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INFLUENŢA NANOPARTICULELOR ZnO ASUPRA TULPINII 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y-20 ÎN CONDIŢII DE 
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Rezumat
În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind infl uenţa nanoparticulelor 
ZnO asupra morfologiei celulelor, multiplicării şi producţiei de biomasă la levura 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, cultivată în condiţii de stres alcoolic. Studiile 
microscopice au demonstrat modifi cări nesemnifi cative ale morfologiei celulelor 
levuriene la cultivare în prezenţa nanoparticulelor şi alcoolului.
Monitorizarea reproducerii celulelor şi producţiei de biomasă în variantele experimentale 
a demonstrat caracterul stresant al alcoolului, inclus în mediul nutritiv în concentraţie 
de 10%, cantitatea de biomasă micşorându-se de 2 ori comparativ cu proba martor. 
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Nanoparticulele ZnO adăugate în mediu de cultură suplinit cu 5% alcool au infl uenţat 
negativ asupra productivităţii levurii, cantitatea de biomasă diminuând cu 13-18% faţă 
de proba martor. 
Cuvinte cheie: NPs ZnO, stres alcoolic, Saccharomyces cerevisiae, morfologia celulelor, 
multiplicarea, producţie de biomasă.
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Introducere
Dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei în ultimul deceniu se caracterizează prin studii 

intensive asupra proprietăţilor obiectelor nanodimensionale şi prin elaborarea diferitor 
tehnologii de aplicare a acestora în practică. Analiza si generalizarea literaturii de 
specialitate [2, 13, 18], sugerează că progresul în această direcţie va contribui la 
rezolvarea multor probleme cu care se confruntă omenirea. In acelaşi timp, nu există 
dubii că aplicarea pe scară largă a nanotehnologiilor, care înseamnă, de fapt trecerea la 
un nou nivel, mai înalt al progresului ştiinţifi c şi tehnologic, are şi reversul său, cu noi 
pericole, legate de cercetarea insufi cientă a proprietăţilor, caracteristicilor şi acţiunilor 
necunoscute ale obiectelor nanometrice.

Unul dintre aceste pericole, recunoscut astăzi de majoritatea cercetătorilor, este 
insufi cienţa informaţiei privind infl uenţa nanomaterialelor asupra organismelor vii, 
inclusiv a omului. Astfel, devine important să se determine condiţiile utilizării unor 
nanotehnologii sigure pentru sistemele vii, în special pentru om, problemă care este 
frecvent discutată în numeroase lucrări ştiinţifi ce [15, 16, 21]. Merită evidenţiat faptul 
că proprietăţile unice ale nanoparticulelor, cum ar fi  dimensiunile mici, suprafaţa 
specifi că mare şi reactivitatea ridicată oferă posibilităţi largi de aplicare a acestora în 
practică, pentru binele omului, dar în acelaşi timp pot ascunde riscuri grave pentru om. 
În aşa mod, rezultă că pentru a estima pericolele şi a reduce riscurile posibile, sunt 
necesare studii biologice sistematice ale efectelor nanoparticulelor şi nanomaterialelor 
asupra organismelor vii.

Deşi este studiată infl uenţa nanoparticulelor asupra diferitor obiecte biologice, cele 
mai des utilizate sunt microorganismele [9]. Astfel, a fost studiată infl uenţa diferitor 
nanoparticule asupra creşterii, dezvoltării şi activităţii enzimatice a micromicetelor 
[20], bacteriilor [7, 19] şi potenţialului biosintetic şi enzimatic al drojdiilor [5, 17].

Activitatea biologică a nanoparticulelor depinde atât de caracteristicile principale 
ale acestora: dimensiunea, forma, suprafaţa de contact, compoziţia şi structura stratului 
de stabilizare, cât şi de varietatea taxonomică a microorganismului care serveşte în 
calitate de cultură de referinţă [9]. Acest fapt ne sugerează că utilizarea nanoparticulelor 
în oarecare scop, necesită studii detaliate şi abordare specifi că în fi ecare caz concret, 
privind evidenţiarea parametrilor optimi.

Materiale şi metode
Obiect de studiu. În cadrul cercetărilor a fost utilizată tulpina de levuri Saccharomyces 

cerevisiae CNMN-Y-20, selectată ca producător de β-glucani [6], Tulpina este păstrată 
în colecţia Laboratorului Biotehnologia Levurilor şi în Colecţia de Microorganisme 
Nepatogene a IMB al AŞM.
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Nanomateriale. În cercetări au fost utilizate nanoparticule (NPs) ZnO (30 nm), 
puse la dispoziţia noastră cu multă amabilitate de către cercetătorii Institutului de 
Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM. Nanoparticulele ZnO sunt stabilizate 
în polivinilpirolidon (Polyvinylpyrrolide) (PVP) [10]. Concentraţiile nanoparticulelor 
utilizate la cultivarea levurilor au fost de 5-15 mg/l. În varianta martor nu s-au aplicat 
nanoparticule şi alcoolul etilic. 

 Medii de cultură. Pentru inoculare şi cultivarea submersă a levurilor au fost 
utilizate mediile de fermentaţie specifi ce tulpinilor în studiu YPD şi must de malţ [1]. 
Cultivarea submersă s-a efectuat în baloane Erlenmeyer cu capacitate de 1,0 L, pe 
agitator cu viteza de rotaţie 200 rot./min, la temperatura de 250C, gradul de aerare 
81,3...83,3 mg/L, durata de cultivare submersă 48 ore. Inoculul (2 x106 celule/ ml) s-a 
însămînţat pe mediul lichid de fermentare în volum de 5%. 

 Metode de realizare a cercetărilor. Caracterele morfologice a tulpinii s-au studiat 
conform metodelor propuse de [4,11]. Numărul de celule dezvoltate în mediul lichid s-a 
determinat spectrofotometric conform metodelor cunoscute [8, 14]. Biomasa levuriană 
s-a determinat gravimetric [12]. Conţinutul de oxigen s-a măsurat cu Oximetrul 
portabil – Oxi-315i/SET 2B10-0011 (2008). Valorile pH-ului mediului de cultivare s-a 
determinat cu pH-metrul - 316i MeBketten WTW, Germania (2008).

Prelucrarea statistică a rezultatelor a fost efectuată cu ajutorul setului de programe 
Statistica 7.

Rezultate şi discuţii
Deoarece tulpina îşi poate schimba indicatorii de productivitate ca o reacţie de 

răspuns la modifi carea condiţiilor fi zico-chimice de cultivare, iniţial a fost cercetată 
posibilitatea de a suprima stresul alcoolic prin aplicarea nanoparticulelor oxidului 
de zinc. Monitorizarea acestor indicatori s-a efectuat timp de 48 ore de cultivare în 
profunzime, perioada care cuprinde toate fazele procesului de creştere a populaţiei: lag, 
log, staţionară, declin şi moarte celulară. 

Observaţiile microscopice denotă prezenţa unor modifi cări nesemnifi cative 
ale morfologiei celulelor levurii la cultivare în condiţii de stres alcoolic. De obicei, 
se întâlnesc celule ovale sau rotunde, înmugurire polară, formarea de asce din 
celula diploidă, ascospori neeliberaţi, rotunzi sau ovali. Dimensiunile celulelor în 
proba martor şi în cea experimentală cu 2 % alcool variază în diapazonul 5-10 μm 
(fi g. 1a, b). În variantele experimentale, sub infl uenţa alcoolului în volum de 5% 
majoritatea celulelor au dimensiuni mai mici (fi g.1 c). În cazul cultivării levurii pe 
mediu YPD cu 10% alcool, se întâlnesc atât celule cu dimensiuni mai mici faţă de 
martor, cât şi celule cu demensiuni mai mari de 10 μm (fi g.1 d). 

Ulterior, s-a cercetat gradul de acţiune al diferitor concentraţii de alcool asupra 
multiplicării celulelor. Monitorizarea reproducerii celulelor în variantele martor şi 
experimentale a demonstrat pericolul evident al alcoolului inclus în mediul de cultură 
YPD în concentraţie de 10%. Multiplicarea celulelor s-a redus de 2 ori comparativ cu 
proba martor (fi g. 2).

Efectul destabilizator al alcoolului utilizat în concentraţie de 10 % în mediul de 
cultivare a levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20 s-a observat şi în cazul determinării 
biomasei celulare obţinute după 120 ore de cultivare în profunzime. Din datele fi gurii 
3 concluzionăm că sub infl uenţa alcoolului are loc o micşorare evidentă a conţinutului 
de biomasă obţinută la 1 l mediu de cultură.
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Figura 1. Aspectul celulelor levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare pe mediul 
YPD în condiţiile nivelului ridicat de alcool. a - martor, b - 2% alcool, c - 5% alcool,  
d - 10% alcool.

Prin urmare, datele obţinute confi rmă faptul că acţiunea nefavorabilă a factorilor 
externi asupra celulei levuriene induce schimbări în procesele vitale, ceea ce poate 
servi drept indiciu al apariţiei stresului alcoolic, degradării membranelor celulare. 
În acest context prezintă interes cercetările asupra posibilităţii de micşorare a efectului 
negativ al alcoolului prin utilizarea nanoparticulelor oxidului de zinc. 

Figura 2. Multiplicarea celulelor levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare pe 
mediul YPD în condiţii de stres alcoolic.

Conform unor lucrări ştiinţifi ce publicate în revistele de specialitate, nanoparticulele, 
datorită dimensiunii lor reduse (1-100 nm) şi proprietăţilor fi zice şi chimice unice, 
ar putea aduce modifi cări substanţiale în diferite sisteme biologice. S-a stabilit 
că nanoparticulele ZnO pot îmbunătăţi activitatea biologică a celulelelor levurii 
S. cerevisiae [3]. Autorul menţionează că nanoparticulele ZnO necătând la faptul că 
au inhibat creşterea celulară, totuşi au neutralizat efectul alcoolului asupra activităţii 
enzimei β-glucozidaza, astfel sporind cantitatea de enzime produsă de către levuri.
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Rezultatele oferă o perspectivă nouă cu privire la aplicarea nanoparticulelor ZnO 
pentru a spori producţia de β-glucozidază - o importantă enzimă industrială.

În scopul obţinerii unei informaţuii mai ample despre efectele nanoparticulelor 
oxidului de zinc în condiţiile de stres alcoolic a tulpinii S. cerevisiae CNMN-Y-20, am 
monitorizat modifi cările care se produc în morfologia celulelor, precum şi în procesul 
de proliferare şi producţie de biomasă celulară. 

Datele obţinute în investigaţiile realizate au demonstrat modifi cări ale dimensiunilor 
celulelor în variantele experimentale, fi e sub infl uenţa diferitor concentraţii de 
nanoparticule incluse în mediul YPD cu 2% alcool, fi e în variantele de mediu suplimentat 
cu 5% alcool (fi g. 4 şi 5). 

Figura 3. Gradul de modifi care a conţinutului de biomasă la cultivarea levurii 
S. cerevisiae CNMN-Y-20 sub infl uenţa alcoolului (% la martor).

Figura 4. Efectele nanoparticulelor ZnO asupra morfologiei celulelor levurii 
S. cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare pe mediul YPD cu 2% alcool. a - martor, 
b - 2% alcool+5 mg/L NPs ZnO, c - 2% alcool+10 mg/L NPs ZnO, d - 2% alcool+15 mg/L 
NPs ZnO. 

Observaţiile microscopice ne conduc spre ipoteza că în celulă au loc modifi cări 
ale proceselor metabolice. Schimbarea morfologiei celulelor ovale în forme rotunde 
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ne duce la concluzia prezenţei unui fenomem de apoptoză indusă. Ele sunt numeroase 
la eşantioanele experimentale, iar când celulele au un aspect transparent dovedeşte că 
acestea sunt moarte.

Figura 5. Efectele nanoparticulelor ZnO asupra morfologiei celulelor levurii 
S. cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare pe mediul YPD cu 5% alcool. a - martor, 
b - 5% alcool+5 mg/L NPs ZnO, c - 5% alcool+10 mg/L NPs ZnO

În continuare, s-au efectuat cercetări de evidenţiere a particularităţilor de acţiune 
a nanoparticulelor ZnO în combinaţie cu diferite concentraţii de alcool etilic asupra 
proliferării celulelor. Rezultatele experimentale ale infl uenţei nanoparticulelor ZnO 
utilizate în concentraţii de la 5 mg/L până la 15 mg/L în combinaţie cu alcoolul în 
concentraţie de 2% şi 5% asupra reproducerii celulelor sunt prezentate în fi gura 6 din 
care desprindem că densitatea optică (OD) ale celulelor tulpinii S. cerevisiae CNMN-
Y-20, determinată la lungimea de undă λ=670 nm, în probele experimentale diferă 
substanţial de martor. Analiza datelor, obţinute de noi, prin prisma efectului de acţiune 
a nanoparticulelor oxidului de zinc în combinaţie cu diferite concentraţii de alcool 
etilic asupra multiplicării celulelor levurii, a demonstrat faptul că pe durata a 48 ore de 
cultivare se semnalează o reducere a capacităţilor de multiplicare a celulelor, efect mai 
pronunţat observându-se după 6 ore. Reproducerea celulelor în perioada menţionată 
scade cu 20-40 la sută şi este specifi că atât pentru combinaţia 2% alcool +nanoparticule 
în concentraţiile de 5, 10 şi 15 mg/L, atât şi pentru combinaţia 5% alcool+nanoparticule 
în concentraţiile de 5, 10 şi 15 mg/L (fi g. 6). Infl uenţa similară se observă şi în cazul 
producţiei de biomasă celulară.

Din datele obţinute în experienţele de cultivare în profunzime timp de 120 ore se 
observă, că administrarea a 2% alcool+nanoparticule în concentraţiile de 5, 10 şi 15 
mg/L, spre deosebire de martor a condiţionat schimbări asupra cantităţii de biomasă 
acumulată, cu precădere, în variantele care conţineau 5% alcool+10 mg/L nanoparticule 
ZnO (fi g.7). Biomasa uscată s-a redus cu 13-18%. 
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Figura 6. Efectele nanoparticulelor ZnO asupra multiplicării celulelor levurii 
S. cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare pe mediul YPD în condiţii de stres alcoolic.

Figura 7. Efectele nanoparticulelor ZnO asupra producţiei de biomasă S. cerevisiae 
CNMN-Y-20 la cultivare pe mediul YPD în condiţii de stres alcoolic.

În aşa mod, datele obţinute de noi au confi rmat că nanoparticulele ZnO nu pot 
înlătura efectul negativ al conţinutului înalt de alcool asupra multiplicării celulelor S. 
cerevisiae CNMN-Y-20 şi producţiei de biomasă. Totuşi, aplicarea nanoparticulelor 
ZnO în procesul de cultivare a levurii, poate fi  precăutată ca un supliment extern pentru 
a spori producţia de β - glucani sub aspect industrial.

Concluzii
Observaţiile microscopice denotă prezenţa unor modifi cări nesemnifi cative ale 1. 

morfologiei celulelor levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare în 
condiţii de stres alcoolic. 

Monitorizarea reproducerii celulelor şi producţiei de biomasă în variantele 2. 
experimentale a demonstrat caracterul stresant al alcoolului, inclus în mediul nutritiv 
în concentraţie de 10%, cantitatea de biomasă micşorându-se de 2 ori comparativ cu 
proba martor. 

Nanoparticulele ZnO adăugate în mediu de cultură suplinit cu 5% alcool au 3. 
infl uenţat negativ asupra productivităţii levurii, cantitatea de biomasă diminuând cu 
13-18% faţă de proba martor. 
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