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Introducere

Metoda clasică de separare şi puri care parţială a preparatelor enzimatice în formă 
solidă constă în micşorarea solubilităţii proteinelor-enzime prin adăugarea de săruri 
anorganice sau solvenţi organici miscibili cu apa, urmată de separarea celor două faze 
prin  ltrare mecanică, centrifugare, et cet. [2, 6, 7, 8 (p. 144-156)]. 

Utilizarea solvenţilor organici sau a sărurilor minerale prezintă metodele tradiţionale 
de izolare a amilazelor microbiene. Dintre sărurile anorganice pentru sedimentarea 
amilazelor mai frecvent se utilizează sulfatul de amoniu deoarece este bine solubil în 
apă şi nu afectează activitatea enzimelor. Solvenţii mai des utilizaţi sunt alcoolul etilic, 
izopropilic şi acetona [1, 6 (p. 85-86, 121), 9].

 E cienţa sedimentării variază în funcţie de un şir de factori dintre care cu in uienţă 
majoră sunt constataţi: natura şi concentraţia solventului, durata contactului cu solventul, 
prezenţa stabilizatorilor, temperatura şi pH-ul mediului etc. [2, 7].

 Investigaţiile efectuate în această lucrare au fost consacrate stabilirii parametrilor 
optimi de recuperare a complexului enzimatic amilolitic din lichidul cultural obţinut 
prin cultivarea submersă a micromicetei Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A. 

Materiale şi metode de cercetare

Obiect de studiu a servit tulpina de fungi miceliali Aspergillus niger 33-19 CNMN 
FD 02A – producător perspectiv de amilaze, depozitată în Colecţia Naţională de 
Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM. 
Cultivarea submersă a culturii s-a realizat în colbe Erlenmeyer cu volum de 1L, în 
condiţii de agitare continuă (180-200 rot·min.-1), la temperatura de +28 – + 30°C timp 
de 6 zile. În  ecare colbă a fost repartizat cîte 200 ml mediu nutritiv cu compoziţia 
(g·L-1): amidon - 6,0; făină de fasole - 6,0; tărâţe de grâu - 18,0; KH

2
PO

4 
– 2,0, KCl 

– 0,5, MgSO
4 
– 0,5, apă potabilă, pH iniţial al mediului – 3,0. La sfîrşitul procesului 

de cultivare lichidul cultural a fost separat de biomasă prin  ltrare. Filtratul de cultură 
a fost centrifugat la 4000-6000 r.p.m. timp de 20 minute. Sedimentarea complexului 
amilolitic din lichidul cultural al micromicetei s-a realizat cu alcool etilic (AE) de 96% 
răcit pînă la -15°C. Activitatea amilolitică în lichidul cultural şi în preparatul enzimatic 
obţinut a fost dozată prin metoda colorimetrică cu iod [5 (p. 57-62)].

Au fost studiaţi următorii indici ai procesului de sedimentare: concentraţia 
solventului, durata de contact lichid cultural-solvent, concentraţia ionilor de calciu, 
temperatura mediului de reacţie, valoarea optimă a pH-ului mediului de sedimentare.
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Rezultate şi discuţii

a) Stabilirea concentraţiei optime de solvent

Sedimentarea complexului enzimatic cu alcool etilic 96% permite obţinerea 
preparatelor enzimatice cu gradul de puri care 10x. 

Pentru a stabili concentraţia optimă de alcool etilic, ce ar asigura o sedimentare 
e cientă a enzimelor amilolitice din lichidul cultural al micromicetei Aspergillus niger 
33-19 CNMN FD 02A au fost testate următoarele rapoarte lichid cultural : alcool 
etilic 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, durata de contact în aceste experienţe a constituit 2 ore, 
temperatura mediului de sedimentare +4 - +5°C. Precipitatul obţinut a fost separat prin 
centrifugare timp de 20 min. la 6000 r.p.m., spălat cu alcool etilic şi uscat în exicator 
deasupra CaCl

2
, la temperatura camerei timp de 2 zile. Cantitatea preparatului s-a 

determinat prin cântărire. Activitatea amilolitică a preparatului obţinut s-a exprimat în 
u/g ( gura 1).

Fig. 1. Dependenţa randamentului preparatului enzimatic amilolitic de concentraţia 
solventului (durata de contact – 2 ore, temperatura mediului de sendimentare +4 - +5°C). 
u-unităţi convenţionale.

Dozarea masei precipitatului constată creşterea randamentului de preparat odată 
cu creşterea concentraţiei de alcool. Cantitatea maximă de preparat a fost obţinută 
la raportul LC:AE – 1:4 şi a constituit respectiv 3,50 g/l. Cea mai înaltă activitate 
enzimatică: 3605,26 u/g a fost stabilită în fracţiile de preparat enzimatic obţinute la 
rapoartele LC:AE – 1:3, 1:4. 

Fracţiile sedimentate la concentraţii mai mici de alcool - cu 1 şi 2 volume marchează 
randament redus în masă – sub valoarea de 1,5 g/l de precipitat. Activitatea amilolitică 
a acestor fracţii înregistrează valorile 2273,52 - 2442,91 u/g, reprezentând circa 65% 
din randamentul activităţii enzimatice a preparatului obţinut la concentraţii sporite 
de alcool - 3 şi 4 volume. Mărirea concentraţiei alcoolului în continuare conduce la 
diminuarea randamentului atît de masă cît de activitate enzimatică. Astfel, la raportul 
LE:AE – 1:5 cantitatea de preparat a constituit 3,0 g/l, iar activitatea enzimatică – 
3282,33 u/g. 
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E cacitatea procesului tehnologic la scară industrială se evaluează după indicele 
unităţilor de activitate la volum de lichid cultural procesat. Calculele după acest 
parametru în experienţele montate marchează valoarea maximă a cantităţii de unităţi 
de activitate la un litru de lichid cultural – 12618,41 u/l la sedimentarea cu 4 volume 
de alcool (tabelul 1).

Tabelul 1. Randamentul unităţilor de activitate la sedimentarea preparatului amilolitic 
cu diferite volume de solvent

Raportul 
LC:AE

Masa preparatului 
(g/l)

Activitatea 
amilolitică (u/g)

Randamentul 
(u/l)

1:1 1,28 2273,52 2910,11
1:2 1,31 2442,91 3200,21
1:3 2,50 3605,26 9013,15
1:4 3,50 3605,26 12618,41
1:5 3,00 3282,33 9846,99

b ) Stabilirea duratei optime de contact lichid cultural – solvent

La următoarea etapă de cercetare a fost evaluată in uenţa duratei de contact solvent-
lichid cultural (0,5, 1, 2, şi 24 ore) asupra e cienţei sedimentării. Sedimentarea a fost 
efectuată cu 4 volume de alcool la temperatura +4 - +5°C. Rezultatele obţinute sunt 
re ectate în  gura 2.

Fig. 2. Randamentul preparatului enzimatic în funcţie de durata de contact lichid cultu-
ral-solvent (raportul LC:AE-1:4, temperatura mediului de sendimentare +4 - +5°C).

Activitatea amilolitică s-a manifestat la cote înalte în probele a ate în contact 
cu solventul timp de o oră: valoarea activităţii amilazelor a alcătuit 3812,75 u/g, 
randamentul precipitatului de 3,75 g/l. Contactul alcool-lichid cultural timp de 30 
min nu asigură sedimentarea completă a enzimelor, deşi activitatea lor a constituit 
3229,22 u/g, masa constituind 2,54 u/g. După 2 ore de contact masa sedimentului se 
menţine la nivelul valorii înregistrate în proba recuperată timp de 1 oră, activitatea 
enzimatică  ind nesemni cativ mai inferioară – 3605,21 u/g. Menţinerea amestecului 
timp îndelungat – 24 ore a condus la creşterea cantităţii de preparat până la 4,34 g/l şi 
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diminarea activităţii amilolitice cu 15 %, activitatea enzimatică constituind 3119,23 
u/g. Calculele randamentului unităţilor de activitate la 1L lichid cultural sunt sumate 
în tabelul 2.

Tabelul 2. Randamentul în unităţi de activitate la volum de lichid cultural în funcţie de 
durata contactului lichid cultural:solvent

Durata de sedimen-
tare (ore)

Masa preparatului 
(g/l)

Activitatea 
amilolitică (u/g)

Randamentul 
(u/l)

0,5 2,54 3229,22 8202,23
1 3,75 3812,75 14297,81
2 3,73 3605,21 13447,43

24 4,34 3119,23 13537,45

Rezultatele obţinute după acest parametru evidenţiază durata de sedimentare 1 oră 
ca  ind cea mai favorabilă şi care asigură e cacitatea economică a tehnologiei nu numai 
prin randamentul maxim ale unităţilor de activitate la volum de producere-14297,81 
u/l, dar şi prin reducerea considerabilă a duratei proceselor din ciclul tehnologic.

S-a constatat că durata de contact lichid cultural - alcool eltilic, ce asigură recuperarea 
maximă a complexului amilolitic sintetizat de micromiceta Aspergillus niger 33-19 
CNMN FD 02A şi reducerea considerabilă a duratei procesului de sedimentare este 1 
oră.

c) Randamentul preparatului enzimatic în funcţie de prezenţa stabilizatorilor

Prezenţa unor ioni ai metalelor în mediu in uenţează procesul de sedimentare a 
enzimelor (viteza de sedimentare, structura precipitatului, reduce volumul solventului). 
În acelaşi timp excesul de electroliţi în mediu duce la inactivarea parţială a enzimelor. 
Goldberg J. D., Rani Gupta demonstrează că enzimele pot   stabilizate cu ajutorul 
ionilor bivalenţi, rol major asupra activităţii şi termostabilităţii enzimelor amilolitice 
exercitând ionii de Ca2+, astfel cum amilazele prezintă metaloenzime ce conţin în 
calitate de cofactor ionul de Ca2+ (de la 1 pînă la 30 gram-atom de Ca2+ la o moleculă 
de enzimă) [3, 4]. Efectul exercitat de ionii de Ca2+ asupra procesului de sedimentare a 
amilazelor din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A s-a 
studiat prin adiţionarea acestuia (sub formă de clorură) în concentraţiile – 0,05, 0,10, 
0,15, 0,20, 0,25 % la amestecul LC:AE. Martor a servit activitatea amilolitică şi masa 
preparatului sedimentat în lipsa ionilor de Ca2+. In uenţa cationilor de Ca2+ asupra 
randamentului preparatului amilolitic sunt re ectate în tabelul 3 şi  gura 3.

În condiţiile experienţei, acumularea preparatului în mediul de sedimentare este direct 
proporţională cu concentraţia ioniloir de calciu. Astfel, odată cu sporirea concentraţiei 
ionilor de Ca2+ în diapazonul 0,1-0,25% a crescut şi cantitatea precipitatului de la 4,57 
g/l pînă la 5,52 g/l (tabelul 3). Masa maximă de preparat din mediul de sedimentare s-a 
obţinut în fracţia cu concentraţia ionilor de calciu de 0,25% şi a constituit 5,52 g/l. În ce 
priveşte activitatea amilolitică a preparatului, nivel superior s-a determinat în mostra de 
preparat sedimentată în prezenţa ionilor de Ca2+ în concentraţie de 0,05%, constituind 
4105,42 u/g depăşind activitatea în proba martor numai cu 7,7% (3812,77 u/g). 

Clorura de calciu în limitele concentraţiei 0,1-0,2% nu in uenţează activitatea 
amilazelor, aceasta rămînînd la nivelul martorului. Creşterea concentraţiei CaCl

2
 pînă 

la 0,25% conduce la inhibarea evidentă a activităţii enzimatice. Calculul randamentului 
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unităţilor de activitate la volum (1 l) de lichid cultural constată maxima de 20779,62 u/l 
în mostrele sedimentate în prezenţa CaCl

2 
în concentraţie de 0,2%. Rezultatele obţinute 

sunt în concordanţă cu datele existente în literatură. 

Tabelul 3. Randamentul în unităţi de activitate enzimatică la sedimentarea preparatului 
amilolitic la volum de lichid cultural în funcţie de durata sedimentării

Concentraţia cation-
ilor Ca2+ (%)

Masa preparatului 
(g/l)

Activitatea 
amilolitică (u/g)

Randamentul 
(u/l)

0 3,52 3812,77 13420,95

0,05 3,90 4105,42 16011,16

0,1 4,57 3812,77 17424,38

0,15 5,10 3812,77 19445,15

0,2 5,45 3812,77 20779,62

0,25 5,52 1802,63 9950,55

Fig. 3. In uenţa cationilor de Ca2+ asupra randamentului preparatului amilolitic din 
lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A (raportul LC:AE – 
1:4, durata de contact – 1 oră, temperatura mediului de sendimentare +4 - +5°C, )

d) Dependenţa procesului de sedimentare a enzimelor amilolitice de 
temperatură

Un alt parametru ce in uenţează nivelul de recuperare a enzimelor amilolitice din 
lichidul cultural este temperatura mediului de sedimentare. Stabilirea temperaturii 
optime procesului de recuperare a amilazelor din lchidul cultural a fost evaluat prin 
precipitarea enzimelor din lichidul cultural la valorile de temperatură +5, +10 şi +20°C, 
cu aplicarea parametrilor de sedimentare optimi selectaţi anterior. Recuperarea maximă 
a enzimelor amilolitice din lichidul cultural are loc la 5°C. Nivelul activităţii amilolitice 
şi masa preparatului au constituit respectiv 3905,26 u/g şi 3,6 g/l. Creşterea temperaturii 
pînă la 10-20°C conduce la diminuarea nivelului activităţii cît şi a masei de preparat. 
Rezultatele sunt susţinute de însuşirile proteinelor şi în special a proteinelor-enzime [6, 
7]. Rezultatele investigaţiilor sunt re ectate în  gura 4. 
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Fig. 4. Dependenţa randamentului preparatului enzimatic amilolitic de temperatura 
de sedimentare (raportul LC:AE – 1:4, durata de contact – 1 oră, concentraţia ionilor 
de Ca2+ - 0,2%)

e) Determinarea pH-ului optim de sedimentare a complexului amilolitic

În experienţele de determinare a pH-ului optim de recuperare a complexului 
amilolitic din lichidul cultural al micromicetei Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A 
s-a studiat in uenţa valorilor de pH în limitele 2,0-9,0. Ajustarea pH-ului lichidului 
cultural s-a efectuat cu soluţii de HCl şi NaOH (0,1n). Procesul sedimentării s-a realizat 
în condiţiile parametrilor optimi determinaţi: sedimentarea – cu 4 volume de alcool 
(96%), durata de contact 1 oră, concentraţia ionilor de Ca2+ de 0,2%, temperatura - 5°C. 
Rezultatele obţinute sunt re ectate în  gura 5. 

Fig. 5. Dependenţa randamentului preparatului enzimatic amilolitic de valoarea 
pH-ului mediului de sedimentare (raportul LC:AE – 1:4, durata de contact – 1 oră, 
concentraţia ionilor de Ca2+ - 0,2%, temperatura mediului de sendimentare +4 - +5°C)

Valori superioare, atât a activităţii amilolitice cât şi a masei preparatului obţinut au 
fost relevate în probele sedimentate la pH-ul 6,0-7,0. Conform unor cercetători  ocularea 
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evidentă a proteinelor are loc la valoarea pH-ului apropiată punctului izoelectric al 
lor. Cercetările electroforetice au demonstrat, că punctul izoelectric al amilazelor 
fungice se a ă în regiunea pH-7,5 [6]. Activitatea amilazelor obţinută la valoarea de 
pH 7,0 a constituit 4850,48 u/g. La această valoare de pH a fost detectată şi cea mai 
mare cantitate de precipitat - 3,98 g/l. pH-ul acid (2,0; 3,0; 4,0) sau bazic (8,0, 9,0) nu 
asigură sedimentarea deplină a amilazelor, înregistrîndu-se o diminuare semni cativă 
a activităţii enzimatice, cît şi a randamentului de masă, acestea constituind respectiv 
945,63-2113,96 u/g şi 1,44-2,96 g/l. Astfel, experimental s-a stabilit, că valoarea optimă 
a pH-ului mediului de sedimentare este 7,0.

Prin investigaţiile întreprinse s-au selectat parametrii optimi de sedimentare ce 
asigură recuperarea maximă a enzimelor amilolitice din lichidul cultural al tulpinii 
Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A. 

Concluzii

Experimental au fost stabiliţi parametrii optimi de recuperare a complexului - 
amilolitic din lichidul cultural al tulpinii Apergillus niger 33-19 CNMN FD 02A, indicii 
întrunind valorile: raportul lichid cultural:alcool etilic (96%) 1:4; durata de sedimentare 
– 1 oră; concentraţia clorurii de calciu – 0,2%; temperatura mediului de reacţie - +5˚C; 
aciditatea activă – 7,0.

Randamentul maxim de unităţi enzimatice la volum de lichid cultural la - 
realizarea procesului de sedimentare în regimurile stabilite constituie 20779,6 u/l.
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