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REZUMAT 
Au fost evaluate în vederea stabilirii activității enzimatice (amilolitice, 

celulozolitice și proteolitice) un număr de 16 probe: 1 probă vegetală, 2 
monoculturi de bacterii lactice (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
plantarum și Lactobacillus casei), 7 tulpini de Bacillus subtilis și 5 tulpini de 
Bacillus licheniformis. Metodele utilizate pentru determinarea activității 
enzimatice au fost: Metoda Hostettler, pentru determinarea activității 
amilolitice, metoda Petterson și Porath și metoda Anson modificată pe 
substrat de caseină, pentru determinarea activității proteolitice. Scopul 
acestor lucrări, a fost acela de a stabili dacă tulpinile selecționate pot fi 
utilizate ca bioaditivi furajeri în hrana monogastricelor în vederea 
îmbunătățirii gradului de degradare a ingredientelor furajere prin adaos de 
biopreparate cu microorganisme vii, producătoare de enzime exogene sau 
prin adaos de preparate enzimatice de natură vegetală. 

Din rezultatele obținute s-au constatat următoarele: proba vegetală nu 
conține enzime amilolitice și produce o cantitate nesemnificativă de enzime 
celulozolitice și deci nu poate fi utilizată ca aditiv furajer; tulpina de 
Lactobacillus acidophilus nu produce nici o enzimă exogenă, deci nu poate fi 
utilizata ca aditiv furajer pentru îmbunătățirea degradării hranei; tulpinile 
de Lactobacillus plantarum și Lactobacillus casei nu produc enzime 
amilolitice, dar au activitate celulozolitică redusă: Lactobacillus plantarum 
1,5 și Lactobacillus casei 0,34-0,35. In acest caz, tulpina Lb. plantarum ar 
putea fi folosită în biopreparate microbiene, pentru îmbunătățirea 
digestiei, dar Lb. casei nu prezintă importanță din acest punct de vedere. In 
ceea ce privește producerea de proteaze, toate cele 12 tulpini selecționate 
(7 tulpini de Bacillus subtilis și 5 tulpini de Bacillus licheniformis) prezintă 
activitate proteazică cu valori cuprinse între 4 și 5 (Bacillus subtilis) și 4 și 
28 (Bacillus licheniformis), toate aceste tulpini fiind recomandate, pentru 
utilizare ca bioaditivi în hrana monogastricelor. 

Cuvinte cheie: monogastrice, alimentație, bioaditivi furajeri, bacterii 
lactice 
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SUMMARY 
Sixteen samples of microorganisms were assayed for their amylolytic, 

cellulolytic and proteolytic activity: 1 plant sample, 2 lactic bacteria 
monocultures (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum and 
Lactobacillus casei), 7 Bacillus subtilis strains and 5 Bacillus licheniformis 
strains the enzymatic activity was assessed with the Hostettler method for 
the amylolytic activity, the Petterson and Porath method, and the modified 
Anson method on casein substrate for the proteolytic activity. The purpose 
of the work was to determine whether the selected strains can be used as 
feed bioadditives in the diet formulations for monogastric animals, with the 
view to enhance the degradability of the feed ingredients by 
supplementation with live microorganisms producing exogenous enzymes 
or by supplementation with vegetal enzymatic preparations. 

The results of the experiments that the vegetal enzymatic preparation 
doesn’t contain amylolytic enzymes and that it produces an insignificant 
amount of cellulolytic enzymes, which mean that it cannot be used as feed 
additive; the Lactobacillus acidophilus strain didn’t produce any exogenous 
enzyme, therefore it cannot be used as feed additive to enhance the 
degradability of the feed ingredients; the Lactobacillus plantarum and 
Lactobacillus casei strains don ‘t produce amylolytic enzymes, but they do 
have a low cellulolytic activity: Lactobacillus plantarum 1.5 and 
Lactobacillus casei 0.34-0.35. In this case, the Lactobacillus plantarum 
strain might be used in microbial biopreparations to enhance digestion, 
whereas Lb. casei is of no importance from this point of view. All 12 
selected strains (7 Bacillus subtilis strains and 5 Bacillus licheniformis 
strains) displayed proteolytic activity, ranging from 4 to 5 (Bacillus subtilis) 
and from 4 to 28 (Bacillus licheniformis), all these strains being 
recommended for use as bioadditives in the diet formulations for 
monogastric animals. 

Keywords: monogastric animals, feeds, bioadditives, lactic bacteria 
 
 

INTRODUCERE 
Creșterea continuă a consumului de produse de origine animală (carne, 

lapte, ouă) a orientat cercetarea în domeniul zootehnic spre găsirea unor 
modalități de satisfacere a cerințelor de pe piață. De asemenea, s-a urmărit 
rezolvarea unor probleme privind alimentația și sănătatea animalelor, 
creșterea biodisponibilității substanțelor nutritive prezente în nutrețuri la 
animale tinere, al căror echipament enzimatic nu este dezvoltat complet, 
reducerea nivelului de eliminare a elementelor nutritive prin dejecții. 
Astfel, suplimentarea rațiilor alimentare cu enzime, poate conduce la 
rezolvarea unora din aceste probleme în zootehnie. 
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Enzimele catalizează reacțiile biochimice din organism, având un rol 
esențial în biosinteza și degradarea substanțelor din întreaga materie vie 
(A. Arnauld și colab., 1993). Implicarea enzimelor în procesele metabolice 
reprezintă factorul cheie în alimentația organismului viu, participând activ 
la toate procesele necesare, pentru menținerea vieții, transformarea 
nutrienților în energie și substanțe necesare dezvoltării organismului (A. 
Sasson, 1983). 

In funcție de locul de acțiune, enzimele pot fi endogene sau exogene. O 
importanță deosebită o prezintă enzimele exogene, care pot fi utilizate sub 
formă de suplimente alimentare sau aditivi furajeri, în hrana animalelor. De 
asemenea, după natura sursei enzimatice, acestea pot fi vegetale, animale 
sau microbiene. Speciile genului Lactobacillus au activitate enzimatică 
(proteolitică și lipolitică) redusă, dar pot elimina în mediul de cultură 
cantități importante de enzime exogene (amilaze și celulaze), favorizând 
degradarea superioară a amidonului și celulozei, în schimb, speciile genului 
Bacillus produc și elimină în mediul de cultură cantități importante de 
proteaze (Knowlton și colab., 2007).  

Principalele tipuri de enzime utilizate în hrana animalelor sunt 
reprezentate de proteaze, celulaze, amilaze, lipaze, fitaze sau amestecuri de 
enzime.  

Obiectivul acestui studiu l-a constituit evaluarea activității enzimatice a 
unor specii de microorganisme, pentru a fi utilizate ca preparat enzimatic 
exogen în hrana suinelor și păsărilor (Kiarie și colab., 2007). 
 
 

MATERIAL ȘI METODE 
S-a urmărit determinarea activității amilolitice, celulozolitice și 

proteolitice din preparate enzimatice de natură vegetală și microbiană.  
Au fost studiate, din punct de vedere al activității enzimatice, atât 

specii de microorganisme, cât si un preparat enzimatic de natură vegetală. 
Cercetările s-au desfășurat în cadrul Laboratorului de Biotehnologii din 
INCDBNA Baloteșți și Laboratorului de Biotehnologii, al Facultății de 
Biotehnologii din USAMV București.  

Determinarea activității enzimatice s-a efectuat pe următoarele probe: 
un preparat enzimatic de natură vegetală din colecția Laboratorului de 
Biotehnologii, al Facultății de Biotehnologii din USAMV București, 3 
monoculturi de Lactobacillus spp. (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
plantarum și Lactobacillus casei), din colecția Laboratorului de 
Biotehnologii al INCDBNA Balotești, 7 tulpini de Bacillus subtilis și 5 tulpini 
de Bacillus licheniformis din colecția ICCF București.  

Determinarea activității enzimatice s-a efectuat prin următoarele 
metode:  
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- Metoda Hostettler, pentru determinarea activității amilolitice, care se 
bazează pe hidroliza amidonului de către α-amilază, la pH 6,9 și 
temperatură de lucru de 30°C. Hidrolizatul format din maltoză, 
reacționează datorită grupărilor reducătoare semiacetalice, cu acidul 3,5 – 
dinitrosalicilic, cu formare de acid nitroaminosalicilic ce poate fi măsurat 
colorimetric și este proporțional cu activitatea enzimatică (Ștefana 
Jurcoane și colab., 2006). Conform acestei metode, o unitate amilazică 
corespunde unei cantități de maltoză (µmol) eliberată sub acțiunea a 1 ml 
preparat enzimatic, într-un minut, la 30°C. Curba de etalonare a fost 
întocmită cu ajutorul a 6 puncte, iar citirea densității optice (DO), atât a 
punctelor curbei de etalonare, cât și a probelor s-a făcut la 546 nm. Pe baza 
valorilor DO s-a calculat activitatea amilozolitică a probelor luate în studiu. 

- Metoda Petterson și Porath, pentru determinarea activității 
celulozolitice, care se bazează pe hidroliza enzimatică a 
carboximetilcelulozei și dozarea grupărilor reducătoare eliberate cu reactiv 
dinitrosalicilic (DNS). Unitatea de activitate celulozolitică reprezintă 
cantitatea de enzimă care eliberează dintr-o soluţie de 
carboximetilceluloză, o cantitate de glucide reducătoare, ce dau cu reactivul 
DNS, aceeași densitate optică, similară cu cea a unui miligram de glucoză. 
Curba de etalonare s-a întocmit cu ajutorul a 10 puncte, iar citirea lor, cât și 
a probelor s-a efectuat la 640 nm. Deoarece tulpina de Lactobacillus 
plantarum studiată, prezenta o DO care depășea curba, s-a realizat o altă 
curbă din 16 etaloane, pentru ca densitatea optică a tulpinii studiate, să se 
poată încadra în curba de etalonare. Pe baza valorilor DO s-a calculat 
activitatea celulozolitică a probelor luate în studiu. 

- Metoda Anson modificată pe substrat de caseină, pentru determinarea 
activității proteolitice. Enzimele proteolitice catalizează hidroliza caseinei 
în acid tricloracetic, permițând formarea unor compuși solubili. Conținutul 
în tirozină și triptofan, din compușii formați, se determină 
spectrofotometric cu ajutorul reactivului Folin-Ciocâlteu. O unitate de 
activitate proteazică este definită ca fiind cantitatea de enzimă care în 
condițiile de reacție indicate, eliberează 1 µmol tirozină/minut. Curba de 
etalonare s-a întocmit cu ajutorul a 11 puncte, iar citirea lor, cât și a celor 
12 probe analizate (7 probe de B. subtilis și 5 probe de B. licheniformis) s-a 
efectuat la 576 nm. 

 
 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Activitatea amilolitică: In cazul determinării activității amilolitice, s-au 

obținut următoarele valori ale densității optice la lungimea de undă 546 
nm, care sunt redate în Tabelul 1 și reprezentate grafic în Figura 1. 
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Tabel 1. Valorile activității amilolitice la probele studiate 
Proba analizată Densitate optică la 546 nm Activitatea enzimatică 

[µmoli maltoză/ml/min] 
Proba vegetală 0,028 14 × 10-3 
L. plantarum 0,01 - 
L. acidophilus -0,02; - 
L. casei  0,071 - 
B. subtilis  0,1 - 

 

 
Figura 1. Determinarea activității amilazice 

 
Din rezultatele obținute, se constată că probele microbiene analizate, 

nu prezintă activitate amilolitică și deci, nu pot fi folosite ca aditivi furajeri. 
Rezultatul obținut în cazul preparatului de natură vegetală, ne arată că 
acesta prezintă activitate amilolitică, însă nesemnificativă, pentru a fi 
utilizat în hrana animalelor. 

 
Activitatea celulozolitică: în urma citirilor spectrofotometrice la 

lungimea de undă de 640 nm, pentru determinarea activității celulozolitice, 
la probele analizate, s-au obținut următoarele densități optice, redate în 
Tabelul 2. Pe baza densităților optice și a concentrațiilor de glucoză 
(conform Tabelului 2) s-a construit curba de etalonare (Figura 2) și s-a 
calculat activitatea enzimatică a probelor analizate. 
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Tabel 2. Valorile activității celulozolitice la probele studiate 
Proba analizată Densitate optică 

la 640 nm 
Activitatea enzimatică 

[mg glucoză/ml preparat enzimatic/minut] 
Proba vegetală 0,674 0,6 
L. plantarum 0,992 1,5 
L. acidophilus - 1,319 - 
L. casei  0,272 0,34 – 0,35 

 

 
Figura 2. Determinarea activității celulozolitice 

 
Deoarece la prima determinare a activității celulozolitice s-a constatat 

că valoarea densității optice, pentru tulpina de Lactobacillus plantarum a 
depășit cu mult, ultimul punct al curbei de etalonare, s-a mărit numărul de 
puncte până la 16 puncte de etalonare.  

Din rezultatele obținute se constată că : 
Lactobacillus plantarum - valoarea densității optice obținute a fost de 

0,992, valoare ce corespunde pe grafic, unei concentrații de glucoză de 
aproximativ 1,5 mg. Tulpina testată prezintă activitate celulozolitică. 

Lactobacillus paracasei - valoarea densității optice a fost de 0,272, 
valoare ce corespunde pe curba de etalonare la o concentrație de glucoză 
de 0,34 ~ 0,35 mg. Ca urmare, se poate afirma că și această tulpină prezintă 
activitate celulozolitică. 
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Figura 3. Determinarea activității celulozolitice pentru tulpinile 

Lactobacillus plantarum DO 0,992 (    ) și Lactobacillus paracasei DO 0,272 (    ) 

 
Activitatea proteolitică 
Citirea etaloanelor și a probelor s-a efectuat la lungimea de undă de 

576 nm. S-a construit curba de etalonare din 11 puncte, pentru un număr 
de 12 probe (7 probe de B. subtilis și 5 probe de B. licheniformis). Pe baza 
densităților optice obținute s-a calculat activitatea proteolitică a celor 12 
probe studiate (Tabel 3).  

 
Tabelul 3. Activitatea proteolitică a tulpinilor B. subtilis și B. licheniformis 

Proba analizată 
Densitate optică la 

576 nm 
Activitatea enzimatică UP % 

B. subtilis ICCF 2 0,415 4,0 
B. subtilis B4 amy- 0,234 5,0 
B. licheniformis B40 0,271 5,0 
B. licheniformis B40 prot - 0,078 4,0 
B. subtilis ICCF 1 0,045 5,0 
B. subtilis ICCF 3 0,112 5,0 
B. subtilis B4a2 0,183 4,0 
B. subtilis B4 - 12 0,043 4,0 
B. licheniformis B40 - 2 0,287 4,0 
B. licheniformis B40 - 3 0,316 28,0 
B. licheniformis B40.4.3 0,043 5,0 
B. subtilis PLC 0,136 5,5 
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Pe curba de etalonare (Figura 4), se pot observa extincțiile a două 
tulpini de Bacillus, care prezintă valoarea densității optice cea mai ridicată: 
0,415 la B. subtilis ICCF 2 și 0,316 la B. licheniformis B40 -3. Aceste tulpini 
de Bacillus, datorită acțiunii proteazice pot fi utilizate ca aditiv furajer. 
 

 
Figura 4. Determinarea activității proteolitice 

 
CONCLUZII 
In urma determinării activității enzimatice, s-a constatat că: 
Prin metoda Hostettler, pentru determinarea activității amilazice, 

probele luate în lucru, nu prezintă activitate enzimatică, deci nu pot fi 
utilizate ca aditivi furajeri. 

Prin metoda elaborată de Petterson și Porath, pentru determinarea 
activității celulozolitice, proba de L. plantarum prezintă o activitate 
enzimatică de 1,5 mg glucoză/ml preparat enzimatic/minut, deci poate fi 
administrată în hrana monogastricelor. 

Prin utilizarea metodei Anson, pentru determinarea activității 
proteolitice, tulpinile de B. subtilis și B. licheniformis, datorită valorilor 
activității enzimatice obținute, pot fi utilizate ca principale surse de 
producere a proteazelor, în biopreparate destinate alimentației animalelor. 
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