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Rezumat 
În articol sunt prezentate date cu privire la influenţa glicozidelor flavonoide (GF) din 

Verbascum phlomoides L., asupra viabilităţii tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 

după liofilizare şi păstrare îndelungată. În rezultatul cercetărilor s-a stabilit că suplinirea 

mediului protector, ce conține gelatină (2,5%) și glucoză (7,5%), cu GF în concentraţie de 

0.005, 0.0005, 0.00005%/V asigură tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 viabilitate înaltă, cu 

35.03-44.01% mai mare comparativ cu martorul, după liofilizare și un an de păstrare. 

Rehidratarea tulpinii liofilizate, după un an de păstrare, cu soluții hidrice de GF oferă 

tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 viabilitate mai mare comparativ cu apa distilată. 
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Introducere 

Resursele microbiene sunt esențiale pentru cunoaștere și dezvoltarea științelor 

vieții, deoarece microorganismele sunt cruciale pentru menținerea ecosistemelor 

naturale, mediului extern, precum și celui intern al oamenilor, animalelor și plantelor. 

Ele sunt materiale indispensabile pentru studii științifice fundamentale și aplicative, sunt 

utilizate și ca materiale de referință și organisme model. Colecțiile microbiene joacă un 

rol de bază în conservarea ex situ stabilă și durabilă a genofondului microbian și oferă 

materiale de referință autentice pentru știință și industrie [4, 20]. 

https://doi.org/10.52388/1857-064X.2021.1.14



 

 

 

Buletinul AȘM. Științele vieții. Nr1(343) 2021                           Microbiologie și biotehnologie 

 

106 
 

Depozitarea diferitor microorganisme pe perioade lungi este necesară pentru a 

asigura rezultate reproductibile și continuitate în cercetare, în procesele biomedicale și 

biotehnologii. Conservare eficientă înseamnă că tulpina microbiană este menținută în 

stare viabilă, fără risc de contaminare sau mutații genetice, poate fi revitalizată cu 

ușurință, fără modificări genotipice sau fenotipice ale caracteristicilor și proprietăților 

sale originale. În acest scop, au fost dezvoltate diferite tehnici de conservare, iar 

progresul în tehnologia crioconservării și sublimării, a condus la apariția metodelor care 

permit conservarea unei varietăți semnificative de microorganisme pe un termen practic 

nelimitat. Actualmente, se cunosc cei mai importanți pași și componentele principale în 

procesul de conservare la temperaturi joase și ultra-joase a bacteriilor, paraziților, 

drojdiilor, fungilor, virușilor și microorganismelor recombinate [17]. 

La moment, unul din obiectivele de bază a Colecției Naționale de Microorganisme 

Nepatogene este elaborarea și selectarea noilor medii de protecție pentru conservarea 

eficientă și durabilă a tulpinilor de actinobacterii din genul Streptomyces, care se 

caracterizează prin variabilitate și instabilitate sporită. 

Printre metodele cele mai eficiente de conservare durabilă a microorganismelor se 

evidențiază liofilizarea, datorită inducerii în stare de anabioză și păstrării de durată a 

tulpinilor valoroase fără cheltuieli suplimentare și modificarea proprietăților biosintetice 

ale acestora [5]. 

Pe parcursul liofilizării are loc congelarea şi uscarea în vid a materialului biologic 

[16]. Liofilizarea tulpinilor din genul Streptomyces este eficientă, din considerente că 

sporii acestora sunt rezistenţi la temperaturi scăzute [25]. Unii din sporii formaţi de 

tulpinile sporogene se află în stare latentă şi nu germinează în condiţii standard, dar care 

pot fi activaţi în condiţii de stres sau cu ajutorul unor substanţe biologic active [27]. 

În cadrul procesului de liofilizare se utilizează următoarele grupe de lioprotectori: 

alcoolii, carbohidraţii, polizaharidele, aminoacizii, diverse substraturi de natură 

complexă, precum laptele degresat, mierea, extractul de drojdie, glicozidele, etc. [6]. 

Astfel de compuși ca glicolipidele de origine naturală și sintetică s-au dovedit a 

media activitatea de histerezis în mai multe organisme tolerante la frig [18], precum și a 

stabiliza proteinele [7] și veziculele artificiale în timpul liofilizării, probabil prin 

hidratarea grupelor fosfolipidice ale lipidelor [1]. Datorită toxicității lor scăzute, 

activității de inhibare a formării cristalelor de gheață, carbohidrații de asemenea au 

potențial înalt de utilizare în calitate de protectori [14].  

Conform surselor literare, utilizarea substanțelor biologic active, cum ar fi 

glicozidele, în tehnologiile agricole moderne are o mare importanță practică și este 

determinată, în special, de așa proprietăți ca stimularea creșterii, dezvoltării și 

productivității culturilor agricole, prin majorarea rezistenței acestora la factorii 

nefavorabili ai mediului (secetă, umiditate în exces, temperaturi suboptimale) și acțiunea 

agenților fitopatogeni [21, 22]. Datorită activității lor antivirale, antiinflamatorii, 

cardioprotectoare, antidiabetice, anticancerigene și antiîmbătrânire glicozidele vegetale 

sunt pe larg utilizate în farmaceutică [19]. 

Interesul recent pentru aceste substanțe este stimulat de beneficiile potențiale pentru 

sănătate, care rezultă din activitatea antioxidantă a acestor compuși polifenolici. 

Grupările hidroxil funcționale din flavonoide mediază efectele lor antioxidante prin 

eliminarea radicalilor liberi și / sau prin chelarea ionilor metalici și prin diferite 

mecanisme protejează lipidele împotriva deteriorării oxidative, stabilizând astfel 

membranele celulare [8-10]. 
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De asemenea este cunoscut caracterul crioprotector al glicozidelor flavonoide din 

Cercidiphyllum japonicum, care în concentrații minime în mediile de protecție, reduc 

considerabil formarea cristalelor de gheață prin legarea apei libere [8]. 

Pentru rehidratare sunt utilizate diverse soluţii izotonice în baza sărurilor minerale, 

carbohidraţilor sau apa distilată. Totuși soluțiile mixte se consideră a fi cele mai eficiente 

[12]. 

Conform mai multor date din literatura de specialitate, selectarea corectă a metodei 

de conservare, a mediilor de protecție și revitalizare, depinde de varietatea taxonomică 

a microorganismelor și trebuie efectuată individual pentru fiecare tulpină [12, 15]. 

În această ordine de idei, un interes deosebit prezintă studiul eficienței glicozidelor 

flavonoide (GF) vegetale din Verbascum phlomoides L. în calitate de agent protector în 

mediile de protecție pentru liofilizarea microorganismelor. 

Astfel, scopul cercetărilor a constat în evaluarea influenţei GF din Verbascum 

phlomoides L. asupra viabilităţii tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 după 

liofilizare și păstrare îndelungată. 

 

Materiale şi metode 
 

Ca obiect de studiu a servit tulpina Streptomyces canosus CNMN-Ac-02, 

depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene (CNMN), 

producătoare de fitohormoni (auxine, gibereline), aminoacizi esenţiali, aminoacizi 

imunoactivi, lipide, inclusiv fosfolipide, sterine şi acizi graşi nesaturaţi, ce prezintă 

interes pentru agricultură, zootehnie şi fitotehnie [23]. Tulpina este menţinută pe medii 

agarizate de ovăz şi Czapek cu glucoză, la t°= +4°C. Pentru liofilizare, tulpina a fost 

cultivată în tuburi de sticlă pe mediul agarizat Czapek cu glucoză, timp de 14 zile, la t°= 

+27°C, asigurând obținerea fazei staționare [24, 29]. Liofilizarea a fost efectuată la 

liofilizatorul „LABCONCO” FreeZone Plus 6 Liter Cascade Console Freeze Dry System 

(SUA), la temperatura condensorului de -88 ... -94ºC, în vid 6-7 Pa, temperatura de 

precongelare -50°C, timp de 12 ore. 

În calitate de mediu protector a servit mediul ce conține gelatină (2.5%) și glucoză 

(7.5%) [29] (mediul martor) şi variantele acestuia, utilizând în calitate de supliment (GF) 

din Verbascum phlomoides L., în concentraţii de 0.05; 0.005; 0.0005%/V. 

Pentru rehidratarea tulpinii a fost utilizată apa distilată [26] şi soluţii de GF de 

0.005; 0.0005; 0.00005%/V. Rehidratarea a fost efectuată la temperatura camerei timp 

de 1 oră. Probele liofilizate au fost păstrate la temperatura +4ºC. 

Pentru determinarea viabilității culturii, conţinutul fiolelor a fost resuspendat în 1,0 

ml de mediu de rehidratare. După efectuarea diluţiilor succesive şi inocularea acestora 

pe mediu agarizat Czapek cu glucoză, s-a efectuat calculul unităţilor formatoare de 

colonii (UFC) peste 7-14 zile de incubare la 27°C [26]. Numărul de celule viabile a fost 

exprimat prin log10 al UFC în 1,0 ml de suspensie. 

Viabilitatea a fost calculată conform formulei BSR = (log10BL/log10AL) × 100, 

unde BSR este viabilitatea tulpinii în %, log10BL – logaritmul numărului UFC până la 

liofilizare şi log10AL – logaritmul numărului UFC după liofilizare sau păstrare[13]. 

Prelucrarea statistică a datelor a fost efectuată cu ajutorul programului Office Excel 

2013. 
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Rezultate şi discuţii 

Conform unor specialiști în domeniu, procesul de liofilizare se consideră de succes, 

dacă numărul UFC după liofilizare nu este mai mic de 70-80 % din cel inițial [11]. 

Luând în considerare efectul crioprotector al glicozidelor în concentrații minime, 

descris în literatura de specialitate și rezultatele cercetărilor anterioare proprii [3], pentru 

efectuarea experiențelor au fost selectate concentrații minime ale GF. 

Astfel, pentru a stabili eficienţa GF în calitate de lioporotector, s-au montat o serie 

de experienţe în care mediul protector ce conține gelatină (2,5%) și glucoză (7,5%) 

(martor) a fost suplinit cu GF în diferite concentraţii 0.05; 0.005; 0.0005%/V. După 

liofilizare şi păstrare îndelungată tulpina a fost revitalizată cu apă distilată şi soluţii de 

GF cu concentraţia de 0.005; 0.0005; 0.00005%/V. 

În rezultatul cercetărilor s-a stabilit că suplinirea mediului protector martor cu GF 

a avut efect pozitiv, viabilitatea tulpinii în probele experimentale, rehidratate cu apă 

distilată, fiind cu 35.03-44.01% mai mare comparativ cu martorul, în funcţie de 

concentraţiile utilizate (figura 1). Merită menționat faptul că numărul UFC în probele 

experimentale după liofilizare, a fost semnificativ și statistic veridic mai mare 

comparativ cu numărul UFC inițial, fapt ce evidențiază nu numai proprietățile 

crioprotective ale acestor substanțe, ci și de stimulare a germinării sporilor. Utilizarea 

GF în componenţa soluţiei de rehidratare practic nu a avut efect asupra viabilității 

tulpinii, valorile ei variind la nivelul probelor rehidratate cu apă distilată. Rezultatele 

sunt prezentate în figura 1.  

 

 
Figura 1. Viabilitatea tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare şi rehidratare 

cu apă distilată și soluții de GF de diferite concentrații. 

 

Deoarece liofilizarea este o metodă de conservare menită să asigure viabilitatea și 

stabilitatea microorganismelor pe termen lung, la următoarea etapă a cercetărilor a fost 

evaluată viabilitatea tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 după un an de păstrare în stare 

liofilizată. Rezultatele cercetărilor au demonstrat că deși numărul UFC a scăzut 

comparativ cu cel înregistrat imediat după liofilizare, viabilitatea probelor liofilizate pe 

mediul protector cu GF după un an de păstrare este în continuare cu 34.68-39.53% mai 

mare faţă de proba martor (fig. 2). Acest fapt denotă morbiditatea mai scăzută a tulpinii 
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pe mediile protective cu GF comparativ cu mediul martor, pe care viabilitatea după 1 an 

de păstrare a fost doar de 77.51% față de cea iniţială. Peste 1 an de păstrare, compoziţia 

soluţiei de rehidratare a influenţat mai evident viabilitatea tulpinii. Indicii viabilităţii 

probelor rehidratate cu soluţie de GF de diferită concentrație au fost mai mari cu 2.57-

16.54% comparativ cu probele rehidratate cu apă distilată, iar viabilitate maximă s-a 

înregistrat în cazul utilizării soluției de GF cu concentrația de 0, 0005%/V (fig. 2). 

Numărul mai mare de UFC după liofilizare și păstrare timp de un an în stare 

liofilizată în probele experimentale, comparativ cu cel inițial și proba martor poate fi 

explicat, probabil, nu numai prin proprietățile protective ale GF, dar și cele de stimulare 

a germinării sporilor. Se cunoaște că tulpinile din genul Streptomyces sunt sporogene, 

iar numeroşi spori se află în stare latentă şi din diverse motive nu sunt capabili să 

germineze în condiţii standard de cultivare, dar pot germina în prezența factorilor 

stresanți și a activatorilor de creștere de tipul glicozidelor [2, 28]. 

 

 
Figura 2. Viabilitatea tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 după 1 an de păstrare în stare 

liofilizată şi rehidratare cu apă distilată și soluții de GF de diferite concentrații. 

 

 

Concluzii 

1.Glicozidele flavonoide din Verbascum phlomoides L., suplimentate la mediul 

protector ce conține gelatină (2.5%) și glucoza (7.5%) în concentraţie de 0.05; 0.005; 

0.0005%/V posedă efect protector evidențiat şi pot fi utilizate în calitate de lioprotector 

la conservarea tulpinilor din genul Streptomyces. 

2.Viabilitatea înaltă de 112.19-117.04% și morbiditatea minimă după 1 an de 

păstrare a tulpinii în probele experimentale, evidenţiază eficienţa GF vegetale studiate 

în protecţia şi păstrarea îndelungată a tulpinii. 

3.Diferenţa dintre numărul de UFC în probele rehidratate cu apă distilată şi cele 

rehidratate cu soluţii de GF, relevă perspectiva utilizării acestor soluții pentru 

revitalizarea tulpinilor de streptomicete. 
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