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Rezumat
Studierea potențialului de biosinteză a manoproteinelor și caracterelor morfo-culturale ale 
tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, la cultivare în prezența nanoparticulelor 
TiO2 cu dimensiuni de 40 nm, în concentrații de 10-30 mg/L, a stabilit lipsa efectelor 
negative a nanoparticulelor asupra dezvoltării levurii. A fost pusă în evidență similitudinea 
între dimensiunile medii ale celulelor și caracterele coloniale ale levurii în probele martor 
și la contact cu nanoparticulele dioxidului de titan timp de 24 ore. Raportul corelațional 
între aria celulelor și cantitatea de manoproteine la cultivare în prezența nanoparticulelor 
TiO2, este unul puternic R²=0,881. Rezultatele permit să afirmăm posibilitatea utilizării 
direcționate a nanoparticulelor în dezvoltarea performanțelor biotehnologice ale levurii.
Cuvinte cheie: nanoparticule TiO2, Saccharomyces, manoproteine, caractere morfo-
culturale.
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Introducere
Aplicarea nanoparticulelor anorganice la cultivarea microorganismelor prezintă 

interes în domeniul nanobiotehnologiei [14, 16, 19, 25]. Complexitatea metabolică 
a microorganismelor complică analiza și identificarea caracterului interacțiunii 
nanoparticule-celule. Compoziția și suprafața nanoparticulelor condiționează amploarea 
și specificitatea gradului de acțiune asupra caracterelor morfo-culturale și fiziologo-
biochimice ale microorganismelor. Conform cercetărilor de ultimă oră, mecanismul de 
influență a nanoparticulelor asupra celulei microbiene este complex și atrage asupra sa 
modificări atât în membrana celulară cât și în citoplasmă [21, 28]. 

Funcționalitatea diferitor nanoparticule este expusă în diverse lucrări științifice [15, 
26, 29]. Se consideră că nanoparticulele oxizilor de Zn, Fe, Mg, Ti, elemente esențiale 
conform proprietăților noi, pot modifica căile metabolice la organismele vii [7, 22]. 
Comparativ cu alte nanoparticule, dioxidul de titan atrage atentie datorită stabilitații 
înalte, nu este toxic pentru mediul inconjurator, este ieftin, posedă activități bioactive, 
etc. Posibile mecanisme de influență a nanoparticulelor TiO2 la nivel celular au fost 
cercetate de către mai mulți specialiști în domeniu [6, 13], care au clarificat unele 
modificrări ce au loc în cazul aplicării nanoparticulelor. Însă volumul insuficient de date 
disponibile și caracterul deseori contradictoriu al rezultatelor de evidențiere a efectelor, 
fac dificilă estimarea amplă a impactului și riscurilor de aplicare a nanoparticulelor 
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cu diferite aplicații. În literatura de specialitate, practic, nu există informație privind 
influența nanoparticulelor oxizilor de metale asupra caracterelor morfo-culturale a 
celulelor, iar datele existente sunt incomplete [12, 32]. 

 În contextul elucidării caracteristicilor morfo-culturale ale levurilor supuse acțiunii 
nanoparticulelor unor oxizi metalici, este necesară respectarea condițiilor specifice de 
examinare. Pentru o caracterizare amplă a tulpinilor de levuri, sunt relevante caracterele 
morfologice,culturale și de reproducere, la fel rămâne importantă și aprecierea 
morfologică a coloniilor formate [5, 9, 18]. Datele de morfologie (deteriorarea 
membranei celulare, abilitatea membranei de a transporta selectiv substanțele nutritive, 
ionii sau alte ingrediente din mediul nutritiv), corelate cu cele ale conținutului de principii 
bioactive de interes biotehnologic, pot oferi posibilitatea restrângerii paletei de analize 
și formării bazelor de referințe necesare pentru strategia de sporire a performanțelor 
biotehnologice a levurilor. 

 În acest context, scopul cercetărilor constă în elucidarea modificărilor caracterelor 
morfo-culturale ale levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, în corelare cu 
conținutul de manoproteine, sub influența nanoparticulelor TiO2.

Materiale și metode 
 Obiecte de studiu, medii de cultură, condiții de cultivare. În studiu s-a utilizat 

tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, selectată ca producător de 
manoproteine [ 24]. 

În experimente s-au investigat nanoparticule TiO2 cu dimensiuni de 40 nm, 
obținute și caracterizate de către cercetătorii Institutului de Inginerie Electronică și 
Nanotehnologii al AȘM [20]. Nanoparticulele au fost stabilizate în polivinilpirolidon 
(PVP). Concentrațiile nanoparticulelor utilizate la cultivarea levurilor au variat de la 10 
la 30 mg/L. În calitate de martor s-a cercetat varianta fără aplicarea nanoparticulelor. 

Pentru inoculare și cultivarea submersă a levurilor s-a utilizat mediul de fermentație 
recomandat pentru levuri YPD [2]. Cultivarea submersă s-a efectuat în baloane 
Erlenmeyer cu capacitate de 1,0 L, la agitator cu viteza de rotaţie 200 r.p.m., temperatura 
de 250C, durata de cultivare submersă până la 120 ore. Mediul lichid de fermentare s-a 
însămânţat în volum de 5% cu inocul 2 x10 6 celule/ml.

Metode. Caracterele morfologice ale culturii levuriene au fost stabilite conform 
indicilor de identificare stipulați în lucrările [3, 4, 10]. Forma și dimensiunile celulelor 
s-au examinat în culturi pe mediul nutritiv YPD suplimentat cu nanoparticule. După 24 
și 72 ore de cultivare, s-au pregătit preparate de levuri fixate. Frotiurile cu celule fixate 
s-au colorat utilizând tehnica de colorare simplă cu solutie de fuxină diluată (1/10). 
Cu ajutorul microscopului XSZ-500, ocular 100x/1,25 OIL, 160/0,17 și camera video 
– MEM1300, utilizând programul special Future WinJoe, s-a notat forma celulelor, 
modul de înmugurire, s-au stabilit dimensiunile celulelor. Aria celulei s-a calculat 
aplicând relația specifică elipsei S=π▪a▪b; unde a - semiaxa mare a celulei; b – semiaxa 
mică a celulei [27]. Caracterele morfologice coloniale au fost examinate conform 
principiilor și tehnicilor de microbiologie generală [30]. Aprecierile macromorfologice 
s-au efectuat prin însămânțarea culturilor de levuri pe mediul solid utilizand metoda 
epuizării încărcăturii ansei bacteriologice. Incubarea s-a efectuat la 280 C timp de 5 
zile. Analiza morfologică a coloniilor s-a realizat prin notarea formei coloniilor, 
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mărimii, profilului, luciului, transparenței, culorii, marginei coloniei, consistenței. 
Manoproteinele s-au determinat prin metoda gravimetrică [8, 31]. Gradul de corelare 
între caracterele morfologice și conținutul de manoproteine s-a stabilit folisind 
instrumente Excel, aplicând coeficientul de determinare r2 = r2 xy. Prelucrarea statistică 
a rezultatelor s-a realizat cu ajutorul setului de programe Statistica 7. 

Rezultate și discuții
Luând în considerare rezultatele obținute anterior referitor la efectele nanoparticulelor 

dioxidului de titan în derularea proceselor metabolice a levurii Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-18 [23], a prezentat interes studiul privind influența nanoparticulelor 
asupra caracterelor morfo-culturale, în special aspectul morfologic al celulelor și 
coloniilor, dimensiunile celulelor și gradul de corelare a conținutului de manoproteine  
cu aria celulelor.

 Cercetările ce au implicat analiza caracterelor morfo-culturale celulare și coloniale 
a levurii aflate în contact cu nanoparticulele TiO2 au relevat absența modificărilor 
substanțiale. De exemplu, culturile în mediul lichid, cu sau fără nanoparticulele oxidului 
de titan, după 24 ore de incubare la 250 C, produc tulbureală, la suprafața mediului 
formează o spumă cu aspect alb-crem, deseori se formează un inel cremos, nu apare 
peliculă. După 72 ore de cultivare în profunzime, se formează un sediment compact, 
ceea ce demonstrează că levura își păstrează capacitatea de floculare. Din caracteristicile 
culturale ale tulpinii, la cultivare în prezența nanoparticulelor, menţionăm stabilitatea 
de respiraţie aerobă.

Examinate la microscop, s-a constatat că celulele Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-18, crescute submers pe mediul YPD cu nanoparticulele TiO2, nu își modifică 
caracterul de reproducere, ceea ce indică lipsa efectelor nanoparticulelor asupra 
procesului înmuguririi. Atât în variantele experimentale, cât și în martor, celulele au 
prezentat înmugurire unipolară (fig. 1). 

Figura 1. Celule 
Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y- 18 în proces de 
înmugurire, după 24 ore de 
cultivare, (ocular 100x/1,25 OIL, 
160/0,17).

Specificul procesului de sporulare a levurilor Saccharomyces cerevisiae este unul 
complex. Unii autori menționează că în formarea de spori un rol important îl au 2 
gene specifice (SSP2 și OSW1), care promovează formarea membranelor prospore și 
asamblarea pereților sporilor [11]. Din rezultatele obținute de noi privind formarea 
ascosporilor la cultivarea tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, în prezența 
nanoparticulelor TiO2 (40 nm), putem menționa formarea ascelor persistente direct în 
celula diploidă, ascospori neeliberaţi, rotunzi (Fig. 2). În cultura martor se observă 
aceleași asce persistente cu ascospori neeliberați.
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Figura 2. Asce cu ascos-
pori neeliberați, formați la 
cultivarea tulpinii Saccha-
romyces cerevisiae CNMN-
Y-18 în prezența nanoparti-
culelor TiO2 (40 nm), (ocular 
100x/1,25 OIL, 160/0,17).

Observările microscopice pun în evidență legături (punți) între celule. Îndeosebi, 
astfel de imagini se observă la contactul levurii cu nanoparticulele dioxidului de 
titan în concentrație de 20 și 30 mg/L (fig. 3). Acestea pot fi pseudomicelii care fac 
legătura între celula mamă și celula fiică, cu activitate metabolică independentă sau, 
posibil, pot fi asociații de origine glucidică, rezultate sub acțiunea nanoparticulelor 
dioxidului de titan. Anterior s-a stabilit, că nanoparticulele TiO2 favorizează biosinteza 
carbohidraților, inclusiv a manoproteinelor la tulpina dată [23].

Figura 3. Legături între celulele Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, la cultivare 
timp de 24 ore în prezența nanoparticulelor TiO2 (40 nm), (ocular 100x/1,25 OIL, 
160/0,17).

În vederea stabilirii caracterelor morfologice ale coloniilor Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-18, cultura de levuri din variantele martor şi cele cu diferite 
concentrații de nanoparticule a fost însămânţată pe mediul solid YPD. Cercetările 
au demonstrat, că nanoparticulele TiO2, în perioada de contact de 24 ore, nu produc 
modificări semnificative ale caracterelor morfologice ale coloniilor. Rezultatele 
examinării coloniilor sunt prezentate în tabelul 1.   

Din rezultatele obţinute, putem enunța lipsa efectului nanoparticulelor asupra 
caracterelor morfologice coloniale ale levurii. Comun pentru toate variantele 
experimentale este caracteristic formarea coloniilor de culoare albă, lucioase, profil 
umbonat și diametrul de 4 - 6 mm ( fig. 4). 

Este cunoscut faptul, că dimensiunile celulelor levurilor din genul Saccharomyces 
variază de la 4 până la 14 µm, ceea ce este specific pentru ele [17]. În baza cercetărilor 
efectuate în cadrul estimării modificărilor morfologice intervenite la cultura de levuri 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 au fost evidențiate unele variații nesemnificative 
ale dimensiunilor celulelor în dependență de concentrația nanoparticulelor. 
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Tabelul 1. Caracterele morfologice ale coloniilor levurii Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-18, aflate în contact cu nanoparticulele TiO2 (40 nm) timp de 24 ore.

Nanoparticule 
TiO2 (40 nm)

Forma 
coloniilor

Profilul 
coloniilor Densitate Consistența Culoarea Mărimea, 

mm

Martor
Circulară,
marginea 
întreagă

Umbonat, 
suprafața 
lucioasă

opacă Cremoasă Alb-crem 4-6

10 mg/L
Circulară, 
marginea 
întreagă

Umbonat,
suprafața 
lucioasă

opacă Cremoasă Alb-crem 4-6

20 mg/L
Circulară, 
marginea 
întreagă

Umbonat, 
suprafața 
lucioasă

opacă Cremoasă Alb-crem 4-6

30 mg/L
Circulară, 
marginea 
întreagă

Umbonat, 
suprafața 
lucioasă

opacă Cremoasă Alb-crem 4-6

Figura 4. Morfologia coloniilor Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 la contact cu 
diferite concentrații de nanopartucole TiO2 (40 nm) timp de 24 ore.

Din caracterele morfologice ale celulelor, după 24 ore de contact cu nanoparticulele 
TiO2, putem menţiona forma ovală a celulelor, înmugurire unipolară, dimensiuni ce 
variază între 5,35 - 5,7 μm lungime și 5,12-5,24 μm lățime medie. Aceste caracteristici 
se observă și la celulele din probele martor. Aria medie a celulelor nanomodificate 
variază în limitele 21,71 - 23,07 µm2, în proba martor constituie 21,88 µm2. Valorile 
medii ale lungimii, lățimii și ariei celulelor tulpinii de levuri examinate sunt prezentate  
în tabelul 2.     

Tabelul 2. Dimensiunile medii ale celulelor tulpinii Saccharomyces cerevisiae  
CNMN-Y-18, după 24 ore de contact cu nanoparticulelor TiO2 (40 nm).

Nr 
 Concentrația 

nanoparticulelor 
TiO2 (40 nm)

Celule 
examinate, 

(n)

Lungimea 
medie (D), 

µm

Lățimea 
medie (d), 

µm

Aria celulei 
(S=π▪a▪b)

µm2 % la 
martor

1 Martor 59 5,52±1,25 5,05±1,20 21,88 100
2 10 mg/L 54 5,35±1,26 5,17±1,05 21,71 99,2
3 20 mg/L 54 5,70±1,32 5,12±1,43 22,90 104,5
4 30 mg/L 54 5,61±1,22 5,24±1,14 23,07 105,4

Rezultatele obținute prin metoda de microscopie au fost confirmate și completate 
cu imagini, care sunt prezentate în figura 5. 
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Figura 5. Aspectul morfologic al celulelor tulpinii Saccharomyces cerevisiae  
CNMN-Y-18, după 24 ore de contact cu nanoparticulelor TiO2 (40 nm), (ocular 100x/1,25 
OIL, 160/0,17).

Identificarea caracterului de acțiune a nanoparticulelor TiO2 (40 nm) asupra 
procesului de biosinteză a manoproteinelor la tulpina Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-18 a evidențiat că, sub influența concentrațiilor de 10-30 mg/L, conținutul 
de manoproteine în biomasa celulară este în scădere nesemnificativă odată cu creșterea 
ariei medii a celulelor (fig. 6). Determinarea gradului de corelare între caracterele 
morfologice și producția de manoproteine sub acțiunea nanoparticulelor TiO2 (40 nm) 
a demonstrat o legătură puternică. Coeficientul de corelare dintre aria medie a celulelor 
și cantitatea de manoproteine este de R² = 0,8817 (fig.6).

Astfel, în baza datelor obținute privind influența nanoparticulelor TiO2 cu dimensiuni 
de 40 nm asupra caracterelor morfo-culturale și biosintezei manoproteinelor la levura 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, putem enunța lipsa efectelor vizibile. 
Diferențele dintre probele analizate a levurilor aflate în contact cu nanoparticulele TiO2 
comparativ cu probele martor sunt minore. 

O tendință similară a efectelor nanoparticulelor dioxidului de titan s-a observat și 
la analiza datelor științifice disponibile legate de utilizarea nanoparticulelor TiO2 în 
cosmetologie. S-a constatat că penetrarea pielii de către dioxidul de titan sub formă de 
nanoparticule este limitată la straturile superioare ale pielii sănătoase, iar nanoparticulele 
acoperite arată o absență a potențialului genotoxic [1]. 

Figura 6. Relația dintre conținutul de manoproteine și aria celulelor Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-18, la acțiunea nanoparticulelor TiO2 (40 nm).

Rezultatele studiilor efectuate în conformitate cu cerințele actuale de reglementare a 
nanoparticulelor, cercetări asupra penetrării pielii, genotoxicității și carcinogenezei, au 
stat la baza Recomandărilor privind utilizarea nanoparticulelor dioxidului de titan ca filtre 
la ultraviolete în produsele cosmetice. Pornind de la aceste constatări, putem deduce că 
datele noastre privind efectele nanoparticulelor TiO2 asupra caracterelor morfo-culturale 
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și biosintezei manoproteinelor pot prezenta interes pentru dezvoltarea unor aplicații 
inovative, în special, în medicină, biofarmaceutică, industria alimentară, protecția mediului,  
alte domenii.

Concluzii
Caracterele morfo-culturale ale tulpinii de levuri 1. Saccharomyces cerevisiae 

CNMN-Y-18, la cultivare în prezența nanoparticulelor TiO2 cu dimensiuni de 40 nm, 
în concentrații de 10-30 mg/L, nu se modifică. 

Dimensiunile medii ale celulelor și caracterele coloniale ale levurii, la 2. 
contact cu nanoparticulele dioxidului de titan timp de 24 ore, indică similitudini cu  
probele martor. 

Raportul corelațional între aria celulelor și cantitatea de manoproteine la cultivare 3. 
în prezența nanoparticulele TiO2, este unul puternic R² = 0,8817. Rezultatele permit să 
afirmăm posibilitatea elucidării riscurilor biologice de utilizare a nanoparticulelor care 
pot apărea la utilizare.
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