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Rezumat 

 
În această etapă s-au realizat o serie de cercetări privind dezvoltarea unui nou catalizator magnetic în 
multistrat, prin prepararea de nanoparticule magnetice în diferite variante și studii de imobilizare a 
lipazei din Candida antarctica B pe acestea, urmate de investigarea biocatalizatorilor obținuți în reacții 
de esterificare. Au fost obținuți clusteri magnetici funcționalizați cu grupări amino și carboxil, iar 
caracteristicile structurale, morfologice și magnetice ale acestora au fost determinate prin metode 
instrumentale, dintre care trebuie menționată spectroscopia XPS, cu rezultate excelente în stabilirea 
compoziției chimice. O a doua cale urmărită a fost obținerea de nanoparticule magnetice de tip single-
core, stabilizate prin acoperire cu diferiți surfactanți. Și aceste nanoparticule au fost caracterizate 
comprehensiv, prin FT-IR, TEM și XPS. Atât pentru particulele magnetice multi-core cât și pentru cele 
single-core s-au stabilit diametrele hidrodinamice și valorile potențialului zeta, care exprimă stabilitatea 
coloidală. O atenție deosebită a fost acordată proprietăților magnetice, în contextul utilizărilor viitoare 
ale acestor nanoparticule ca suporți magnetici pentru atașarea enzimei. Cercetările referitoare la 
imobilizarea lipazei au fost complexe, necesitând investigarea influenței naturii și concentrației agentului 
de legare (carbodiimidă sau glutaraldehidă), cu mențiunea că particulele funcționalizate cu grupări epoxi 
permit legarea directă a enzimei, fiind mai reactive. S-au stabilit condițiile optime de reacție pentru 

legarea covalentă, temperatura de 25°C, timpul de reacție 24 de ore, concentrația agentului de legare 
5% (glutaraldehidă), respectiv 0,09% (carbodiimidă). S-a determinat activitatea hidrolitică și de 
esterificare a biocatalizatorilor obținuți pe substraturi standard, obținându-se rezultate promițătoare. 
Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin trimiterea a două lucrări pentru publicare în reviste cu factor 
de impact (ambele acceptate) și prezentarea a două lucrări, la o conferință internațională de prestigiu 
din domeniul nanomaterialelor, respectiv la o conferință națională cu participare internațională. Pe 
ansamblu, toate obiectivele acestei etape au fost îndeplinite. 
 
Activitatea 1.1.  

Sinteza ferofluidelor pe bază de toluen cu diferite valori ale fracției volumice de nanoparticule de 

magnetită (4%, 8% și 12%) (CO – UPT) 

 

 Sinteza ferofluidelor pe bază de toluen s-a realizat în două etape: 
a. Prepararea nanoparticulelor de magnetită prin coprecipitare cu o bază din săruri de fier bi- și 

trivalent și acoperirea acestora cu un agent de surfactare 
b. Dispersarea nanoparticulelelor surfactatate în toluen și purificarea avansată a lichidului magnetic 

primar obținut 
 

Activitatea 1.2.  

Prepararea clusterilor magnetici pe bază de ferofluide (P1 – INCDTIM) 

 

Sinteza clusterilor magnetici funcționalizați cu grupări carboxil respectiv amino implică mai multe etape 
de reacție:  sinteza clusterilor magnetici, acoperirea clusterilor magnetici cu strat de SiO2 și 
funcționalizarea suprafeței cu grupări funcționale de tip carboxil si respectiv amino. 
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Sinteza clusterilor magnetici prin metoda miniemulsiei ulei în apă 

Clusterii magnetici reprezintă aglomerări controlate de nanoparticule magnetice stabilizate cu strat de 
surfactant având o distribuție dimensională controlabila din parametrii de sinteză. 
 

Acoperirea clusterilor magnetici cu strat de SiO2 

Pentru prepararea stratului de SiO2 se utilizează metoda clasică sol – gel Stober. Procesul Stober 
presupune formarea de nanoparticule de SiO2 având la bază hidroliza alchil silicaților (TEOS –tetraetoxi 
ortosilicat) și condensarea ulterioară a acidului silicic în soluții alcoolice, folosind amoniacul drept 
catalizator.  
 
Activitate 1.3.  

Morfologia, structura, compoziția chimică (TEM, SEM-EDX, XRD, XPS, FTIR) și determinarea 

proprietăților magnetice ale clusterilor (CO – UPT, P1 – INCDTIM) 

 

Investigarea morfologiei clusterilor magnetici funcționalizați s-a efectuat utilizând microscopia 
electronică în transmisie (TEM), iar microanaliza calitativă şi cantitativă s-a efectuat prin spectroscopia 
cu raze X de dispersie a energiei (EDX). 
În Figura 1 sunt prezentate imagini de microscopie TEM pentru o probă de clusteri magnetici în diferitele 
etape de preparare: (A) clusteri magnetici, (B) clusteri magnetici acoperiți cu strat de SiO2, (C) clusteri 
magnetici cu strat de SiO2 funcționalizați cu grupări carboxil (COOH), (D) clusteri magnetici cu strat de 
SiO2 funcționalizați cu grupări amino (NH2). Clusterii magnetici au forma sferica cu o distribuție 
dimensională relativ îngustă în jurul valorii de 100 nm așa cum se poate observa din imaginea (A). În 
urma acoperirii clusterilor magnetici cu strat de SiO2 se observă apariția unui strat foarte subțire de câțiva 
nm de SiO2 care înconjoară uniform fiecare cluster magnetic. Funcționalizarea suprafeței clusterilor 
magnetici cu grupare carboxil (COOH), imaginea (C) și grupare amino (NH2) imaginea (D) se observă prin 
apariția unui strat mai gros care înconjoara clusterii magnetici. Acoperirea este uniform distribuită pe 
suprafața fiecărei nanoparticule, iar grosimea este relativ identică.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagini de microscopie TEM pentru o probă de clusteri magnetici în diferitele etape de preparare: (A) 

clusteri magnetici, (B) clusteri magnetici acoperiți cu strat de SiO2,(C) clusteri magnetici cu strat de SiO2 funcționalizați cu 

grupări carboxil (COOH), (D) clusteri magnetici cu strat de SiO2 funcționalizați cu grupări amino (NH2). 
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Microanaliza calitativă şi cantitativă EDX realizată comparativ pe probele de clusteri magnetici în diferite 
etape de preparare, indica din punct de vedere calitativ rapoartele procentuale între elementele 
componente. Figura 2 prezintă  distribuția elementelor în probă și spectrele EDX înregistrate pentru o 
probă de clusteri magnetici în diferitele etape de preparare: (A) clusteri magnetici acoperiți cu strat de 
SiO2,(B) clusteri magnetici cu strat de SiO2 funcționalizați cu grupări carboxil (COOH), (C) clusteri 
magnetici cu strat de SiO2 funcționalizați cu grupări amino (NH2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Distribuția elementelor și spectrele EDX înregistrate pentru o probă de clusteri magnetici în diferitele etape de 

preparare: (A) clusteri magnetici acoperiți cu strat de SiO2, (B) clusteri magnetici cu strat de SiO2 funcționalizați cu grupări 

carboxil (COOH), (C) clusteri magnetici cu strat de SiO2 funcționalizați cu grupări amino (NH2). 

 

Caracterizarea clusterilor magnetici funcționalizați prin spectroscopie de fotoelectroni cu excitare de 

raze X (XPS) 

În scopul determinării compoziției chimice a clusterilor magnetici funcționalizați (starea de valență a 
elementelor, gradul de oxidare) a fost utilizată spectroscopia de fotoelectroni cu excitare cu radiație X 
(XPS). Informatia despre starea chimica a atomilor este obținută din modificarea energiei de legătură 
(B.E.) a electronilor extrași de pe nivelele adânci ale structurii electronice a atomilor, indusă de legăturile 
chimice cu atomii din vecinatate. În funcţie de tipul de legătură chimică cu atomii vecini, energia de 
legătura a electronilor se poate modifica cu valori de la o fracţiune de eV până la cațiva eV. Spectroscopia 
XPS este o metoda foarte utilă pentru identificarea grupărilor funcționale atașate diferitelor 
nanostructuri.  
În Figura 3 sunt prezentate spectrele XPS de înaltă rezoluție pentru C1s, O1s, N1s, Si2p și Fe2p pentru 
clusteri magnetici acoperiți cu SiO2 și APTES, proba SLS-SiO2-NH2. Deconvoluția spectrului C1s pune în 
evidență 3 componente atribuite grupărilor: C-C, CHn din structura SLS și APTES; C-O, C-N din structura 
APTES; O-C=O, o componentă de intensitate redusă caracteristică acidului oleic, stabilizantul 
nanoparticulelor de magnetită din ferofluid.  
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În Figura 4 sunt prezentate spectrele XPS de înaltă rezoluție pentru C1s, O1s, N1s, Si2p și Fe2p pentru 
clusteri magnetici acoperiți cu SiO2 și acid poliacrilic, proba SLS-SiO2-COOH.  
Deconvoluția spectrelor C1s, O1s, Si2p din figura 4 pune în evidență componentele atribuite atomilor 
din grupările caracteristice straturilor de acoperire ale clusterilor magnetici: OSO3, din stabilizantul SLS; 
SiO2; C-C, CH și O-C=O caracteristice acidului poliacrilic; N-C=O  din structura agentului de reticulare BIS. 
Datorită straturilor de acoperire a clusterilor magnetici spectrul Fe2p are intensitate redusă.  
 

  
Figura 3. Spectrele XPS de înaltă rezoluție pentru C1s, 

O1s, N1s, Si2p și Fe2p pentru clusteri magnetici SLS-SiO2-

NH2. 

Figura 4. Spectrele XPS de înaltă rezoluție pentru C1s, 

O1s, Si2p și Fe2p pentru clusteri magnetici SLS-SiO2-

COOH. 

 
Proprietățile magnetice ale clusterilor 

Investigarea proprietăților magnetice ale clusterilor funcționalizați s-a efectuat cu ajutorul unui 
magnetometru cu probă vibrantă VSM, Cryogenic. Probele investigate prezintă o comportare 
superparamagnetică a magnetizării, așa cum este de așteptat pentru nanoparticulele magnetice din 
ferofluid cu dimensiuni sub 10 nm care formează clusterul. Valorile magnetizării de saturație sunt 40.4 
emu/g pentru proba SLS-SiO2-NH2 și respectiv 35.7 emu/g pentru SLS- SiO2-COOH.  Valorile relativ mari 
ale magnetizării clusterilor funcționalizați demonstrează că aceste nanostructuri sunt adecvate ca 
support pentru atașarea enzimei cu posibilitatea separării magnetice eficiente din medii de reacție. 
 
Activitatea 1.4.  

Optimizarea procedurii de preparare a clusterilor magnetici funcționalizați prin acoperire cu straturi 

organice conținând grupări amino și carboxil (P1 – INCDTIM) 

 

Funcționalizarea suprafeței cu grupări funcționale de tip carboxil sau amino 

Funcționalizarea suprafeței clusterilor magnetici cu grupari de tip carboxil (COOH) s-a realizat prin 
polimerizarea monomerului acidului acrilic (Aac) pe suprafața clusterilor magnetici acoperiți cu strat de 
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SiO2. Reacția are loc în prezența unui agent de reticulare N,N’-metilenbisacrilamidă (BIS) și a unui inițiator 
de reacție, persulfatul de amoniu (APS). Funcționalizarea suprafeței clusterilor magnetici cu grupări de 
tip amino (NH2) s-a efectuat prin atașarea pe suprafața clusterilor magnetici acoperiți cu strat de SiO2 a 
compusului (3-aminopropil) trietoxisilan (APTES). 
 

Activitatea 1.5.  

Prepararea nanoparticulelor magnetice single-core cu dimensiuni controlate și grupări funcționale pe 

suprafață (P1 – INCDTIM) 

 

Prepararea nanoparticulelor magnetice având grupări carboxil pe suprafață a fost realizata prin 
absorbția unor molecule simple sau polimeri care conțin in molecula grupări carboxil sau prin folosirea 
nanoparticulelor magnetice cu suprafață modificata pentru atașarea covalenta a unui anumit tip de 
polimer. Nanoparticulele magnetice funcționalizate preparate în cadrul acestei etape sunt prezentate în 
Tabelul 1 și Schemele 1-4. 

Tabelul 1. Tipuri de nanoparticulele magnetice funcționalizate 

Nr. Cod proba Surfactant Gruparea funcțională 

1 NA226, NA435 acid 3-fosfonopropionic carboxil 

2 NA431 acid poli(tartronic-co-glicolic) carboxil 

3 NA402 acid poli(benzofuran-co-acid arilacetic) carboxil 

4 NA166, NA434 poli(glicidil metacrilat) glicidil 

5 CIM72, CIM160 fosfo-etanolamină amino 

6 CIM166 Na,Na-Bis(carboximethil)-L-lisin hidrat carboxil/ amino 

 

 
             NA-226 

 

Schema 1. Nanoparticule magnetice acoperite cu acid 3-fosfonopropionic 

 

 

 
                 poli(TA-co-GA)                NA-431 

 

Schema 2. Nanoparticule magnetice acoperite cu acid poli(tartronic-co-glicolic) 
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Schema 3. Nanoparticule magnetice acoperite cu acid poli(benzofuran-co-acid arilacetic) 

 

 

Schema 4. Nanoparticule Fe3O4 acoperite cu fosforil-etanolamină sau Na,Na-bis(carboximetil)-L-lizin hidrat 

Activitatea 1.6.  

Caracterizarea nanostructurilor magnetice funcționalizate prin microscopie electronică, XPS, FTIR (P1 

– INCDTIM) 

 

Nanoparticule magnetice acoperite cu acid 3-fosfonopropionic 

Din imaginea TEM (Figura 5) a nanoparticulelor magnetice NA-226 stabilizate cu acid 3-fosfonopropionic, 
se poate observa ca forma acestor nanoparticule magnetice este aproape sferica si au dimensiunea 
medie in intervalul 15-20 nm.  
 

   
Figura 5. Imaginea TEM pentru nanoparticulele magnetice NA-226 (scala: 200 nm) 

  
In Figura 6 sunt prezentate spectrele XPS de înaltă rezoluție pentru C1s, O1s, P2p și Fe2p pentru 
nanoparticulele magnetice stabilizate cu acid 3-fosfonopropionic. Deconvoluția spectrelor pune în 
evidență elementele din grupările caracteristice miezului de magnetită acoperit cu acid 3-
fosfonopropionic.  
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Figura 6. Spectrele XPS de înaltă rezoluție pentru C1s, O1s, P2p și Fe2p pentru NA-226 stabilizate cu acid 3-

fosfonopropionic 

 
În spectrul C1s din Figura 6 se observă contribuția semnificativă 32% din concentratia totală a atomilor 
de carbon a componentei datorate atomilor de carbon din gruparea carboxil.  
 

Nanoparticule magnetice acoperite cu acid poli(benzofuran-co-acid arilacetic) 

Investigatiile TEM ale nanoparticulelor NA-43 si ale nanostructurilor NA-402 (Figurile 7a si 7b) indică 
pentru ambele o morfologie sferică. Din imaginea TEM a nanoparticulelor NA-43 se poate observa ca 
dimensiunea acestora este de aproximativ 12-15 nm, in timp ce dimensiunea nanoparticulelor NA-402 
este cuprinsa intre 22-25 nm. Cum era de asteptat dimensiunea nanoparticulelor a crescut dupa 
acoperirea lor cu polimer. 
In Figura 8 sunt prezentate spectrele XPS pentru C1s, O1s, N1s, P2p și Fe2p pentru nanoparticulele 
magnetice acoperite cu acid poli(benzofuran-co-acid arilacetic), NA402. Deconvolutia spectrelor indica 
grupările atomice caracteristice stratului organic de acoperire a nanoparticulelor de magnetita, 
demonstrând formarea cu success a nanoparticulelor functionalizate NA402. 
 

 
 

Figura 7. (a) Imaginea TEM a nanoparticulelor NA-43, (b) Imaginea TEM a nanoparticulelor NA-402. 
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Figura 8.  Spectrele XPS pentru C1s, O1s, N1s, P2p, Fe2p pentru nanoparticulele NA-402. 

 

Activitatea 1.7.  

Efectele modificării suprafeței clusterilor magnetici și a nanoparticulelor magnetice single-core prin 

acoperire cu straturi organice asupra distribuției dimensionale și stabilității coloidale (DLS, potențial 

zeta, reologie) (CO – UPT) 

 

Diametrul hidrodinamic a particulelor magnetice single-core și multi-core a fost determinat prin tehnica 
DLS (împrăștierea dinamică a luminii) cu ajutorul unui aparat Zetasizer Nano de la Malvern Instruments. 
Acest aparat este configurat pentru detecţia luminii împrăştiate înapoi la unghiul θ=173°.   
Rezultatele măsurătorilor efectuate prin metoda împrăștierii dinamice a luminii (DLS) asupra distribuției 
dimensionale și a potențialui zeta sunt redate în Tabelul 2. În total s-au efectuat 6 măsurători pentru 
fiecare probă, rezultatele afișate reprezentând o valoare medie a acestora. 
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Tabelul 2. Proprietăți coloidale ale particulelor magnetice single-core și multi-core funcționalizate cu diverse grupări 

(amino, carboxil, glicidil). 

Tip 

particulă 

magnetică 

Cod probă Ligand 
Grupare 

funcțională 

Diametru 

hidrodinamic 

[nm] 

PDI 
Potențial ζ 

[mV] 
pH 

si
n

gl
e-

co
re

 

CIM 72 Fosfonoetanolamină Amino 276 0.440 -24.3 6.67 

CIM 166 
Hidrat de Na,Na-bis(carboximetil)-L-

lizină 
Amino & 
carboxil 

401 0.480 -9.62 - 

NA 166/NA 434 Poli(glicidil metacrilat) Glicidil 164 1.000 -26.1 5.33 

NA 226/NA 435 Acid 3-fosfonopropionic Carboxil 331 0.262 -3.97 6.31 

NA 402 Acid poli(benzofuran-co-arilacetic) Carboxil 237 0.262 -22.7 - 
NA 431 Acid poli(tartronic-co-glicolic) Carboxil 316 0.420 -24.3 - 

m
u

lt
i-

co
re

 SLS-SiO2-NH2 SiO2 + APTES Amino 3943 1.000 4.62 7.63 

SLS-SiO2-AAc SiO2 + acid poliacrilic Carboxil 1144 0.198 -13.7 4.18 

Ank 384 EDTA Carboxil 466 0.199 -6.39 - 

BU-412.01 poliacrilat Carboxil 1459 0.443 -32.5 6.58 

APTES - aminopropiltrietoxi silan; EDTA – acid etilendiaminotetraacetic 

  
Din analiza măsurătorile DLS se observă ca nanoparticulele magnetice investigate au diametre 
hidrodinamice mult mai mari (de ordinul sutelor de nm) decât diametrul fizic al particulelor, care 
reprezintă diametrul magnetic plus stratul de ligand de pe suprafața acestora. Acesta este și mai mare 
în cazul particulelor magnetica multi-core.  
Potențialul zeta este un alt parametru ce exprimă stabilitatea coloidală a particulelor magnetice din 
suspensie. Particulele magnetice NA 166, NA 402 și NA 431, toate au un potențial zeta mai mare de 20 
mV (în valoare absolută) indicând o bună stabilitate coloidală. Particulele magnetice CIM 72, având pe 
suprafața lor grupări amino, prezintă un potențial zeta negativ ceea ce indică faptul că aceste particule 
sunt acoperite deficitar cu grupări amino, pe suprafața particulelor de oxid de fier existând incă situri 
libere de grupări OH (încărcate negativ). În cazul nanoparticulelor CIM 166, unde există pe suprafață atât 
grupări amino cât și carboxil, s-a găsit că grupările carboxil libere de pe suprafață sunt preponderente.   

 
Activitatea 1.8.  

Determinarea proprietăților magnetice ale clusterilor magnetici și nanoparticulelor magnetice single-

core funcționalizate (CO – UPT) 

 

Proprietățile magnetice ale clusterilor funcționalizați 

Investigarea proprietăților magnetice ale clusterilor funcționalizați s-a efectuat cu ajutorul unui 
magnetometru cu probă vibrantă VSM, Cryogenic. Curbele de magnetizare la temperatura camerei 
pentru clusterii magnetici funcționalizați sunt prezentate în Figura 9. Probele investigate prezintă o 
comportare superparamagnetică a magnetizării, așa cum este de așteptat pentru nanoparticulele 
magnetice din ferofluid cu dimensiuni sub 10 nm care formează clusterul. Valorile magnetizării de 
saturație sunt 40.4 emu/g pentru proba SLS-SiO2-NH2 și respectiv 35.7 emu/g pentru SLS- SiO2-COOH.  
Valorile relativ mari ale magnetizării clusterilor funcționalizați demonstrează că aceste nanostructuri 
sunt adecvate ca support pentru atașarea enzimei cu posibilitatea separării magnetice eficiente din 
medii de reacție. 
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Figura 9. Curbele de magnetizare la temperatura camerei pentru clusterii magnetici funcționalizați 

 

Proprietățile magnetice ale nanoparticulelor  de tip „single-core” funcționalizate 

Măsurătorile magnetice au fost efectuate pe probe uscate cu ajutorul unui magnetometru cu probă 
vibrantă VSM, Cryogenic. În figura 10a sunt prezentate curbele de magnetizare la temperatura camerei 
pentru nanoparticule magnetice funcționalizate. Valorile magnetizării de saturație sunt cuprinse în 
intervalul 27 – 70.5 emu/g depinzând de grosimea stratului organic de acoperire a nanoparticulelor de 
magnetită. Din figura 10b se observă ca aceste nanoparticule funcționalizate prezintă valori mici ale 
câmpului coercitiv în domeniul 1-2 mT. 
Proprietățile magnetice ale nanoparticulelor funcționalizate investigate corespund cerințelor necesare 
aplicării acestor materiale ca suporți magnetici de atașare a enzimei oferind posibilitatea separării 
magnetice eficiente din medii de reacție. 

  

Figura 10. Variatia magnetizării în funcție de câmpul magnetic aplicat la temperatura camerei pentru nanoparticule de tip 

„single-core” funcționalizate. 

 

Activitatea 1.9.  

Determinarea condițiilor optime de activare a particulelor magnetice funcționalizate: natura și 

concentrația agentului de legare, timpul de reacție, temperatura (CO – UPT) 

 

Pentru atașarea lipazei de particulele magnetice funcționalizate s-au stabilit mai întâi condițiile optime 
de activare a particulelor și de legare a enzimei. Astfel, au fost investigate tipul și concentrația agentului 
de legare (care este diferit pentru fiecare tip de grupare funcțională de pe suprafața particulei 
magnetice), timpul de reacție precum și temperatura mediului de reacție.  
Atașarea lipazei de particulele magnetice se realizează prin legare covalentă între grupările funcționale 
de pe suprafața particulelor magnetice și grupările de pe suprafața enzimei, lipazele având disponibile 
pentru atașare atât grupări amino cât și grupări carboxil. Gruparea glicidil (epoxi), care este mai reactivă, 

(a) (b) 
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nu necesită o activare prealabilă pentru atașarea enzimei. Acesta nu este cazul și pentru grupările amino 
și carboxil care trebuie activate mai întâi prin atașarea unui agent de legare (crosslinker) care facilitează 
legarea lipazei de particula magnetică.  
   
Atașarea lipazei din Candida antarctica B de nanoparticule magnetice funcționalizate cu grupări glicidil 

pe suprafață 

Această procedură cuprinde 2 etape: imobilizarea lipazei și spălarea repetată a preparatului enzimatic 
obținut. Rezultatele obținute în cadrul acestei activități sunt redate mai jos, în Tabelele 3,4 și 5.  

 
Tabelul 3. Optimizarea condițiilor de activare a grupărilor funcționale de pe suprafața particulelor magnetice prin 

natura/concentrația agentului de legare.  

Natură/concentrație 

agent legare 
Preparat 

Particule 

magnetice 

Grupare 

funcțională 

Absorbanță 

(λ=410 nm) 

Concentrație  

[μmol/mL]  

Activitate 

[μmol/g/h]             

Randament 

imobilizare  

[%]      

GA 

2.5 % COV9A 

SLS-SiO2-NH2 amino 

0.8102 0.058 13.852 100 

5.0 % COV7A 1.1152 0.079 18.943 100 

10.0 % COV10A 1.0735 0.076 18.247 100 

EDCI 

0.03 % COV15C 

SLS-SiO2-AAc carboxil 

0.9511 0.067 16.205 100 

0.06 % COV8C 0.7379 0.053 12.644 100 

0.09 % COV16C 1.4308 0.101 24.213 100 

GA – glutaraldehidă; EDCI – 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimidă 

 
Tabelul 4. Optimizarea condițiilor de activare a grupărilor funcționale de pe suprafața particulelor magnetice prin 

temperatura de reacție 

Temperatură 

[˚C] 
Preparat 

Particule 

magnetice 

Grupare 

funcțională 

Absorbanță 

(λ=410 nm) 

Concentrație  

[μmol/mL]  

Activitate 

[μmol/g/h]             

Randament 

imobilizare   

[%]      

25 COV7A 
SLS-SiO2-NH2 amino 

1.1152 0.079 18.943 100 

50 COV13A 0.9611 0.068 16.371 100 

25 COV8C 
SLS-SiO2-AAc carboxil 

0.7379 0.053 12.644 100 

50 COV18C 0.4821 0.035 8.374 100 

 
Tabelul 5. Optimizarea condițiilor de activare a grupărilor funcționale de pe suprafața particulelor magnetice prin timpul 

de reacție  

Timp de 

reacție 

[ore] 

Preparat 
Particule 

magnetice 

Grupare 

funcțională 

Absorbanță 

(λ=410 nm) 

Concentrație  

[μmol/mL]  

Activitate 

[μmol/g/h]             

Randament 

imobilizare   

[%]      

8  COV11A 

SLS-SiO2-NH2 amino 

1.0284 0.073 17.494 100 

16 COV12A 1.0818 0.076 18.386 100 

24  COV7A 1.1152 0.079 18.943 100 

8  COV14C 

SLS-SiO2-AAc carboxil 

0.4765 0.035 8.306 100 

16 COV17C 0.4969 0.036 8.622 100 

24  COV8C 0.7379 0.053 12.644 100 
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Pe baza măsurătorilor de activitate hidrolitică a lipazei imobilizate în diferite condiții de lucru s-au 
identificat condițiile optime de activare a particulelor magnetice single-core și multi-core și anume: 
temperatura de 25 ˚C, timpul de reacție de 24 ore și concentrația de agent de legare de 5% pentru 
glutaraldehidă și respectiv 0,09% pentru carbodiimidă.  
 
Activitatea 1.10.  

Atașarea lipazei din Candida antarctica pe clusterii magnetici și nanoparticulele magnetice single-core 

funcționalizate și determinarea activității hidrolitice și de esterificare pe substraturi standard (CO – 

UPT) 

 

Determinarea activității hidrolitice a enzimei imobilizate utilizând p-nitrofenil palmitat 

Activitatea hidrolitică a lipazei imobilizate a fost determinată utilizând ca substrat p-nitrofenil palmitatul 
la temperatura de 37˚C şi timpul de reacţie de 10 min. În prezența lipazelor are loc reacția de hidroliză a 
p-nitrofenil palmitatului la acid palmitic și p-nitrofenol, un compus de culoare galbenă cu un maxim de 
absorbție la 410 nm. Prin urmare formarea p-nitrofenolului a fost monitorizată spectrofotometric la acea 
lungime de undă (410 nm). Rezultatele obținute pentru preparatele imobilizate testate sunt redate în 
Tabelele 6 și 7.  
 
Tabelul 6. Activitatea hidrolitică a preparatelor imobilizate prin legare covalentă pe nanoparticule magnetice single-core 

funcționalizate cu grupări glicidil, amino și carboxil.  

Preparat 
Particule 

magnetice 

Grupare 

funcțională 

Absorbanță 

(λ=410 nm) 

Concentrație   

[μmol/mL] 

Activitate             

[μmol/g/h] 

Randament 

imobilizare      

[%] 

COV19E NA 166 glicidil 1.1633 0.082 19.747 49 
COV20C NA 226 carboxil 0.9411 0.067 16.037 75 
COV6C NA 402  carboxil 2.9433 0.205 49.463 100 
COV5C NA 431 carboxil 1.3496 0.095 22.857 100 
COV3E NA 434 glicidil 0.5835 0.042 10.067 100 
COV4C NA 435 carboxil 1.6081 0.113 27.173 100 

COV21A CIM 72 amino 1.1502 0.081 19.528 100 
COV2A CIM 166 amino 1.2731 0.090 21.580 100 
COV1C CIM 166 carboxil 1.0785 0.076 18.331 100 

 
Tabelul 7. Activitatea hidrolitică a preparatelor imobilizate prin legare covalentă pe particule magnetice multi-core 

funcționalizate cu grupări amino și carboxil.  

Preparat 
Particule 

magnetice 

Grupare 

funcțională 

Absorbanță 

(λ=410 nm) 

Concentrație   

[μmol/mL] 

Activitate             

[μmol/g/h] 

Randament 

imobilizare      

[%] 

COV7A SLS-SiO2-NH2 amino 1.1152 0.079 18.943 100 

COV8C SLS_SiO2-AAc carboxil 0.7379 0.053 12.644 100 
COV25C Ank 384 carboxil 1.0917 0.077 18.551 100 
COV26C BU 412.01 carboxil 1.2653 0.089 21.450 100 
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Determinarea activității de esterificare a preparatelor imobilizate pe substrat standard 

Activitatea de esterificare a lipazei imobilizate prin legare covalentă pe suport magnetic a fost testată 
utilizând ca substrat standard 1-pentanolul în reacțiile cu acidul acetic și acidul hexanoic. Reacțiile s-au 
desfășurat în absența unui solvent în raportul molar de acid:alcool de 1:2.   
Rezultatele obținute în reacțiile de esterificare pentru preparatele imobilizate magnetic sunt redate în 
Tabelul 8.  

 
Tabelul 8. Activitatea de esterificare a lipazei imobilizate prin legare covalentă de nanoparticule magnetice single-core 

pentru reacția de esterificare dintre acidul hexanoic și 1-pentanol.  

Preparat Particule magnetice 
Grupare 

funcțională 

Cantitate ester  

[mg] 

Activitate 

[μmol/g/h] 

Randament reacție  

[%] 

COV1C CIM 166 carboxil 276 3.726 51 

COV2A CIM 166 amino 493 6.665 93 
COV3E NA 434 glicidil 36 0.485 7 
COV4C NA 435 carboxil 130 1.164 17 
COV5C NA 431 carboxil 70 0.628 9 
COV6C NA 402 carboxil 746 6.675 93 

 
Activitatea hidrolitică cea mai mare s-a înregistrat în cazul atașării lipazei de nanoparticulele magnetice 
funcționalizate cu grupări amino (CIM 166) și grupări carboxil (NA 402) atingându-se randamente de 
reacție de până la 93%.  
 

Activitatea 1.11.  

Diseminarea rezultatelor (CO – UPT, P1 – INCDTIM) 

Articole în reviste de specialitate indexate în baza de date Web of Science (ISI) 

1. A. Nan, I.V. Ganea, R. Turcu, Physicochemical properties of a new magnetic nanostructure based on 
poly(benzofurane-co-arylacetic acid), Analytical Letters, acceptată pentru publicare, 
http://dx.doi.org/10.1080/00032719.2017.1400041 (F.I. 1,15). 
2. A. Todea, D. Aparaschivei, V. Badea, C.G. Boeriu, F. Peter, Biocatalytic route for the synthesis of oligoesters of 
hydroxy-fatty acids and ε-caprolactone, Biotechnology Journal, acceptată pentru publicare (F.I. 3,649). 

Studii prezentate la conferințe naționale și internaționale 

1. R. Turcu, C. Vasilescu, A. Nan, T. Radu, I. Crăciunescu, A. Petran, M. Cîrcu, A. Bunge, F. Peter, Magnetic 
nanostructures with functional coating specifically designed for immobilization of enzymes, 2nd World Congress 

& Expo on Materials Science and Nanoscience, September 25-27, Valencia, Spania. 
2. C. Vasilescu, I. Benea, C. Paul, A. Todea, R. Turcu, F. Peter, Immobilization of lipase from Candida antarctica B 
by covalent binding onto magnetic supports, New Trends and Strategies in the Chemistry of Advanced Materials 

with Relevance in Biological Systems, Technique and Environmental Protection, 10th Edition, June 08-09 2017, 
Timișoara, Romania. 


