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Термостабiлiзiцiя глiкозидаз Penicillium restrictum
Деглiкозилювання природних флавоноїдiв та олiгосахаридiв дозволяє розширити можливостi їхнього використання у сферi створення
фармакологiчних препаратiв, дiєтичних продуктiв харчування та бiологiчних добавок для покращення якостi життя людини. Використання
для цiєї мети ензиматичного гiдролiзу є найбiльш доцiльним методом з
огляду на його високу селективнiсть, а також економiчнi та екологiчнi
переваги, особливо у галузi харчової промисловостi та медицинi. Дерамнозилювання флавоноїдiв за допомогою α-L-рамнозидази [КФ 3.2.1.40]
дозволяє отримувати сполуки, якi характеризуються кращою засвоюванiстю та вищою бiологiчною активнiстю, у порiвняннi з вихiдними. За
допомогою цього ензиму покращують якiсть цитрусових та виноградних
сокiв, збагачують аромобукет вин та чаїв. α-Галактозидаза [3.2.1.22],
що гiдролiзує термiнальнi залишки галактози у олiго-, полiсахаридах
та рiзних глiкокон’югатах, знаходить широке використання у процесах
деградацiї рослинної сировини, отриманнi олiгосахаридiв пробiотичної
дiї та покращеннi якостi соєвих продуктiв.
Вiдомо, що основним лiмiтуючим фактором масштабного використання ензимiв є їхня термолабiльнiсть. Для термостабiлiзацiї ензимiв можна використовувати рiзнi, в тому числi хiмiчнi, методи. Для
модифiкацiї використовують декстрани, целюлози, полiетиленглiколi та
багатоатомнi спирти. До останнiх вiдносяться глiцерол i сорбiтол, якi
зарекомендували себе як ефективнi протеїновi стабiлiзатори, дiю яких
пов’язують зi сольвофобними взаємодiями.
Iз культуральної рiдини Penicillium restrictum було видiлено та очищено препарати α-L-рамнозидази та α-галактозидази. Було показано,
що нативнi глiкозидази P. restrictum мали термооптимум при 60–65◦ C
у дiапазонi рН 4,0–6,0. За цих значень рН спостерiгали досить високу стабiльнiсть α-галактозидази, перiод напiвжиття ензиму при 60◦ C
складав 180–210 хв, а при 65◦ C — 20 хв. Для α-L-рамнозидази термооптимум складав 65◦ C у дiапазонi рН 5,0–5,5; перiод напiвжиття
ензиму при 65◦ C складав 60 хв, а при 70◦ C — 45 хв. Використання
розчинiв сорбiтолу у концентрацiях 1,6 та 2,5 М за температури 65◦ C
(рН 4,0–5,0) дозволило збiльшити перiод напiвжиття α-галактозидази
до 60–180 хв. За присутностi 5 М сорбiтолу 50–70 % активностi ензиму
зберiгалася протягом 120–180 хв при 65 та 70◦ C. Використання глiцеролу у концентрацiях 5–10 % дозволило пiдвищити термостабiльнiсть
α-L-рамнозидази на 90 % порiвняно з необробленим ензимом. Використання розчинiв сорбiтолу у концентрацiях 4,0 та 5,0 М за температури
70◦ C (рН 5,0–5,5) дозволило збiльшити напiвжиття α-L-рамнозидази до
120–180 хв. За присутностi 5 М сорбiтолу 80–90 % активностi модифi-

кованого ензиму зберiгалася протягом 180 хв при 70 та 75◦ C.
Отриманi результати будуть корисними при розробцi найбiльш придатної стратегiї стабiлiзацiї молекул α-L-рамнозидази та α-галактозидази, що дозволить ефективно використовувати їх у рiзноманiтних
технологiчних процесах.

