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Referat
Unul din factorii ce influențează viabilitatea micromicetelor după liofilizare și depozitare 
îndelungată este mediul de cultură utilizat înainte de liofilizare. În prezent pentru 
stimularea creșterii și a proprietăților biosintetice a microorganismelor sunt folosite 
cu succes nanoparticulele. Rezultatele obținute în acest studiu au demonstrat că, NP 
de Fe2CuO4, și NP Fe2ZnO4 suplimentate în mediul de cultivare a micromicetelor, care 
ulterior au fost liofilizate, au influențat nesemnificativ vialilitatea tulpinilor după liofilizare 
și depozitare. La unele tulpini s-a înregistrat o stimulare (mai semificativ în variantele 
cu NP de Fe2CuO4), iar la altele o diminuare a viabilității după liofilizare. Viabilitatea 
tulpinilor studiate după liofilizare, cât și după 1 an de depozitare în stare liofilizată variază 
în limitele ± 2-3%, comparativ cu varianta martor.
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culturilor, depozitare.
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Introducere
Utilizarea industrială a microorganismelor, ca agenți biotehnologici pentru 

obținerea unei game largi de produse utile, impune conservarea acestora, cu menținerea 
viabilităţii, fără modificări ale trăsăturilor morfologice, fiziologice și genetice, a 
purităţii şi implicit a capacităţii lor bioproductive. Depozitarea, menţinerea viabilităţii 
şi stabilizarea de lungă durată ale caracterelor taxonomice pentru microorganismele 
ce prezintă interes ştiinţific şi practic  reprezintă principalele sarcini ale tuturor 
colecţiilor din lume. Cercetătorii microbiologi studiază permanent eficacitatea 
diferitor metode de conservare a microorganismelor. Până în prezent, liofilizarea şi 
crioconservarea sunt considerate ca cele mai eficiente metode de conservare și păstrare 
a tulpinilor de microorganisme [4,7, 21]. Principalii factor ce influențează viabilitatea 
microorganismelor liofilizate sunt: mediile de cultură și faza de creștere a culturii, 
mediile de protecție, concentrația celulelor supuse liofilizării, toleranța la congelare 
și suplimare în procesul liofilizării, mediile de rehidratare a celulelor după liofilizate 
și condițiile de ambalare și depozitare. Modul în care mai mulți factori extrinseci și 
intrinseci afectează viabilitatea și recuperarea tulpinilor după păstrarea îndelungată 
poate influenţa o serie de caracteristici ale microorganismelor, in special potenţialul 
biosintetic ai acestora [9, 11, 18, 19, 25]. 
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Pentru izolarea și identificarea microorganismelor, evaluarea structurii și funcției 
lor, elucidarea rolului în natură, obținerea produselor biologic active, conservarea și 
păstrarea lor în colecție este necesar de selectat mediul de cultură potrivit, adecvat 
scopului propus [5].

Mediile de cultură sunt substraturi care asigură nutrienții și condițiile fizico-
chimice necesare creșterii și multiplicării microorganismelor. Necesitățile nutritive ale 
microorganismelor pentru creșterea și dezvoltarea optimă sunt individuale și de aceea 
la prepararea mediilor de cultură este necesar să se țină cont de acest fapt. Principalii 
factori care asigură activitatea vitală, creșterea și reproducerea microorganismelor sunt 
nutriția, respirația și condițiile de conviețuire. Nutriția microbiană este posibilă numai 
în condiții de o anumită umeditate, astfel încât nutrienții să poată difuza în celulă. Este 
demonstrat că celulele microbiene conțin în medie 80% apă. O altă condiție importantă 
pentru viața unei celule este respirația și, indiferent de natura acesteia (anaerobă, 
aerobă), este necesar un mediu lichid pentru schimbul de gaze [26]. Sunt cunoscute 
medii nutritive specifice pentru cultivarea, identificarea preliminară, studierea 
caracterelor morfologice și fiziologice, conservarea anumitor grupe de ciuperci 
microscopice. Astfel, pentru conservarea și păstrarea ciupercilor din genul Aspergillus 
spp., Penicillium spp., Trichoderma spp. sunt recomandate mediile: malț-agar, Czapek, 
Czapek-Dox, M1170 [20, 22, 24, 27].

În prezent în microbiologie și biotehnologie sunt pe larg utilizate nanoparticulele 
metalice în calitate de stimulatori sau inhibitori al proceselor biosintetice ale 
micoorganismelor, însă, ca orice tehnologii noi cele cu utilizarea nanoparticulelor 
prezintă un risc deosebit, ce ține de posibilile efecte adverse precum modificarea ADN-
ului, accelerarea proceselor de îmbătrânire şi moartea celulelor, etc [1-3]. 

Conform literaturii științifice de specialitate, efectul nanoparticulelor (NP) asupra 
activităţii biosintetice ale microorganismelor variază în funcţie de natura, mărimea 
şi concentraţia particulelor, precum şi de particularităţile fiziologo-biochimice ale 
tulpinilor studiate [6, 14, 28]. Astfel, a fost demonstrat că efectul radiației albastre 
LED (405 nm) în combinație cu oxidul de fier (III) asupra bacteriei Staphylococcus 
aureus 209 P este deprimant, înregistrând o scădere a numărului de celule vii cu 88% 
după 30 min de expunere. De asemenea s-a stabilit o schimbare a morfologiei celulelor 
stafilococice sub influența complexă a radiației albastre (405 nm) și a nanoparticulelor 
Fe2O3, care a fost exprimată printr-o scădere a diametrului celulei cu 100 nm și apariția 
unui strat fragmentat extern cu o grosime de 71 nm [30]. De asemenea nanoparticulele 
pot servi ca şi biostimulatori ai proprietăţilor biosintetice ale microorganismelor de 
interes industrial, în special în agricultură [6, 8, 12, 16, 29]. A fost demonstrat că 
NP de Fe3O4 sporesc creșterea și activitatea antifungică a micromicetelor din genul 
Trichoderma şi Penicillium cultivate în prezenţa trifluralinei (TF) [14, 28]. La 
cultivarea micromicetelor din genul Aspergillus, Penicillium și Trichoderma pe mediul 
agarizat Czapek suplimentat cu NP Fe2CuO4 sau Fe2ZnO4, s-a constatat că se modifică 
culoarea sau mărimea coloniilor unor micromicete, iar la cultivarea submersă, în acest 
mediu, sporește cantitatea de biomasă acumulată. Astfel, în prezența NP de Fe2ZnO4 
la majoritatea tulpinilor s-au înregistrat cantități mai mari de biomasă (cu 15-18 %), 
comparativ cu varianta martor [15]. Aceste rezultate ne-au motivat de a studia influența 
nanoparticulelor asupra viabilității tulpinilor după liofilizare și 1 an de păstrare în stare 
liofilizată. 
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Scopul cercetărilor a constat în studiul influenței nanoparticulelor suplimentate în 
mediul de cultivare asupra viabilității tulpinilor de micromicete după liofilizare și peste 
1an  de păstrare în stare liofilizată.

Materiale și metode
Ca obiect de studiu au fost utilizate tulpini de micromicete ce aparțin genurilor: 

Aspergillus (5 tulpini), Trichoderma (5 tulpini) și Penicillium, (8 tulpini) din Colecția 
Națională de Microorganisme Nepatogene (CNMN). Înainte de liofilizare tulpinile au 
fost cultivate pe mediul Czapek, mediul Czapek suplimentat cu nanopartciule (NP) 
Fe2CuO4 și mediul Czapek suplimentat cu NP Fe2ZnO4 în concentrație de 5 mg/l. 
Nanoparticule au diferite dimensiuni (nm): NP Fe2ZnO4 - 8-15, iar NP Fe2CuO4 - 20-
50, preponderent 30-35.  Cultivarea s-a efectuat în tuburi, la temperatura de 28oC, 
timp de 10 zile, apoi a fost pregătită suspensia de spori pentru liofilizare. În calitate de 
mediu de protecție pentru liofilizare a fost utilizat mediul lapte degresat + 7% glucoză, 
selectat anterior ca optim pentru liofilizarea micromicetelor [13]. Suspensiile de spori, 
ale culturilor studiate (câte 1 ml în fiolă) au fost congelate în refrigeratorul Ult Freezer 
DW86L626/386/286 la temperatura de -50oC. Pentru liofilizare a fost utilizată sistema 
de sublimare „LABCONCO 6 plus”. Pentru rehidratarea tulpinilor după liofilizare a 
fost utilizată apa distilată. 

Nanoparticulele au fost sintetizate și oferite cu amabilitate de către cercetătorii IP 
Institutului de Chimie din Moldova 

Viabilitatea tulpinilor de micromicete până şi după liofilizare (exprimate în unităţi 
formatoare de colonii UFC ml-1) a fost determinată prin metoda contării coloniilor 
pe mediul agarizat malț-agar pe cutiile Petri. După efectuarea diluţiilor succesive şi 
inocularea acestora pe mediu agarizat, s-a efectuat calculul unităţilor formatoare de 
colonii (UFC) după incubare la 28°C [23]. Numărul de celule viabile a fost exprimat prin 
log10 a UFC în 1,0 ml suspensie [10]. Viabilitatea a fost calculată conform formulei:

c % = (lgUFCml-1
fin / lgUFCml-1

in) × 100% , unde:
lgUFC ml-1

in – este logaritmul (cu baza 10) a numărului UFC înainte de liofilizare;
lgUFC ml-1

fin – este logaritmul numărului UFC după liofilizare sau păstrare;
c – viabilitatea culturilor în procente.

Toate experienţele au fost efectuate în 3 repetări. Calculul indicilor statistici a fost 
efectuat prin utilizarea programului MS Excel 2010.

Rezultate și discuții 
Conform rezultatelor obținute (Fig. 1, A) viabilitatea tulpinilor din genul 

Aspergillus, cultivate pe medii suplimentate cu NP Fe2CuO4, după liofilizare este mai 
înaltă comparativ cu varianta martor, cu excepția tulpinii A. fumigatus FA 04, care este la 
nivelul martorului. Viabilitatea tulpinilor în varianta menționată depășește martorul cu 
1,2- 2,6%. În variantele în care tulpinile au fost cultivate pe mediul Czapek suplimentat 
cu NP Fe2ZnO4, după liofilizare s-a înregistrat o diminuare a viabilității, comparativ cu 
varianta martor, la 2 din cele 5 tulpini studiate. Stimulări nesemnificative (1,5-2,4%) a 
viabilității, comparativ cu varianta martor, au fost înregistrate la tulpinile: A. fumigatus 
FA 04 și A. niger FA 03. 
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Figura 1 Viabilitatea tulpinilor din genul Aspergillus: A) – după liofilizare; B) – după 
1 an de păstrare în stare liofilizată (C- mediul Czapek).

După 1 an de păstrare în stare liofilizată viabilitatea tulpinilor în variantele testate 
(Fig.1, B) a scăzut mai puțin comparativ cu varianta martor. Astfel, viabilitatea tulpinilor 
din varianta martor a scăzut cu 2 - 6% pe când în varianta cu NP de Fe2CuO4 cu 2 -3%, 
cu excepția tulpinii A. fumigatus FA 04, viabilitatea căreia a scăzut considerabil (cu 
6%) timp de un an de conservare în stare liofilizată. 

În varianta cu NP de Fe2ZnO4 viabilitatea tulpinilor din genul Aspergillus, după 1 an 
de păstrare în stare liofilizată, a variat în limitele ± 1-2%, comparativ cu varianta martor.

La tulpinile ce aparțin genului Trichoderma nu au fost înregistrate modificări 
semnificative în viabilitate după liofilizare, indiferent de mediul pe care au fost cultivate 
tulpinile înainte de liofilizare (Fig. 2, A). O stimulare nesemnificativă a viabilității 
a fost înregistrată la tulpina Trichoderma virens FD 13 în varianta cu NP Fe2CuO4. 
Viabilitatea acestei tulpini după liofilizare constituie 97,9%, iar în varianta martor 
numai 93,8% comparativ cu titrul inițial de până la liofilizare. Viabilitatea celorlalte 
tulpini de Trichoderma din varianta cu NP de Fe2CuO4 este în limita variantei martor. 
În varianta în care au fost utilizate NP de Fe2ZnO4, la 3 din cele 5 tulpini studiate a fost 
înregstrată o diminuare a viabilității cu 1,5-4,0% comparativ cu varianta martor. 

După 1 an de păstrare în stare liofilizată, viabilitatea tulpinilor în variantele cu 
NP s-a modificat nesemnificativ, comparativ cu varianta martor. Astfel, viabilitatea 
tulpinilor din varianta  cu NP de Fe2CuO4 variază în limitele ± 2% față de martor. 
În varianta cu NP de Fe2ZnO4 viabilitatea acestora, după un an de păstrare în stare 
liofilizată este în limitele variantei martor (Trichoderma virens FD 13 și Trichoderma 
harzianum FD 16), iar la tulpinile Trichoderma lignorum FD 14 și Trichoredma viride 
FD 17 s-a înregistrat o diminuare, comparativ cu varianta martor.

Viabilitatea tulpinilor din genul Penicillium, după liofilizare, în variantele testate 
diferă de varianta martor (Fig. 3). Astfel, în varianta cu NP Fe2CuO4 din 8 tulpini 
studiate la 5 tulpini a fost înregistrată o diminuare a viabilității față de varianta martor, 
iar la 3 tulpini – stimulări nesemnificative (3 - 5%). În varianta cu NP Fe2ZnO4 la 4 
tulpini a fost observată o diminuare, iar la altele 4 tulpini - viabilitatea este aproximativ 
la nivelul variantei martor.
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Figura 2. Procentul viabilității tulpinilor ce aparțin genului Trichoderma: A – după 
liofilizare; B - după 1 an de păstrare în stare liofilizată (C – mediul Czapek)

 Figura 3. Viabilitatea tulpinilor din genul Penicillium cultivate pe mediul Сzapek 
suplimentat cu nanoparticule (NP) după liofilizare (C- mediul Czapek).

Figura 4. Viabilitatea tulpinilor din genul Penicillium cultivate pe mediul Сzapek 
suplimentat cu nanoparticule după 1 an de conservare în stare liofilizată 

(C- mediul Czapek).
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După 1 an de păstrare în stare liofilizată s-a menținut aceeași legitate. Diferența 
viabilității tulpinilor în variantele testate nu diferă semnificativ de varianta martor și 
constituie ± 2-3% (Fig. 4).  Conform rezultatelor obținute NP Fe2CuO4 sau Fe2ZnO4 
suplimentate în mediul de cultivare n-au influențat semnificativ asupra viabilității 
tulpinilor de Penicillium după liofilizare, cât și după 1 an de conservare în stare liofilizată.

Examinând coloniile tulpinilor de micromicete după liofilizare, cât și după 1 
an de păstrare în stare liofilizată, s-a constatat că schimbări semnificative privitor la 
particularitățile morfo-culturale nu au fost depistate. 

Astfel, s-a constatat că, nanoparticulele (NP) de Fe2CuO4 sau Fe2ZnO4, suplimentate 
în mediul de cultivare a micromicetelor înainte de liofilizare, în concentrație de 5 mg/l, 
acționează diferit asupra  viabilității lor după liofilizare și păstrare îndelungată în stare 
liofilizată. Ele pot stimula sau diminua nesemnificativ viabilitatea tulpinilor liofilizate.

Concluzii
 Rezultatele obținute în acest studiu au demonstrat că, NP de Fe2CuO4, cât și 

NP Fe2ZnO4 suplimentate în mediul de cultivare a micromicetelor au influențat 
nesemnificativ asupra vialilității tulpinilor după liofilizare și depozitare. La unele 
tulpini s-a înregistrat o stimulare (mai semificativă în variantele cu NP de Fe2CuO4), iar 
la altele o diminuare a viabilității după liofilizare. Viabilitatea tulpinilor studiate după 
liofilizare în variantele testate variază în limitele ± 2-3%, comparativ cu varianta martor. 
Datele viabilității tulpinilor după 1 an de depozitare în stare liofilizată demonstrează că, 
diminuarea viabilității în variantele cu NP este mai lentă comparativ cu varianta martor. 
Totuși această diferență este nesemnificativă și nu se poate afirma că NP de Fe2CuO4 
sau Fe2ZnO4 suplimentate în mediul de cultivare pot stimula viabilitatea acestora după 
liofilizare și depozitare.
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