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Introducere

Din studiile efectuate de diverşi autori, drojdiile genului Saccharomyces sunt 
recunoscute ca producători performanţi printre microorganismele capabile să sintetizeze 
în cantităţi sporite carbohidraţi, în particular β – glucani şi manani [1,2, 13, 15]. Conţinut 
sporit de β – glucani şi manani se întâlneşte şi la speciile de drojdii din genul Rhodotorula
[22], Candida [21], Sporobolomyces [18]. Aceste principii bioactive sunt importante 
prin activitate imunomodulatoare, antibacteriană, antimutagenică şi antioxidantă, 
bazată pe reducerea radicalilor reactivi de oxigen, sunt promiţătoare pentru utilizarea 
lor ca un potenţial protector natural cu utilizări în medicină, farmacologie, alimentaţie, 
cosmetologie.

Cercetările legate de structura peretelui celular la drojdiile genului Saccharomyces
au relevat trei componente majore: glucanii, manaproteinele şi chitina, care împreună 
prezintă 90% din substanţa uscată a peretelui celular. [11, 19, 6, 12].

Glucanul este un polizaharid complex, omniprezent printre drojdii, compus din 
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unităţi de D-glucopiranoză legate β-(1→6) şi β-(1→3) [14]. Moleculele de glucan se 
asociază prin legături de hidrogen laterale) formând subunităţi micro brilare similare 
cu cele de celuloză şi chiar de xilan. La rândul lor, micro brilele de glucan se asociază 
organizând în interiorul matrixului parietal o reţea cu o arhitectură şi topogra e 
complicată. Experienţele pe protoplaştii de drojdie au arătat că aceştia regenerează 
pe suprafaţa lor o structură reticulară glucanică, dar care pare să difere de glucanii 
insolubili al peretelui nativ, ce rămâne după extracţiile mannoproteinelor [13].

Mananul reprezintă cea de a doua componentă chimică majoră a peretelui celular 
de la drojdii cu funcţii multiple şi complexe (structurală, informaţională, imunitară, 
protectivă etc.). Mananul de regulă formează complexe stabile cu proteinele peretelui 
şi se caracterizează printr-o accentuată heterogenitate determinată de gradul de 
polimerizare al unităţilor manosil, de tipurile de legături ce se stabilesc, de prezenţa şi 
a altor tipuri de reziduuri ozidice şi de modul de complexare cu alte tipuri de molecule. 
[17].

 Pornind de la premisele că producerea polizaharidelor nu este universală, 
iar  ecare glucid are particularităţile sale determinate de  ziologia producentului, 
proprietăţile  ziologo-biochimice a polimerului, este important de a depista producători 
performanţi, care ar asigura obţinerea produsului  nit ce garantează un efect economic 
înalt.

Scopul studiilor a constat în selectarea tulpinilor de drojdii cu capacitate înaltă de a 
forma β-glucani şi manani.

Material şi metode

Obiectul cercetărilor. În studiu au fost utilizate 32 tulpini de drojdii din genurile 
Saccharomyces, Rhodotorula, Candida, Hansenula, Sporobolomyces, păstrate în 
colecţia Laboratorului Oleobiotehnologie şi în Colecţia de Microorganisme Nepatogene 
a IMB a AŞM.

Cultivarea submersă a producătorilor s-a efectuat în vase Erlenmayer cu capacitate 
de 0,5-1,0 L, pe agitatoare cu viteza de rotaţie 180-200 rot./min., la temperaturi de 23-
250C sau 27-28 0C. Au fost utilizate mediile de cultură: Rieder - 30,0 g/l glucoză, 3,0 
g/l (NH

4
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4
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O, 0,5 g/l NaCl, 0,4 g/l Ca(NO
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4
, 

10 ml autolizat de drojdie, apă potabilă 1 l, pH- 5,0-6,0 [4]; Must de malţ – 7 Bl.[3]; 
YPD - 2% extract de drojdie, 2% peptonă, 3% glucoză [2]; Harada – 50,0 g/l glucoză, 
2,5 g/l (NH

4
)

2
SO
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, 1,0 g/l KH

2
PO

4
, 0,5 g/l MgSO

4
•7H

2
O, 0,5 g/l NaCl, 0,1 g/l CaCl

2 

•2H
2
O, 10 ml autolizat de drojdie, 1l apă potabilă, 0,5 atm., pH=5,5 [18]. 

Metodele de investigaţie. Determinarea conţinutului de carbohidraţi în biomasa 
de drojdii a fost efectuată conform metodei spectrofotometrice cu utilizarea 
reactivului antron şi D-glucozei în calitate de standard [8,9]. Extragerea fracţionată a 
carbohidraţilorlor a fost efectuată conform procedeelor ce au la bază utilizarea soluţiilor 
alcaline şi acide [16, 22]. Determinarea productivităţi tulpinilor de drojdie s-a efectuat 
gravimetric [20]. Prelucrarea statistică s-a efectuat utilizând posibilităţile Microsoft 
Of ce Excel.

Rezultate şi discuţii

Investigaţiile asupra conţinutului de carbohidraţi totali în biomasa drojdiilor 
genurilor Rhodotorula şi Sporobolomyces, la cultivare submersă pe medii nutritive 
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lichide, au pus în evidenţă cantităţi ce variază de la 19,0 % la 30,1 % în biomasa uscată 
la cultivare pe mediul YPD şi de la 21,6 % până la 34,8 % pe mediul sintetic Harada 
(tab. 1). 

Tabelul 1. Conţinutul de biomasă şi carbohidraţi la drojdiile genului Rhodotorula şi 
Sporobolomyces la cultivare pe diferite medii lichide.

Tulpina de drojdii

 Biomasă uscată, 
g/l 

Carbohidraţi, 
% 

Harada YPD Harada YPD

Rhodotorula gracilis CNM-YS-02 4,6±0 11,2±2,05 24,9±2,90 28,5±4,00

Rhodotorula gracilis CNM-YS-03 3,8±0,09 11,3±0,23 21,6±0,34 21,0±1,40

Rhodotorula gracilis CNM-YS-1/4-04 5,1±0,30 11,2±1,36 27,9±1,83 29,0±0,60

Rhodotorula gracilis III/5CNM-YS-05 4,8±0,40 11,1±1,12 27,0±2,95 24,0±2,02

Rhodotorula gracilis III/20CNM-YS-06 5,2±0,43 11,5±1,53 23,4±1,80 30,1±3,30

Rhodotorula gracilis I/15 # 5,5±0,23 11,0±0,92 25,8±2,44 24,3±2,43

Rhodotorula gracilis II/6 # 5,5±0,40 10,6±1,44 28,2±2,60 28,4±2,65

Rhodotorula gracilis II/9 # 4,8±0,20 10,4±1,04 30,8±1,73 26,1±1,30

Rhodotorula gracilis V-12 # 3,0±0,35 9,5±1,04 28,3±2,20 24,8±2,24

Rhodotorula glutinis CNM-YS-08 4,3±0,11 12,0±1,30 27,3±2,80 23,1±1,04

Rhodotorula rubra CNM-YS-09 3,7±0,14 10,1±1,82 31,8±1,80 25,3±3,21

Rhodotorula mucilaginosa CNM-YS-10 3,6±0,03 11,4±1,33 34,8±1,82 26,4±4,00

Rhodotorula gracilis I/3 # 4,4±0,11 10,2±0,80 29,5±1,50 24,0±1,70

Rhodotorula gracilis IV/14 # 4,5±0,06 11,1±1,07 26,2±1,43 22,4±2,40

Sporobolomyces pararoseus CNM-YS-01 3,4±0,26 10,3±0,95 22,6±0,45 19,0±0,70

Notă: # - Tulpini depozitate în Colecţia laboratorului Oleobiotehnologie.

Maximul conţinutului de carbohidraţi s-a observat la tulpinile Rhodotorula 
mucilaginosa CNM-YS-10 (34,8±1,82 %) la cultivare pe mediul Harada şi Rhodotorula 
gracilis III/20CNM-YS-06 (30,1±3,30 %) la cultivare pe mediul YPD. Conţinutul de 
biomasă la drojdiile pigmentate din genurile Rhodotorula şi Sporobolomyces variază în 
limitele 3,4 ....12,0 g/L. Productivitate sporită (12,0±1,30 g/L) a fost evidenţiată pentru 
tulpina Rhodotorula glutinis CNM-YS-08 la cultivare pe mediul YPD (tab. 1). 

Cantităţi importante de carbohidraţi s-au stabilit la majoritatea culturilor de drojdii 
din genurile Saccharomyces, Hansenula, Candida. Conţinutul acestora în biomasa 
uscată variază de la 19,56±2,40% (Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-17) la 38,05% 
(Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 (tab.2). Printre tulpinile active s-au 
evidenţiat Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-
Y-19 cu un potenţial sporit de biosinteză a carbohidraţilor (38,14% respectiv 37,76%). 
Examinarea productivităţii culturilor din genurile Saccharomyces, Hansenula, Candida 
a evidenţiat valori mai mici comparativ cu tulpinile de drojdii pigmentate Rhodotorula 
şi Sporobolomyces. Maximul de biomasă 12,08±0,18 g/l B.U. a fost stabilit pentru 
tulpina Candida diddensi CNMN-Y-26-1446, la cultivare pe mediul YPD (tab. 2) 
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Tabelul 2. Conţinutul de biomasă şi carbohidraţi la drojdiile genurilor  Saccharomyces, 
Hansenula, Candida

Tulpina 
 Biomasă uscată, g/l Carbohidraţi , %

Rieder YPD Rieder YPD

Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-11 5,05±3,32 11,06±0,69 35,97±1,60 29,22±1,61

Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16 5,73±0,63 11,63±3,65 31,75±0,46 25,18±0,1

Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 4,21±0,28 6,14±1,22 31,68±0,02 38,05±0,86

Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-17 3,71±3,26 6,88±2,94 19,56±2,40 25,70±1,92

Saccharomyces  cerevisiae CNMN-Y-18 3,10±3,60 6,18±0,53 38,14±0,56 36,16±1,20

Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-19 2,66±1,57 5,96±2,28 37,76±0,41 29,77±0,1

Saccharomyces sp. (bere Vit.)# 4,12±0,27 5,33±0,19 26,59±0,24 36,26±1,45

Saccharomyces sp. R/N (INVV)# 2,38±1,01 6,27±1,15 31,36±0,60 26,47±1,27

Saccharomyces sp. C/5 (INVV)# 2,09±0,78 6,53±1,37 22,52±0,45 25,75±1,30

Hansenula anomala CNMN-Y-07 3,70±0,78 7,72±2,70 34,91±2,27 31,16±0,32

Candida tropicalis CNMN-Y-21-303 2,74±2,68 7,0±4,39 24,52±0,12 21,20±0,68

Candida utilis CNMN-Y-22-74 4,11±2,11 9,15±5,63 24,56±0,60 23,33±0,83

Candida utilis CNMN-Y-24-322 3,61±1,30 8,6±5,20 23,42±0,60 23,66±1,30

Candida rugosa CNMN-Y-23-67 2,9±1,67 8,87±0,42 23,89±0,1 23,02±1,40

Candida albicans CNMN-Y-25 5,33±3,94 11,1±3,56 22,08±1,92 22,47±0,52

Candida diddensi CNMN-Y-26-1446 5,06±0,67 12,08±0,18 23,43±0,56 22,60±0,75

Candida pelliculosa CNMN-Y-27-01 4,7±1,49 10,54±6,19 21,38±0,57 22,67±1,17

Notă: # - Tulpini depozitate în Colecţia laboratorului Oleobiotehnologie.

De menţionat, că anterior, din sedimentele de drojdii de la vini caţie au fost selectate 
2 tulpini Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-
Y-21, cu capacitate înaltă de sinteză a carbohidraţilor (în medie 30,8 %, respectiv 33,1%) 
şi recomandate pentru cultivarea industrială în calitate de sursă de preparate glucidice 
[7]. Tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 este brevetată ca producător de 
β-glucani [5]. 

Astfel, screeningul a 32 de culturi de drojdii din genurile Saccharomyces, Hansenula, 
Rhodotorula, Candida a evidenţiat un nivel variat al conţinutului de carbohidraţi, 
cuprins între 19,0 – 38,14 % din biomasa uscată. Tilpinile de drojdie Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-18 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-19, la cultivare pe 
mediul Rieder, acumulează până la 38,14±0,56 -37,76±0,41 % carbohidraţi. Prin 
urmare, conţinutul înalt de carbohidraţi înregistrat la tulpinile de drojdii menţionate 
indică oportunitatea continuării cercetărilor axate pe stabilirea compoziţiei fracţionare 
a glucidelor şi selectarea tulpinilor producătoare de β – glucani şi manani.

Este cunoscut că în membrana celulară a drojdiilor se conţin mai multe tipuri 
de glucide, de bază  ind mananul legat cu proteinele învelişului celular şi glucanul. 
β-glucanii intră în structura stratului interior al peretelui celular, iar învelişul exterior al 
lui este format din – manan ( g. 1). 
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Figura 1. Segment de perete celular cu 
componente majore polizaharidice [12].

Diversitatea este consecinţa modi cării raporturilor cantitative şi a structurii 
particulare a unor componente chimice parietale. Variaţiile biochimice pot apărea la 
aceeaşi tulpină în funcţie de condiţiile de cultură şi etapa ciclului de viaţă [8].

În vederea determinării conţinutului de β – glucani şi manani au fost montate 3 
experienţe de cultivare în profunzime pe mediul nutritiv YPD a 8 tulpini (5 tulpini din 
genul Saccharomyces, 1 tulpină din genul Hansenula şi 2 tulpini din genul Rhodotorula), 
selectate după criteriul conţinutului înalt de carbohidraţi

Extragerea fracţionată a carbohidraţilor din biomasa de drojdii s-a realizat conforn 
procedeului [22]. În rezultatul cercetărilor au fost identi cate 4 fracţii glucidice (tab.3). 
S-a stabilit că fracţia extrasă cu alcool etilic (mono-dizaharide) constituie 1,16-3,62% 
din suma de carbohidraţi identi caţi. Cantităţi importante s-au regăsit la drojdiile 
genului Rhodotorula.

Tabelul 3. Componenţa fracţionară a glucidelor tulpinilor de drojdii la cultivare  pe 
mediul YPD, (%)

Tulpina

Fracţia 
extrasă cu 
alcool etilic 

96% (mono-
dizaharide)

Fracţia 
extrasă cu 
3% NaOH 

(mannopro-
teine)

Fracţia 
extrasă cu 
2% H

2
SO

4

(glicogen)

Fracţia 
insolubilă 
în acizi şi 

alcali
(β-glucani)

Σ fracţiilor
glucidice

S a c c h a r o m y c e s 
carlsbergensis  CN-
MN-Y-15

1,16±0,12 3,62±0,07 3,92±0,22 16,02±0,4 24,72±0,91

Saccharomyces cer-
evisiae CNMN-Y-18

2,60±0,12 3,52±0,25 2,50±0,34 18,54±2,2 27,16±3,2

Saccharomyces cer-
evisiae CNMN-Y-19

3,62±0,74 4,27±0,16 2,28±0,02 17,61±0,5 27,78±1,5

Saccharomyces cer-
evisiae CNMN-Y-20

2,37±0,06 9,06±0,12 2,93±0,05 20,17±1,7 34,53±2,0

Saccharomyces cer-
evisiae CNMN-Y-21

2,40±0,03 8,67±0,07 2,57±0,17 15,48±0,1 29,12±0,4

Hansenula anomala 
CNMN-Y-07

1,51±0,23 3,57±0,03 1,73±0,04 16,20±0,4 23,01±0,7

Rhodotorula graci-
lis CNM-Y-02

3,29±0,02 3,70±0,06 6,86±0,18 7,10±0,18 20,95±0,5

Rhodotorula graci-
lis III/20 CNM-Y-06

3,44±0,14 5,01±0,16 6,25±0,37 10,30±1,1 25,00±1,9
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Fracţia solubilă în alcali (mannoproteine) variază în limitele 3,52 - 9,06 %, maximul 
cantitativ (9,06 % respectiv 8,67 %)  ind speci c tulpinilor Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21.

Fracţia de carbohidraţi insolubilă în acizi şi soluţii alcaline (β-glucanii) este 
preponderentă la toate drojdiile examinate.Valori maxime s-au înregistrat la tulpinile 
genului Saccharomyces - 15,48 – 20,17%. Tulpinile Saccharomyces cerevisiae CNMN-
Y-18 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-19 conţin până la 18,54 % respectiv 17,61% 
β-glucani.  

Totalizând rezultatele cercetărilor asupra potenţialului de biosinteză a β-glucanilor 
şi mananilor, putem evidenţia necesitatea continuării cercetărilor destinate veri cării 
conţinutului acestor 2 fracţii glucidice, prin metode gravimetrice. Tulpini cu potenţial 
biotehnologic pot   Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-19, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-21.

Concluzii

 1. Screeningul a 32 de culturi de drojdii din genurile Saccharomyces, Hansenula, 
Rhodotorula, Candida au evidenţiat un nivel variat al conţinutului de carbohidraţi totali 
cuprins între 19,0 – 38,14 % din biomasa uscată. Tilpinile de drojdie Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-18 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-19, la cultivare pe 
mediul Rieder, acumulează până la 38,14±0,56 -37,76±0,41 % carbohidraţi.

 2. Extragerea fracţionată a carbohidraţilor din biomasa de drojdii a relevat că fracţia 
insolubilă în acizi şi soluţii alcaline (β-glucani) este preponderentă la toate drojdiile 
examinate. Valorile fracţiei glucidice solubile în alcali (fracţia proteomananilor) şi a 
fracţiei insolubile în acizi şi baze (β-glucani) sunt superioare la tulpinile Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21.

 3. Tulpinile de drojdie Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-19, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-21 pot   incluse în lista microorganismelor cu potenţial 
biotehnologic pentru producerea β-glucanilor şi mananilor.
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