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DE UNELE MICROMICETE DIN GENUL PENICILLIUM
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Introducere

Preparatele enzimatice sunt pe larg aplicate în diverse ramuri de producere. În anul 
2000, vânzarea pe plan mondial a enzimelor industriale se estima la 1,6 miliarde de 
dolari SUA. De remarcat că, aproximativ 75% din enzimele industriale comercializate 
sunt prezentate de hidrolaze, printre care carbohidrolazele, situându-se pe locul doi 
[3]. În ultimii ani, a crescut considerabil folosirea pectinazelor, celulazelor, care 
graţie capacităţii de a realiza degradarea rapidă a polimerilor pectici, celulozici, 
hemicelulozici, sunt solicitate în procesele industriale de prelucrare a materiei prime 
vegetale – industria alimentară, textilă, fabricarea berei şi vinului, industria celulozei şi 
a hârtiei, etc. [12, 18, 22]. 

Numeroasele implicări practice ale hidrolazelor argumentează necesitatea obţinerii 
lor pe cale microbiană, mult mai avantajoasă, comparativ cu extracţia din surse vegetale, 
datorită variabilităţii, adaptabilităţii, potenţialului biosintetic înalt al microorganismelor, 
cît şi posibilităţii de manipulare a metabolismului microbian [8]. Problema evidenţierii 
şi introducerii în cultură a noi surse de enzime cu proprietăţi superioare rămîne a   
actuală, de importanţă majoră pentru biotehnologie.

Anterior, în cadrul laboratorului Enzimologie al Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al AŞM au fost selectate două tulpini fungice, reprezentante ale genului 
Penicillium: Penicillium viride CNMN FD 04P – producătoare perspectivă de pectinaze 
şi Penicillium expansum CNMN FD 05C – producătoare de celulaze. Au fost stabilite 
regimurile optime de cultivare a miromicetelor producătoare, elaborate procedee de 
sinteza orientată dirijată ce asigura randamente superioare ale enzimelor precăutate 
[4-7]. 
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Pornind de la ideia că, pectinazele şi celulazele (în special β-glucozidazele) prezintă 
un instrument important în in uenţarea cantităţii şi calităţii sucurilor şi sunt absolut 
necesare în extracţia, limpezirea, depectinizarea sucurilor de fructe, extracţia aromelor 
şi a pigmenţilor vegetali, etc. [8, 9, 13-16, 26], scopul cercetărilor prezente a constat 
în studiul posibilităţii utilizării noilor preparate enzimatice cu acţiune pectolitică şi 
celulozolitică sintetizate de micromicetele Penicillium viride CNMN FD 04P şi 
Penicillium expansum CNMN FD 05C pentru prelucrea ţesuturilor vegetale (prune, 
mere, struguri), intru sporirea randamentului de suc şi a proprietăţilor  zico-chimice 
ale acestora. 

Materiale şi metode

Obiecte de studii au servit mostrele de preparate enzimatice cu acţiune pectolitică 
şi celulozolitică, sintetizate de către micromicetele Penicillium viride CNMN FD 04 
P – producător de pectinaze şi Penicillium expansum CNMN FD 05C – producător de 
celulaze [4, 5]. 

Cultivarea submersă a producătorilor s-a efectuat pe agitatoare cu viteza de rotaţie 
180-200 rot./min., la temperatura de 28-300C pe medii cu compoziţie selectată individual 
pentru  ecare tulpină. 

După dezvoltarea culturilor şi biosinteza enzimelor lichidul cultural (LC) a fost 
separat de biomasă prin  ltrare, folosind  ltre de hârtie. Ulterior  ltratul de cultură 
a fost centrifugat la 3500-4000 r.p.m. timp de 20 minute. Separarea complexelor 
enzimatice din  ltratul de cultură s-a realizat cu alcool etilic (AE) de 96% răcit ce 
permite obţinerea preparatelor enzimatice cu grad de puri care 10 x [17, 19]. 

Sedimentarea complexului celulazic din lichidul cultural (LC) al micromicetei 
Penicillium expansum CNMN FD 05C s-a efectuat cu alcool etilic (AE) de 96° răcit 
pînă la temperatura de -10°. Temperatura lichidului cultural - +4 -+5o. Raportul LC 
: AE – 1:4. Concentraţia clorurii de calciu CaCl

2 
în amestecul de reacţie a constituit 

0,1%, temperatura sedimentării - +4 -+5° ; pH mediului de reacţie 6,8, durata de contact 
– 2 ore.  

Sedimentarea pectinazelor din lichidul cultural (LC) al micromicetei Penicillium 
viride CNMN FD 04P s-a efectuat cu alcool etilic (AE) de 96° răcit pînă la temperatura 
de -10o. Temperatura lichidului cultural - +4 -+5°. Raportul LC : AE 1 : 3. Concentraţia 
clorurii de calciu CaCl

2 
în amestecul de reacţie a constituit 0,1%, temperatura 

sedimentării - +4 -+5° ; pH mediului de reacţie 3,0, durata de contact – 1 oră.
Sedimentele enzimatice s-au separat din lichidul cultural prin centrifugare.
Activitatea enzimatică a preparatelor obţinute s-a determinat prin metodele acceptate 

în enzimologie după acţiunea asupra substraturilor standarde [21, 23, 24]. 
În vederea stabilirii posibilităţii utilizării noilor preparate enzimatice în tehnologiile 

de fabricare a sucurilor naturale limpezi, la nivel de laborator s-au realizat mai multe 
variante experimentale în funcţie de:

tipul materiei prime – mere, struguri, prune; - 
tipul preparatului enzimatic – celulozolitic, pectolitic;- 
diverse dozaje de preparate enzimatice – 0,02; 0,04; 0,06; 0,1; 0,2 şi 0,3%.- 

 Preparatele enzimatice au fost folosite ca soluţii apoase cu concentraţiile 
menţionate. 
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Pasta de fructe omogenizată a fost repartizată în variante a cîte 50 g  ecare, calculele 
efectuate şi prezentate în tabele  ind valabile pentru cantitatea dată. 

 Operaţia de macerare şi limpezire enzimatica s-a realizat la temperatura 40 – 
45°C, timp de 2-4 ore, la pH-ul natural al sucului. 

 Drept criterii de e cacitate a tratării enzimatice faţă de proba martor (nesupusă 
tratării cu enzime) au servit:

cantitatea de suc, ml;- 
densitatea sucului, g/ml;- 
cantitatea tescovinei, g;- 
viscozitatea sucului, determinată cu ajutorul viscozimetrului Oswald [22, 25].- 

Separarea sucului natural limpede de componentele solide s-a realizat în două etape 
succesive. În cazul strugurilor şi merelor, în prima etapa, sucul s-a separat prin scurgere, 
iar în a doua etapa, prin presarea tescovinei. În cazul sucului de prune separarea s-a 
realizat prin centrifugare timp de 20 min., la 4000 rpm. 

Rezultate şi discuţii

Extracţia sucurilor din fructe se realizează prin presare sau difuzie. Randamentul 
sucului este mai mare la extracţia prin difuzie, decât la cea prin presare. Sucurile obţinute 
prin difuzie, însă, au o aromă mai atenuată şi un conţinut mai ridicat de pectine [28]. 
Tratarea enzimatică cu pectinaze exogene în îmbinare cu celulaze asigură majorarea 
e cacităţii preselor, reducerea considerabilă a timpului necesar extracţiei şi conferă 
sucului aromă şi proprietăţi senzoriale plăcute [1, 3, 8, 11]. Astfel, aplicarea celulazelor 
sintetizate de micromiceta Trichoderma reesei, opţional asociate cu pectinaze, pentru 
obţinerea sucului de prune a asigurat sporirea cantităţii de suc, ameliorarea calităţii 
acestuia (conţinutul substanţelor uscate, diminuarea viscozităţii), reducerea duratei 
extracţiei [15]. Tratarea pastei de fructe (mere, portocale, banane) cu pectinliaze 
sintetizate de bacteria Bacillus pumilus a permis majorarea randamentului de suc cu 
8-62,5%, în funcţie de materialul tratat [13]. Utilizarea preparatului enzimatic pectolitic 
izolat din cultura submersă de A. foetidus 379-K a asigurat creşterea randamentului de 
suc de a ne cu 10-20%, reducerea viscozităţii sucului cu 45-50%, creşterea concentraţiei 
de acizi organici şi substanţe solide cu 5-8% şi, respectiv, 4-5% [27]. În cazul utilizării 
a două preparate enzimatice pectolitice comerciale, singular, sau în îmbinare pentru 
tratarea pulpei de ananas, la cîteva etape de extracţie, randamentul sucului a crescut 
maxim cu 25%, viscozitatea a diminuat cu cca 40%, a crescut semni cativ conţinutul 
zaharurilor solubile [2].

Investigaţiile prezentate în lucrarea dată au fost axate pe studiul capacităţii noilor 
preparate enzimatice cu acţiune pectolitică şi celulozolitică de a scinda polizaharidele 
structurale şi substanţele pectice din compoziţia unor substrate native (struguri, mere, 
prune) în scopul evidenţierii domeniilor de aplicare practică a acestora. 

Caracteristica procesului de extracţie şi parametrii sucului de prune sortul „Stanly” 
rezultat la tratarea pastei de fructe cu enzime pectolitice sintetizate de micromiceta 
Penicillium viride CNMN FD 04 P se prezintă în tabelul 1. 

La tratarea pastei de prune cu preparatul pectolitic cantitatea de suc a crescut 
semni cativ 32,0-33,5 ml comparativ cu martorul nesupus tratamentului enzimatic 26,0 
ml, sporul randamentului de suc variind între 23,0-28,9% în funcţie de concentraţia 

Microbiologia şi Biotehnologia



142

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

preparatului. De asemenea, s-a înregistrat o diminuare semni cativă a viscozităţii sucului 
– cu 73,8-87,2%, faţă de martor. Creşterea randamentului de suc se datorează unei 
presări mai bune a pulpei, explicată prin faptul ca pectinele degradate pierd capacitatea 
de a lega apa. Hidroliza pectinei stimulată de adaosul de pectinaze exogene conduce 
la o descreştere rapida a viscozităţii, o mai buna presare a pulpei şi un randament mai 
mare în suc.

Tabelul 1. Modi carea randamentului şi parametrilor sucului de prune soiul 
„Stanley” la tratarea pastei de fructe cu enzime pectolitice obţinute din lichidul cultural al 
micromicetei Penicillium viride CNMN FD 04 P.

Concentraţia 
preparatului, %*

Randamentul de suc* Reziduu uscat*

Diminuarea 
viscozităţii, %

Densitatea 
g/ml ml

 %, faţă de 
martor

g
%, faţă de 

martor

0,04 32,0 123,1 2,70 71,2 85,1 1,347

0,06 33,0 126,9 2,61 68,9 87,2 1,469

0,1 33,5 128,8 2,61 68,9 87,8 1,427

0,3 33,0 126,9 2,63 69,4 88,7 1,347

martor 26,0 100,0 3,79 100,0 100,0 0,287
*calcule efectuate la 50 g pastă de fructe

Graţie creşterii cantităţii de substanţe hidrosolubile formate ca urmare a hidrolizei, 
probele de suc obţinute la tratarea enzimatică se disting prin densitate de cca 4-5 ori mai 
înaltă comparativ cu martorul, 1,272-1,469 g/ml, faţă de 0,287 g/ml. Astfel, aplicarea 
preparatelor enzimatice în procesul de obţinere a sucului asigură nu doar majorarea 
randamentului acestuia, dar şi îmbunătăţirea calităţii. De marcat şi diminuarea cantităţii 
de tescovină, care în condiţiile experienţei a constituit 26,7-31,6% faţă de proba martor. 
Deoarece deşeurile de producere constituie o problemă majoră pentru industrii, reducerea 
cantităţii de tescovină la producerea sucurilor reprezintă un bene ciu in plus.

Utilizarea diferitor concentraţii de preparat enzimatic (0,02; 0,04; 0,06; 0,1; 0,2 
şi 0,3% la masa de fructe) a permis de a scoate în evidenţă raportul optim enzimă : 
substrat. E cacitatea maximă după toţi parametrii studiaţi a fost înregistrată în probele 
tratate cu preparatul pectolitic în concentraţii ce variau între 0,06-0,1%. Astfel, la 
dozele menţionate randamentul de suc a crescut cu 26,9-28,8%, densitatea – pînă la 
1,427-1,469 g/ml, faţă de 0,287 g/ml în martor, viscozitatea sucului a diminuat cu 
87,2-87,8%, iar cantitatea de tescovină – cu 31,1%. Aplicat în concentraţii superioare 
celor optime preparatul enzimatic pectolitic practic nu modi că cantitatea de suc şi 
parametrii  zico-chimici ai acestuia.

Complexitatea structurală a peretelui celular vegetal constituit dintr-o reţea de 
micro brile de celuloză legate prin molecule de hemiceluloză şi altă reţea formată din 
molecule de pectină legate încrucişat, sugerează ideia că pectinazele nu sunt unicele 
enzime cheie în degradarea e cientă a lor,  ind necesară acţiunea mai multor tipuri 
de fermenţi – celulaze, hemicelulaze [8, 20, 28]. Reieşind din cele menţionate, au fost 
iniţiate cercetări de apreciere a e cienţei utilizării preparatului enzimatic celulozolitic 
separat din  ltratul de cultură al micromiceti Penicillium expansum CNMN FD 05 C 
pentru majorarea randamentului de suc de prune şi ameliorarea calităţii lui. Rezultatele 
studiului sunt prezentate în tabelul 2. 
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Tabelul 2. Modi carea randamentului şi parametrilor sucului de prune soiul 
„Stanley” la tratarea pastei de fructe cu enzime celulozolitice obţinute din lichidul cultural 
al micromicetei Penicillium expansum CNMN FD 05C

Concentraţia 
preparatului, %*

Randamentul de suc* Reziduu uscat*

Diminuarea 
viscozităţii, %

Densitatea, 
g/ml  ml

 %, faţă de 
martor

g
%, faţă de 

martor

0,02 26,0 100,0 3,54 93,4 69,5 0,562 

0,04 28,0 107,7 3,03 79,9 73,2 0,597 

0,06 30,0 115,4 2,85 75,2 75,9 0,776

0,1 33,0 126,9 2,75 72,6 78,0 0,798

0,2 33,0 126,9 2,75 72,6 75,9 0,809

0,3 33,0 126,9 2,74 72,3 77,4 0,798

martor 26 100,0 3,79 100,0 100,0 0,287
* calcule efectuate la 50 g pastă de fructe

S-a constatat că preparatul celulozolitic aplicat pentru macerarea pastei de prune 
asigură creşterea cantităţii de suc cu pînă la 26,9%, faţă de martor. A fost marcată 
modi carea parametrilor  zico-chimici ai sucului obţinut, valorile lor  ind însă mai 
reduse comparativ cu cele a probelor tratate cu pectinaze:

viscozitatea sucului a diminuat cu 75,9% (la conc. 0,06%) şi 78,0% (la conc. - 
0,1%);

densitatea a crescut pînă la 0,776 g/ml (la conc. 0,06%) şi 0,798 g/ml (la conc. - 
0,1%), faţă de 0,287 g/ml în proba martor;

cantitatea de tescovină a scăzut cu 27,5% (la conc. 0,1%);- 
Conform rezultatelor obţinute raportul optim enzimă : substrat este înregistrat la 

concentraţia preparatului 0,1% la masa de fructe.
Datele privind tratarea mustuielii de struguri soi „Aligote” cu preparatele enzimatice 

noi sunt re ectate în tabelul 3 şi 4. 

Tabelul 3. Modi carea randamentului şi parametrilor sucului de struguri soiul 
„Aligote” la tratarea pastei de fructe cu enzime pectolitice obţinute din lichidul cultural al 
micromicetei Penicillium viride CNMN FD 04 P

Concentraţia 
preparatului, %*

Randamentul de suc* Reziduu uscat*

Diminuarea 
viscozităţii, %

Densitatea, 
g/mlml

%, faţă de 
martor

g
%, faţă de 

martor

0,02 35,0 106,1 2,62 90,3 50,0 0,541

0,04 36,0 109,1 2,55 87,9 59,1 0,592

0,06 37,0 112,1 2,18 75,2 65,9 0,954

0,1 37,0 112,1 2,23 76,9 64,8 0,941

0,2 37,0 112,1 2,22 76,6 68,2 0,967

0,3 37,5 113,6 2,20 75,9 63,6 0,941

martor 33,0 100,0 2,90 100,0 100,0 0,350
*calcule efectuate la 50 g pastă de fructe
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Tabelul 4. Modi carea randamentului şi parametrilor sucului de struguri soiul 
„Aligote” la tratarea pastei de fructe cu enzime celulozolitice obţinute din lichidul cultural 
al micromicetei Penicillium expansum CNMN FD 05C

Concentraţia 
preparatului, %*

Randamentul de 
suc* Reziduu uscat*

Diminuarea 
viscozităţii, %

Densitatea, 
g/ml

ml
 %, faţă de 

martor
g

%, faţă de 
martor

0,02 35,0 106,1 2,76 95,2 31,8 0,541

0,04 35,0 106,1 2,68 92,4 38,6 0,592

0,06 36,0 109,1 2,46 84,2 50,0 0,677

0,1 37,0 112,1 2,33 80,3 59,1 0,683

0,2 37,0 112,1 2,35 81,0 56,8 0,673

0,3 37,0 112,1 2,37 81,7 56,8 0,673

martor 33,0 100,0 2,90 100,0 100,0 0,350
* calcule efectuate la 50 g pastă de fructe

S-a stabilit că, în ambele cazuri randamentul de suc a crescut cu cca 12%, ceea ce 
este semni cativ mai puţin în comparaţie cu datele  xate la prune, fapt explicat prin 
conţinutul scăzut de substanţe pectice în compoziţia peretelui celular al strugurilor, ceea 
ce face posibilă separarea mai uşoară a sucului chiar şi în lipsa enzimelor exogene. 

Procesul de extracţie şi parametrii  zico-chimici ai sucului de struguri s-a modi cat 
după cum urmează:

scăderea viscozităţii a constituit 64,8-65,9% în cazul aplicării pectinazelor şi - 
56,8-59,1% în cazul celulazelor, respectiv (conc. 0,06-0,1%);

densitatea a variat între 0,941-0,954 g/ml în primul caz şi 0,677-0,683 g/ml în - 
al doilea caz , respectiv (conc. 0,06-0,1%), faţă de 0,350 g/ml în martor;

cantitatea de tescovină a scăzut cu 24,8% şi 19,7%, corespunzător.- 
Raportul optim enzimă : substrat a fost marcat pentru preparatul enzimatic pectolitic 

la concentraţia 0,06% la masa de fructe, iar pentru celulaze la concentraţia de 0,1%, 
concentraţii ce asigură e cacitate maximă. 

La etapa ulterioară a fost studiată in uenţa preparatelor enzimatice pectolitice şi 
celulozolitice asupra procesului de extracţie a sucului din pulpa de mere soi „Talisman”. 
Conform datelor cuprinse în tabelul 5 şi 6 tratarea enzimatică in uenţează semni cativ 
randamentul sucului de mere, în special la utilizarea preparatului enzimatic pectolitic. 
Astfel, la aplicarea pectinazelor cantitatea de suc a crescut cu 20-22,9%, iar la variantele 
prelucrate cu celulaze – cu 14,3%. 

Pentru ambele tipuri de enzime concentraţiile optime au fost de 0,06; 0,1% la masa 
de fructe. În concentraţiile menţionate preparatele enzimatice au provocat modi cări 
esenţiale ale parametrilor  zico-chimici ai sucului:

viscozitatea sucului a diminuat cu 89,1-90,6% la aplicarea pectinazelor şi cu - 
56,9-59,4% - la probele tratate cu celulaze;

densitatea sucului a crescut de la 1,514 g/ml până la 2,302 g/ml şi 1,897 g/ml, - 
respectiv;

cantitatea reziduului uscat a scăzut cu 30,1-35,5% şi 23,6-28,96%, - 
corespunzător.
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Tabelul 5. Modi carea randamentului şi parametrilor sucului de mere soiul 
„Talisman”  la tratarea pastei de fructe cu enzime pectolitice obţinute din lichidul cultural 
al micromicetei Penicillium viride CNMN FD 04 P

Concentraţia 
preparatului %*

Randamentul de suc* Reziduu uscat*

Diminuarea 
viscozităţii, %

Densitatea, 
g/mlml

 %, faţă 
de martor

g
%, faţă de 

martor

0,02 40,0 114,3 1,95 75,3 50,0 1,714

0,04 41,0 117,1 1,90 73,4 59,4 1,771

0,06 42,0 120,0 1,81 69,9 78,1 2,302

0,1 42,0 120,0 1,71 66,0 89,1 2,207

0,2 42,0 120,0 1,67 64,5 90,6 2,207

0,3 43,0 122,9 1,67 64,5 90,6 2,302

martor 35,0 100,0 2,59 100,0 100,0 1,514
* calcule efectuate la 50 g pastă de fructe

Tabelul 6. Modi carea randamentului şi parametrilor sucului de mere soiul 
„Talisman” la tratarea pastei de fructe cu enzime celulozolitice obţinute din lichidul 
cultural al micromicetei Penicillium expansum CNMN FD 05C

Concentraţia 
preparatului, %*

Randamentul de 
suc* Reziduu uscat*

Diminuarea 
viscozităţii, %

Densitatea, 
g/ml

ml
%, faţă de 

martor
g

%, faţă de 
martor

0,02 37,0 105,7 2,21 85,3 20,3 1,714

0,04 38,0 108,6 2,14 82,4 31,3 1,771

0,06 40,0 114,3 1,98 76,4 56,9 1,897

0,1 40,0 114,3 1,93 74,5 59,4 1,832

0,2 40,0 114,3 1,84 71,0 57,8 1,897

0,3 40,0 114,3 1,90 73,4 59,4 1,832

martor 35,0 100,0 2,59 100,0 100,0 1,514
* calcule efectuate la 50 g pastă de fructe

De remarcat că, în cazul tuturor tipurilor de substraturi vegetale studiate (prune, 
struguri, mere) majorarea concentraţiei enzimelor (pectinaze, celulaze) pînă la 0,2; 
0,3% la masa de fructe nu determină intensi carea efectului urmărit la concentraţiile 
optime (0,06-0,1%) şi, deci, este ine cientă. Explicaţia teoretică a efectului dat constă în 
inhibiţia enzimei prin feedback sau inhibiţia prin produs  nit. Aşa, produsele  nite ale 
reacţiei se pot lega cu unul din componentele sistemei enzimatice (coenzimă, activator), 
ca urmare inactivând enzima şi reducând viteza reacţiei [10]. Obţinerea efectului 
maxim cu aplicarea unor concentraţii mici de preparate enzimatice prezintă interes 
practic, conducând la reducerea consumului de preparate şi asigurarea rentabilităţii 
economice. 

În concluzie menţionăm că preparatelor enzimatice pectolitice şi celulozolitice 
sintetizate de micromicetele – Penicillium viride CNMN FD 04 P şi Penicillium 
expansum CNMN FD 05C – posedă capacitatea de a scinda polizaharidele din compoziţia 
unor substraturi vegetale native (struguri, mere, prune). Aplicate în concentraţii optime 
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(0,06-0,1%), preparatele asigură majorarea randamentului de suc cu 12,1-28,8%, a 
densităţii cu 0,33-1,18 g/ml, diminuarea viscozităţii şi a cantităţii de tescovină cu 59,1-
89,1% şi, respectiv, 19,7-31,1%.

Preparatele enzimatice pectolitice şi celulozolitice noi pot   recomandate (aplicate 
singular sau în combinaţii) în industria alimentară, oenologie pentru optimizarea 
proceselor tehnologice de macerare peliculară, îmbunătăţirea extracţiei, limpezirea, 
ameliorarea calităţii şi stabilitatea sucurilor, vinurilor.
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