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VARIABILITATEA SPONTANĂ A TULPINII Penicillium funiculosum - 
PRODUCĂTOR DE CATALAZĂ

Sîrbu Tamara

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere

Pentru obţinerea preparatelor enzimatice se utilizează pe larg microorganismele, 
fapt determinat de viteza mare de creştere a acestora, posibilitatea prognozării 
componenţei enzimatice a preparatelor prin selectarea tulpinilor noi de producători şi 
crearea condiţiilor optime de biosinteză. Ca perspectivi producători de enzime sunt 
considerate micromicetele [2, 6 ,8].

Micromicetele testate ca producători sunt izolate din natură (sol, apă, aer, de pe 
rădăcini de plante ş.a.). Variabilitatea naturală a populaţiei este caracteristică atât 
tulpinilor noi izolate, cât şi celor păstrate în colecţii, exprimată mai intens  la cele noi 
izolate. Variabilitatea culturii se manifestă prin  particularităţile morfologice, culturale, 
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biosintetice ale coloniilor ce alcătuiesc populaţia. Coloniile unei culturi se deosebesc 
după viteza de creştere, formă, dimensiuni, culoarea miceliului aerian şi a celui de 
substrat, sporulare, proprietatea de a colora sau nu mediul agarizat de cultivare, precum 
şi prin gradul de activitate enzimatică [7 - 10]. 

Este cunoscut faptul, că tulpinile – producători de substanţe bioactive în timpul 
conservării, cît şi peste o durată de timp îşi pierd proprietăţile de producător. Una din 
cauze este disocierea culturii în diverse variante active şi neactive.  Coloniile tipice ale 
populaţiei ce alcătuiesc majoritatea, de regulă, sunt mai active în comparaţie cu cele 
modi cate morfologic. Conform datelor din literatură există o dependenţă între tipul 
morfologic al culturii şi activitatea biosintetică [1, 11, 18, 19].

Păstrarea proprietăţilor iniţiale ale tulpinilor producători de substanţe bioactive 
depinde în mare parte de selectarea şi optimizarea mediilor de păstrare şi cultivare. 
Rata mutaţiilor spontane poate   in uenţată de numeroşi factori  zici, chimici sau 
genetici, caracteristici umui mediu  x. În condiţii concrete de mediu, precum şi la 
schimbarea lor, apar variante care s-au adaptat complet la condiţii, iar caracteristicile 
dobândite în cursul procesului de adaptare sunt transmise generaţiilor următoare. De 
asemenea, prezenţa în mediu a unei mari diversităţi de produşi chimici poate in uenţa 
rata mutaţiilor [3, 5, 15].

Studierea cauzelor ce duc la instabilitate moleculară, permite de a găsi  modalitatea 
de stabilizare a caracterelor principale ale microorganismelor, astfel  micşorând rata 
celor neactive. Una din metodele de diminuare a apariţiei coloniilor neactive este 
utilizarea substanţelor antimutagene. Astfel, la tulpina Penicillium chryzogenum, rata 
mutaţiilor care afectează forma, mărimea, suprafaţa şi culoarea coloniilor este mai 
mică, dacă în mediul nutritiv de cultivare este prezent compusul nitrometilurina, în 
concentraţie de 0,5%. In absenţa acestui compus în mediul de păstrare şi cultivare, rata 
mutaţiilor spontane şi induse sporeşte [17].

Studierea variabilităţii culturii permite de a stabili în populaţie cel mai perspectiv 
tip de colonii şi de a selecta cea mai activă şi stabilă variantă a tulpinii -  producător, 
pentru păstrarea  şi înbunătăţirea proprietăţilor iniţiale ale producătorului.

Astfel, în rezultatul studierii variabilităţii spontane a tulpinilor Penicillium 
funiculosum şi Penicillium adametzii ЛФ F 2044 – producenţi de glucozooxidază, 
au fost selectate variante stabile, care se deosebesc după particularităţile morfologice 
şi biochimice, posedă o activitate glucozooxidazică ce depăşeşte activitatea tulpinii 
iniţiale de 2 – 3 ori [12, 13]. 

Reieşind din cele menţionate, scopul cercetărilor a fost studierea variabilităţii 
spontane a tulpinii Penicillium funiculosum - 06 – potenţial producător de catalază 
şi selectarea variantei tulpinii ce posedă o activitate enzimatică superioară tulpinii 
iniţiale.

Materiale şi metode de cercetare

Ca obiect de cercetare a servit tulpina Penicillium funiculosum, selectată anterior 
ca potenţial producător de catalază. Studierea variabilităţii spontane a micromicetei 
şi selectarea variantei cu potenţial de sinteză sporită  a catalazei s-a realizat în cutii 
Petri pe diferite medii agarizate [7]. Particularităţile morfologice şi culturale ale 
coloniilor selectate au fost studiate vizual şi la microscop [16]. Сuloarea miceliului şi 



138

a substratului a fost determinat conform scării culorilor Bondarţev [4]. Determinarea 
activităţii  catalazei s-a efectuat prin metoda titrimetrică [14]. 

Studiul variabilităţii naturale a fost efectuat pe mediile agarizate Czapek, Raistrich 
şi malţ-agar. Inocularea tulpinii pe cutii Petri a fost efectuată cu suspenzie apoasă de 
spori a culturii intens sporulente de 10-14 zile. Diluţiile suspenziei de spori au fost 
efectuate în aşa mod, ca pe cutie să  e 20-30 colonii.  Coloniile au fost examinate 
vizual şi sub microscop. Drept criteriu de selecţie a servit viteza de creştere, intensitatea 
sporulării, culoarea miceliului aerian şi a celui de substrat, dimensiunile coloniilor, 
prezenţa sau lipsa exudatului, colorarea sau nu a mediului agarizat, cât şi activitatea 
catalazei.

În prima generaţie de pe toate mediile au fost selectate coloniile ce se deosebeau 
după particularităţile morfologice şi culturale, apoi au fost încubate în tuburi agarizate 
şi cultivate timp de 14 zile la temperatura 28oC. Paralel variantele selectate au fost 
cultivate submers, pentru determinarea activităţii catalazei. Cele ce posedă o activitate 
catalazică mai înaltă decît martorul au fost selectate. Variantele tulpinii cu activitate 
stabilă au fost selectate pe parcursul a 5 generaţii consecutive. 

În a doua generaţie au fost selectate variantele a căror activitate catalazică depăşea 
activitatea martorului. In a 3 generaţie au fost selectate variantele stabile, activitatea 
catalazică a cărora depăşeşte martorul cu 20 %. În a 4 generaţie au fost selectate 3 
variante stabile, ce  manifestau cea mai înaltă activitate a catalazei faţă de martor. În a 
5 generaţie a fost selectată o variantă stabilă morfologic şi cultural şi care manifestă сel 
mai înalt potenţial de sinteză a catalazei. 

Pentru determinatea activităţii catalazei, variantele selectate au fost cultivate submers  
în baloane Erlenmayer de 500 ml  a cîte 100 ml mediu nutritiv cu următoarea compoziţie 
(%): KNO

3
 – 0,5; glucoză – 4,0; NaH

2
PO

4
 – 0,15; K

2
HPO

4
 – 0,25; MgSO

4
x7H

2
O – 

0,05; FeSO
4
x7 H

2
O – 0,001; CaCO

3
 – 0,2; extract de drojdii – 0,5, pe agitator rotativ 

cu 180 - 200 r.p.m., la temperatura de 28oC, timp de 6 zile. pH-ul iniţial al mediului 
de cultivare -6,0 -6,2. Drept martor a servit tulpina iniţială. Activitatea enzimatică a 
fost determinată în lichidul cultural. Separarea lichidului cultural de biomasă a fost 
efectuată prin  ltrare. 

Rezultate şi discuţii

Studiul variabilităţii spontane a culturii Penicillium funiculosum, cultivată pe 
diferite medii agarizate, a demonstrat, că populaţia ei este alcătuită din mai multe tipuri 
de colonii. Comun pentru toate tipurile de colonii este forma sferică şi mirosul tipic de 
mucegai. 

La cultivarea tulpinii pe mediul malţ-agar ea formează 4 tipuri de colonii: 
Martor – diametrul 3 - 4 cm, culoarea verde-gălbuie, bombate. Sporularea moderată. 

La centru hife mai lungi împletite spongios, de culoare galben-roz. Marginea cu o 
bordură incoloră (3 - 5 mm). Reversul de culoare castanie, marginea (3-4mm) mai 
deschisă.  

I tip – 4 - 5 cm, culoarea verde-galben cu nuanţe violete, bombate, pufoase şi foarte 
sporulente. Conidioforii foarte lungi. La centru hife împletite spongios au o nuanţă 
cărămizie. La margine o bordură de culoare galbenă (5mm). Reversul de culoare 
castanie mai intensă în centru. 
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II tip – 4,5 - 5,5 cm, culoarea verde, aproape plate, în partea centrală sunt hife 
împletite spongios de culoare violet-roz. Foarte sporulente. Marginea netedă de culoare 
gălbuie (5 mm). Reversul de culoare roşietică-castanie.  

III tip – 2 - 3 cm, culoarea verde-gălbuie, aproape plate cu o ridicătură de hife la 
centru  de culoare cărămizie. Slab sporulate. La marginea coloniei bordură incoloră 
(3mm). Reversul compact, de culoare cărămizie, mai intensă spre centru.

IV tip – 4,5 - 5,5 cm, culoarea verde-deschis (smarald), la centru cu nuanţe de roz, 
pufoase, bombate. Hifele lungi împînzite spongios. Foarte sporulente. La margine o 
bordură galben-verzuie (5 mm). Reversul compact, de culoare castanie cu marginea 
cărămizie. 

 Pe mediul Czapek tulpina formează 4 tipuri de colonii:
Martor – 2,5 - 3 cm, culoarea verde catifelată, la mijloc puţin bombate cu nuanţe roz-

violet. Hifele împletite spongios încep de la marginea coloniei. Sporularea moderată. 
La margine este o bordură incoloră (2 - 3 mm). Reversal compact de culoare brun cu 
marginea galbenă.

I tip – 1,5 - 2,5 cm, culoarea verde-închis, puţin bombate, la centru hife lungi 
împînzite spongios cu nuanţe de culoarea roză. Sporularea intensă. Marginea netedă 
cu o bordură de culoare galbenă. Reversul compact, de culoare castanie, mai întunecat 
la centru. 

II tip – 3 - 4 cm, culoare verde-gălbui, la centru cu nuanţe violete, bombate, foarte 
pufoase. Hifele lungi împletite spongios încep de la marginea coloniei. Sporularea 
foarte intensă. Marginea netedă cu o bordură incoloră. Reversul compact de culoare 
cafenie-cărămizie.

III tip – 2 - 3 cm, culoarea galben-verde, la centru cu nuanţe violet-roz, bombate 
la mijloc. Marginea cu o bordură galbenă de 3 mm. Sporularea moderată. Reversul 
compact de culoare castaniu închis. 

IV tip – 1 - 2 cm, culoarea verde-închis la centru cu nuanţe de roz, bombate, pufoase. 
Marginea cu o bordură incoloră. Sporularea slabă. Reversul compact de culoare violet-
întunecat.

Pe mediul Raistrik tulpina formează 4 tipuri de colonii:
martor – 3 - 3,5 cm; culoarea galben-verzuie, pufoase, la centru cu nuanţe de roz, 

bombate, foarte sporulate. Marginea cu o bordură galbenă de 3-5 mm. Hifele împletite 
spongios. Reversul compact de culoare castanie.

I tip – 2 - 3 cm, culoarea galben-verzuie, la centru cu nuanţă cărămizie. Sporularea 
moderată. Marginea netedă cu o bordură incoloră de 2-3 mm. Reversul de culoare 
violetă.

II tip – 1 - 2 cm, culoarea galben-verzuie, la centru cu nuanţe violet-roz. Hifele 
împleticite foarte dens. Sporularea slabă. Marginea netedă cu o bordură galbenă. 
Reversul de culoare cărămizie la centru cafenie. 

III tip – 4 - 5 cm, culoarea verzuie, pufoase, bombate, la centru cu nuanţe de roz. 
Foarte sporulente. Hifele sunt împletite spongios de la marginea coloniei. Marginea cu 
o bordură incoloră. Reversul de culoare cafenie.             

IV tip -3 - 4 cm, culoarea galbenă, la centru cu nuanţe de roz. Hifele împletite 
spongios, bombate, foarte sporulate. La margine o bordură incoloră de 5 mm. Reversul 
de culoare caferie.  
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 Din  ecare tip de colonii au fost selectate variante ale tulpinii care mai apoi au 
fost inoculate pe medii agarizate cît şi submers. Drept control au servit coloniile tipice 
ce constituie majoritatea populaţiei tulpinii Penicillium funiculosum. Rata procentuală 
a coloniilor de diferite tupuri selectate de pe mediile agarizate comparativ cu cea a 
coloniilor tipice este mult mai mică (tabelul 1). 

Tabelul 1. Rata procentuală a tipurilor de colonii a tulpinii Penicillium funiculosum pe 
diferite medii agarizate

Mediul 
agarizat

Tipurile de colonii, %
Martor I tip II tip III tip IV tip

Malţ-agar 72 14 4 7 3
Czapek 68 16 10 4 2
Raistrik 75 10 5 7 3

Astfel, procentul coloniilor tipice pe mediile agarizate constituie 68 – 75 % din 
numărul total de colonii, iar variantele modi cate morfologic – 25 – 32%.

Stabilitatea capacităţii de biosinteză a catalazei în variantele selectate a fost                                                                                  
veri cată în 5 generaţii consecutive. În prima generaţie au fost selectate mai multe 
variante, ce se deosebeau atât după particularităţile morfologice, cât şi culturale. Cele 
mai active variante selectate, după potenţialul de sinteză a catalazei, sunt prezentate în 
 gura 1.

Figura 1. Activitatea catalazică a celor mai active variante a tulpinii Penicillium 
funiculosum  selectate în 1 generaţie (% faţă de martor). Notă: Variantele selectate de pe 
mediile: malţ-agar  – 1 - 4; Czapek – 5 - 8 ; Raistrik – 9 - 12.

Conform rezultatelor prezentate în figura 1, putem constata, că din 12  variante, în  
9  s-a înregistrat o activitate enzimatică mai înaltă faţă de martor. Cu potenţial enzima-
tic mai înalt s-au dovedit a   cele selectate de pe mediile malţ-agar şi Raistrik. Astfel, 
variantele 2 şi 4, selectate de pe mediul malţ-agar posedă o activitate enzimatică ce 
depăşeşte valoarea martorului  respectiv cu  50,0 % şi 42,0 %, iar variantele 11 şi 12, se-
lectate de pe mediul Raistrik cu 41,7 şi respectiv 12,5%. Activitatea catalazei în varian-
tele selectate de pe mediul Czapek (variantele 5 şi 8) depăşeşte martorul cu 8,3 - 18,8 
%. Din cele menţionate putem concluziona, că din variantele selectate de pe mediul 
malţ-agar 7% sunt neactive (III tip), înregistrând o activitate a catalazei ce constituie 
numai 81,3%, iar 14% din ele manifestă o activitate enzimatică la nivelul martorului. 
Astfel, dintre variantele selectate de pe acest mediu numai 7 % manifestă o activitate 
catalazică mai înaltă decât martorul (tipul II şi IV) şi prezintă interes biotehnologic. 
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Aceiaşi legitate se observă şi pe mediul Raistric, variantele ce sunt reprezentate de tipu-
rile de colonii I şi II, manifestă o activitate catalazică mai scăzută decât martorul (93,8 
% şi 87,5 %) iar variantele reprezentate de tipurile III şi IV - o activitate enzimatică mai 
înaltă (141,7% şi 112,5%).  Cele ce au manifestat o activitate mai înaltă faţă de martor 
în prima generaţie, în a 2 generaţiie au fost inoculate în cutii Petri pe aceleaşi medii 
agarizate. Examinând coloniile s-a constatat, că variantele selectate şi-au păstrat atât 
particularităţile morfologice, culturale cât şi cele biosintetice. 

Atât variantele selectate de pe mediul malţ-agar, 2 şi 4, cât şi varianta 11, selectată 
de pe mediul Raistrik, şi-au păstrat proprietăţile de sinteză a catalazei, manifestând o 
activitate enzimatică ce depăşeşte martorul, respectiv cu 59 %, 44 % şi 53 %. Activitatea 
catalazei la variantele selectate de pe mediul Czapek, deasemenea este stabilă morfologic 
şi cultural. Evaluând variantele după proprietăţile de sinteză a catalazei, 3 manifestă o 
activitate catalazică stabilă, valoarea lor depăşind martorul cu 6 – 17, 7 %. Excepţie 
făce doar varianta 8, activitatea catalazică a căreia a diminuat şi constituie doar 98% 
faţă de martor ( gura 2). 

Figura 2. Activitatea 
catalazică  a variantelor 
tulpinii Penicillium fu-
niculosum  selectate în a 
2 generaţie (% faţă  de 
martor).

Conform rezultatelor obţinute s-a constatat, că din 8 variante, selectate după a doua 
generaţie, numai 3 manifestă o activitate catalazică ce depăşeşte martorul cu 20%. 
Acestea au fost studiate în a treia generaţie.

Examinarea variantelor selectate în a treia generaţie a demonstrat, că  particularităţile 
morfologice sunt stabile şi îşi menţin activitatea enzimatică înaltă ( gura 3). Astfel, 
activitatea catalazei la varianta 2, selectată de pe mediul malţ-agar, depăşeşte martorul 
cu 81,4 %, iar varianta 4 cu 67,4 %. La acelaşi nivel se menţine sinteza catalazei 
la varianta 11, selectată de pe mediul Raistrik, valoarea activităţii enzimatice   ind 
superioară martorului cu 70,3%.

În a patra generaţie au fost selectate aceleaşi 3 variante stabile din punct de vedere 
morfologic, cultural şi  ziologic. Evaluarea variantelor 2 şi 4, selectate de pe mediul 
malţ-agar, şi 11, selectată de pe mediul Raistric, după criteriul de sinteză a catalazei 
a demonstrat o activitate ce nu se deosebeşte practic de activitatea obţinută în a treia 
generaţie. Rezultatele prezentate în  gura 4 ne indică, că activitatea catalazică a 
variantelor 2 şi 4 constituie respectiv 182,7%; 168,8%, iar a variantei 11 - 171,1% 
faţă de martor. Aceste rezultate con rmă stabilitatea variantelor selectate în a patra 
generaţie.
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Figura 3. Activitatea 
catalazei la cele mai 
active variante a  tulpinii
Penicillium funiculosum
selectate în a 3 generaţie (% 
faţă de martor).

Figura 4. Activitatea ca-
talazei la variantele  tulpinii
Penicillium funiculosum  se-
lectate  în a 4 generaţie (% 
faţă de martor).

Pentru cercetările ulterioare, în a 5 generaţie a fost selectată varianta 2 -  Penicillium 
funiculosum - 02, cu cel mai înalt potenţial de sinteză a catalazei (182,7 % faţă de martor). 
Examinarea coloniilor variantei selectate au con rmat stabilitatea particularităţilor 
morfologice şi culturale. 

Astfel, varianta Penicillium funiculosum - 02, cultivată pe diferite medii agarizate 
se deosebeşte de tulpina iniţială. Cultivată pe mediul malţ–agar formează colonii mari 
de 4,5 - 5,5 cm, bombate, hifele împletite spongios, marginea netedă. Foarte sporulente. 
Miceliul se dezvoltă rapid. Măciuliile conidiale abundente, conglomerate. Culoarea la 
început galbenă – verde, apoi verde de smarald, la mijloc culoarea cărămizie cu nuanţe 
de roz. Marginea netedă cu bordură galbenă (0,5 cm). Apar picături unice de exudat de 
culoare portocaliu – roz. Sporii numeroşi cu marginea netedă. Miros tipic de mucegai. 
Reversul la început de culoare roşietică, apoi castanie. Marginea cărămizie de 0,5 cm. 
Nu colorează substratul. 

Pe mediul Czapek coloniile sunt plate puţin bombate la mijloc, marginea netedă. 
Diametrul coloniilor 2,5 – 3,5 cm. Culoarea verde-gălbuie, treptat devine verde închis. 
Spre centru hife mai lungi împletite spongios cu nuanţe de culoare roză – cărămizie 
care se schimbă în violet. Marginea incoloră de 0,3 – 0,5 cm. Măciuliile conidiale 
abundente, verzi. Sporii rotunzi cu marginea netedă. Reversul de culoarea cărămizie 
sau galbenă. Marginea galbenă. Miros tipic de mucegai.

Pe mediul Raistric coloniile sunt bombate (3 – 3,5 cm), foarte pufoase şi sporulente, 
hifele împleticite spongios, înălţimea coloniei – 0,5 cm, marginea netedă. Culoarea la 
început galbenă, apoi galben – verzuie. La mijloc cu nuanţe de roz. Picături  unice de 
exudat de culoare portocalie. Măciuliile conidiale abundente. Spori numeroşi, rotunzi 
cu marginea netedă. Reversul de culoare vişinie sau castanie – închis. Miros tipic de 
mucegai.
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Concluzii

Studiul variabilităţii naturale a tulpinii Penicillium funiculosum a demonstrat, că 
populaţia acestei culturi este alcătuită din 4 tipuri de colonii.

Veri carea stabilităţii variantelor selectate ale tulpinii varianta Penicillium 
funiculosum pe parcursul a patru generaţii a permis evidenţierea a 3 variante, activitatea 
enzimatică a cărora constituie 182,7 %, 168,8 % şi 171,1% faţă de martor.

În calitate de  producător perspectiv de catalază a fost selectată varianta Penicillium 
funiculosum - 02, ce posedă o activitate catalazică superioară martorului cu 82,7%.
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PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE ALE PREPARATULUI 
ENZIMATIC PECTOLITIC OBŢINUT DIN LICHIDUL CULTURAL 

AL TULPINII PENICILLIUM VIRIDE CNMN FD 04 P
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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 3,5-
6,0), 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 re ectate 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]. 


