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Tóm tắt: 
 

Chúng tôi đã khảo sát các tính chất lý hóa của endo-β-1.4-glucanase (EG) từ chủng Trichoderma 

asperellum SH16. Kết quả phân tích cho thấy endo-β-1.4-glucanase từ chủng SH16 được tổng hợp 

mạnh nhất sau 96 giờ nuôi cấy trong môi trường có 1% carboxymethyl cellulose, với hoạt độ 

chung là 0,102 u/mL và hoạt độ riêng là 2,694 u/mg protein. Enzyme có nhiệt độ và pH hoạt động 

tối thích lần lượt là 55oC và 3,5, độ bền nhiệt thấp (dưới 30oC) và chỉ hoạt động ở vùng pH acid 

(3,0-5,0). Nồng độ 10 mM Mn2+ và Co2+ có tác dụng tăng hoạt tính của enzyme lên 158 và 166% 

nhưng enzyme bị ức chế mạnh bởi EDTA, urea và Triton X-100, và mất hoạt tính khi xử lý bằng 

1% SDS. Trong số 5 nguồn cơ chất nghiên cứu, bột lõi ngô là cơ chất thích hợp nhất cho hoạt động 

của enzyme này. Kết quả phân tích bằng điện di SDS cho thấy EG ở T. asperellum SH16 gồm 5 

enzyme có khối lượng phân tử khoảng 25, 27, 37, 45 và 66 kDa.   
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EG.             

Abstract:     
 

Characteristics  of  endo-β-1.4-glucanase (EG) from Trichoderma asperellum SH16 were investigated. 

Maximum activity of extracellular EG from T. asperellum SH16 was observed after 96hrs mycelial 

inoculation in 1% carboxymethyl cellulose medium with total activity of 0.102 u/mL and specific 

activity of 2,694 u/mg protein. The optimum temperature and pH of the enzyme were at 55oC and 3.5, 

respectively. The enzyme was stable over the range of pH 3.0-5.0 and 10-30oC for 30 mins. The 

presence of 10 mM Mn2+, and Co2+ ions increased the enzyme activity up to 158, and 166%, 

respectively. The enzyme was inactivated completely by 1% SDS and partially by EDTA, urea, and 

Triton X-100. Corn coin powder was the most suitable subtrate for cellulase activity. SDS-PAGE and 

native PAGE showed that EG of T. asperellum SH include 5 enzymes and their masses were 25, 27, 

37, 45, and 66 kDa, respectively.                
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