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Rezumat
În articol sunt prezentate date privind compoziţia biochimică a levurilor din deşeurile 
industriei de bere, restante după diferite cicluri de fermentare. S-a stabilit, că biomasa de 
levuri are o compoziţie biochimică variată şi conţine (în % BAU) 56,2-58,2 – proteine; 
34,3-36,1 – carbohidraţi; 2,4-5,3 lipide şi 3,4-4,3 cenuşă în funcţie de ciclul de fermentare 
după care a fost prelevată. Biomasa conţine cantităţi semnificative de aminoacizi esenţiali 
şi imunoactivi, o gamă largă de macro- (K, P, Na, Mg, Ca) şi microelemente (Fe, Zn, Cr, 
Se, Mo, Mn, Cu) şi practic nu conţine metale grele (Pb, Ba, Hg, Li, Bi, Sb, Sr), fapt ce o 
poziţionează ca o sursă bogată şi inofensivă de substanţe biologic active pentru obţinerea 
biopreparatelor cu utilizare în diferite domenii.
Cuvinte cheie: levuri de bere, Saccharomyces cerevisiae, proteine, carbohidraţi, lipide, 
macro-, microelemente, metale grele, aminoacizi.
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Introducere
Sectorul zootehnic din Repiblica Moldova se confruntă cu insuficienţa furajelor 

cu un conţinut echilibrat de substanţe biologic active [3], importate, acestea sunt 
comercializate deseori la un preţ prea înalt pentru producătorii locali. În consecinţă, 
scade imunitatea, capacitatea de reproducţie şi productivitatea animalelor de interes 
zootehnic [12]. Această insuficienţă poate fi diminuată prin utilizarea substanţelor 
biologic active de origine microbiană, care posedă proprietăţi antivirale şi antibacteriene, 
imunomodulatoare şi imunostimulatoare, activitate antioxidantă, capacitate de 
biosorbţie a micotoxinelor şi a metalelor grele fapt ce le oferă un potenţial înalt de 
aplicare în zootehnie şi domeniile conexe.

În această ordine de idei, prezintă interes valorificarea biomasei de levuri din 
deșeurile industriei de bere și vin, care se obţin în cantităţi semnificative în urma 
procesului de fabricare a acestora, pentru obținerea bioproduselor naturale şi utilizarea 
lor în sectorul zootehnic. Levurile posedă o compoziţie biochimică bogată, variată, 
sunt inofensive pentru organismele vii şi pot fi exploatate cu succes şi după finalizarea 
procesului de fermentare şi obţinere a produselor alcoolice. Acest fapt impune 
necesitatea căutării alternativelor care să utilizeze acest produs secundar în beneficiul 
omului, dar şi pentru atenuarea impactului negativ asupra mediului şi, în consecinţă, să 
reducă costurile gestionării deşeurilor în industria de bere.
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Astfel, cele relatate evidenţiază actualitatea, necesitatea şi perspectiva cercetărilor 
scopul cărora constă în evaluarea potenţialului biochimic al biomasei de levuri din 
deşeurile industriei de bere, pentru obţinerea biopreparatelor de diferită natură. Pentru 
atingerea scopului au fost trasate următoarele obiective: determinarea conţinutului 
de proteine, carbohidraţi şi lipide în biomasa levuriană; determinarea conţinutului de 
aminoacizi, macro-, microelemente şi metale grele.

Materiale şi metode
Obiect de studiu. În cercetări a fost utilizată biomasa de levuri (Saccharomyces 

cerevisiae) de fermentare inferioară de la producerea berii, oferită cu amabilitate de 
fabrica de bere Kellers (Budeşti).

Metode de realizare a cercetărilor. Determinarea biomasei uscate s-a realizat 
gravimetric conform metodei uzuale [21]. Conţinutul de proteine s-a determinat 
spectrofotometric conform metodei Lowry O. ș. a. [8], utilizând în calitate de 
standard albumina cristalină din serul bovinelor. Carbohidraţii totali s-au determinat 
spectrofotometric, la lungimea de undă 620 nm, utilizând PG T60 VIS Spectrophotometer, 
în calitate de standard - reactivul antron şi D-glucoza [4, 27]. Conţinutul lipidelor în 
biomasă s-a determinat gravimetric [13]. Cuantificarea multielementală simultană a 
conţinutului de macro-, microelemente şi urmele de elemente toxice s-a efectuat prin 
spectrometrie ICP-OES (spectrometrie de emisie optică cu plasma cuplată inductiv) la 
spectrometrul Thermo Scientific iCAP 6200 Duo (producător Thermo Fisher Scientific, 
United Kingdom) dirijat de softul de calculator iTEVA [10]. Testele au fost efectuate 
cu suportul colegilor de la Institutul de Zoologie. Conţinutul aminoacizilor în biomasă 
s-a determinat conform metodei cromatografice [6] cu suportul cercetătorilor de la 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie. Prelucrarea statistică a rezultatelor a fost 
efectuată cu utilizarea metodelor matematice şi setului de programe Statistica 7.

Rezultate şi discuţii
Levurile din genul Saccharomyces spp. sunt utilizate la producerea mai multor 

produse alimentare, inclusiv a berii, însă, de regulă, în medie după cinci procese de 
fermentație, sunt aruncate ca deşeu, provocând efecte negative și pagube mediului 
ambiant. Din literatura de specialitate se cunoaște că levurile posedă un conţinut 
înalt de 30 - 70% BAU (biomasă absolut uscată) de proteine, conţin lipide (în special 
fosfolipide), vitamine ale grupei B, minerale, macro- şi microelemente, în special 
seleniu şi fibre alimentare, reprezentate de polizaharidele pereţilor celulari, în special, 
manani şi glucani [5, 15].

La etapa inițială de prelucrare, deșeurile au fost supuse centrifugării cu scopul 
separării biomasei de lichidul remanent. Biomasa a fost congelată la temperatura de 
–18°C pentru păstrare și prelucrare ulterioară. Conform unor specialişti în domeniu, 
etanolul rezidual prezent în crema de levuri, nu afectează determinarea şi extragerea 
constituenţilor celulari [2], de aceea etapa de spălare a biomasei cu apă și eliminare a 
alcoolului a fost omisă.

În continuare a fost evaluată componenţa biochimică a biomasei de levuri după 
5 (B/M G5) şi 10 (B/M G10) cicluri de fermentare a berii. Astfel, s-a determinat că 
biomasa levuriană conţine în medie 218,8±2,3 - 238,7±4,12 mg substanţă uscată per 
1 gram de biomasă, ce constituie 21,9-23,9% BAU. Testele biochimice efectuate au 
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relevat o componenţă biochimică bogată, B/M G5 fiind compusă (în % BAU) din 
58,2±0,1 proteine; 36,1±0,5 carbohidraţi; 2,4±0,1 lipide şi 3,4±0,3 cenuşă. Componenţa 
biochimică a B/M G10 este practic identică şi este constituită (în % BAU) din 56,2±0,2 
proteine; 34,3±1,3 carbohidraţi; 5,3±0,1 lipide; restul 4,3±0,3 revenindu-i cenuşii. 
Conţinutul mai mare de lipide din B/M G10 poate fi explicat prin sinteza lor în exces, 
la faze târzii de dezvoltare după 10 cicluri de fermentare, în detrimentul proteinelor şi 
carbohidraţilor. Rezultatele sunt prezentate în Figura 1.

Fig. 1. Compoziţia biochimică a biomasei de levuri după 5 şi 10
cicluri de fermentare a berii.

Aceste rezultate sunt în concordanţă cu ale altor cercetători, care au raportat o 
compoziţie biochimică variată a biomasei de levuri de bere. Astfel, conform Caballero-
Cordoba ş. a. [1] biomasa levurilor conţine 48,5% BAU proteine; 32,9% BAU 
carbohidraţi; 3,4% BAU lipide şi 8,3% BAU cenuşă, Sgarbieri şi colaboratorii [9] 
relatează 48,7% de proteine; 35,0% de carbohidraţi; 3,33% de lipide şi 8,6% de cenuşă, 
iar Thammakiti şi colaboratorii [11] - 43,5% de proteine; 59,6% de carbohidraţi; 1,2% 
de lipide şi 10,3% de cenuşă. Aşadar, putem menţiona componenţa biochimică bogată a 
biomasei şi conţinutul înalt de proteine în levurile de la fabrica de bere din Budeşti, fapt 
ce evidenţiază potenţialul înalt şi perspectiva utilizării ei în calitate de sursă de diverse 
preparate proteice şi altă natură.

Creşterea şi dezvoltarea normală a levurilor necesită o gamă largă de macro- 
şi microelemente care joacă un rol important în metabolismul celular. Magneziul 
şi manganul fac parte din centrul activ al multor enzime, inclusiv cele responsabile 
de sinteza carbohidraţilor, fierul - a enzimelor metabolismului energetic, cobaltul 
stimulează sinteza vitaminelor B12 şi a riboflavinei [14,17].

Mineralele sunt implicate în reglarea proceselor fiziologice, cum ar fi conversia 
zahărului în etanol, flocularea şi influenţează semnificativ rezistenţa levurilor la stres. 
Se cunoaşte relaţia strânsă între conţinutul de oligoelemente şi viabilitatea celulară 
în condiţii de şoc termic şi etanolic [16, 18], ce are o deosebită importanţă pentru 
producerea industrială a băuturilor alcoolice, în special a berii.

Se consideră că sărurile minerale ale materiei prime cerealiere, diferiți înlocuitori 
ai malţului şi hameiului, într-o măsură sau alta, în funcţie de particularităţile tehnologiei 
utilizate, trec şi în must, din care prin fermentare se obţine berea. Exhaustivitatea 
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extragerii acestor componente din materia primă în mare măsură influenţează starea 
fiziologică, caracteristicile tehnologice şi biochimice ale levurilor. O anumită contribuţie 
la compoziţia minerală a mustului o are metalul din care este fabricat echipamentul, 
aditivii alimentari şi diversele materiale auxiliare utilizate pe scară largă [28].

Luând în consideraţie problema poluării mediului şi efectele interacţiunii 
dintre elementele minerale şi microorganisme, nu poate fi neglijată posibilitatea (şi 
chiar probabilitatea mare) introducerii în mediul de fermentaţie a metalelor grele, 
radionuclizilor şi a nitriţilor care au un efect toxic asupra celulei vii, odată cu materia 
primă, în special cu apa, cerealele, hameiul [19, 20].

Macro- şi microelementele joacă un rol esenţial şi pentru macroorganisme, în 
special animale şi om. Împreună cu proteinele, carbohidraţii şi vitaminele, acestea 
sunt componentele vitale indispensabile ale hranei organismelor care servesc pentru 
formarea ţesuturilor, derularea proceselor biochimice şi fiziologice. Mineralele creează 
o anumită presiune osmotică în sânge şi ţesuturi, sunt implicate în procesul de difuzie şi 
transfer al gazelor din sânge. Efectul semnificativ al oligoelementelor asupra proceselor 
fiziologice se explică prin faptul că ele fac parte din aşa-numitele substanţe accesorii: 
pigmenţi respiratorii, vitamine, hormoni, enzime, coenzime şi influenţează direcţia şi 
activitatea acestora [7].

Luând în consideraţie activitatea biologică a macro- şi microelementelor, 
importanţa lor pentru organismele vii şi disponibilitatea lor în diverse surse 
microbiene, în continuare, în biomasa levuriană a fost determinat conţinutul de macro- 
şi microelemente, care ar putea oferi plus valoare preparatelor obţinute din ea şi 
conținutul metalelor grele, care ar duce la unele impedimente ce ţin de utilizarea lor în 
diverse domenii, în special în zootehnie. În rezultat, s-a stabilit că conţinutul de macro- 
şi microelemente este foarte variat. Macroelementele sunt reprezentate prin K, P, Na, 
Mg şi Ca. Din microelemente sunt prezente Fe, Zn, Co, Cr, Se, Mo, Mn, Cu.Merită 
evidenţiată şi absenţa sau conţinutul infim de mic a elementelor ca Pb, Ba, Hg, Li, Bi, 
Sb, Sr în biomasa din ambele generaţii studiate, care denotă inofensivitatea acesteia 
pentru organismele vii. Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în Tabelul 1.

Valorile indicilor studiaţi sunt în concordanţă cu datele din literatura de specialitate, 
care indică spectru şi valori asemănătoare a conţinutului de macro- şi microelemente în 
biomasa de levuri de bere [24].

Tabelul 1. Conţinutul de macro-, microelemente şi metale grele în biomasa de levuri 
de bere după 5 şi 10 cicluri de fermentare.

Macroelemente, mg/g
B/M (biomasa de levuri)

G 5 G 10

K ≥2 ≥2

P 16,8±0,3 14,2±0,6

Na 0,4±0,01 0,4±0,01

Mg 1,8±0,3 1,6±0,03

Ca 1,4±0,1 2,4±0,08
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Microelemente, µg/g

Fe 0,300±10,0 100±1,0

Al 0,02±0,001 0,03±0,004

Mn 0,01±0,001 0,01±0,002

Cu 0,01±0,0003 0,01±0,001

Cr 0,002±0,0002 0,003±0,0001

Mo 0,003±0,0003 0,006±0,0002

Ni 0,003±0,0007 0,003±0,0001

Co - -

Zn 0,02±0,001 0,04±0,002

Se - 0,002±0,0001

Ag - -

Li - -

Metale grele, µg/g

Pb - -

Ti - -

Ba 0,007±0,0005 0,009±0,0005

Bi - -

Hg - -

Sb - -

Sr 0,008±0,0006 0,01±0,006

Calitatea şi valoarea nutritivă a biomasei de levuri, de regulă, sunt apreciate după 
conţinutul de proteine şi aminoacizi. Biomasa microbiană conţine în medie 42-50% 
proteine şi depăşeşte la acest indicator făina de soia cu 37% de proteină, fără a ceda 
la conţinutul de aminoacizi esenţiali [23]. Biomasa de levuri de bere Saccharomyces 
cerevisiae (carlsbergensis) este o sursă importantă de proteine nutriţionale şi vitamine. 
Organismul uman asimilează peste 90% din nutrienţii care se conţin în ea. În compoziţia 
acestor levuri s-au identificat 14 vitamine, cele din grupa B fiind prezente practic în 
totalitate [25].

Aşadar, la următoarea etapă, s-a stabilit că biomasa de levuri conţine toată gama de 
aminoacizi esenţiali şi imunoactivi, care joacă un rol impunător în viaţa organismelor 
vii, conţinutul cărora este de 212-251 şi respectiv 228-258 mg/g de biomasă uscată.

Rezultatele cercetărilor, prezentate în Tabelul 2, denotă prezenţa a aşa aminoacizi 
esenţiali ca treonina, valina, metionina, izoleucina, leucina, tirozina, fenilalanina şi 
lizina, iar din cei imunoactivi – acidul aspartic şi glutamic, glicina, alanina, cisteina şi 
arginina, care evidenţiază calitatea nutritivă înaltă a biomasei de levuri de bere, ce este 
considerată deşeu şi nu se valorifică.
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Tabelul 2. Conţinutul de aminoacizi în biomasa de levuri din deşeurile
industriei de bere după 5 şi 10 cicluri de fermentare.

Aminoacizi, mg/g
B/M (biomasa de levuri)

G 5 G 10
Acidul aspartic** 41,42 45,78

Treonina* 24,53 32,60

Serina** 17,79 22,63

Acidul glutamic** 78,47 75,84

Prolina 54,03 37,84

Glicina** 36,31 37,51

Alanina** 40,73 41,28

Valina* 21,18 34,53

Cisteina** 1,65 1,99

Metionina* 1,88 2,22

Izoleucina* 25,38 35,17

Leucina* 51,63 50,71

Tirozina* 8,44 5,94

Fenilalanina* 21,06 23,48

Lizina* 35,08 38,08

Histidina 8,52 9,76

Arginina** 22,65 24,21

Acidul γ-aminobutiric 1,91 3,44

Ornitina - -

Σ aminoacizi neesenţiali 278,85 268,81

Σ aminoacizi esenţiali 211,92 250,76

Σ aminoacizi imunoactivi 227,69 258,08

Σ aminoacizi glicogeni 181,97 214,34

Σ aminoacizi ketogeni 141,60 153,37

Σ aminoacizi proteinogeni 490,77 519,57

Σ aminoac. cu conţinut de S 3,53 4,20

Notă: * - aminoacizi esenţiali; ** - aminoacizi imunoactivi 

Astfel, spectrul aminoacizilor din biomasa de levuri, utilizată în cercetări, este 
asemănător cu cel raportat de alţi cercetători [24], iar conţinutul cantitativ al acestora 
prevalează faţă de cel relatat de Serba şi colab. [26], sau este comparabil cu cel prezentat 
de Meledina [24]. În acelaşi timp, rezultatele obţinute confirmă datele din literatura de 
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specialitate conform cărora proteina de levuri este săracă în metionină şi cisteină, dar 
bogată în lizină şi treonină [22]. În această ordine de idei, biomasa de levuri de la 
fabrica din Budeşti conţine 1,9-2,2 mg/g metionină, 1,7-2,0 mg/g cisteină, 35,1-38,1 
mg/g lizină şi 24,5-32,6 mg/g treonină, în funcţie de ciclul după care a fost prelevată.

Concluzii
Biomasa de levuri din deşeurile industriei de bere posedă compoziţie biochimică 

bogată şi variată, conţine un spectru larg de macro- şi microelemente, aminoacizi 
esenţiali şi imunoactivi, practic nu conţine metale grele toxice şi poate servi ca sursă 
excelentă şi inofensivă pentru obţinerea diferitor compuşi biologic activi pentru 
utilizare în diverse domenii, în special, în zootehnie.

Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului 20.80009.5107.16 „Preparate 
microbiene biologic active noi pentru majorarea potenţialului reproductiv şi productiv 
al animalelor de interes zootehnic”.
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