
ŞTIINŢA Ş I INGINERIA ALIMENTELOR  

Buletinul AGIR nr. 3/2003 ● iulie - septembrie 6 

ACTIVITATEA PROTEOLITICĂ PROPRIE         
ŢESUTULUI MUSCULAR 

Ş .l. drd. ing. Emilian SĂHLEANU, 
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava 

Activează la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, începând cu anul 1999; din 2003 
este şef de lucrări. Este doctorand pe domeniul biotehnologii, în cadrul Universităţii „Dunărea 

de Jos” – Galaţi din anul 2000, cu tema „Cercetări privind folosirea culturilor starter de 
bacterii lactice în obţinerea preparatelor de carne fermentate”. 

 
 
 
 

REZUMAT 
Principalele enzime proteolitice proprii cărnii sunt situate în lizozomi. Prelucrarea mecanică a cărnii creează condiţ ii 
optime de rupere a membranei lizozomale, cu eliberarea enzimelor. Este prezentat efectul pH-ului, temperaturii, duratei de 
termostatare, al sării şi al glucidelor adăugate asupra activităţii catepsinice ce se manifestă post-sacrificare. 
 
ABSTRACT 
The most important proteolitic enzymes of meat are situated in the lysosomes. The mechanic processing create the best 
circumstance to break the lysosomic membrane and to set free the enzymes. I present the pH, temperature, maintainance at 
constant temperature, added salt and added carbohydrates effect on the catepsinic activity that takes place after the 
slaughter. 

 
Studiul activităţii proteolitice are o mare importanţă 

pentru că modificările proteolitice ale muşchiului sunt 
corelate cu caracteristici ce definesc carnea din punct de 
vedere nutriţional. 

Lizozomii conţin principalele enzime hidrolitice: 
catepsinele, nucleazele, glicozidazele. Enzimele lizozomale 
au un rol important în multe procese hidrolitice care au loc 
în carne pe parcursul procesului de maturare. Enzimele 
lizozomale din lizozomul intact se presupune că se află 
într-o stare latentă din cauza sechestrării lor de către 
sialopolimerii prezenţi [1]. 

Pe de altă parte, se consideră că sialopolimerii nu se 
găsesc în cantităţi mari [2], astfel încât ei nu au rol în 
sechestrarea enzimelor. Este însă stabilit  că activitatea 
catepsinelor în exteriorul lizozomilor este condiţionată de 
ruperea membranei acestora. 

Transformările post-sacrificare ale muşchiului pot să 
conducă la crearea unor condiţii optime pentru eliberarea 
şi activarea catepsinelor. Astfel, se consideră că la o valoare 
a pH-ului de 5,5 există posibilitatea ruperii membranelor 
lizozomilor [1] iar proteinele denaturate din cauza acidităţii 
sunt mult mai susceptibile atacului catepsinelor [3]. 

Prelucrarea mecanică a cărnii şi în special cuterizarea, 
congelarea – decongelarea creează condiţii optime de rupere 
a membranei lizozomale. Catepsinele au fost identificate şi 
într-o serie de organe: splină, rinichi, ficat. Din splină s-au 
obţinut catepsinele A, B şi C [4]. În 1957 au fost purificate 
catepsinele B şi C şi s-au caracterizat aceste enzime care 

diferă între ele prin specificitatea faţă de substraturile 
sintetice folosite (peptide sintetice) [5; 6]. Din splina de 
bovine a fost izolată catepsina D care este prezentată în cel 
puţin 10 forme: α1, α2, β1, β2, γ1, γ2, ε1, ε2, ε3 şi δ [7]. 
Catepsina D s-a descoperit  că reprezintă 2/3 din activitatea 
proteolitică a extractului crud de splină. 

1. CATEPSINELE ŢESUTULUI  MUSCULAR 

Activitatea proteolitică a catepsinelor musculare este 
dependentă de activitatea fiziologică a muşchiului [8]. 

S-a demonstrat că activitatea proteolitică a ţesutului 
muscular scheletal se datorează unui grup de enzime care 
sunt activate de Fe2+ şi au un pH optim de 5, iar altele sunt 
activate de EDTA cu o valoare a pH-ului optim [9] de 9. 
Catepsinele cu pH optim de 5 au fost izolate prin 
cromatografie pe coloană şi s-a descoperit  astfel că ele 
corespund catepsinelor B şi C. 

Examinarea activităţii proteolitice a proteinelor hidro-
solubile ale muşchiului scheletal de bovine prin gel-
electroforeză a condus la aceleaşi concluzii ca experi-
mentele realizate prin cromatografie pe coloană [10]. 

Activitatea proteolitică a muşchilor scheletali de 
bovină se manifestă în ordinea D, B, C, faţă de catepsinele 
din ficat a căror activitate se manifestă în ordinea C, D, B. 
Activitatea catepsinei B din muşchi este cu 50 % mai 
redusă faşă de  activitatea catepsinei similare din ficat, 
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iar activitatea catepsinelor C şi D reprezintă 2%, respectiv 
25 % faţă de cea a ficatului. Se consideră că principala 
protează musculară este catepsina D, în timp ce catepsina A 
acţionează ca o peptidază, supunând hidrolizei produşii de 
degradare ai catepsinei D [11]. 

Urmărind influenţa pH-ului asupra activităţii proteolitice 
maxime a extractelor în funcţie de perioada de termo-
statare (1-24 ore) s-a constatat că pentru termostatarea 
la 37oC pH-ul optim este diferit  în funcţie de durata 
termostatării. Cu cât durata termostatării este mai mare, cu 
atât valoarea pH-ului optim este mai ridicată. Acest 
fenomen poate fi explicat prin prezenţa în extract a mai 
multor enzime proteolitice. 

Cu cât termostatarea la această temperatură se prelun-
geşte, cu atât mai mult se inactivează enzimele termolabile şi 
care au pH optim scăzut, astfel încât enzimele termostabile 
sunt cele ce acţionează într-o proporţie din ce în ce mai mare. 
În acest context trebuie să se ţină cont de alţi doi factori: 
viteza de reacţie şi concentraţia enzimelor prezente [12]. 

S-a urmărit  activitatea proteolitică a muşchiului de vită 
întreg, precum şi a celui mărunţit  şi sărat cu 3% NaCl sau 
în saramură şi s-a constatat că pentru muşchiul întreg 
păstrat la + 4 oC activitatea proteolitică este maximă la 
48 ore post-mortem, ceea ce reprezintă 200-225 % faţă de 
valoarea iniţială, considerată 100 % la 2 ore post-mortem 
exprimată în mg tirozină / mg N. La 24 ore de la sacrificare 
activitatea proteolitică a crescut cu 20 % faţă de iniţial, iar 
la 120 ore s-a observat o scădere a activităţii proteolitice a 
muşchiului, dar care a rămas superioară valorii iniţiale. 

În ţesutul muscular mărunţit  activitatea proteolitică 
este mai intensă în comparaţie cu muşchiul întreg. La 
sărarea ţesutului muscular mărunţit  cu 3% NaCl are loc 
o inhibare a activităţii proteolitice, care este mai intensă 
decât în cazul muşchiului întreg scufundat în saramură. 

2. FACTORI CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA 
CATEPSINELOR                     ÎN 
MUŞCHIUL DE PORC 

2.1. Influenţa pH-ului sau a substratului 
asupra activităţii catepsinice 

Catepsina d din splina de bovină are o valoare optimă a 
ph-ului la 4,2 când se foloseşte albumina drept substrat 
[7]. Catepsinele din muşchiul de porc au două intervale 
optime de pH, la pH = 4, 8 şi 10 [13]. 

S-a studiat activitatea catepsinelor din muşchiul de porc 
în condiţiile în care acestea există la sărare şi maturare şi s-a 
găsit  pH optim pentru catepsina d când substratul utilizat 
a fost hemoglobina denaturată la 4 şi la 9 (fig. 1), dar 
maximum de activitate s-a înregistrat la pH = 4,0. Prin 
urmare, pH-ul optim al enzimelor catepsinice este aproxi-

mativ acelaşi, indiferent de specia de la care provine 
ţesutul muscular sau organul analizat. 

Pe de altă parte s-a constatat că la folosirea ca substrat 
a proteinelor solubile în soluţie salină 3% activitatea 
optimă a catepsinelor se manifestă la pH = 9. 
 

 
 

Fig. 1. pH-ul optim al catepsinelor din muşchiul de porc  
pe diferite substraturi. 

2.2. Efectul temperaturii şi duratei                 
de termostatare asupra activităţii 
catepsinelor 

La studiul efectului temperaturii şi duratei de termo-
statare asupra activităţii catepsinelor din muşchiul de porc 
s-a înregistrat un maximum de activitate la 50...55 oC [13]. 

Activitatea catepsinei D începe să scadă dacă durata de 
termostatare depăşeşte 10 min. La temperaturi sub 50 oC 
activitatea enzimatică a continuat să crească chiar dacă 
durata de termostatare a depăşit  10 min. Având în vedere 
corelaţia dintre temperatura optimă şi viteza de desfăşurare 
a reacţiei enzimatice, dar şi viteza de denaturare a enzimei, 
s-a descoperit  că pentru catepsine temperatura optimă este 
de 47,5 oC pe o durată de termostatare de 90 min. 

 

 
 

Fig. 2. Activitatea catepsinelor din muşchiul de porc. 
 

Activitatea catepsinei D în funcţie de temperatură şi 
durata de termostatare (fig. 2) nu se modifică la expunerea 
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t imp de 2 ore la 37 oC. La 45 oC şi la 50 oC activitatea 
enzimatică prezintă o scădere liniară proporţională cu 
timpul de termostatare. Astfel, catepsina D din muşchiul 
de porc contribuie în mod semnificativ la maturarea cărnii 
în domeniul de temperatură 20...35 oC. 

3. EFECTUL AMESTECULUI DE SĂRARE 
ASUPRA ACTIVITĂŢII CATEPSINELOR 

3.1. Efectul NaCl 

A fost studiat efectul amestecului de sărare asupra 
activităţii proteolitice a ţesutului muscular de porcine, iar 
dacă se folosesc drept substrat proteine solubile în soluţie 
de 3% NaCl, se constată că activitatea proteolitică nu este 
influenţată de concentraţii de sare de sub 1M, dar la con-
centraţii de 5M activitatea proteolitică se reduce (fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. Efectul concentraţiei de NaCl  
asupra catepsinelor ţesutului muscular de porc. 

 
Stabilitatea enzimei s-a determinat la diferite concentraţii 

de NaCl la intervale diferite, după care extractul a fost 
dializat şi s-a observat că activitatea enzimelor proteolitice nu 
este modificată la concentraţii de 0,1 M şi 1 M NaCl, chiar 
dacă durata de termostatare este de 180 min. Prin urmare, 
catepsina D din muşchiul de porc este stabilă în prezenţa sării 
şi îşi va manifesta activitatea (fig. 4). 

3.2. Efectul glucidelor 

A fost studiat efectul zaharozei asupra catepsinelor 
ţesutului muscular la porcine şi s-a constatat că la 
concentraţii mici nu îi inhibă activitatea. La creşterea 
concentraţiei de zaharoză până la 1M activitatea catepsine-
lor este mult micşorată [13] (fig. 5). 

3.3. Efectul KNO3 şi KCl 

A fost studiat şi efectul azotatului de potasiu şi al 
clorurii de potasiu asupra catepsinelor din ţesutul muscular 
al porcinelor. Activitatea proteolitică rămâne nemodificată 

când concentraţia de KNO3 este mai mică de 0,01M, sau 
în cazul KCl, mai mică de 0,1M (fig. 6). 

 

 
 

Fig. 4. Activitatea catepsinelor ţesutului  
muscular de porcine. 

 

 
 

Fig. 5. Efectul glucozei asupra activităţii catepsinelor  
din musculatura porcinelor. 

 

 
 

Fig. 6. Efectul KNO3 şi KCl asupra activităţii  
catepsinelor musculare de la porcine. 
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3.4. Efectul ionilor metalici 

Studiile realizate au demonstrat că CaCl2 în con-
centraţie de 0,001M şi sulfatul de amoniu feros în 
concentraţie de 0,001-0,05M stimulează activitatea ca-
tepsinelor [14]. 
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