Nessa condição padrão, também foram visualizados íons 
que podem indicar a presença de oligossacarídeos nativos com adutos 
de potássio [DPn + K]+ ou de oligossacarídeos oxidados na forma de 
ácido aldônico com aduto de sódio [DPn aa + Na]+  (em laranja, Figura 
2) em DP7 a DP10. Esses íons de “dupla interpretação” também foram 
detectados em alta intensidade ao utilizar os tampões de fosfato de 
potássio (Figura 2D) e fosfato‑salino (PBS) (Figura 2F).  Para melhor 
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visualização da duplicidade de interpretação desses íons (em laranja, 
Figura 2), serão considerados os valores m/z do cluster do heptâmero 
(DP7) – Figura 3.

Figura 3. Estrutura química dos oligossacarídeos detectados no cluster do heptâmero 

(DP7). Adaptado de Forsberg et al. (2014).

Nota‑se que a diferença das massas entre os adutos de sódio e de 
potássio é de 16 Da, que, por sua vez, também pode referir‑se a 
um átomo de oxigênio (Figura 3). Ressalta‑se ainda que a correta 
interpretação desse íon m/z 1191 (nesse caso para o exemplo do 
DP7 na Figura 3) é crucial para determinação da atividade de enzimas 
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LPMOs. Isso porque, se o íon m/z 1191 for identificado como um 
oligossacarídeo nativo com aduto de potássio, infere‑se que a enzima 
não apresentou atividade oxidativa nas condições testadas. Porém, se 
esse íon (m/z 1191) for identificado como um oligossacarídeo oxidado 
na forma de ácido aldônico com aduto de sódio, então sugere‑se que há 
atividade oxidativa da enzima LPMO. Esse raciocínio também é válido 
para os outros oligossacarídeos com diferentes graus de polimerização. 
Portanto, é necessária uma investigação cuidadosa e detalhada sobre a 
interpretação dos íons detectados em diferentes condições de análise. 

É importante destacar que todas as amostras foram preparadas 
com adição de cloreto de sódio, para melhorar a ionização de 
oligossacarídeos. A adição desse sal favoreceria a presença de adutos 
de sódio em alta intensidade. Porém, o fato de o tampão fosfato‑salino 
ser composto pela mistura de sais de sódio (cloreto e fosfato dibásico) 
e de potássio (cloreto e fosfato monohidratado) também favorece a 
detecção de compostos com aduto de potássio. 

Dessa forma, como os tampões de fosfato de potássio e fosfato‑salino 
possuem tanto íons de sódio quanto de potássio, proveniente de sua 
composição ou do preparo de amostra, a dualidade na interpretação 
desses valores permanece. Porém, devido ao fato de esse produto 
estar presente neste ensaio (que é um controle nas reações enzimáticas 
– na ausência de enzimas), sugere‑se que os íons identificados (m/z 
1029, 1191, 1353, 1515 e 1677 em laranja na Figura 2) são de 
oligossacarídeos nativos detectados como aduto de potássio. 

Destaca‑se ainda que o dopping dessas amostras com outros sais 
(como cloreto de potássio e/ou lítio) e/ou utilização de métodos 
analíticos com maior resolução podem identificar com segurança 
esses íons duvidosos (WESTERENG et al., 2017). Entretanto, a não 
utilização desses tampões, bem como de outro que contenha o íon de 
potássio em sua composição evitaria a utilização de etapas adicionais 
para explicação desses íons dúbios, em vez de direcionar esforços para 
identificação da atividade de LPMOs. Ainda, devido à possibilidade de 
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utilização de outros tampões, sugere‑se a inviabilidade de tampões 
contendo íons de potássio para esses tipos de análises.

Ao utilizar o tampão de acetato de amônio (Figura 2C) e de fosfato 
de sódio (Figura 2E), os produtos obtidos foram detectados como 
oligossacarídeos nativos com adutos de sódio (em azul) em todos os 
tempos analisados. A intensidade desses sinais foi maior quando se 
empregou o tampão de fosfato de sódio (Figura 2E). Isso era esperado 
tendo em vista a adição de cloreto de sódio durante o preparo da 
amostra, além dos íons de sódio provenientes do próprio tampão de 
incubação (fosfato de sódio). 

Destaca‑se ainda que os tampões de acetato de amônio e de fosfato 
de sódio sejam os mais viáveis para o emprego em ensaios de atividade 
de LPMOs, tendo em vista que os perfis dos oligossacarídeos não 
apresentaram íons com dupla interpretação que possam gerar falsos 
positivos. Entre esses tampões, o de fosfato de sódio (Figura 2E) se 
destacou por permitir detecção de mais oligossacarídeos (DP6 a DP10), 
quando comparado com o tampão de acetato de amônio (Figura 2C), o 
qual, por sua vez, não possibilitou a detecção do DP6. 

Conclusões

• O tampão de fosfato de sódio é o mais indicado para ensaios de reações 
de clivagem de PASC por LPMOs.

• O trabalho mostra a importância do estudo do perfil de substratos em 
diferentes tampões para as análises de detecção da atividade de LPMOs.

• A utilização do MALDI‑TOF MS permite a identificação dos compostos 
inequivocamente e em baixa concentração.

• Ressalta‑se a necessidade de estudar minuciosamente todas as condições 
reacionais para análises enzimáticas a fim de minimizar qualquer 
interferente ocasionado por essas condições, bem como pela própria 
técnica analítica.
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