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Microbiologia şi Biotehnologia

Au fost stabilite condiţiile optime de cultivare a micromicetei Fusarium gibbosum
(Gibirella intricans) CNMN FD 12 în prezenţa compuşilor coordinativi ai Co(II), Cu(II)
şi Zn(II) în bază de liganzi oximici ce asigură randamente sporite de proteaze acide (cca
20-80%, faţă de martor) şi neutre (cca 40-95%, faţă de martor). Rezultatele obţinute
au fost valorifi
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Introducere
Proteazele reprezintă un grup complex de enzime hidrolitice cu numeroase aplicaţii

ştiinţifi ce, fi ziologice şi industriale. Astfel, proteazele sunt pe larg utilizate în industria
alimentară (producerea brânzeturilor, panifi caţie, obţinerea hidrolizatelor din soia,
frăgezirea cărnii etc.), agricultură (aditivi alimentari în hrana animalelor), farmaceutică
(preparate medicamentoase enzim-componente, de tipul Festal, Mezym, Pancreatin
etc.). În medicina moderna proteazele sunt părţi componente ale tratamentului alternativ
şi complex a diferitor boli ale tractului gastro-intestinal, cardiovasculare, în chirurgie
la tratarea plăgilor septice, a arsurilor, degerăturilor, cît şi pentru producea peptidelor
terapeutice. În acord cu tendinţele recente de dezvoltare a tehnologiilor ecologice,
se extinde aplicarea proteazelor în prelucrarea pieilor, procesele de bioremediere,
producerea detergenţilor biodegradabili [1, 3, 11, 16].

Surse performante de proteaze sunt fungii microscopici capabili de a creşte pe
medii ieftine în bază de subproduse ale industriei alimentare şi de a produce o gama
largă de enzime proteolitice (acide, neutre, alcaline) exocelulare, uşor recuperabile din
lichidul cultural prin tehnici simple şi accesibile, active într-un diapazon extins al pH-
ului (pH 4-11) şi cu o specifi citate largă de substrat [3, 4, 11-13].

Elaborarea unor noi procedee ecologice de sinteză orientată a proteazelor
microbiene ce vizează implicarea tulpinilor producătoare locale, medii nutritive ieftine şi
evidenţierea unor factori efi cienţi de dirijare a proceselor biosintetice oferă oportunităţi
în obţinerea preparatelor proteolitice autohtone, competitive, la preţ accesibil. Un
instrument unical de manipulare a activităţii biosintetice a microorganismelor, cu
efi cienţă confi rmată pe obiecte biotehnologice din diverse grupe taxonomice, este
prezentat de compuşii coordinativi ai metalelor de tranziţie. Efectul compuşilor
coordinativi se exprimă prin intensifi carea semnifi cativă a biosintezei principiilor
bioactivi, reducerea ciclului tehnologic, obţinerea unor produse fi nite cu compoziţie
prognozată [2, 5-8, 15, 18, 20].

În contextul celor expuse, scopul cercetărilor prezentate constituie sporirea
activităţii proteolitice a tulpinii fungice Fusarium gibbosum – producătoare de proteaze
acide şi neutre, cu aplicarea compuşilor coordinativi în calitate de factor reglator.

Materiale şi metode
Obiect de studiu a servit tulpina fungică Fusarium gibbosum (Gibirella intricans)

depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene din cadrul Institutului
de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, cu cifru atribuit CNMN FD 12.

Cultivarea submersă a tulpinii producătoare de proteaze s-a realizat la temperatura
de 28-300C, pe agitatoare rotative (180-200 rot/min.), în retorte Erlenmayer cu
capacitatea de 0,5 l, ce conțineau 0,1 l mediu nutritiv cu următoarea compoziţie, g/l:
faină de porumb – 20,0; faină de soia – 10,0; CaCO

3
 – 2,0; (NH

4
)

2
SO

4
 – 1,0; pH – 6,25.

Drept material de inoculare a servit suspensia de spori cu densitatea 3x106 spori/ml,
obţinută prin spălarea cu apă distilată sterilă a culturii de 15 zile, crescută pe coloane
oblice de malţ-agar. Concentraţia inocului a constituit 10% V/V.

În scopul stabilirii duratei optime de cultivare a micromicetei ce asigură
manifestarea maximului de biosinteză a proteazelor, investigațiile au fost realizate în
dinamică, pe parcursul a 7 zile, cu prelevarea zilnică a probelor.
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A fost testată infl uenţa compuşilor coordinativi ai Co, Cu, Zn în bază de liganzi
oximici, după cum urmează: [Co(NioxH)

2
(Thio)

2
][PF

6
] (1); [Co(DH)

2
(Seu)

7/4
(Se-

Seu)
1/4

]
2
[TiF

6
]·H

2
O (2); [Cu(DSamH

2
)

3
]SO

4
 (3); [Zn

2
(CH

3
COO)

4
(NioxH

2
)

2
γ,γ-

dpy(H
2
O)

2
] (4), unde DH – monoanionul dimetilglioximei, NioxH/NioxH

2
 –

monoanionul 1,2-ciclohexandiondioximei/1,2-ciclohexandiondioxima, Thio –
tiocarbamida, Seu – selenocarbamida, Se-Seu – seleno-selenocarbamida, DSamH

2

– disulfanilamidglioxima, γ,γ-dpy – 4,4-dipiridil. În baza unor studii preliminare,
concentraţiile testate au fost de 1, 5, 10 mg/l – pentru compuşii Co(II) şi Cu(II) şi
de 1, 5, 10, 15 şi 20 mg/l – pentru compusul Zn(II). Drept martor a servit activitatea
proteolitică a micromicetei manifestată la cultivarea pe mediul de baza (fără compuşi
coordinativi).

Activitatea proteazelor acide (pH 3,6) şi neutre (pH 7,4) a fost determinată în
conformitate cu metodele acceptate în enzimologie: conform metodei Willstatter, bazată
pe hidroliza gelatinei până la aminoacizi şi polipeptide cu determinarea ulterioară a
grupelor carboxilice libere şi metodei Anson, bazată pe determinarea tirozinei eliberată
la hidroliza substratului proteic (cazeinat de sodiu, hemoglobină) [19].

Prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute s-a efectuat conform metodei propuse
de Maximov şi Dospehov, în baza programului computerizat Excel [22].

Rezultate şi discuţii
Premizele teoretice de aplicare în calitate de reglatori ai sintezei proteazelor

în special a compuşilor în bază de liganzi oximici, recurg din numeroasele rezultate
pozitive obţinute anterior în cadrul laboratorului Enzimologie al Institutului de
Microbiologie și Biotehnologie, conform cărora unii compuşi cu structură analogă s-au
manifestat ca stimulatori ai sintezei hidrolazelor (amilaze, lipaze, celulaze) la tulpini
fungice de diferită origine [5-8, 21]. Adiţional, este cunoscut că proteazele sunt, în mare
parte, metaloenzime, ce necesită ioni metalici pentru stabilizarea structurii moleculei şi
manifestarea activităţii catalitice. Majoritatea proteazelor conţin ioni de Zn în centrul
activ. Astfel, s-a stabilit că ionii de Zn2+ sporesc cu cca 73 % activitatea proteolitică,
demonstrând rolul esenţial al acestora pentru proteaze. Un şir de studii experimentale
realizate în diverse centre de cercetare internaţionale au demonstrat că ionii de Zn din
centrul activ al proteazelor pot fi  substituiţi de alţi ioni metalici (Co, Mn, Cu), fără a fi
afectată (uneori chiar stimulată) activitatea catalitică a enzimei. Ca exemplu, în cazul
unor proteaze produse de bacteria Staphyloccocus s-a determinat că ionii de Zn2+ pot
fi  substituiţi de ionii de cobalt [9, 10, 14]. Proteazele neutre produse de micromiceta
A. oryzae sunt activate de ionii de Ca2+, Mg2+ şi Fe2+, pe cînd activitatea unei proteaze
sintetizate de tulpina Bacillus sp. sporeşte, în special, în prezenţa ionilor de Mn2+ şi
Cu2+ [16, 17].

La etapa iniţială a cercetărilor a fost studiată dinamica sintezei proteazelor acide
(pH  3,6) şi neutre (pH  7,4) la cultivarea micromicetei în condiţii standarde, fără adaos
de compuşi coordinativi (Fig. 1).

Ca rezultat s-a constat că, maximul activităţii ambelor tipuri de proteaze se
înregistrează la a 5-a zi de cultivare, constituind 2,39 u/ml pentru proteazele acide
(pH – 3,6) şi 2,98 u/ml, respectiv, pentru proteazele neutre (pH 7,4). Începând cu a 6-a
zi de cultivare activitatea proteolitică diminuiază treptat, atingând valori de 0,35 u/ml
(pH  3,6) şi 0,476 u/ml (pH  7,4), corespunzător, în ziua a 8-a de cultivare.
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Reieşind din datele obţinute, studiul infl uenţei compuşilor coordinativi asupra
activităţii proteolitice a micromicetei producătoare s-a realizat în dinamică, pe parcursul
a 4-6 zile de cultivare (Fig. 2, 3).

Figura 1. Dinamica sintezei pro-
teazelor acide şi neutre la micro-
miceta Fusarium gibbosum.

S-a stabilit că toţi compuşii testați exercită efect pozitiv asupra activităţii proteolitice
a micromicetei Fusarium gibbosum CNMN FD 12, sporul activităţii variind în funcţie
de concentraţia administrată. În prezenţa compuşilor coordinativi, maximul activităţii
proteazelor acide şi neutre se manifestă în a 5-a zi de cultivare, analog probei martor.
Ulterior, activitatea scade, marcând, în majoritatea cazurilor, la a 6-a zi de cultivare,
valori sub nivelul probei de referinţă.

În cazul compuşilor cobaltului maximul activităţii proteolitice s-a înregistrat la
concentraţiile de 5-10 mg/l. La administrarea compusului 1, ce conţine în sfera internă
1,2-ciclohexandiondioximă condensată cu tiocarbamidă, activitatea proteazelor acide
variază între 3,07-3,99 u/ml, maximul activităţii fi ind determinat la concentraţia 5 mg/l.
În cazul proteazelor neutre activitatea constituie 5,04-6,01 u/ml, cu valoare maximă
în proba cultivată în prezenţa a 5 mg/l compus. Concentraţia optimă a compusului
coordinativ 2 este de 5 mg/l pentru proteazele neutre şi 10 mg/l pentru proteazele
acide.  Sporul maxim al activităţii constituie 60% pentru proteazele acide şi 85%
pentru proteazele neutre la administrarea compusului 1 şi 70%, respectiv, 80% la
administrarea compusului 2. De remarcat că, ambii compuşi în concentraţiile optime,
asigură accelerarea biosintezei proteazelor neutre, în a 4-a zi de cultivare, activitatea
proteolitică fi ind practic echivalentă cu cea a martorului din ziua a 5-a.

În cazul compusului coordinativ al Cu(II) cu sulfanilamidă 3, valorile maxime ale
activităţii enzimatice se fi xează la administrarea concentraţiei minime testate – 1 mg/l,
diminuând odată cu majorarea concentraţiei. Activitatea proteazelor acide constituie
4,326 u/ml, a proteazelor neutre – 6,342 u/ml, sporul fi ind de 71,7% şi, respectiv, 96,0%.
La majorarea concentraţiei pînă la 5 mg/l efectul pozitiv diminuiază, constituind 56,7%
şi 70%, corespunzător.

Compusul coordinativ al Zn(II)4asigură sporul activităţii proteazelor acide cu 20,0-
78,0%, cu maximul activităţii marcat la administrarea a 5 mg/l compus şi a proteazelor
neutre cu 36,0-91,0%, cu maxim la 15 mg/l. S-a constatat că activitatea proteazelor neutre
creşte odată cu majorarea concentraţiei compusului, pe cînd  în cazul proteazelor acide
efectul este invers – odată cu creşterea concentraţiei de compus, activitatea diminuiază.
Infl uenţa diferenţiată a compusului dat asupra activităţii proteolitice prezintă importanţă
practică semnifi cativă graţie faptului că variind concentraţia compusului este posibil
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de a orienta sinteza preferenţial în direcţia proteazelor acide sau neutre, manipulînd
astfel componenţa preparatelor enzimatice sau selectarea concentraţiei optime ce
ar asigura obţinerea preparatelor enzimatice active în diapazon larg de pH (3,6-7,4).

A.

B.

Figura 2. Modifi carea activităţii proteazelor acide (A) şi neutre (B) a micromicetei
Fusarium gibbosum la cultivarea în prezenţa compuşilor coordinativi în bază de liganzi
oximici 1-4:[Co(NioxH)2(Thio)2][PF6] (1); [Co(DH)2(Seu)7/4(Se-Seu)1/4]2[TiF6]·H2O
(2); [Cu(DSamH2)3]SO4 (3); [Zn2(CH3COO)4(NioxH2)2γ,γ-dpy(H2O)2] (4), aplicați în
concentrație de 1-20 mg/l.

A. B.

Figura 3. Infl uenţa compuşilor coordinativi în bază de liganzi oximici asupra activităţii
proteazelor acide (A) şi neutre (B) a micromicetei Fisarium gibbosum (% faţă de martor,
ziua a 5-a de cultivare).
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De remarcat că, în a 4-a zi de cultivare activitatea proteazelor neutre la probele
ce conţin 20 mg/l compus constituie 4,87 u/ml, ceea ce este cu 50,6% mai înaltă decît
proba de referinţă din ziua a 5-a. Efectul menţionat are un impact pozitiv esenţial
asupra producerii, asigurînd obţinerea preparatelor enzimatice cu conţinut sporit de
proteaze neutre într-o perioadă de timp mai redusă, cu cheltuieli energetice mai scăzute
şi respectiv, la un preţ de cost diminuat. Datele obţinute au servit ca bază în elaborarea
unor procedee de sinteză orientată, conform schemei expuse în fi gura 4.

Procedeele de cultivare a micromicetei în prezenţa compuşilor coordinativi pot fi
aplicate în funcţie de scop:

I – obţinerea preparatelor enzimatice proteolitice, cu activitate înaltă şi componenţă
balansată de proteaze acide şi neutre;

II – obţinerea preparatelor enzimatice proteolitice, cu activitate înaltă, îmbogăţite
cu proteaze neutre;

III – obţinerea preparatelor enzimatice proteolitice, cu activitate înaltă, îmbogăţite
cu proteaze neutre în intervale reduse de timp.

Conform schemei prezentate, compuşii coordinativi cu efect similar au fost grupaţi
într-un procedeu unic, servind ca alternativă. Astfel, fi ecare dintre procedeele propuse
se prezintă în cîteva variante, selectate ca optime:

Procedeul I: Tulpina Fusarium gibbosum CNMN FD 12 se cultivă timp de 5
zile pe mediul nutritiv de bază, g/l: faină de porumb – 20,0; faină de soia – 10,0;
CaCO

3
 – 2,0; (NH

4
)

2
SO

4
 – 1,0; pH – 6,25; la care suplimentar se adiţionează compuşii

coordinativi, după cum urmează:
compusul coordinativ (a) 3) [Cu(DSamH

2
)

3
]SO

4
·5H

2
O, în concentraţie de

1,0 mg/l. Avantaj: sporul activităţii proteazelor acide cu cca 70%; proteazelor
neutre – 95%;

compusul coordinativ (b) 1) [Co(NioxH)
2
(Thio)

2
][PF

6
], în concentraţie de 5,0

mg/l. Avantaj: sporul activităţii proteazelor acide cu cca 60%; proteazelor neutre –
85%;

compusul coordinativ (c) 2) [Co(DH
2
)

2
(Seu)

2
][TiF

6
], în concentraţie de 10,0 mg/l.

Avantaj: sporul activităţii proteazelor acide cu cca 70%; proteazelor neutre – 70%;
Procedeul II: Tulpina Fusarium gibbosum CNMN FD 12 se cultivă timp de

5 zile pe mediul nutritiv de bază, g/l: faină de porumb – 20,0; faină de soia – 10,0;
CaCO

3
 – 2,0; (NH

4
)

2
SO

4
 – 1,0; pH – 6,25; la care suplimentar se adiţionează compuşii

coordinativi, după cum urmează:
compusul coordinativ (a) 3) [Cu(DSamH

2
)

3
]SO

4
·5H

2
O, în concentraţie de 10,0

mg/l. Avantaj: activitatea proteazelor acide echivalentă martorului; sporul activităţii
proteazelor neutre – 80%;

compusul coordinativ (b) 4) [Zn
2
(NioxH

2
)

2
(CH

3
COO)

4
 γ

1
γ-dipy (H

2
O)

2
], în

concentraţie de 15,0 mg/l. Avantaj: activitatea proteazelor acide echivalentă martorului;
sporul activităţii proteazelor neutre – 90%;

Procedeul III: Tulpina Fusarium gibbosum CNMN FD 12 se cultivă timp de
4 zile pe mediul nutritiv de bază, g/l: faină de porumb – 20,0; faină de soia – 10,0;
CaCO

3
 – 2,0; (NH

4
)

2
SO

4
 – 1,0; pH – 6,25; la care suplimentar se adiţionează compuşii

coordinativi, după cum urmează:
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Figura 4. Schema de realizare a procedeelor de cultivare a micromicetei Fusarium
gibbosum în prezenţa reglatorilor de origine chimică.

compusul coordinativ (a) 1) [Co(NioxH)
2
(Thio)

2
][PF

6
], în concentraţie de 5,0

mg/l. Avantaj: activitatea proteazelor neutre în ziua a 4-a de cultivare, echivalentă
martorului din ziua a 5-a;
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compusul coordinativ (b) 2) [Co(DH
2
)

2
(Seu)

2
][TiF

6
], în concentraţie de 5,0 mg/l.

Avantaj: activitatea proteazelor neutre în ziua a 4-a de cultivare, echivalentă martorului
din ziua a 5-a;

c) compusul coordinativ (4) [Zn
2
(NioxH

2
)

2
(CH

3
COO)

4
γ

1
γ-dipy (H

2
O)

2
], în

concentraţie de 20,0 mg/l. Avantaj: activitatea proteazelor neutre în ziua a 4-a de
cultivare, cu cca 50% superioară martorului din ziua a 5-a;

Astfel, variind tipul, concentraţia compusului coordinativ şi durata de cultivare
a micromicetei este posibil de a obţine, în funcţie de domeniul de aplicare, preparate
enzimatice cu pondere balansată a proteazelor neutre şi acide, sau preparate ce conţin
preferenţial proteaze neutre.

Concluzii
Au fost stabilite condiţiile optime de cultivare a micromicetei- Fusarium gibbosum

CNMN FD 12 în prezenţa compuşilor coordinativi ai Co(II), Cu(II) şi Zn(II) în bază de
liganzi oximici ce asigură randamente sporite de proteaze acide (cca 20-80,0%, faţă de
martor) şi neutre (cca 40-95,0%, faţă de martor).

Interes biotehnologic deosebit prezintă compusul zincului- [Zn
2
(NioxH

2
)

2
(CH

3
COO)

4

γ
1
 γ-dipy (H

2
O)

2
], care accelerează procesul de biosinteză, activitatea proteazelor

neutre în ziua a 4-a de cultivare fi ind cu cca 50% superioară martorului din ziua a 5-a
(ziua manifestării maximului).

Au fost elaborate trei procedee de sinteză orientată (în cîteva variante alternative),-
cu utilizarea compuşilor coordinativi în calitate de factor reglator, ce permit obţinerea,
în termene reduse, a preparatelor enzimatice cu activitatea proteolitică sporită şi
componenţă prognozată.
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