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A pektinbontó enzimek szUbsztrátuma a növényi sejtek falában, vagy a 
sejtek közötti „lamellában” levő pektin, melynek feladata a sejtek szilárdítása, 
összetartása. A pektin l:4-gliikozid-kötésekkel kapcsolódó, részlegesen metilezett 
galakturonsav-polimér.

A pektinanyagok kémiai szerkezetének kutatása során megállapították, 
hogy azokhoz néhány homopoliszaharid, arabán, galaktán, xilán (1, 2) és egy 
heterogliikán, arabino-galaktán komplex kapcsolódik (3), amelyeket növényi 
sejtfalakból sikerült is izolálni.

A pektin lebontása a gyümölcslégyártásnál fontos feladat egyrészt a szőlő 
(4, 5, 6, 7, 8, 9) és egyéb gyümölcsök (10, 11) lényeredékének fokozása, másrészt 
a gyümölcslevek zavarosságának megszüntetése, derítése szempontjából (12).

A pektin enzimatikus lebontása a poligalakturonáz enzimkomplexum több 
komponensének együttes közreműködésével történik.

1. A poligalakturonáz-enzimek csoportosítása hatásuk alapján

A pektin heteropolimérek enzimatikus lebontása a poligalakturonáz enzim 
komplexum egyes komponenseinek közreműködésével több módon lehetséges 
(l. táblázat, 7. ábra).

a) A pektin bontható azokkal az enzimekkel, amelyek a polimér galak- 
turonid-vázat támadják metilezett, vagy metilezetlen állapotban a pektinlánc 
végén, vagy belsejében levő l:4-glükozid-kötésének bontásával, mégpedig:

— hidrolízissel [endo-poligalakturonáz (endo-PG), endo-polimetilgalak- 
turonáz (endo-PMG)];

— transzeliminációval [pektintranszelimináz (PTE)].
b) A pektinbontás lehetséges pektinmetilészteráz enzimek segítségével is, 

amelyek a pektin metilészter-csoportjait hidrolizálják.
c) A növényi szövetek enzimes fellazításában résztvevő enzimkomplexum 

fontos komponensei különböző pektinbontó enzimek. Egyelőre ezek együttes 
hatását, a szövetek szétesését, macerálódását tudjuk csak észlelni, ill. mérni.

d) A pektin bontásában résztvehetnek még azok a poliszaharid-bontó 
enzimek is, amelyek a pektinnel asszociált ner'-uronid anyagokat (arabanáz, 
galaktanáz, xilanáz) bontják.
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AZ ENZIMES РЕК T INBON TAS FŐBB MÓDOZATAI

A poligalakturonázok fámadáspontjaí

1. ábra. A pektin alkotóelemeinek, valamin t a pektinbontó  enzimek működésének vázlatos
rajza

A /oekfin (ill.pektinsav) -transzeliminázok hatása
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A pektinmetilészferáz hatása



A POLIG ALAKTURONÁZ-ENZIMEK HATÁSMÓDJA
7. táblázat

AZ ENZIM

neve szubsztrátum hatása reakcióterméke
vizsgálatá
nál alkal

mazott pH
Exo-poligalakturo - 

náz pektinsav
lánc végi bontás mono-galak- 

tu ronsav
3,5— 4,5

Exo-polimetil-
galakturonáz pektin

Endo-poli- 
galakturonáz 
( E n d o -  PC)

pektinsav
(Na-pektát)

a lánc belső, 
véletlenszerű 
bontása

galakturonsav 
poli-, ill. oligo- 
mérek 3 , 5 -  4,5

Endo-polimetil- 
galakturonáz 
(E n d o — PMG) pektin

a lánc belső, 
véletlenszerű 
bontása

galakturonsav, ill. 
részben metile
zett galakturon
sav poli-, ill. oli- 
gomérek 3,5

Pektintranszelimi- 
náz (exo— PTE, 
endo— PTE) pektin

lánc-végi vagy 
belső, véletlen- 
szerű bontás

4,5-teIitetIen mono- 
di-, ill. oligoga- 
lakturonsav 5,2

Pektin sav 
transzelimináz 
(exo—PSTE, j 
endo — PSTE) pektinsav

lánc-végi vagy 
belső, véletlen- 
szerű bontás

4,5-telitetlen 
mono-, di-, ill. 
oligogalakturon- 
sav 8 ,5 - 9 ,0

Maceráz burgonyaszelet
a szövetek 

szétlazítása 3,5

Arabanáz arabán arabinóz 4,0

Galaktáz galaktán galaktóz 4,0

Xilanáz xilán xilóz 4,0
Megjegyzés: a „pek t in” kifejezésen a 70 vagy ennél nagyobb %-ban metilezett poligalakturon- 

savat értjük.

A poligalakturonázok megtalálhatók a különféle zöldség, ill. gyümölcs
féleségekben, paradicsomban, banánban, narancsban, uborkában (13, 14, 15, 
16, 17).

A poligalakturozánokat számos növényi patogén mikroorganizmus (18, 19, 
20, 21) és szaprofita gomba, főleg különféle A s p e r g i l lu s - ( 2 2 , 23, 24, 25, 26, 27) és 
P e n ic i l l iu m - tö T Z S e k  (28, 29) termelik.

A poligalakturonáz enzimkomplexum egyes komponenseit már sikerült 
tisztán is előállítani (30, 31).

2. A poligalakturonáz enzimek aktivitásának meghatározása viszkozimetriás
módszerrel

2.1. Az cndo-polimetilgalaktnronáz (endo-PMG)
Az endo-PMG enzim aktivitásált 0,25%-os ahnapektin-oldat (Pomosin- 

pektinoldat, Pomosin-Werke, GmbH, NSzKő észterezettségi fok -  saját meg
határozás eredménye szerint — 70%; az oldat kezdeti specifikus viszkozitása
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25 °С-оп 2,6) 50 °C-on bekövetkező viszkozitáscsökkenésével határozzuk meg 
és specifikus pektolitos aktivitásban [SPA) fejezzük ki (32).

A viszkozitást a MSZ 3256 szerint módosított Osswald-féle viszkoziméterrel 
mérj ük.

A minták poligalakturonáz-aktivitásának vizsgálatánál 2,5 ml-t (fermentlé 
vagy enzimoldat) 50 ml-es Erlenmeyer-lombikba pipettázzuk. Hozzáadunk 
25 ml 0,25%-os pektinoldatot és a reakciókeveréket vízfürdőben 50 (+0,1) 
°C-on 1 órán át inkubáljuk.

Kontrollként 2,5 ml desztillált víz és 25 ml pektinoldat elegyét tesszük az 
50 °C-os vízfürdőbe a vizsgálandó mintáknál alkalmazottal azonos időtartamra. 
A reakciót gyors hűtéssel állítjuk le, majd 25 °C-on megmérjük a viszkozitást.

A viszkozitásmérésnél a módosított Ostwald-féle viszkozimétert (vízérték: 
10 sec. körül) 25 °C-os vízfürdőben előmelegítjük. ^ mérendő oldattal történő 
átöblítés után kb. 7 ml mintát pipettázunk a viszkoziméterbe. Amikor az anyag 
a kívánt hőmérsékletet átvette, lassan, buborékmentesen felszívjuk, majd mér
jük a kifolyási időt másodpercben, egy tizedes pontosságig. Egy-egy minta 
kifolyási idejét egymásután háromszor mérjük le. (Az egyes mérések egymástól 
való eltérése legfeljebb 0,2 sec. lehet.)

Minden alkalommal meghatározzuk a kontroll és a víz kifolyási idejét.
A minták relatív viszkozitása a minta és a víz kifolyási idejének hányadosa:

^minta
í?rel = ------------v̂íz

A minták specifikus viszkozitása híg vizes pektinoldat esetén:

Vsp  =  ??rei — 1

A bontási fok (B°) a specifikus viszkozitásnak a kontroliban mutatkozó 
eredeti értéke (?ySp, к) százalékában kifejezett viszkozitáscsökkenés:

B „ =  * P . K - * p , M . 1 0 0 _ 1 0 0 _  ■ r o -  ’Mp.M

Vsp,  К V s p ,  К

ahol rjsp,M a kérdéses minta specifikus viszkozitása.
A különböző enzimbemérésekhez tartozó bontási fok-értékekből grafikus 

interpolálással meghatározható az az enzimkoncentráció, amely adott körül
mények között (adott pektinoldat, 50°C-on 1 óra) a specifikus viszkozitás 75%-os 
csökkenését (B° = 75) eredményezi (e75,%).

Ebből az értékből számítjuk a 75%-os Specifikus Pektolitos Aktivitást 
(SPA7.-), mely megmutatja, hogy a szóbanforgó enzimkészítmény 1 literje, 
vagy 1 kg-ja hány liter 0,25%-os, 70% észterezettségi fokú Pomosin-pektin- 
oldatot tud 1 óra alatt 50 °C-on 75%-ig lebontani. Ez koncentráció-jellegű érték:

SPA?°m = ------- — = liter pektinoldat (óra) liter [vagy kg] enzim
e75 (%)

A pektolitos aktivitás egysége (Ep°m) az az enzimmennyiség, mely 1 liter 
0,25%-os Pomosin-pektinoldat 75%-os viszkozitás-bontását 1 óra alatt hajtja 
végre.
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2.2. Az endo-poligalakturonáz-enzim aktivitásának meghatározása viszkozimetriás
módszerrel

Az endo-poligalakturonáz aktivitás viszkozimetriás meghatározása az 
előzőkben leírt módszer szerint történik 0,5%-os Na-pektát (Serva Entwicklungs
labor, Heidelberg, NSZk) szubsztrátum alkalmazásával.

3. Az almaléderítő enzimaktivitás meghatározása

Az almaléderítő enzimaktivitást a 2.1. pontban leírt módszer szerint visz- 
kozimetriásan határozzuk meg kb. 1,0 kezdeti specifikus viszkozitású Jonathan 
almaié alkalmazásával. Az almalevet az alma ledarálása után centrifugálással 
választjuk el a törkölytől, az almaié pH-ja: 3,8, refrakciója: 13—14%, speci
fikus viszkozitása: 1,00—1,04. A vizsgálatok során 25 ml almaléhez a kívánt 
enzimkoncentrációnak megfelelő enzim, ill. fermentlémennyiséget adagolunk. 
A reakciókeveréket 1 órán át 50 (±0,1) °C-os vízfürdőben inkubáljuk. Egy óra 
alatt a mintákat 2800 percenkénti fordulatit hűtőcentrifugával centrifugáljuk. 
(Zuglói Gépgyár, LZ-301 típus), majd viszkozimetriás módszerrel vizsgáljuk az 
enzim bontó hatását.

A minták viszkozitását Ostwald-féle viszkoziméterben a 2.1. pontban leírt 
módszerrel határozzuk meg és a viszkozitás-értékekből az előbbi képlet alapján 
kiszámítjuk a minták bontási fokát.

„Vízértekként” a Pectinoi R -1 0  (Rohm & Haas Со.) preparátummal 
teljesen lebontott almaié szolgál.

Az egység {Eddád) az az enzimmennyiség, mely 1 liter almaié lebontását 
75 B°-ig 1 óra alatt képes elvégezni.

4. A pektinmetilészteráz (PME)-aktivitás meghatározási módszere

A PME-aktivitás meghatározása Kertész (33) módszerének Arima és munka
társai (29) általi módosítása alapján végezzük. A módszer lényege, hogy a PME 
a pektint metoxil-csoportjait hidrolizálja s így a felszabaduló karboxil-csoportok 
mennyisége meghatározható. A mérést 0,05 N NaOH-dal történő titrálással, 
önműködő impulzus titrálóval (típus: OP-504, Fővárosi Finommechanikai 
Vállalat, Budapest) vagy regisztráló pH-sztattal végezzük, miközben a pH-tés 
a hőmérsékletet az enzim számára optimális értéken tartjuk.

50 ml 1 %-os Pomosin-pektinoldat (250 fokos, NSZK, Pomosin-Werke, 
GmbH, észterezettségi fok = 70%) pH-ját 30 (+0,1) °C hőmérsékleten az enzim 
számára (saját mérések szerint) optimális pH = 4,6 értékre állítjuk. Hozzáadunk 
2 ml megfelelően hígított enzimoldatot. Az ultratermosztát segítségével konstans 
hőmérsékleten tartott és mágneses keverővei állandóan kevert reakciókeverék 
PME hatására csökkenő pH-értékét 0,05 N lúggal történő titrálással folya
matosan a kiindulási szintre állítjuk vissza és 3 percenként leolvassuk a lúgfo
gyásokat, ill. a lúgfogyást regisztrálón követjük.

A PME enzimaktivitás egysége a percenként hidrolizált észterkötések 
milliekvivalensben kifejezett számával jellemezhető.

5. A pektintranszelimináz (PTE), ill. pektinsavtranszelimináz enzim (PSTE) 
aktivitásának meghatározása

A PTE-enzim aktivitásának meghatározását Albersheim és munkatársai (34 
módszerével végezzük. A vizsgálat során 0,2 ml enzimoldatot adunk 5 ml pektin 
oldathoz (Pomosin-pektin, észterezettségi fok = 70%), ill. 5%-os pektinsav-

2 Élelmiszervizsgálati Közlemények 97



oldathoz [házilag előállítható különféle észterezettségi fokú pektinekből Jansen 
és munkatársai módszerével (35)]. Az ily módon készített pektinsav észtere
zettségi foka 0 és 5% között változhat, feloldása pH 5,2 Mcllvaine-pufferben 
történik.

A kontroll minta 30-perces forralással inaktivált enzimoldatot tartalmaz.
A mintákat 30 °C-on 2 órán át inkubáljuk, majd térfogatukat desztillált 

vízzel 10 ml-re egészítjük ki, ezután 235 nm-nél lemérjük fényabszorpciójukat 
a kontroll mintával szemben SPEKTROMOM-203 típusú spektrofotométereni 

Az eredményeket az enzimoldat által okozott abszorpciókiilönbségekke. 
fejezzük ki. Az aktivitás-adat értéke:

(ODM -  ODK) ■ 10 000 
4600 • 120

= 0,0181 (ODM — OD/4') //mol/perc

ahol ODM a minta, OD^ pedig a kontroll optikai sűrűsége. 4600 a telítetlen 
galakturonsav moláris extinkciós koefficiense, 120 a reakcióidő percben kife
jezve.

6. Az exo-poligalakturonáz-enzim kimutatása papírkromatográfiával

Az exo-poligalakturonáz aktivitásának meghatározását kvalitatív, ill. 
félkvantitatív módszerrel, az enzim által pektinsav szubsztrátumból lehasí
tott reakciótermék, a monogalakturonsav papírkromatográfiás kimutatásával 
végezzük.

Az enzim által lebontott poligalakturonsav bomlástermékeinek papírkro
matográfiás meghatározási módszere a következő:

0,05M acetát-pufferben (pH:4,2) oldott 1%-os poligalakturonsav-oldat 
5 ml-éhez 0,2 ml enzimoldatot, ill. 1 ml fermentlevet adunk. A reakciókeveréket 
30 °C-on termosztáljuk 5 órán át, majd 15, ill. 30 //1-t viszünk fel belőle What
man No. 1 (33x52 cm méretű) szűrőpapírra. Kontrollként 2%-os monogalaktu
ronsav 15 /d-е szolgál. A felszálló kromatogram futtatására alkalmazott oldó
szer: butanol-ecetsav-víz (5:2:3) keveréke.

Hívószerként 96%-os etanolban oldott 0,5%-os brómfenolkék-oldatot alkal
mazunk.

Exo-poligalakturonáz-aktivitással akkor rendelkezik a vizsgált enzim
minta, ha a kromatogramra felvitt reakciókeverékből monogalakturonsav 
mutatható ki. Nagyobb aktivitás esetén a poligalakturonsavat közel teljesen 
lebontja az enzim monogalakturonsavig tehát a kromatogramon csak mono
galakturonsav látható, kisebb aktivitás esetén a poligalakturonsav lebontása 
nem teljes, vagyis a monogalakturonsav foltja mellett di-, tri-, tetra-, ill. penta- 
galakturonsav foltok is kimutathatók. A galakturonsav oligomérek azonosítása 
Rf-értékiik alapján történik. A 2. ábra az exo-, ill. endo-poligalakturonáz enzimek 
poligalakturonsav-hidrolízisének módját szemlélteti. A 3. ábra egy induktív, 
nagyobb exo-PG-aktivitással rendelkező, a 4. ábra pedig egy kisebb exo- 
PG-aktivitású enzimkészítmény pektinsavhidrolízisének időbeli változását 
mutatja be papírkromatográfiás módszerrel.

Az ábrákon megfigyelhető, hogy a nagyobb exo-PG-aktivitással rendelkező 
készítmény 5 — 6 óra alatt teljesen lebontotta a poligalakturonsavat monogalak
turonsavig (3. ábra) a kisebb exo-PG-aktivitású, főleg endo-PG-t tartalmazó 
készítmény reakciókeveréke pedig 24-órás inkubáció után is tartalmazott di-, 
ill. trigalakturonsavat.
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0-, 0,5-, 1-, 2-, 3-,  4-,  5-,

4. ábra. A konst i tu t ív  t ípusú,  főleg endo-pol igalakturonázt  tarta lmazó poligalakturonáz  
készí tmén y poliga lakturonsav hidrolízise. A hidro lízistermékek  papírkromatográfiás k im u
tatása  0 - , 0 , 5 - ,  1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 10- ill. 24-órás inkubáció  után a , , K ” jelzésű pontok  

a kontroll m onogala kturonsavat  jelzik

3. ábra .  Az indukt ív  t ípusú , exo-poligalakluronáz-aktiv itással rendelkező poligalakturonáz  
készítm ény poligalakturonsav  hidrolízise. A hidrolízis term ékein ek  papírkromatográf iás  
kim utatása . 0-, 0,5-, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 10- ill. 24-órás inkubáció  után.  A , , K ” jelzésű  

pontok a kontroll m onogala kturonsav  foltjai





A POLIGALAKTURONSAV HIDROLIZISTERtlEKEI

G alak iu ron sav Rf■■

o lig o m érek ér ié k ek

Mono - 0,30 О
di-~ 0,18 d b
i n  0,12 d
fo ira  - OfiZ о
p e n ta  - 0 ,02

POLIGALAKTURONSAV HIDROLÍZISE

Endo -

p o lig a la k iu r o n á z z a l  
Mono -

di -  d b  d b  
iri- ezo

Exo -

p o lig a la k iu ro n á zza l

C d  C d

Ко n i  ro ll  
(Mono  -

g a la k tu r o n s a  v )

2. ábra .  A poligalakturonsav (endo-poligalakturonázos, ill. exopoligalakturonázos  b ontása  
hidrol iz istermékeinek kromatográf iás k im utatása  (Elvi rajz)

7. A maceráz-enzim aktivitásának meghatározása műszeres úton

Az irodalomból (főleg japán szerzők közleményeiből) ismeretes módszer a 
maceráz-enzim aktivitásának meghatározása. E módszer lényege annak az 
időnek mérése, amely alatt az enzimoldatba áztatott növényi szövet összeroskad. 
A növényi szövetek rugalmasságának változását egészen az összeroskadásig 
üvegbottal történő préseléssel ellenőrzik. Ezek a vizsgálatok azonban meglehe
tősen szubjektivek, mivel azonos nagyságú nyomóerőt kézi erővel nem lehetséges 
biztosítani.

A fenti hiba kiküszöbölése érdekében Intézetünkben olyan egyszerű készü
léket szerkesztettünk, amely lehetővé teszi a növényi szövetek, ill. sejtfalak 
összeroskadásának exaktabb, kevésbé szubjektív követését (36, 37).

A készülék elvi rajzát az 5. ábra, a műszer fényképfelvételét pedig a 6. ábra 
tartalmazza.

Az enzimkészítmények maceráló hatásának vizsgálatához a burgonya 
gumók (fajta: Gülbaba) parenchima-sejtekből álló bélszövetét alkalmazzuk. 
A burgonyából mikrotom és dugófúró alkalmazásával 10 mm átmérőjű és 
1,0 mm vastagságú szeleteket készítünk. Az ép burgonyaszelet mikroszkópi 
felvétele a 7. ábrán látható.
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A szövetkorongokat ezek után 15 ml-es kémcsövek alján levő, furattal 
ellátott műanyaghengerek közé rögzítjük. A kémcsövekbe ezután gyors ütem
ben 5 ml enzimoldatot adagolunk, majd ráhelyezzük a műanyagkupakkal ellá
tott (80 g súlyú, 2 mm alsó átmérőjű) rézrudakat a műanyaghengerek közt levő 
burgonyaszeletekre. Az inkubálás 30 °C-os termosztátban történik.

5. ábra. A maceráz enzim vizsgálatához a KÉKI-ben összeállított műszer elvi rajza

Az inkubációs idő során az enzimoldat szétroncsolja a sejtfalakat, és a bur
gonyaszelet szilárdságának megszűnésével a standard súlyú fémrúd burgonya
szeleten áthatolva a kémcsőbe esik. Ez az időpont tekinthető a „reakcióidő” 
végpontjának.

A megfigyelés teljes időtartamát 3,0 órában állapítottuk meg.
A készülék jelzőberendezéssel van ellátva.
A reakcióidő végén a műanyagkupakok alsó szélén elhelyezett rézgyűrűk 

az állványra esve zárnak egy-egy áramkört és kigyújtják az állvány hátlapján 
levő izzólámpákat.

Az enzimkészítmény maceráló hatása az inkubációs idő után a S. ábrán 
látható.

A tenyészetek maccráz-aktivitását annak az időtartamnak a reciprokával 
jellemezzük, amely az 1,0 mm vastagságú burgonyaszeletek 2 mm átmérőjű 
felületére ható 80 g terhelés általi átszakitáshoz szükséges és 100/t (perc-1) 
értékben adjuk meg.

Példa: az egyik tenyész-szűrlet 2,5 óra, a másik pedig 0,5 óra alatt lazítja 
fel úgy a burgonyaszeleteket, hogy a rézrúd áthatolása lehetővé válik.
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6. ábra. A maceráz enzim vizsgálatához a KÉKŰ-ben te rvezett  és elkészített egyszerű műszer
fényképfelvétele

7. ábra. A szubsztrá t и inként a lkalm azott  burgonyaszelet  mikroszkópi felvétele. 
( 1 0 0 -szoros nagyítás)

1 0 1
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S. ábra. A burgonya-szubsztrá tum maceráció u táni á l lapotának mikroszkóp! felvétele (100- 
szoros nagyítás) . Az alkalmazott  enzim 72-órás A sp . foetidus  tenyészet szürlete volt, melynek 
enzimkoncentrációi a következők: voltak:
SP A ^5a"pektílt =  1600 1(h) 1, SP A 7 5° m =  327 l / j / l ,

S P A t c  =  1 8 0 0  1 / h / l .SP A 7 5  =  1800 1 /h / l .

100 100 -1
1. az első sziírletnél a maceráz aktivitás értéke---- = ------ = 0,66 perc

t 150

100 100 -1
2. a másik szőriét esetében ---- = ------- = 3,33 perc

t 30
A módszer szórása 2,0 —2,5-órás inkubációs idő esetén 5%, 0,5-órás bontási 

időknél pedig 4%-nak bizonyult.

8. A vizsgált poliszaharidbontó enzimek (arabanáz, galaktanáz, ill. xilanáz) 
meghatározási módszere

Az enzimek aktivitását a szubsztrátumukból lebontott arabinóz, galaktóz, 
ill. xilóz mennyiségével (^mol/perc) jellemezzük (60 perces inkubációs időt 
alkalmazva).

A felhasznált szubsztrátumokat — arabán, p. a., galaktán, p.a.J (Kocli- 
Light Laboratories, Ltd. Colnbrook, England), xilán (purum, Fluka AG., Buchs, 
SG., Schweiz) — 4,0 pH-értékű Mcllvaine-pufferben oldottuk fel. A vizsgált 
minták pH-értékét LLSO,,, ill. NaOH adagolásával műszer segítségével (Pre
cision pH-meter, Type: OP-205, Radelkisz, Budapest) állítjuk be a kívánt 
(pH:4,0) értékre.

Az egyes enzimaktivitás-mérési módszereknél alkalmazott paraméterek:
Az inkubációs idő végén a minták redukáló cukortartalmát Somogyi (38) 

módszer szerint határozzuk meg. Az aktivitást mikromol arabinóz, ill. galaktóz, 
ill. xilóz/perc-ben fejezzük ki.
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Enzim

Minta Szubsztrátum-oldat Mcllvainepuffer Inkubációs

mennyiség konc.
(%)

mennyiség
(ml) pH mennyiség

(ml)
hőmér
séklet
(°C)

idő/perc

A r a b a n áz ............. 1 0,5 1 4 3 40 60
G a l a k t a n á z ......... 1 0,5 1 4 3 30 60
Xilanáz ................ 1 1,0 1 4 3 40 60
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ДЕЙСТВИЕ ПЕКТОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ АКТИВНОСТИ

3. Зетелаки д-р. и Д-р. К. Ваш

В статье дается описание метода определения активности отдельных,, 
принимающих участие в разложении пектина, ферментов. Эндо-полигалак- 
туроназная и эндо-полиметилгалактуроназная активность определяется 
вискозиметрическим; экзо-полпгалактуроназная активность хроматогра
фическим, а пектинтрансэлиминазная активность спектрофотометрическпм 
методом. Измерение активности мацеразы осуществляется методом, раз
работанным и изготовленным в Центральном Исследовательском Институте 
Пищевой Промышленности.

Кроме вышесказанных статья занимается еще и методом определения 
активности ферментов, расщепляющих связанных .молекулами полисахари
дов (арабиноз, галактоназ и ксилоз).

WIRKUNG VON PEKTINSPALTENDEN ENZYMEN UND BESTIMMUNG 
IHRER AKTIVITÄT

Z. Zetelaki und K. Vas

Die Arbeit bespricht die Bestimmungsmethoden der Aktivität der einzelnen 
pektinspaltenden Enzyme. Die Aktivität von Endo-polygalakturonase und 
Endo-Polymethylgalakturonase kann mit der viskosimetrischen, diejenige 
der Exopolygalakturonase mit der chromatographischen und diejenige der 
Pektintranseliminase mit der spektrophotometrischen Methode bestimmt 
werden; die Messung der Macerasen-Aktivität erfolgte vermittels des in dem 
Centralen Forschungsinstitut für Lebensmittelindustrie erdachten bzw. verfer
tigten Apparates und dortselbst ausgearbeiteten Verfahrens.

In der Arbeit werden ausser den obenerwähnten auch noch die Bestimmungs
methoden der Aktivität von den an das Pektinmolekiil gebundenen Polysaccha
ride spaltenden Enzymen (Arabanase, Galaktanase und Xilanase) besprochen.

EFFECT OF PECTOLYTIC ENZYMES AND DETERMINATION OF THEIR
ACTIVITY

Z. Zetelaki and K. Vas

Methods for the determination of the activity of certain enzymes parti
cipating in pectolysis are described. Endo-polygalacturonase activity and endo- 
polymethylgalacturonase activity can be determined with the use of a viscosi- 
metric method, exo-polygalacturonase activity with the use of a chromatographic 
method, pectin-trans-eliminase activity with the use of a spectrophotomctric 
method whereas macerase activity can be measured with the use of an apparatus 
and a method developed and constructed in the Central Research Institute for 
Food Industry. In addition to these, methods suitable for the determination of 
the activity of enzymes (such as arabanase, galactanase and xylanase) capable 
of degrading polysaccharides linked to the pectin molecule are discussed.
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