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Introducere

Enzimele prezintă mari perspective pentru diversifi carea proceselor tehnologice 
în care sunt antrenate. Dintre hidrolaze – enzimele care scindează polimerii 
macromoleculari în secvenţe mai mici sau în precursori simpli, amilazele după 
amploarea utilizării în procese industriale  ocupă un loc primar [3, 4, 13].

Bacteriile si fungii miceliali sunt surse performante de enzime amilolitice. Dintre 
bacterii ca buni producători de amilaze se evidenţiază speciile genului Bacillus. Din 
rândul fungilor miceliali sunt marcaţi reprezentanţii genului Aspergillus, distinşi prin 
sinteza complexelor amilolitice cu însuşiri tehnologice înalte, în marea parte a lor - 
enzime exocelulare [10, 12].

Pentru tulpinile de fungi miceliali este caracteristic biosinteza simultană în 
aceleaşi condiţii, alăturat complexului enzimatic specifi c, a enzimelor înrudite [4]. 
Aplicarea acestor complexe enzimatice in biotehnologiile de prelucrare a materialelor 
vegetale oferă avantaje  contribuind la o dezintegrare mai completă a substraturilor 
complexe. Recomandarea din acest punct de vedere a unor tulpini de fungi miceliali ca 
obiecte biotehnologice, pentru o dirijare efi cientă a potenţialului catalitic şi protejarea 
produsului fi nal de impurifi cari cu substanţe secundare, necesită cunoaşterea întregului 
spectru de enzime sintetizate de producător, atât al sistemului enzimatic specifi c, cât şi 
a enzimelor însoţitoare. Totodată, cunoaşterea întregului spectru de enzime sintetizate 
permite determinarea parametrilor de cultivare a producătorului care asigură obţinerea 
unor capacităţi biocatalitice maxime, adecvate scopului propus şi a raportului optim 
între componentele complexului enzimatic cu acţiune sinergică.

Obiectivul prezentei lucrări a constituit caracteristica complexului enzimatic 
sintetizat de către tulpina Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 A - producător de 
amilaze.
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Materiale şi metode de cercetare

Obiect de studiu a servit tulpina Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 A obţinută 
prin iradiere gama a tulpinii Aspergillus niger 33- producătoare de amilaze. Varianta 
mutantă se caracterizează prin activitate înaltă  a amilazelor extracelulare. Cultura se 
păstrează pe suprafeţe oblice de malţ (7B) agarizat la temperatura de 3…7°C. Termenul 
de reînsămînţare - fi ecare 2-3 luni. Tulpina este depozitată în Colecţia Naţională de 
Microorganisme Nepatogene al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al 
Academiei de Ştiinţe al Moldovei ca producător perspectiv de amilaze standarde şi 
acidstabile [1].

Cultivarea submersă a producătorului s-a realizat în baloane Erlenmeyer de 
0,5L, cu 100 ml mediu nutritiv fi ecare, în condiţii de agitare continuă (200 rot·min.-1), 
la temperatura de 300C timp de 6 zile, pe mediul cu următoarea compoziţie (g·L-1): 
amidon - 3,0; făină de fasole - 9,0; tărâţe de grâu - 18,0; KH2PO4 - 2.0; KCl - 0.5; 
MgSO4 - 0.5; apă potabilă – 1l; pH iniţial al mediului - 5,0. 

In calitate de inocul sporifer a servit suspensia de spori a culturii de 12-14 zile, 
crescută pe suprafeţe oblice de malţ agarizat, la temperatura de 28-30°C în cantitate de 
10 ml cu densitatea de 106 spori/ml.

Acumularea enzimelor hidrolitice şi evoluţia pH-ului în mediu au fost determinate 
în dinamică, începând cu ziua a 2-a de cultivare.

Activitatea enzimatică a fost determinată conform metodelor acceptate în 
enzimologie: activitatea amilolitică s-a determinat prin metoda colorimetrică cu 
utilizarea iodului, utilizând ca substrat soluţia de 1% de amidon solubil, în condiţii 
standard de hidroliză la pH-4,7 şi în condiţii extremale de aciditate, la pH-2,5. O unitate 
de activitate amilolitică s-a considerat cantitatea de enzimă, care în condiţii determinate 
de temperatură, pH şi durata de acţiune catalizează un gram de amidon până la dextrine 
cu masă moleculară diferită [6, 14]. Determinarea activităţii celulozolitice s-a efectuat 
prin dozarea zaharurilor reducătoare (prin metoda Somogy-Nelson) formate în urma 
acţiunii endoglucanazelor asupra Na-carboximetilcelulozei timp de 30 minute la 
temperatura 50˚C, β- glucozidazelor - asupra p-fenil-β-D glucopiranozidului timp 
de 40 minute la temperatura 40˚C, xilanazelor - asupra soluţiei de xilan timp de o 
oră la temperatura 40˚C. Drept unitate de activitate a servit cantitatea de enzimă, care 
în condiţii standard catalizează formarea unui mg de zaharuri reducătoare [10, 12]; 
activitatea proteazelor acide s-a determinat conform metodei Viliştetter şi Validşmidt-
Leitţ. Metoda se bazează pe determinarea grupurilor carboxilice libere în soluţiile 
spirtoase a aminoacizilor şi polipeptidelor. Activitatea proteazelor alcaline s-a efectuat 
prin dozarea azotului aminic (mg) care se formează la hidroliza unei anumite cantităţi 
de soluţie de gelatină (de 5%) de către enzimele proteolitice timp de o oră la temperatura 
40 C [6]. 

Rezultate şi discuţii

În vederea obţinerii în cantităţi maxime şi în raport optim a capacităţilor catalitice 
adecvate scopului propus cât şi a circumstanţelor de acumulare în mediul de cultivare a 
hidrolazelor însoţitoare în raport cu complexul enzimatic specifi c s-au realizat cercetări 
de stabilire a complexului hidrolitic sintetizat de tulpina, cu semnifi caţie biotehnologică, 
Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 A - producător de amilaze.
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Studiul dinamicii acumulării amilazelor în lichidul cultural a tulpinii Aspergillus 
niger 33-19 CNMN FD 02 A a fost efectuat în zilele a 4-a, a 5-a, a 6-a şi a 7-a de cultivare. 
În conformitate cu rezultatele obţinute, activitate enzimatică maximă pentru ambele 
tipuri de amilaze - ordinare şi acidstabile, s-a manifestat în ziua a 6-a de biosinteză, 
constituind respectiv 185,71 u/ml şi 257,15 u/ml (Tabelul 1).

Tabelul 1. Dinamica activităţii amilolitice a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN 
FD 02 A în condiţii standard şi extremale de hidroliză.

Durata cultivării, zile
Activitatea amilolitică u/ml pH-ul

lichidului culturalpH 4,7 pH 2,5
 4 71,30 140,30 6,5

 5 121,60 220,30 7,0

 6 185,71 257,15 7,1

7 131,78 150,50 7,3

Pentru stabilirea conţinutului enzimelor secundare sintetizate de tulpină, în 
aceleaşi probe de lichid cultural, recoltate în dinamică, în zilele a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, 
a 6-a, a 7-a şi a 8-a de cultivare a producătorului a fost dozată activitatea hidrolazelor 
nespecifi ce. Maximul activităţii proteolitice s-a manifestat în a 4-a zi de cultivare, 
atingând nivelul de 1,26 u/ml la pH 7,4 – pentru proteazele neutre şi 3,29 u/ml la pH 
3,6 – pentru proteazele acide (Tabelul 2). Rezultatele marchează că tulpina sintetizează 
în cantităţi considerabile proteaze neutre şi acide. Valoarea pH-ului favorabil pentru 
biosinteza ambelor tipuri de proteaze a constituit 6,5.

Tabelul 2.  Activitatea proteolitică, în dinamică, a tulpinii Aspergillus niger 33-19  
CNMN FD 02 A.

Durata cultivării, zile
Activitatea proteolitică u/ml pH-ul

lichidului culturalpH 7,4 pH 3,6
 4 1,260 3,294 6,5

 5 1,092 0,714 7,0

 6 0,966 0,690 7,1

7 0,420 0,336 7,3

În cantităţi nesemnifi cative tulpina Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 A 
sintetizează endoglucanaze ( 0,247-0,587 u/ml), glucozidaze (0,135-0,565 u/ml) şi 
xilanaze (1,066-2,610 u/ml). Maximul de activitate a enzimelor marcate s-a inregistrat 
în ziua a 8-a de biosinteză (Tabelul 3). 

Menţionăm, că activitatea pectolitică  în lichidul cultural al tulpinii în perioada 
indicată de dozare n-a fost detectată. Luând în consideraţie că la unele tulpini de fungi 
miceliali biosinteza enzimelor lipolitice se manifestă din primele zile de cultivare, 
dozarea lipazelor in lichidul cultural al tulpinii in studiu s-a efectuat , incepand cu ziua 
a doua de cultivare[8, 9]. Rezultatele sunt prezentate in tabelul 4.
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Tabelul 3. Dinamica acumulării celulazelor şi xilanazelor în lichidul cultural al tulpinii 
Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 A.

Durata cultivării, 
zile

Activitatea celulozolitică u/ml pH-ul
lichidului 
culturalendoglucanaze β-glucozidaze xilanaze

5 0,247 0,135 1,066 7,0

6 0,288 0,277 1,523 7,1

7 0,375 0,353 2,260 7,3

8 0,587 0,565 2,610 7,3

Tabelul 4 . Dinamica acumulării lipazelor în lichidul cultural al tulpinii 
Aspergillus niger  33-19 CNMN FD 02 A.

Durata cultivării, zile Activitatea lipolitică, u/ml pH-ul lichidului cultural

2 2750 6,0

3 7900 6,5

4 8250 7,0

5 1780 7,1

6 625 7,1

7 630 7,3

Concluzii:

 A fost stabilit complexul enzimatic hidrolitic sintetizat de către tulpina  Aspergillus 
niger 33-19 CNMN FD 02 A producătoare de amilaze; 

 S-a constatat că tulpina  Aspergillus niger 33-19 alăturat complexului 
amilolitic specifi c sintetizează hidrolaze proteolitice (neutre şi acide), celulozolitice 
(endoglucanaze, ?-glucozidaze, xilanaze); lipolitice.

 Prin studiul în dinamică s-a stabilit că maximul activităţii amilolitice pentru 
ambele tipuri de amilaze - ordinare şi acidstabile s-a manifestat în ziua a 6-a de 
biosinteză, constituind respectiv 185,71 u/ml şi 257,15 u/ml; enzimele proteolitice 
manifestă maximul de activitate în ziua a 4-a de cultivare, celulozolitice - în ziua a 
8-a de cultivare, acumularea maximă a lipazelor s-a înregistrat în zilele a 3-a –a 4-a de 
cultivare.
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Introducere

Hidroclorură de amantadină (AM) şi hidroclorură de rimantadină (RIM) (Fig. 1) 
sunt substanţele medicamentoase sintetice din grupa derivaţilor adamantanului, folosite 
în chimioterapia gripei de tip A [1, 3]. Rimantadina şi amantadina în combinaţie cu 
oseltamivirul şi zanamivirul  au fost recomandate de către OMS pentru chimioterapia 
complexă a gripei H5N1, În afară de această, experimentele cu şoareci au arătat că 
combinaţia rimantadinei cu oseltamivirul produce o acţiune antivirală sinergică contra 
virusului gripal de tip H3N2 [2]. O altă combinaţie a rimantadinei cu clorhidrat de 
drotaverina, s-a arătat de a avea la fel un efect antiviral sinergic pozitiv contra gripei de 
tipul A şi contra gripei aviare [4].   

Fig. 1. Structurile chimice ale amantadinei (1) şi rimantadinei (2)

Ambele substanţe împiedică pătrunderea virusului în interiorul celulei gazdă 
prin inhibarea activităţii proteinelor M2 situate pe suprafaţa internă a învelişului lipidic 
viral [5, 6].


