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PROCEDEE NOI DE OBŢINERE A UNOR HIDROLAZE 
EXOCELULARE DE ORIGINE FUNGICĂ 
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Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere

 Amploarea implicării catalizator.ilor biologici în diferite domenii ale industriei, 
agriculturii, protecţia mediului înconjurător, diagnosticul medical şi ecologic, elaborarea 
remediilor medicamentoase în bază de enzime, sau/ şi activatori ai acestora, obţinerea şi 
utilizarea surselor regenerabile de energie şi biocombustibili – probleme strategice ale 
contemporanietăţii – argumentează importanţa şi actualitatea investigaţiilor ce ţin de 
selectarea unor noi producători activi de enzime şi elaborarea unor procedee moderne 
de sporire/ stabilizare a capacităţii lor biosintetice [20]. 

Drept metode perspective de intensi care a activităţii biosintetice a micromicetelor 
pot   menţionate tratarea cu radiaţie electromagnetică în diapazon milimetric (UMM) 
şi utilizarea biostimulatorilor de natură chimică prezentaţi de compuşii coordinativi ai 
metalelor de tranziţie. E cacitatea aplicării factorilor enunţaţi ca reglatori ai proceselor 
biosintetice, intru obţinerea substanţelor bioactive, a fost con rmată pe diferite grupe 
de microorganisme (alge, levuri, micromicete, bacterii) [1-18, 23].

Materiale şi metode

Ca obiecte de studii au servit tulpini de fungi miceliali din genurile Trichoderma
şi Aspergillus cu capacităţi înalte şi stabile de biosinteză a hidrolazelor exocelulare:
Trichoderma sp. – producător de proteaze neutre şi acide, Aspergillus sp - producător 
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de amilaze acidstabile, Aspergillus niger CNMN FD 10 – producător al complexului 
celulazic cu conţinut înalt de β-glucozidaze. 

Cultivarea submersă a tulpinilor producători s-a realizat în retorte Erlenmayer cu 
capacitatea de 0,5 l, la temperatura de 28-300C pe agitatoare rotative (180-200 rot/
min.). 

Micromicetele au fost cultivate pe medii nutritive selectate individual pentru  ecare 
tulpină, cu compoziţia, g/l:

pentru - Aspergillus niger CNMN FD 10 – producător de celulaze: borhot de 
sfeclă – 20,0; tărâţe de grâu – 10,0; tescovină de mere sau struguri – 10,0; KH

2
PO

4
 – 

1,0; CaCl
2
 · 2H

2
O – 0,1; KCl – 0,1; MgSO

4
 · 7H

2
O – 0,3; NaNO

3
 – 2,5; FeCl

3
 – 0,01; 

pH – 5,5-6,0; 
pentru tulpina - Aspergillus sp. – producător de amilaze: amidon – 30,0; NaNO

3
- 

9,0; FeSO
4
 – 0,01; KH

2
PO

4
 – 1,0; MgSO

4
 – 0,5; KCl – 0,5; pH – 4,7;

pentru tulpina - Trichoderma sp. – producător de proteaze: tărîţe de grîu – 20,0; 
faină de soia – 10,0; peptonă sau extract de drojdii – 10,0; CaCO

3
 – 2,0; (NH

4
)

2
SO

4
 – 

1,0; extract de porumb – 3,0; pH – 6,25.;
Studiile de ameliorare a potenţialului biosintetic al tulpinilor producătoare au fost 

efectuate în două direcţii: utilizarea biostimulatorilor de natură chimică şi utilizarea 
undelor milimetrice de intensitate joasă. 

În studiu au fost incluşi compuşi coordinativi ai Cu, Co, Ni, Fe cu diverşi liganzi: 
dimetilglioxime, nicotinamide, tiosemicarbazide, aminoguanizona acidului ketoglutaric, 
acidul ftalic în îmbinare cu imidazol sau derivaţii acestuia, etc.

Compuşii coordinativi testaţi au fost incluşi în mediile de cultivare în trei 
concentraţii - 1, 5 şi 10 mg/l, sau 5, 10 şi 15 mg/l, în dependenţă de tulpina producătoare 
şi complexul enzimatic sintetizat. În calitate de martor a servit mediul de baza (fără 
compuşi coordinativi). Cercetările au fost realizate în dinamică.

Tratării cu UMM în regim periodic au fost supuse suspensiile de spori obţinute 
la spălarea cu apă distilată sterilă a culturilor de 14 zile crescute în tuburi de sticlă pe 
medii agarizate oblice. Martor au servit probele inoculate cu suspensii de spori nesupuse 
iradierii. În calitate de generator de UMM cu intensitate joasă a servit aparatul UEMA-3 
(RM). Durata tratării culturilor a variat între 15-60 min, cu interval de 15 min. 

Activitatea hidrolazelor exocelulare a fost determinată în conformitate cu metodele 
acceptate în enzimologie:

Activitatea proteolitică - după metoda Willstatter, bazată pe hidroliza gelatinei - 
până la aminoacizi şi polipeptide cu determinarea ulterioară a grupelor carboxilice 
libere [22].

Activitatea amilolitică - prin metoda colorimetrică cu iod, utilizând ca substrat - 
soluţia de 1 % de amidon solubil [22].

Activitatea componentelor complexului celulozolitic – după acţiunea asupra - 
substratelor corespunzătoare: β-glucozidazică - asupra β-D-fenilglucopiranozid, 
endoglucanazică - asupra Na-carboximetilcelulozei şi xilanazică - asupra xilanului din 
ovăz, cu dozarea ulterioară a zaharurilor reducătoare conform metodei colorimetrice 
Somogy-Nelson [21, 24].

Prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute s-a efectuat conform metodei propuse 
de Dospehov, în baza programului computerizat Excel [19].

Microbiologia şi Biotehnologia



120

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3 (315) 2011

Rezultate şi discuţii

A fost studiată modi carea activităţii hidrolitice a producătorilor selectaţi sub 
in uenţa compuşilor coordinativi (CC) cu diferită compoziţie şi a undelor milimetrice 
de intensitate joasă (UMM), fapt ce a permis selectarea individuală pentru  ecare 
cultură a stimulatorilor mai e cienţi. Conform rezultatelor obţinute, pentru tulpinile de 
aspergili – Aspergillus niger CNMN FD 10 – producătoare de celulaze şi Aspergillus 
sp. – producătoare de amilaze – mai e cientă a fost aplicarea compuşilor coordinativi, 
iar pentru tulpina Trichoderma sp. – producătoare de proteaze mai efectivă a fost 
tratarea cu unde milimetrice de intensitate mică. 

În vederea sporirii conţinutului de β–glucozidaze în complexul celulozolitic 
sintetizat de micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 10 au fost testaţi compuşi 
coordinativi ai cobaltului şi  erului ce conţin dimetilglioxime, nicotinamide, cît şi 
tiosemicarbazide ale Ni şi Cu.

Testarea in uenţii compuşilor menţionaţi prezintă atît interes practic - evidenţierea 
unor biostimulatori, cît şi teoretic - posibilitatea stabilirii unor legităţi de acţiune a 
metalocomplecşilor. Anterior în cadrul laboratorului s-a stabilit că compuşii coordinativi 
ai Co (din grupa dioximaţilor) cu structură analogă exercită in uenţă bene că asupra 
procesului de sinteză a hidrolazelor la diferite specii de micromicete. Astfel, compusul 
[Co(MgH)

2
 Py] ·BF

4
 · H

2
O a fost selectat ca stimulator al activităţii lipolitice a tulpinii A. 

niger 412, compusul [Co(DH)
2
*(thio)

2
]

3
* F(SiF

6
) * 1,5 H

2
O s-a manifestat ca stimulator 

al sintezei pectinazelor la tulpina Rhizopus arrhizus [7, 17]. Efect pozitiv a fost constatat 
şi la aplicarea unor tiosemicarbazide ale Ni şi Cu, unii dintre ei  ind evidenţiaţi în studii 
anterioare ca stimulatori ai sintezei celulazelor la tulpina Penicillium expansum CNMN 
FD 05 C şi a pectinazelor la micromiceta Penicillium viride CNMN FD 04 P [4].

În cercetările prezente, efectul majorităţii compuşilor coordinativi s-a exprimat prin 
reducerea ciclului de dezvoltare al microorganismului cu 24 şi intensi carea neesenţială 
(cu cca. 10%) a sintezei endoglucanazelor şi xilanazelor. Concomitent compuşii au 
exercitat in uenţă inhibitoare asupra sintezei β-glucozidazelor. Excepţie au constituit 
compuşii Cu şi Ni care conţin metilizotiosemicarbazona acetil acetonei şi 1-hidroxi-2-
naftaldehida (L

1
) – CuL

1 
şi NiL

1 
(Tabelul 1). 

Compuşii menţionaţi au in uenţat pozitiv activitatea celulozolitică la tulpina în 
studiu, asigurând majorarea activităţii enzimatice a tuturor componentelor complexului 
sintetizat, cât şi accelerarea manifestării maximului de biosinteză cu 24 ore. 

Astfel, maximul activităţii β-glucozidazei înregistrat în ziua a 7-a de cultivare în 
prezenţa compuşilor CuL

1 
şi NiL

1 
constituie 4,30 u/ml, faţă de 3,51 u/ml în martor în 

ziua a 8-a de cultivare, sporul activităţii  ind de 22,5%. 
Rezultate analoge au fost stabilite în cazul xilanazelor şi endoglucanazelor. 

Activitatea xilanazică în variantele optimizate a constituit 84,56 u/ml la cultivarea 
micromicetei timp de 7 zile în prezenţa CuL

1
 şi 87,59 u/ml la proba cu NiL

1
 în 

concentraţie de 1 mg/l, comparativ cu martorul 64,46 u/ml – în ziua a 8-a. Nivelul 
activităţii xilanazelor a crescut cu 31,2% şi 35,9%, respectiv. 

Valoarea maximă a activităţii endoglucanazice a fost marcată la suplimentarea 
mediului de cultivare cu CuL

1 
şi NiL

1 
în concentraţie de 1 şi 5 mg/l, variind între 11,97-

12,85 u/ml şi 12,20-12,92 u/ml, respectiv. În acest caz sporul activităţii a constituit 
circa 28%.
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Tabelul 1. In uenţa semicarbazidelor Cu şi Ni asupra activităţii celulozolitice a 
micromicetei Aspergillus niger CNMN FD 10.

Compuşii 
coordinativi

conc.
mg/l

Durata cultivării, zile

6 7 8 9 

β-glucozidaze, u/ml

CuL
1

1 2,58±0,06 3,81±0,22 2,46±0,07 1,41±0.06

5 2,70±0,17 4,30±0,06 2,22±0,09 1,31±0.05

10 1,33±0,04 3,59±0,11 2,45±0,04 1,28±0.03

NiL
1

1 2,67±0,08 3,96±0,53 3,09±0,04 1,68±0.07

5 2,21±0,08 4,30±0,14 3,16±0,10 1,19±0.07

10 0,94±0,06 0,71±0,02 3,45±0,18 0,52±0.05

martor 0 1,59±0.01 3,15±0,18 3,51±0,14 1,91±0,05

xilanaze, u/ml

CuL
1

1 73,98±2,18 84,56±1,73 41,62±0,82 41,78±0.58

5 56,58±2,18 71,81±1,63 39,71±0,95 37,44±0.52

10 54,04±0,63 59,62±0,82 50,05±3,40 38,91±0.28

NiL
1

1 76,16±2,18 87,59±0,94 50,32±1,70 42,87±0.58

5 85,95±1,09 82,36±0,82 53,20±0,86 33,11±0.56

10 55,85±1,25 59,57±0,82 43,79±1,70 26,95±0.27

martor 0 41,16±1.37 52,22±0,72 64,46±0,82 47,14±0,63

endoglucanaze, u/ml

CuL
1

1 7,39±0,09 11,97±0,27 10,52±0,42 8,30±0.14

5 6,58±0,19 12,85±0,07 8,48±0,28 8,25±0.31

10 6,47±0,09 9,84±0,08 7,30±0,21 7,93±0.21

NiL
1

1 6,47±0,34 12,20±0,21 10,52±0,42 8,27±0.14

5 6,36±0,43 12,92±0,14 8,52±0,16 5,55±0.14

10 5,74±0,12 7,83±0,07 8,16±0,27 5,03±0.14

martor 0 5,71±0.08 8,25±0,41 10,06±0,55 9,59±0,07

 Compuşii Ni şi Cu cu metilizotiosemicarbazona acetil acetonei condensată cu 
1-hidroxi-2-naftaldehida in uenţează pozitiv procesul de biosinteză a celulazelor la 
micromiceta A. niger şi pot   recomandaţi în calitate de reglatori.

La etapa ulterioară a fost studiată in uenţa unor compuşi ai cobaltului şi ai  erului 
asupra activităţii amilolitice a micromicetei Aspergillus sp. În investigaţii au fost incluşi 
doi compuşi ai  erului cu aminoacizii glicina şi metionina, compusul coordinativ 
al cobaltului ce conţine în sfera externă TiF

6 
- [Co(DH)

2
 · An

2
] · TiF

6 
care în studii 

anterioare s-a manifestat ca stimulator al activităţii amilolitice a tulpinii Aspergillus 
niger 33-19 CNMN FD 02 [5, 9]. 
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In uenţa compuşilor coordinativi ai  erului cu aminoacizi a fost neutră, activitatea 
producătorului menţinîndu-se practic la nivelul martorului. Perspectiv reglator al 
activităţii amilolitice pentru micromiceta Aspergillus sp. a fost evidenţiat dioximatul 
cobaltului cu anioni  uoruraţi în sfera externă – [Co (DH

2
) · An

2
] · TiF

6
 care în 

concentraţie de 15 mg/l asigură scurtarea ciclului tehnologic cu 24 ore, păstrând nivelul 
maxim al biosintezei enzimatice la nivelul martorului (Tabelul 2). 

Tabelul 2. In uenţa compusului [Co (DH2) · An2] · TiF6 asupra activităţii amilolitice a 
micromicetei Aspergillus sp. 

Variantele

Activitatea amilazelor 
ordinare, M±m, u/ml

Activitatea amilazelor 
acidstabile, M±m, u/ml

6 zi 7 zi 6 zi 7 zi

Optimizată 
(CC în conc. 15 mg/L)

94,95±0,98 64,82±1,97 136,96±1,66 115,72±2,51

Martor 
(fără adaos de CC)

45,87±2,51 95,58±1,97 86,57±2,50 134,12±1,45

Notă: CC – compuşi coordinativi

La etapa ulterioară a fost studiată in uenţa UMM de intensitate joasă asupra 
activităţii hidrolazelor la micromicetele producătoare. În baza rezultatelor obţinute s-a 
constatat e cienţa utilizării UMM în calitate de factori stimulatori în special pentru 
tulpina Trichoderma sp. – producătoare de proteaze, sporul activităţii variind între 27,9 
– 65,9% (Tabelul 3). În cazul micromicetei Aspergillus sp. – producătoare de amilaze, 
sporul activităţii a constituit 20%, pe cînd în experienţele efectuate cu micromiceta
Aspergillus niger CNMN FD 10 – producătoare de celulaze tratarea culturii cu UMM 
de intensitate joasă este ine cientă, efectul biologic înregistrat  ind neutru sau inhibitor 
(în dependenţă de durata de iradiere).

Tabelul 3. In uenţa undelor milimetrice de intensitate joasă (cu λ=5,6 mm, regim 
fracţionar) asupra activităţii proteolitice a tulpinii Trichoderma sp.

Durata 
iradierii, min.

Proteaze neutre 

9 zile 10 zile

Activitatea, 
M±m (u/ml)

%, faţă de 
martor

Activitatea, 
M±m (u/ml)

%, faţă de 
martor

15 2,52±0,05 127,9 3,19±0,04 122,6

30 2,73±0,03 138,5 3,52±0,10 135,3

45 3,27±0,04 165,9 4,12±0,12 158,5

martor 1,97±0,02 100,0 2,60±0,10 100,0

Proteaze acide

15 0,46±0,02 36,5 0,67±0,02 50,0

30 0,75±0,01 59,5 0,42±0,02 31,3

45 0,42±0,01 33,3 0,25±0,01 18,6

martor 1,26±0,03 100,0 1,34±0,02 100,0
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Conform datelor este evident efectul pozitiv al radiaţiei milimetrice asupra activităţii 
proteazelor neutre, sporul crescînd odata cu creşterea duratei de tratare - de la 27,9% 
la expoziţia 15 min. până la 65,9% - la 45 min. (extinderea duratei de tratare pînă 
la 60 min. a determinat scăderea practic dublă a sporului activităţii). Concomitent se 
observă diminuarea semni cativă - cu circa 50% a activităţii proteazelor acide, deci a 
fost stabilită posibilitatea dirijării proceselor fermentative – stimularea unor procese cu 
inhibarea simultană a altora. Rezultatele obţinute corelează cu cele stabilite în lucrări 
similare de către cercetători din diverse centre ştiinţi ce. Astfel, la tratarea cu UMM, s-a 
asigurat sporirea activităţii  brinolitice (cu 80-90%) a microorganismului producător, 
reducând concomitent activitatea cazeinolitică. Iradierea cu UMM a tulpinii A. awamori 
a permis majorarea cu 67% a activităţii alfa-amilazelor, în defavoarea producerii de 
glucoamilaze, activitatea cărora a scăzut cu 30% [12]. 

Aceste efecte determinate de acţiunea radiaţiilor milimetrice de intensitate joasă 
scot în evidenţă oportunitatea utilizării lor în calitate de reglatori e cienţi ai procesului 
de enzimogeneză la micromicete, argumentează posibilitatea obţinerii unor preparate 
enzimatice cu compoziţie preconizată, în cazul concret – preparate îmbogăţite cu 
proteaze neutre. Datele obţinute în experienţele premergătoare au permis elaborarea a 
trei procedee moderne, perfecţionate de cultivare submersă a micromicetelor Aspergillus 
niger CNMN FD 10 – producătoare de celulaze, Aspergillus sp. – producătoare de 
amilaze şi Trichoderma sp. – producătoare de proteaze, cu aplicarea factorilor reglatori, 
evidenţiaţi şi optimizaţi în particular pentru  ecare tulpină.

Procedeul de sinteză orientată a celulazelor constă în cultivarea submersă a 
micromicetei Aspergillus niger CNMN FD 10 în prezenţa bioreglatorilor de origine 
chimică (compuşi coordinativi) ce permit intensi carea procesului de enzimogeneză 
(Fig. 1). Compuşii selectaţi se referă la clasa tiosemicarbazonelor şi sunt prezentaţi 
de: NiL

1
; CuL

1
; – unde L

1
-metilizotiosemicarbazona acetil acetonei şi 1-hidroxi- 

2-naftaldehida;
La mediul nutritiv de bază pentru cultivarea tulpinii de fungi Aspergillus niger CNMN 

FD 10 după sterilizare (simultan cu inocularea culturii), suplimentar se adiţionează unul 
din compuşii coordinativi meţionaţi, în următorul raport al ingredientelor, g/l: borhot 
de sfeclă – 20,0; tărâţe de grâu – 10,0; tescovină de mere sau struguri – 10,0; KH

2
PO

4

– 1,0; CaCl
2
 · 2H

2
O – 0,1; KCl – 0,1; MgSO

4
 · 7H

2
O – 0,3; NaNO

3
 – 2,5; FeCl

3
 – 0,01; 

CuL
1 
sau NiL

1 
– 0,001-0,005, apă potabilă – 1 l, pH – 5,5-6,0. Cultivarea micromicetei 

se efectuează în baloane Erlenmayer cu capacitate de 0,5 l ce conţin 0,1 l mediu lichid, 
pe agitatoare rotative (180 r.p.m.) la temperatura de 28-300C. Durata cultivării: pentru 
obţinerea complexului celulazic îmbogăţit cu β-glucozidaze constituie 6 zile, pentru 
obţinerea perferinţial a xilanazelor şi endoglucanazelor – 7 zile.

Avantajul procedeului constă în majorarea activităţii tuturor componentelor 
complexului celulozolitic: β-glucozidaze – cu 22,8%; xilanaze – cu 38,4% şi 
endoglucanaze – cu 27,7% faţă de martor şi reducerea duratei de cultivare cu 24 ore.

Ca rezultat a fost obţinut un preparat celulozolitic caracterizit prin nivel înalt al 
activităţii tuturor componentelor complexului enzimatic, variate după proprietăţile sale 
 zico-chimice, ceea ce extinde domeniul aplicării practice. Astfel, endoglucanazele şi 
β-glucozidazele manifestă activitate maximă la temperaturi de 40-80°C, în medii acide 
(pH – 3,0-7,0), iar xilanazele – la temperaturi cuprinse între 20-50°C şi pH neutru spre 
bazic (5,0-9,0). 
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Figura 1. Schema de realizare a procedeelor de cultivare a micromicetei  Aspergillus 
niger CNMN FD 10 în prezenţa biostimulatorilor.

Preparatul enzimatic complex cu activitate celulozolitică şi xilanazică, recuperat din 
lichidul cultural al micromicetei Aspergillus niger CNMN FD 10, poate   aplicat pe larg 
în procesele de prelucrare a materiei vegetale în industria alimentară, eteroolegianoasă, 
farmaceutică, oenologie, la obţinerea nutreţurilor, etc.

Procedeul de sinteză orientată a amilazelor este bazat pe cultivarea submersă a 
micromicetei Aspergillus sp. în prezenţa compusului coordinativ al Co cu anioni 
 uoruraţi – [Co (DH

2
) · An

2
] · TiF

6 
(unde DH – dimetilglioximă, An – anilină), ce 

permite intensi carea procesului de enzimogeneză (Fig. 2).
La mediul nutritiv de bază pentru cultivarea tulpinii de fungi Aspergillus sp. după 

sterilizare (simultan cu inocularea culturii), suplimentar se adiţionează compusul [Co 
(DH

2
) · An

2
] · TiF

6
, în următorul raport al ingredientelor, g/l: amidon – 30,0 sau făină 

de porumb – 50,0; extract de drojdii – 10,0; NaNO
3
– 9,0; FeSO

4 
– 0,01; KH

2
PO

4 
– 1,0; 

MgSO
4
 · 7H

2
O – 0,5; KCl – 0,5; [Co (DH

2
) · An

2
] · TiF

6
– 0,015, apă potabilă – 1,0 l, 

pH – 4,7 
Cultivarea micromicetei se efectuează în baloane Erlenmayer cu capacitate de 0,5 

l ce conţin 0,1 l mediu lichid, pe agitatoare rotative (180 r.p.m.) la temperatura de 28-
300C. Durata cultivării constituie 6 zile.
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Figura 2. Schema de realizare a procedeului de sinteză orientată a amilazelor de 
către micromiceta Aspergillus sp. cu aplicarea reglatorilor chimici.

Avantajul procedeului constă în intensi carea integrală a ciclului de dezvoltare a 
micromicetei şi accelerarea manifestării maximei de biosinteză: ziua a 6-a de cultivare 
în varianta experiment faţă de a 7-a zi în varianta martor pentru ambele tipuri de amilaze, 
cu păstrarea nivelului maxim al activităţii amilolitice.

Procedeul permite obţinerea preparatului enzimatic amilolitic cu însuşiri 
tehnologice înalte ce poate   recomandat pentru scindarea amidonului şi materialelor 
amidoncomponente în diferite ramuri ale economiei – cofetărie, brutărie, fabricarea 
bierii, obţinerea băuturilor alcoolice, medicină.

Procedeul de sinteză orientată a proteazelor constă în tratarea cu unde milimetrice 
de intensitate joasă (λ=5,6 mm) emise în regim periodic a suspensiei de spori ai 
Trichoderma sp. timp de 45 min. (Fig. 3).

Suspensia de spori pregătită prin spălarea cu apă distilată sterilă a culturii de 
Trichoderma sp. crescută timp de 14 zile pe suprafeţe oblice de malţ-agar este supusă 
acţiunii undelor milimetrice de intensitate joasă timp de 45 min. Ulterior, materialul 
semincier în concentraţie de 10% în bază volumetrică se inoculează în mediul nutritiv 
steril. Cultivarea micromicetei se efectuează pe agitatoare rotative (180 r.p.m.) la 
temperatura de 28-300C, în baloane Erlenmayer cu capacitate de 0,5 l ce conţin 0,1 l 
mediu lichid cu următoare compoziţie, g/l: tărîţe de grîu – 20,0; faină de soia – 10,0; 
peptonă sau extract de drojdii – 10,0; CaCO

3
 – 2,0; (NH

4
)

2
SO

4
 – 1,0; extract de porumb 

– 3,0; pH – 6,25. Durata cultivării constituie 9-10 zile.
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Ca sursă de UMM serveşte generatorul „UEMA-3” (Republica Moldova). 
Avantajul procedeului constă în majorarea activităţii proteolitice cu cca 28-66% 

faţă de martorul neiradiat.
Procedeul propus permite de a obţine un preparat enzimatic cu activitate proteolitică 

înaltă ce poate   recomandat în diverse domenii ale economiei naţionale – industria 
alimentară (cofetărie, brutărie, producerea mezelurilor, caşcavalului, bierii, etc.), 
industria uşoară (pielărit), producerea detergenţilor, etc.

Figura 3. Schema de realizare a procedeului de sinteză orientată a proteazelor de 
către micromiceta Trichoderma sp. cu aplicarea radiaţiei milimetrice.

În concluzie se menţionează că, individual, pentru  ecare tulpină producătoare au 
fost selectaţi factori reglatori e cienţi, au fost stabiliţi parametrii optimi de aplicare, 
fapt ce a permis elaborarea a trei procedee moderne de sinteză orientată a hidrolazelor 
(amilaze, proteaze, celulaze) la cultivarea submersă a micromicetelor producătoare ce 
asigură sporul activităţii cu cca 23,0-66,0 %, reducerea ciclului biologic cu 24 ore. 
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