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Rezumat
Au fost stabiliţi parametrii optimi de acţiune şi stabilitatea preparatului enzimatic ami-
lolitic obţinut din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CN MN FD 02A.
Preparatul amilolitic obţinut manifestă activitate catalitică maximă la temperatura de
70°C şi pH-ul 3,0 şi 7,0. Preparatul enzimatic se caracterizează prin stabilitate înaltă la
temperaturi de 40-50°C timp de 60 min. şi în diapazon de pH – 3,0-7,0. În condiţii stand-
ard de conservare preparatul amilolitic obţinut din lichidul cultural al micromicetei A.
niger 33-19 CNMN FD 02A păstrează până la 94% din activitate timp de 12 luni.

Microbiologia şi Biotehnologia



137

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(319) 2013

Cuvinte cheie: preparat enzimatic - Aspergillus niger - amilaze, activitate amilalitică.
Depus la redacţie 17 septembrie 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Stratan Maria, Institutul de Microbiolo-
gie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1,
MD 2028 Chiţinău, Republica Moldova; e-mail: maria-stratan@mail.ru;
tel. (+373 22) 73-98-24

Introducere
Un număr impunător de microorganisme sintetizează  enzime – fungii, bacteriile, drojdi-

ile, actinomicetele [3, 5, 6, 7, 10].
Mari contribuţii în dezvoltarea biotehnologiilor microbiene sunt legate de studiul

micromicetelor care  se utilizează în practică încă din vremuri străvechi pentru  obţinerea
băuturilor şi produselor alimentare fermentate [8, 9, 11, 15].

În contextul celor expuse fungii miceliali devin obiecte atractive de studiu ale microbiol-
ogiei şi biotehnologiei.

Actualmente, parte majoră a cercetărilor sunt dedicate studiului particularităţilor fi zico-
chimice ale enzimelor, ele fi ind diferite în funcţie de tulpina producătoare. Cunoaşterea
caracteristicilor fi zico-chimice ale preparatelor enzimatice permite determinarea do-
meniilor de aplicare a enzimelor şi elaborarea tehnologiilor efi ciente de utilizare a lor
[1, p. 42-47].

Amilazele obţinute din diferite surse se deosebesc după proprietăţile catalitice şi
indicii de activitate optimă. În acest aspect devine necesară selectarea individuală a
parametrilor optimi de hidroliză pentru fi ecare preparat nou obţinut [21, p. 76-83, 22,
p. 127-169].

Temperatura şi pH-ul sunt cei mai importanţi factori care infl uenţează semnifi cativ
activitatea enzimatică. Astfel, α-amilazele obţinute din bacterii se caracterizează prin ter-
mostabilitate înaltă, fi ind capabile de a hidroliza substraturi la temperaturi de 70-75°C şi mai
înalte [4, 10, 16]. Amilazele produse de către bacteriile psihrotrofe A. psychrolactophilus au
optimul de acţiune la temperaturi de 40°C şi mai joase, [13].

A. niger este preţuit pentru capacitatea înaltă de producere a α-amilazei şi glucoamilazei,
toleranţa față de aciditate (pH-ul ≤ 3,0) ce reduce riscul contaminării cu bacterii. Caracteristica
comună a amilazelor obţinute din fungi este activitatea în medii slab acide şi temperatura
de 50-55°C. Totodată printre aspergili sunt tulpini care sintetizează α-amilaze capabile să
activeze în medii puternic acide, la pH – 2,5-3,0, cât şi amilaze stabile doar în mediul cu
pH-ul  – 7,2 [12]. Preparatul amilolitic obţinut din Aspergillus sp. JGI 12 este caracterizat
prin optimul de activitate la temperatura de 30°C, iar curba pH-ului de hidroliză înscrie
trei nivele maxime la valori de pH 5,8; 7,5 şi 9,0 [5].

Amilazele obţinute din tulpina Rhizopus oryzae manifestă activitate maximă la o
temperatură semnifi cativ mai înaltă - 60°C şi valoare a pH-ului 4,0 [17]. Mona Gouda
şi coautorii au depistat o tulpină halotolerantă de Penicillium sp. care produce două tipuri de
enzime amilolitice – cu pH-optimul – 9,0 şi 11,0. Unele surse relevează că amilazele produse
de P. fellutanum posedă optimul de pH în limitele 6,0-7,0, similar amilazelor bacteriene [14,
12].

În cercetările prezentate au fost determinate proprietăţile de acţiune şi stabilitate
a preparatului enzimatic amilolitic obţinut din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus
niger 33-19 CNMN FD 02A.
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Materiale şi metode
Ca obiect de studiu a servit tulpina de fungi miceliali Aspergillus niger 33-19

CNMN FD 02A – producător perspectiv de amilaze. Tulpina este depozitată în Colecţia
Naţională de Microorganisme Nepatogene a IMB al AŞM. Cultivarea producătorului
s-a realizat în fl acoane Erlenmeyer cu volum de 1,0 l, în condiţii de agitare continuă
(180-200 rpm), la temperatura de 28 – 30°C, timp de 6 zile. În fi ecare fl acon  a fost
repartizat câte 200 ml mediu nutritiv cu compoziţia (g/l): amidon - 3,0; făină de fasole
- 9,0; tărâţe de grâu - 18,0; KH

2
PO

4
– 2,0, KCl – 0,5, MgSO

4
– 0,5, apă potabilă – 1,0

l, pH-ul iniţial al mediului - 3,0. În calitate de material semincer a servit suspensia de
spori în cantitate de 10% v/v cu densitatea 3·106 spori/ml, obţinută prin spălarea cu apă
sterilă a culturii de 12-14 zile crescută pe coloane oblice de malţ-agar. Conţinutul de
spori s-a determinat microscopic cu ajutorul camerei Goreaev [19, p. 54-55].

La sfîrşitul procesului de cultivare lichidul cultural a fost separat de biomasă
prin fi ltrare. Filtratul de cultură a fost centrifugat la 4000-6000 rpm timp de 20 min.
Sedimentarea complexului amilolitic din lichidul cultural al micromicetei s-a realizat
cu alcool etilic de 96% răcit până la -15ºC, utilizând parametrii de sedimentare a
complexului amilolitic din lichidul cultural al tulpinii A. niger 33-19 optimi stabiliţi
anterior prin cercetări: raportul lichid cultural:alcool etilic – 1:4, durata sedimentării
1 oră, temperatura amestecului de reacţie 5°C şi pH-ul natural, în prezenţa ionilor de
Ca2+ în concentraţie de 0,2% [2].

Determinarea activităţii enzimatice în lichidul cultural colectat şi în preparatul
enzimatic obţinut s-a efectuat prin metoda colorimetrică cu iod, utilizând ca substrat
soluţia de 1% de amidon solubil (Sigma). O unitate de activitate amilolitică s-a echiv-
alat cu capacitatea enzimei de a cataliza până la dextrine de diferită masă moleculară
un gram de amidon în condiţii determinate de temperatură, pH şi timp de acţiune
[20, p. 57-62].

Experienţele au fost realizate de două ori, fi ecare  în trei repetări. Prelucrarea
statistică a rezultatelor obţinute s-a realizat în programul Excel. Au fost calculaţi
următorii indici: media aritmetică (M), abaterea medie pătrată (S), eroarea medie a
mediei aritmetice (m), coefi cientul variaţiei (C), veridicitatea (p). Diferenţele semnifi -
cative au fost apreciate conform criteriului Student - t [23].

Rezultate şi discuţii
a) Infl uenţa temperaturii asupra activităţii amilolitice a preparatului enzimatic.
Cercetările dependenţei activităţii enzimatice a preparatului amilolitic de temper-

atura de incubare au inclus probe de preparat care au fost supuse hidrolizei la valori de
temperatură în limitele – 30-80ºC. Rezultatele sunt redate în fi gura 1.

În condiţiile experienţei s-a determinat o intensifi care expresivă a hidrolizei sub-
stratului odată cu creşterea temperaturii de incubare. Activitatea amilolitică s-a menţinut
la cote înalte în intervalul de temperatură 60-80°C. Activitatea maximă s-a manifestat
la temperatura de 70°C, nivelul activităţii amilazelor atingând 7917,10 u/g. Rezultatele
sunt în concordanţă cu datele expuse în literatură privind amilazele produse de către
drojdiile genului Saccharomyces şi bacteriile din genul Bacillus [18].

b) Determinarea termostabilităţii preparatului amilolitic
Stabilitatea amilazelor la denaturarea termică este un indice important pentru

crearea de fl uxuri tehnologice cu aplicarea enzimelor. În experienţele de determinare
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a termostabilităţii preparatului enzimatic amilolitic recuperat din lichidul cultural al
tulpinii A. niger 33-19 CNMN FD 02A, soluţiile de preparat au fost menţinute (în lipsă
de substrat) timp de 15, 30, 60 min. la temperaturile – 30°C, 40°C, 50°C, 60°C. Ulterior
în probele de preparat a fost determinată activitatea amilolitică reziduală după nivelul
de hidroliză a substratului în condiţii standard. Rezultatele investigaţiilor au fost expri-
mate procentual faţă de valoarea iniţială a activităţii, considerată drept 100 % (fi gura
2). La valori de temperatură de 30°C şi 40°C preparatul îşi păstrează activitatea la un
nivel ridicat – 96,8-93,0% pe parcursul a 60 min. şi 38-40% din activitatea iniţială,
fi ind expus temperaturii de 50°C. Diferenţele în activitatea amilolitică  în funcţie de du-
rata expunerii în limitele 15-60 min. sunt neconsiderabile ~ 5%, activitatea enzimatică
remanentă constituind respectiv 42,4% - la expoziţia timp de 15 min., 38,7% - 30 min.
şi 35,3% - 60 min.

Fig. 1.  Infl uenţa tem-
peraturii asupra activităţii
amilolitice a preparatului
enzimatic obţinut din li-
chidul cultural al micromi-
cetei A. niger 33-19 CNMN
FD 02A.

Fig. 2. Termostabili-
tatea preparatului ami-
lolitic obţinut din lichidul
cultural al micromicetei
A. niger 33-19 CNMN
FD 02A.

Inactivarea semnifi cativă a amilazelor începe la menţinerea soluţiilor de preparat
la temperaturi mai ridicate de 50°C. Pierderile de activitate la temperatura 60°C au
constituit 80-85%.

c) Infl uenţa pH-ului asupra activităţii amilolitice a preparatului enzimatic
recuperat.

Studiul infl uenţei pH-ului asupra activităţii enzimatice a inclus experienţe de incu-
bare a probelor (preparat enzimatic dizolvat în soluţie tampon + substrat) în medii cu
valori ale pH-ului cuprinse între 2,2-9,0. În investigaţii au fost utilizate soluţii tampon
citrat-fosfat (pH 2,2-7,0) şi NaOH-glicină 0,05M (pH 8,0-9,0). Aceleaşi soluţii-tampon
au fost utilizate şi pentru determinarea stabilităţii pH-ului preparatului amilolitic. Re-
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zultatele investigaţiilor sunt refl ectate în fi gura 3.
Conform rezultatelor prezentate, amilazele produse de către micromiceta A. niger

33-19 CNMN FD 02A sunt active în diapazon larg de pH (2,0-8,5) cu manifestarea
activităţii maxime în medii acide şi neutre. Curba activităţii amilazelor în dependenţă de
valoarea pH-ului descrie două nivele maxime - la pH 3,0, atingând valoarea activităţii
enzimatice de 4652,93 u/g, şi la pH 7,0 (5428,08 u/g), activitatea fi ind destul de înaltă
şi la valori de pH cuprinse între limitele maximelor.

Rezultate similare sunt menţionate şi în unele surse ştiinţifi ce. Astfel, α-amilazele
sintetizate de A. awamori, A. oryzae şi A. fl avus manifestă acelaşi pH-optim de activi-
tate – 5,0-5,25 şi zona pH-stabilităţii – 6,0-8,0 [5, 20]. Enzimele amilolitice produse de
către Streptomyces thermoviolaceus posedă pH-ul optim de hidroliză 7,2 [10].

În rezultatul cercetărilor s-a remarcat că preparatul este activ în diapazon larg de pH
3,0 - 7,0. Faptul sugerează ideea că amilazele sintetizate de tulpina A. niger 33-19 pot
fi  utilizate în procesele tehnologice care includ largi oscilări de pH.

Fig. 3.  Infl uenţa pH-
ului mediului de reacţie as-
upra activităţii amilolitice
a preparatului enzimatic
obţinut din lichidul cultur-
al al micromicetei A. niger
33-19 CNMN FD 02A.

d) pH-stabilitatea preparatului amilolitic obținut din lichidul cultural al tulpinii
Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A

În scopul determinării pH-stabilităţii preparatului amilolitic obţinut din lichidul cul-
tural al tulpinii A. niger 33-19 CNMN FD 02A, pentru recomandarea în practică, s-au
montat experienţe în care soluţia de preparat a fost menţinută, în lipsă de substrat, timp
de 30 min. şi 24 h la temperatura de 20°C în soluţii-tampon cu pH în limitele 2,2-9,0.
După expirarea timpului, pH-ul a fost ajustat până la valoarea 4,7, conform metodei
de determinare a activităţii amilazelor [20, p.112-115]. Rezultatele investigaţiilor au
fost exprimate procentual faţă de valoarea activităţii în condiţii standard de hidroliză,
considerată drept 100% (fi gura 4).

Preparatul amilolitic obţinut posedă stabilitate în limite largi de pH, mai pronunţată
fi ind în mediul acid 3,0 şi neutru 7,0. S-a confi rmat caracterul acidstabil al tulpinii de
fungi A. niger 33-19 CNMN FD 02A. Astfel, activitatea amilolitică remanentă a probei
de preparat menţinută în soluţii-tampon cu pH-3,0 timp de 30 min. a constituit circa
90%.

Menţinerea îndelungată a preparatului enzimatic în soluţie-tampon cu pH 2,2-4,0
conduce la diminuarea semnifi cativă a activităţii amilolitice. Astfel în proba menţinută
timp de  24 ore inhibiţia a constituit 45-87%. Valoarea pH-ului care favorizează sta-
bilitatea enzimelor amilolitice se afl ă în limitele 5,0-7,0, activitatea menţinută fi ind de
71-97%. Activitatea enzimatică remanentă în probele de preparat menţinute în soluţie-
tampon cu pH-ul 7,0 a constituit 90-97%.
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Fig. 4. pH-stabilitatea
preparatului amilolitic
obţinut din lichidul cultural
al micromicetei A. niger
33-19 CNMN FD 02A.

e) Verifi carea stabilităţii preparatului amilolitic al tulpinii Aspergillus niger 33-
19 CNMN FD 02A în timp.

Stabilitatea în timp a preparatului amilolitic obţinut la cultivarea tulpinii A. niger
33-19 a fost monitorizată peste fi ecare 3 luni timp de 2 ani prin determinarea activităţii
enzimatice reziduale. În cercetări preparatul a fost păstrat în exsicator deasupra CaCl

2
,

la temperatura 5°C (fi gura 5).

Fig. 5. Verifi carea stabilităţii
în timp a preparatului amilolitic
obţinut din lichidul cultural
al micromicetei A. niger 33-19
CNMN FD 02A.

S-a stabilit că preparatul amilolitic păstrează 94% din activitatea iniţială timp
de 12 luni. La stocarea timp de 2 ani preparatul enzimatic posedă până la 73% din
activitatea iniţială. În rezultatul investigaţiilor a fost stabilit că preparatele amilolitice
obţinute prin sedimentare cu alcool din lichidul cultural al micromicetei A. niger 33-19
CNMN FD 02A manifestă activitate specifi că înaltă în interval extins de temperatură
30 - 80ºC cu maxima la 70ºC – 8000 u/g şi de pH - 3,0 - 9,0, cu valori maxime la pH
3,0 – 4652,9 u/g şi pH 7,0 – 5428,1 u/g, Preparatul enzimatic se caracterizează prin sta-
bilitate înaltă la temperaturi de 40-50°C, timp 60 min. şi în diapazon larg de pH – 3,0-
7,0. În condiţii standard de conservare preparatul amilolitic obţinut din lichidul cultural
al micromicetei A. niger 33-19 CNMN FD 02A păstrează până la 94 % din activitate
timp de 12 luni.

Concluzii
- Experimental au fost stabiliţi parametrii optimi de acţiune şi stabilitatea preparat-

ului enzimatic amilolitic obţinut din lichidul cultural al tulpinii A. niger 33-19 CNMN
FD 02A.

- Preparatul amilolitic obţinut manifestă activitate catalitică maximă la temperatura
de 70°C şi pH-ul 3,0 şi 7,0. Preparatul enzimatic se caracterizează prin stabilitate înaltă
la temperaturi de 40-50°C timp de 60 min. şi în diapazon de pH – 3,0-7,0. În condiţii
standard de conservare preparatul amilolitic obţinut din lichidul cultural al micromicetei
A. niger 33-19 CNMN FD 02A păstrează până la 94% din activitate timp de 12 luni.
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