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Introducere
Numeroase investigaţii actuale sunt focusate asupra studierii şi descrierii
particularităţilor biochimice şi zico-chimice ale enzimelor, în vederea utilizări
lor practice şi teoretice. Proprietăţile zico-chimice ale enzimelor diferă în funcţie
de tulpina producătoare, ind variate chiar şi la reprezentanţii aceleiaşi specii. Aşa,
poligalacturonazele sintetizate de tulpina Aspergillus niger E2 manifestă activitate
maximă la pH 3,8, cele ale tulpinii A. niger – la valoarea de 5,0 [7]. Activitatea
catalitică maximă a pectinliazelor produse de Penicillium janthinellum s-a stabilit la
temperatura 35-400C şi pH-ul cuprins între 6,5-7,0, la cele produse de P. adametzii
optimul manifestării activităţii s-a xat la valori ale temperaturii şi pH-ului considerabil
mai ridicate – 55-600C, pH – 8,0-8,5 [13]. Din lichidul cultural al unei forme mutante
de A. japonicus au fost separate două endopoligalacturonaze, două pectinesteraze şi o
pectinliază – cu optimul de activitate la valori acide ale pH-ului [6].
Există informaţii ce indică faptul că pectinesterazele de origine fungică sunt active,
în special, în medii acide pH 3,0-5,0, cele bacteriene – în medii neutre şi slab alcaline
pH 7,0-9,0, poligalacturonazele manifestă activitate maximă în medii acide (pH 3,56,0), la temperaturi cuprinse între 35-600C; pectatliazele au pH-ul optim de acţiune
situat în domeniul bazic (pH 8,0-9,0), iar pectinliazele – în mediul acid [2, 7, 8].
Scopul cercetărilor reectate în lucrarea prezentă a constat în studiul parametrilor
optimi de activitate a preparatului pectolitic obţinut din lichidul cultural al micromicetei
Penicillium viride CNMN FD 04 P în vederea determinării condiţiilor de aplicare.
Materiale şi metode
În studiu a fost inclus preparatul enzimatic pectolitic obţinut din lichidul cultural
al micromicetei Penicillium viride CNMN FD 04 P prin sedimentare cu alcool etilic în
conformitate cu parametrii optimi de recuperare stabiliţi anterior [1].
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Valoarea optimă a pH-lui de acţiune s-a determinat prin dozarea activităţii pectolitice
după incubarea soluţiei de preparat enzimatic cu substratul (pectina de sfeclă) la diverse
valori de pH (2,8-9,0). S-au utilizat soluţiile tampon citrat-fosfat pH-2,0-7,0 şi glicină
– NaOH pH -8,0-10,0.
Temperatura optimă de acţiune a preparatelor enzimatice s-a determinat prin
realizarea hidrolizei la 200, 300, 400, 500, 600, 700 şi 800C cu dozarea ulterioară a
activităţii respective.
Inuenţa concentraţiei de substrat s-a urmărit variind concentraţia pectinei de sfeclă
între 0,5-5,0 %.
Pentru studiul termostabilităţii enzimelor pectolitice soluţiile de preparat (în lipsă
de substrat) au fost menţinute timp de 15, 30, 60 min. la diferite temperaturi (30, 40,
50 şi 600C). Ulterior în probele de preparat supuse tratării termice s-a dozat activitatea
pectolitică prin metodele respective.
Pentru studierea pH-stabilităţii, soluţiile de preparat cu valori ale pH-ului în
diapazon de 3,0-10,0 s-au menţinut timp de 24 ore la temperatura de 200C. După
expirarea timpului pH-ul a fost ajustat până la valoarea optimă de acţiune a enzimelor
(3,0) şi s-a determinat activitatea pectolitică. În cercetările de stabilire a termo- şi pHstabilităţii rezultatele s-au exprimat procentual faţă de activitatea pectolitică iniţială
care s-a luat drept 100% [8, 13].
Momentul cheie în studiul pH şi termostabilităţii a constat în tratarea termică, pH a
preparatului enzimatic în lipsa substratului, care după cum este cunoscut, graţie formării
complexului enzimă-substrat, stabilizează structura secundară şi terţiară a moleculei
proteice, exercitând inuenţă protectoare [11].
Activitatea pectolitică totală a fost determinată prin metoda interferometrică.
În calitate de substrat a servit pectina de sfeclă cu gradul de estericare 68%. Drept
unitate de activitate enzimatică s-a considerat acea cantitate de enzimă care catalizează
transformarea unui gram de pectină până la produse nesedimentate de sulfatul de zinc
timp de o oră, la temperatura de 300C [12].
Rezultate şi discuţii
Inuenţa pH-ului asupra activităţii enzimatice s-a cercetat, incubând probele în medii cu valori ale pH-ului cuprinse între 2,8-9,0. Rezultatele sunt reectate în gura 1.

Fig. 1. Inuenţa pH-ului
asupra activităţii pectolitice
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S-a constatat că preparatul enzimatic manifestă activitate enzimatică la cote
superioare în intervalul de pH 2,8-5,0. Optimul pentru acţiunea pectinazelor s-a situat
în domeniul puternic acid 3,0-4,0, activitatea maximă – 329080 u/g, ind înregistrată
la pH de 3,0. Creşterea pH-ului peste valoarea de 4,0 determină scăderea activităţii
enzimatice, ce era mult mai evidentă în domeniul neutru şi alcalin, activitatea ind de
45190-40500 u/g, ceea ce constituie doar 10-15% din valoarea maximă xată.
Datele obţinute concordă cu cele publicate în literatura de specialitate, ce
indică faptul că pectinazele fungice acţionează preferenţial în medii acide. Acţiunea
pectinazelor biosintetizate de tulpina P. viride în mediul puternic acid constituie un
avantaj indiscutabil pentru utilizarea lor practică, îndeosebi în procesele de claricare
a sucurilor de mere, struguri, sucuri cu pH foarte acid (3,0-4,0). Avantajul menţionat se
accentuează şi prin faptul că majoritatea microorganismelor producătoare de pectinaze
sintetizează enzime cu optim de acţiune la pH cuprins între 4,5-6,5 [2-5].
Dependenţa activităţii enzimatice a preparatului de temperatura de incubare s-a
determinat prin realizarea hidrolizei substratului la diferite valori ale temperaturii – 20800C. Rezultatele sunt prezentate în gura 2.

Fig. 2. Inuenţa temperaturii asupra activităţii pectolitice.

Preparatul pectolitic parţial puricat prezintă valori majore ale activităţii enzimatice
în intervalul de temperatură cuprins între 40-700C. S-a stabilit că odată cu creşterea
temperaturii are loc o sporire pronunţată a activităţii pectolitice, maximul – 630530 u/g
ind marcat la temperatura de 600C. Temperaturile superioare valorii optime cauzează
reducerea activităţii pectolitice cu circa 40-50%, aceasta constituind 391080 u/g la
temperatura de 700C şi 308640 u/g la 800C.
La valori optime de pH – 3,0 şi temperatură – 600C s-a determinat activitatea
pectolitică în condiţii de creştere a concentraţiei substratului între 0,5-5,0% (g. 3).
Analizând rezultatele obţinute s-a observat o creştere a activităţii până la concentraţia
de 1,0% pectină când se atinge concentraţia de saturaţie cu substrat. La concentraţii
peste valoarea optimă s-a determinat o slabă inhibiţie prin substrat.
Importante caracteristici ale preparatelor enzimatice pentru utilizare în practică
sunt pH- ul şi termostabilitatea enzimelor.
PH-ul mediului în care sunt menţinute enzimele afectează starea de ionizare a
aminoacizilor constituenţi, inuenţează structura primară şi secundară a moleculelor
proteice, controlând, astfel, activitatea catalitică. Există, deci, o corelaţie directă dintre
valoarea pH-ului mediului şi stabilitatea enzimelor.
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S-a constatat că preparatul este stabil în domeniul acid, păstrându-şi circa 70%
din activitate la pH 3,0-4,0 şi 50% la pH 5,0. Activitatea probelor menţinute în domeniul
neutru scade cu circa 80%, iar în mediul alcalin activitatea remanentă constituia doar
5-8%.
În scopul determinării termostabilităţii preparatului enzimatic pectolitic separat din
lichidul cultural al tulpinii P. viride soluţiile de preparat au fost menţinute timp de
15, 30, 60 min. la diferite temperaturi – 30, 40, 50 şi 600C (g. 5). S-a determinat că
activitatea pectolitică se menţinea la cote superioare la temperatura de 300C, diminuând
nesemnicativ odată cu creşterea duratei de tratare termică, şi la temperatura de 400C în
cazul menţinerii timp de 15-30 min. La temperatura de 500C pectinazele sunt inactivate
cu circa 60-70%, iar incubarea la temperatura de 600C timp de 15-60 min. conduce la
scăderea activităţii cu 90-94%.

Fig. 3. Inuenţa concentraţiei substratului asupra
activităţii pectolitice.

Rezultatele privind pH-stabilitatea preparatului enzimatic pectolitic sunt prezentate
în gura 4.

Fig. 4. Studiul pHstabilităţii preparatului pectolitic.

Ca rezultat al investigaţiilor efectuate s-a constatat că pectinazele sintetizate de
tulpina fungică P. viride manifestă activitate catalitică maximă la temperatura de 600C,
pH 3,0. Cea mai înaltă valoare a activităţii pectolitice s-a înregistrat la concentraţia
substratului – 1,0%. Preparatul enzimatic se caracterizează prin stabilitate relativ înaltă
la temperaturi de 30-400C şi la valori ale pH-ului – 3,0-4,5.
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Fig. 5. Studiul termostabilităţii preparatului pectolitic.

În conformitate cu proprietăţile sale zico-chimice pectinazele separate din lichidul
cultural al tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 sunt apropiate de pectinazele izolate
din alte tulpini de micromicete şi pot  recomandate la fabricarea sucurilor şi conservelor
din fructe şi legume pentru macerarea pulpelor, evitarea formării suspensiilor coloidale,
prevenirea gelicării pectinei în siropurile concentrate, sporirea productivităţii preselor
şi ltrelor, limpezirea rapidă şi stabilă a sucurilor.
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