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Introducere

Cei mai importanţi factori  zici care reglează creşterea şi metabolismul 
microorganismelor sunt temperatura de cultivare, pH-ul şi aeraţia mediului. Aceşti 
factori in uenţează solubilitatea sărurilor, compoziţia ionică a substraturilor, morfologia 
şi structura celulelor, determină activitatea  ziologică a culturilor şi acţionează asupra 
permeabilităţii pereţilor celulari, transportului de substanţe nutritive, proceselor şi 
reacţiilor chimice din membrane, vitezei de creştere şi multiplicare, structurii populaţiei 
şi, de asemenea, capacităţii de a asimila una sau altă sursă nutritivă [3, 14, 16].

Sub acţiunea temperaturii se modi că durata etapelor de dezvoltare a 
microorganismului – lag-faza, faza exponenţială, faza staţionară şi termenii de 
manifestare a activităţii biochimice - biosinteza enzimelor, proteinelor şi altor substanţe 
biologic active [2]. Tulpinile genului Saccharomyces în majoritatea lor sunt culturi 
mezo le [1, 5].

Temperaturile scăzute activează mecanismele responsabile de creştere şi 
multiplicare a drojdiei de vin şi măresc viabilitatea celulelor. În plus, vinurile fermentate 
la temperaturi scăzute posedă calităţi organoleptice înalte. Acest fapt corelează cu 
creşterea sintezei acizilor graşi cu catena scurtă (C

4
-C

8
), şi a esterilor corespunzători, 

responsabili de calităţile organoleptice ale vinului [9].
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Şocul termic duce la schimbări radicale în metabolismul celulei, provocând 
deteriorarea membranelor, denaturarea şi agregarea proteinelor celulare. Majorarea 
temperaturii induce sinteza proteinelor şi tregalozei, care protejează celula de aceste 
deteriorări. Datele din literatură ne indică faptul, că în timpul şocului termic la drojdiile 
S. cerevisiae creşte esenţial concentraţia formelor active a oxigenului ce conţin anioni 
superoxidanţi (O

2
-), peroxid de hidrogen (H

2
O

2
) şi radicali hidroxili (OH-) toxici pentru 

celulă. Sinteza acestor compuşi toxici duce la distrugerea membranelor, denaturarea 
proteinelor şi ADN- ului provocând moartea celulelor [6, 12].

pH-ul reprezintă, pe lângă factorul de temperatură, un parametru important în 
procesele de biosinteză. În general, microorganismele au o valoare optimă de pH pentru 
dezvoltare, în care viteza speci că de creştere este maximă. pH-ul mediului de cultivare 
in uenţează activitatea sistemului enzimatic, care se implică nemijlocit în procesele de 
biosinteză. Pentru drojdiile genului Saccharomyces valoarea optimă a pH se situează în 
intervalul 4-5 şi prezintă avantajul unui risc mai scăzut de contaminare bacteriană, ceea 
ce este în mod deosebit de apreciat în cazul unei cultivări industriale.

Până în prezent a fost acumulat un material teoretic şi experimental amplu 
privind in uenţa temperaturii şi pH-ului mediului de cultivare asupra creşterii şi 
biosintezei carbohidraţilor la microorganisme din diverse clase şi genuri. Astfel, 
sinteza carbohidraţilor microbieni este determinată de componenţa mediului nutritiv, 
factorii  zico-chimici (temperatură, pH-ul, nivelul de aeraţie), durata ciclului periodic 
de cultivare. În dependenţă de condiţiile de cultivare ale producătorului se schimbă 
componenţa chimică a polizaharidelor, masa lor moleculară, conţinutul cantitativ al 
părţilor componente, ceea ce  in uenţează nemijlocit asupra viscozităţii lor, parametru 
ce determină în mare măsură importanţa lor practică. [4, 10, 13].

Deci, optimizând regimul de fermentare, pot   activizate sistemele metabolice 
responsabile de multiplicare şi biosinteză a carbohidraţilor în celula de drojdii.

În acest articol sunt expuse rezultatele studiului privind in uenţa temperaturii, pH-
ului iniţial al mediului nutritiv şi duratei de cultivare asupra multiplicării şi biosintezei 
carbohidraţilor la tulpinile de drojdii S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi CNMN-Y-21
depozitate în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene ca producători activi 
de carbohidraţi, în particular β-glucani.

Material şi metode

Obiectul cercetărilor. Ca obiect de studiu au servit tulpinile de drojdii S. cerevisiae 
CNMN-Y-20 şi CNMN-Y-21, izolate în cultură pură din micro ora spontană a 
sedimentelor de la vinul roşu (Cabernet) şi alb (Chardonnay), oferite de Institutul 
Naţional pentru Viticultură şi Vini caţie din Republica Moldova

Inoculumul s-a obţinut prin cultivarea drojdiilor timp de 48 ore, pe agitator rotativ 
(200 r.p.m.), la temperatura de +20°C. Cultivarea s-a realizat submers în baloane 
Erlenmayer cu capacitatea de 1 l ce conţineau 0,2 l mediu nutritiv Rieder [1] sau Rieder 
modi cat (30 g/l glucoză au fost substituite cu 20 g/l melasă), utilizând pentru aceasta 
5%V inoculum.

Metodele de investigaţie. 
Determinarea numărului de celule la un volum de mediu nutritiv a fost efectuată 

fotocolorimetric conform [15].
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Determinarea conţinutului sumar al carbohidraţilor a fost efectuată conform 
metodei spectrofotometrice cu utilizarea reactivului antron şi D-glucozei în calitate de 
standard [7, 8].

Rezultate şi discuţii

La etapa iniţială a fost studiată acţiunea temperaturii de cultivare asupra multiplicării 
şi biosintezei carbohidraţilor la tulpinile S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi S. cerevisiae 
CNMN-Y-21. Pentru aceasta au fost cercetate regimurile de temperatură +15, 20, 25 şi 
30°C. Mostrele au fost prelevate peste 24, 48, 72 şi 96 ore de cultivare.

În rezultatul cercetărilor am stabilit, că temperatura optimă pentru multiplicare a 
fost de +15°C. La această temperatură tulpinile cultivate timp de 48 ore (S. cerevisiae 
CNMN-Y-20) şi 72 ore (S. cerevisiae CNMN-Y-21) au acumulat o cantitate maximală 
de celule la o unitate de volum. Majorarea temperaturii de cultivare până la +30ºC a 
încetinit procesul de multiplicare a celulelor ( gurile 1 şi 2).

Figura 1. In uenţa temperaturii de cultivare asupra multiplicării tulpinii 
S. cerevisiae CNMN –Y-20.

Acest fapt poate   explicat prin creşterea esenţială a concentraţiei compuşilor toxici 
în celulele de drojdii la cultivarea lor la temperaturi înalte. Sinteza acestor compuşi 
duce la distrugerea membranelor, denaturarea proteinelor şi ADN-ului şi moartea 
celulelor [6, 12].

În ansamblu, rezultatele obţinute con rmă datele din literatură, conform cărora 
temperaturile scăzute stimulează creşterea şi multiplicarea drojdiilor de vin, iar majorarea 
temperaturii de cultivare duce la modi carea etapelor de dezvoltare a drojdiilor [2, 9].

Referitor la acumularea carbohidraţilor s-a stabilit, că tulpinile S. cerevisiae CNMN 
–Y-20 şi CNMN –Y-21 manifestă activitate maximală în regimurile de cultivare +20 şi 
+25°C ( gura 3). Majorarea temperaturii de cultivare până la +30°C duce la încetinirea 
procesului sintezei hidraţilor de carbon în ambele cazuri. Acest fapt poate   explicat 
prin reducerea activităţii glicoziltransferazelor, responsabile de sinteza polizaharidelor 
peretelui celular la drojdii [10].

În continuare a fost cercetată capacitatea de multiplicare şi de biosinteză a 
carbohidraţilor la tulpinile luate în studiu în condiţii diferite ale pH-iniţial al mediului 
de cultivare. A fost utilizat mediul nutritiv Rieder modi cat cu diferite valori ale pH-
ului: 3,5; 5,5; 6,5; şi 8,0 ( g. 4 şi 5). Temperatura de cultivare a fost menţinută la 
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valoarea de +20°C. Pentru evaluarea dinamicii schimbării pH-ului mediului nutritiv au 
fost preluate mostre la 12, 24, 48 şi 72 ore de cultivare.

Figura 2. In uenţa temperaturii de cultivare asupra multiplicării tulpinii S. 
cerevisiae CNMN –Y-21.

Figura 3. In uenţa temperaturii de cultivare asupra acumulării carbohidraţilor la 
tulpinile S. cerevisiae CNMN –Y-20 şi S. cerevisiae CNMN –Y-21.

Rezultatele cercetărilor denotă, că ambele tulpini de drojdii posedă un puternic 
mecanism de autoreglare a pH-ului mediului de cultură, activitatea acestuia  ind cu 
atât mai pronunţată, cu cât este mai nefavorabil pH-ul iniţial al mediului. Stabilizarea 
valorilor pH-ului pentru ambele tulpini se produce după 48 ore de cultivare.

Conform datelor din leiteratură, majoritatea drojdiilor cresc şi se dezvoltă la valorile 
pH-ului cuprinse între 3,0 – 8,0. La această categorie pot   raportate şi drojdiile de vin 
S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi CNMN-Y-21. Comparând numărul de celule şi conţinutul 
de carbohidraţi la drojdiile cultivate pe mediul Rieder, constatăm o asemănare în ceea 
ce priveşte atitudinea culturilor faţă de pH ( gurile 6 şi 7). pH-ul optim al multiplicării 
şi biosintezei carbohidraţilor coincide pentru ambele tulpini şi are valoarea de 5,5.

Efectul poate   explicat prin aceea, că la pH 5,5 sunt active majoritatea enzimelor 
implicate în sinteza substanţelor bioactive şi multiplicare celulară. pH-ul scăzut, speci c 
creşterii drojdiilor de vin, diminuează posibilitatea de contaminare bacteriană.
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Figura 4. Evoluţia în timp a pH-ului mediului la cultivarea tulpinii S. cerevisiae 
CNMN –Y-20.

Figura 5. Evoluţia în timp a pH-ului mediului la cultivarea tulpinii S. cerevisiae
CNMN –Y-21.

Figura 6. In uenţa pH-ului mediului asupra multiplicării celulare şi sintezei 
carbohidraţilor la tulpina S. cerevisiae CNMN-Y-20.
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Figura 7. In uenţa pH-ului mediului asupra multiplicării celulare şi sintezei 
carbohidraţilor la tulpina S. cerevisiae CNMN-Y-21.

Este cunoscut, că sinteza unui anumit produs la microorganisme este asociată cu 
fazele proceselor de creştere. Din aceste considerente este important de a stabili pentru 
tulpinile de drojdii luate în studiu, relaţia dintre procesul de multiplicare a populaţiei 
levuriene şi biosinteză a carbohidraţilor. Investigaţiile au fost efectuate în dinamică, 
pe mediul nutritiv Rieder cu pH-ul 5,5, temperatura de +20°C, pe un agitator rotativ 
(200 r.p.m.), concentraţia O

2
 în mediu - 7,3 mg/l, timp de 7 zile. La  ecare 24 ore de 

cultivare au fost prelevate probe pentru a cerceta multiplicarea tulpinilor şi conţinutul 
de carbohidraţi în biomasă.

Datele ce re ectă dinamica multiplicării celulare şi biosintezei carbohidraţilor ai 
tulpinilor S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi CNMN-Y-21 sunt prezentate în  gurile 8 şi 9.

Analizând rezultatele obţinute s-a constatat, că pentru ambele tulpini multiplicarea 
şi acumularea biomasei este mai intensă în primele 48 ore de cultivare, după care 
procesul se stabilizează şi începe faza staţionară de dezvoltare a culturilor.

O acumulare semni cativă de glucide în biomasa drojdiilor (30,9% S.U. – S. 
cerevisiae CNMN-Y-20 şi 27,5% S.U. – S. cerevisiae CNMN-Y-21) se produce 
după 120 ore de cultivare submersă, valori care practic nu se modi că pe parcursul 
următoarelor 48 ore de cultivare.

Majorarea conţinutului de carbohidraţi în biomasă în faza staţionară de dezvoltare 
a drojdiilor poate   explicată prin diminuarea conţinutului de azot în mediul de cultură, 
fapt ce duce la stoparea proceselor de multiplicare şi activizare a proceselor biosintetice 
şi poate   considerată o adaptare a microorganismului la condiţiile mediului nutritiv. 
Aceste date corelează cu datele altor autori [11]. În aşa mod, în rezultatul cercetărilor 
au fost optimizate condiţiile de cultivare dirijată a tulpinilor S. cerevisiae CNMN-Y-20 
şi S. cerevisiae CNMN-Y-21 pentru sporirea productivităţii celulare şi conţinutului de 
carbohidraţi în biomasă.
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Figura 8. Dinamica multiplicării celulare şi acumulării carbohidraţilor la tulpina
S. cerevisiae CNMN –Y-20.

Figura 9. Dinamica multiplicării celulare şi acumulării carbohidraţilor la tulpina
S. cerevisiae CNMN –Y-21.

Concluzii

1. Tulpinile S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi S. cerevisiae CNMN-Y-21 posedă 
capacitate de a creşte la un spectru larg de valori ale temperaturii şi pH –ului. Temperatura 
optimă de multiplicare a tulpinilor în studiu este de +15°C, iar de biosinteză a hidraţilor 
de carbon +20°C.

2. Tulpinile cercetate posedă un mecanism puternic de autoreglare a pH-ului 
mediului de cultivare. pH-ul optim de multiplicare coincide cu cel al biosintezei 
carbohidraţilor şi are valoarea de 5.5.

3. Tulpinile în studiu acumulează cantitatea maximală de celule la o unitate de 
volum după 48 ore de cultivare în profunzime pe mediul Rieder, iar valori maximale ale 
conţinutului de carbohidraţi s-au înregistrat în faza staţionară de dezvoltare a acestora 
după 120 ore de cultivare.
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