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Chymosin, adalah enzim koagulasi susu yang ada di dalam rennet. Rennet, 

yang biasanya digunakan dalam pembuatan susu dan produk susu lain, diambil dari 

lambung keempat anak sapi. Secara biokimia, chymosin adalah protein yang tersusun 

dari rantai polipeptida tunggal yang berisi 323 asam amino dengan gugus disulfida 

intramolekuler. Chymosin diproduksi secara intraseluler sebagai preprochymosin. 

Preprochymosin diperpendek menjadi 16 asam amino selama sekresi dan muncul 

dalam perut sebagai prochymosin, yang kemudian diaktivasi menjadi chymosin 

dengan penambahan 42 asam amino. 

 Sebagai enzim proteolitik, chymosin menghidrolisis ikatan spesifik pada 

kappa-casein susu, pemutusan ikatan menjadi dua peptida, para-kappa-casein dan 

makropeptida. Pada susu, kappa-casein bertindak sebagai stabilizer. Setelah aktivitas 

ini dirusak oleh chymosin, koagulasi susu muncul. 

 Dalam perkembangannya teknologi rekombinasi DNA bisa memperoleh 

chymosin dari strain bakteri, khamir atau jamur yang non-toksik dan non patogenik 

yang ditransformasikan dengan vektor plasmid yang mengandung kode sekuen DNA 

sebagai perkursor chymosin. 

 Sekuen prochymosin yang ditransfer bisa diekspresikan dengan benar pada 

organisme inang baru. Produk prochymosin memiliki berat molekul yang sama seperti 

prochymosin yang ditemukan pada rennet anak sapi serta memiliki rumus kimia, ciri 

fisik dan fungsi (enzimatis) yang sama seperti pada aslinya. 

 Berikut ketiga rekombinan chymosin yang telah diidentifikasi: 

         (1)  chymosin A dari Escherichia coli K-12 

         (2)  chymosin B dari Kluyveromyces lactis, dan 

         (3)  chymosin B from Aspergillus niger var. awamori. 

 

1. CHYMOSIN A dari Escherichia coli K-12 

 

1.1 Deskripsi 

Chymosin A diproduksi dari Escherichia coli K-12 yang mengandung gen 

prochymosin A dari anak sapi 

 

1.1.2  Strain produksi 

 Strain E. coli K12 JA198 telah digunakan di berbagai manipulasi genetik 

untuk menjadi strain penerima dalam mengekspresikan plasmid pembawa gen 



prochymosin A. Ekspresi plasmid diperoleh dari vektor kloning pBR322. Pengkodean 

cDNA untuk bovine chymosin A sebelumnya dikloning dan dikarakterisasi. Gen 

prochymosin dibagi tiga bagian, setiap bagian diakhiri dengan restriction 

endonuklease recognition site. Setiap bagian terdiri dari beberapa oligonukleotida 

sintetik yang disintesa di automated DNA synthesizer.  Setiap bagian yang mengalami 

subkloning ke dalam vektor pBR322, ditransformasikan ke dalam E. coli, dan 

diperbanyak.  

 Benar tidaknya setiap bagian diverifikasi dengan analisa restriksi dan 

dengan sequencing. Kesalahan yang muncul pada sintesa oligonukleotida dikoreksi 

dengan cassette mutagenesis. Semua ketiga bagian dibuat subkloning bersama untuk 

rekonstruksi gen prochymosin, yang disisipkan ke vektor pBR322. Gen dimasukkan 

ke dalam DNA vektor lewat ribosomal binding site dan promoter E. coli tryptophan 

(trp).  

 Vektor ekspresi yang sudah dibuat ditransformasikan ke dalam strain 

penerima GE81. Plasmid membawa gen resisten ampicillin sebagai selective marker 

untuk transforman bakteri yang membawa gen prochymosin (Pfizer Central Research, 

1988). 

 

1.1.3  Fermentasi 

 Strain produksi tumbuh pada larutan yang mengandung karbohidrat, 

nitrogen, garam mineral dan senyawa inorganik dan komponen organik (Pfizer 

Central Research, 1988). 

 

1.1.4  Recovery 

 Prochymosin padat dibebaskan dari organisme produksi dengan cara 

mengganggu sel dan memanen inclusion bodies dengan sentrifugasi atau konsentrasi 

membran. Inclusion bodies yang sudah dipanen dicuci dengan larutan buffer fosfat 

yang mengandung 1-4 M urea. Residu E. coli diinaktivasi dengan mengkondisikan pH 

kurang dari 2.0 selama satu jam. Inclusion bodies kemudian dihancurkan dengan 

penambahan urea dengan konsentrasi 7-9 M dan pH dikondisikan 10.0 - 11.0. 

Selanjutnya, larutan yang mengandung prochymosin diberi buffer, dan pH diturunkan 

8.5-9.5 selama 2 jam untuk renaturasi prochymosin, yang selanjutnya diaktivasi ke 

chymosin dengan mengkondisikan pH 1.8 - 2.2 selama 1 jam. Selanjutnya pH 

dinaikkan menjadi 5.5 - 6.0, chymosin dipurifikasi dengan absorpsi pada resin anion-



exchange dan diikuti dengan buffer yang mengandung 1 M sodium klorida (Pfizer 

Central Research, 1988). 

 

2. CHYMOSIN B dari Kluyvermyces lactis 

 

2.1 Chymosin B diproduksi dari Kluyvermyces lactis yang mengandung gen 

prochymosin B dari anak sapi 

 

2.1.2 Konstruksi Strain Produksi 

 Untuk memperoleh DNA donor, messenger RNA (mRNA) untuk 

preprochymosin diisolasi dari perut anak sapi dan digunakan untuk mempersiapkan 

complementary DNA (cDNA). cDNA preprochymosin dikloning ke dalam pBR322 

plasmid, diperbanyak dalam E. coli sebagai intermediate host, dan diidentifikasi 

dengan sequencing. DNA mengkode prochymosin dan kemudian diisolasi dan 

digunakan untuk konstruksi vektor ekspresi pada basis plasmid pUC18. DNA yang 

mengkode prochymosin dimasukkan ke berbagai sekuen DNA dengan pengatur atau 

fungsi lain. Kode DNA untuk promoter lactase K. lactis dan gen prepro-region alpha-

factor dari Saccharomyces cerevisiae disisipkan di depan DNA pengkode 

prochymosin. alpha-Factor adalah sex pheromone dari S. cerevisiae yang 

diekskresikan ke dalam medium fermentasi. Sekresi ini diarahkan oleh prepro-region. 

Prepro-region pada alpha-factor dianggap prochymosin sebagai sinyal sekresi. Sinyal 

terminasi transkripsi laktase dari K. lactis diposisikan downstream dari DNA 

pengkode prochymosin dan diikuti dengan pengkodean DNA untuk resistensi 

terhadap G418 aminoglycoside sebagai selective marker. Sebelum transformasi sel 

inang K. lactis, vektor ekspresi dibelah di dalam promoter laktase. Sejak promoter 

laktase vektor identik dengan yang ada di organisme inang, vektor diintegrasikan oleh 

rekombinasi homologous ke dalam promoter laktase inang.  

 Berat molekul chymosin diperoleh dari K. lactis dan chymosin dari rennet 

anak sapi, ditentukan dengan SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) 

dan ditemukan identik (Gist-brocades, 1990). 

 

2.1.3 Fermentasi 

 Proses fermentasi terdiri dari tiga langkah: perkembangbiakan skala lab, 

fermentasi inokulum fermentasi primer. Produksi prochymosin tampak selama 



fermentasi primer. Selama fermentasi primer, strain produksi tumbuh aerobik di 

bawah kondisi aseptis pada fermenter yang dilengkapi dengan alat untuk kontrol pH, 

oksigen, dan temperatur (Gist-brocades, 1990). 

 

2.1.4 Recovery of chymosin 

 Setelah fermentasi kira-kira 100 jam, proses dihentikan dengan penambahan 

asam sulfat dan sodium benzoat. Sel khamir dimatikan dan prochymosin diaktivasi ke 

chymosin dengan penurunan pH (ca. 2). Sisa seluler kemudian dipisahkan dengan 

cara filtrasi. Produk dipurifikasi oleh beberapa filtrasi sel dan dikonsentrasikan 

dengan ultrafiltrasi. Konsentrat diformulasikan dengan sodium klorida dan sodium 

benzoat. Produk bisa juga diformulasikan dengan gliserol, propyleneglycol atau 

sorbitol.  

 Formulasi bisa mengandung 10,000 sampai 46,000 MCU (Milk Clotting 

Units) per mL enzim chymosin, tergantung pada permintaan pasar, dan bisa berupa 

cair atau bubuk (Gist-brocades, 1990). 

 

3. Chymosin B dari Aspergillus niger var. awamori 

 

3.1 Chymosin B diproduksi dari Aspergillus niger var. awamori yang mengandung 

gen prochymosin B dari anak sapi 

 

3.1.2 Konstruksi strain produk 

 Strain inang untuk DNA rekombinan didapat dari A. awamori NRRL 3112 

(juga disebut sebagai A. niger var. awamori). 

        Mutan glucoamylase-overexpressing diperoleh dari strain NRRL 3112 

diperlakukan untuk mutagenesis dan seleksi untuk isolasi dua mutan auxotrophic 

pyrG (defisiensi orotidine-5'-monophosphate decarboxylase; membutuhkan uridine 

untuk tumbuh) dan argB (defisiensi ornithine transcarbamylase; membutuhkan 

arginine untuk tumbuh). Strain tersebut disilangkan dan mutan ganda pyrG argB 

diiisolasi dari keturunan dan didesain sebagai GC12. Tujuan modivikasi ini untuk 

mendapatkan selectable markers untuk manipulasi genetik selanjutnya. 

 Langkah selanjutnya, strain GC12 dimodifikasi dengan mengganti kode gen 

untuk aspergillopepsin A, extracellular aspartic proteinase yang bisa mendegradasi 

chymosin dan menyebabkan off-flavor pada keju, dengan gen A. nidulans argB. 



Fragmen DNA linier yang mengandung 5' dan 3' mengapit daerah dari gen 

aspergillopepsin A dan gen A. nidulans argB yang digunakan untuk mentransformasi 

strain GC12. Transforman dipilih untuk penurunan arginine auxotrophy diseleksi 

untuk fenotip aspergillopepsin-deficient. Strain GCdeltaAP4 dipilih untuk 

transformasi dengan vektor ekspresi. 

 Vektor ekspresi pGAMpR dikonstruksi pada basis plasmid pBR322. Vektor 

mengandung promoter glukoamilase dan glucoamylase coding region A. awamori 

dipadukan dengan cDNA bovine prochymosin diikuti dengan terminator glukoamilase 

A. niger. Vektor juga mengandung gen pyr4 dari Neurospora crassa dimana bisa 

komplemen dengan mutasi pyrG pada strain inang dan digunakan untuk seleksi 

transforman dimana kebutuhan uridine tidak ada. Sekuen pBR322 ditahan pada vektor 

ekspresi yang mengandung kode gen untuk resisten ampicillin. Bagaimanapun juga, 

gen ini tidak diekspresikan di dalam strain produksi. 

 Strain aspergillopepsin-deficient GCdeltaAP4 ditransformasikan dengan 

vektor ekspresi. Transforman yang memproduksi level chymosin tertinggi 

(berdasarkan immunoassay) dipilih untuk produksi chymosin dan didesain sebagai 

strain 4-1. Analisa DNA selular dengan Southern blotting menunjukkan bahwa 

glucoamylase-prochymosin expression unit terintegrasi dalam genom inang dalam 

penggandaan. Pengujian untuk stabilitas DNA mitotic yang terintegrasi menunjukkan 

bahwa strain produk mampu kehilangan sekuen glucoamylase-prochymosin pada 

frekuensi 10-5. Formasi sporadis pada varian morfologis strain produksi yang tidak 

terkait dengan tidak stabilnya mitotic juga diobservasi. Varian ini memiliki 

kemampuan untuk memproduksi chymosin (Chr. Hansen's, 1989). 

 

3.1.3 Fermentasi dan recovery 

 Organisme produksi tumbuh pada beberapa tahap untuk membangun 

inokulum untuk produksi dalam skala besar. Setelah inokulasi pada fermenter, sel 

tumbuh aerobik di bawah kondisi pengaturan pH, temperatur, komposisi nutrisi, dan 

sebagainya. Setelah chymosin mencapai level yang diinginkan dalam media 

fermentasi, fermentasi dihentikan dan sel jamur diinaktivasi dan dipisahkan dari 

cairan.  Chymosin kemudian diambil dari media dengan salah satu dari dua metode: 

(1) medium disaring, diikuti dengan purifikasi kromatografi dan konsentrasi 

chymosin; atau (2) langkah kromatografi didahului dengan ekstraksi chymosin dari 



medium fermentasi. Chymosin dari kolom kromatografi diformulasikan ke skala 

komersial (Chr. Hansen's, 1989). 
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