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Rezumat
Sunt descrise caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdie
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21.
Prezenţa în componenţa drojdiilor a complexului de substanţe de natură proteică,
bogat în aminoacizi esenţiali şi cu activitate înaltă a enzimelor antioxidante, precum şi
a carbohiraţilor, preponderent al β-glucanilor, permite a recomanda aceste tulpini spre
utilizare în  biotehnologie. Rezultatele sunt importante în descrierea standard a speciilor
propuse ca obiect de valoare industrială.
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Introducere
Microorganismele cunoscute sub denumirea de drojdii prezintă un grup complex

şi eterogen în care sunt încadraţi taxoni micotici cu caractere relativ intermediare
între organismele procariote şi eucariote [16]. Studiile efectuate asupra drojdiilor sunt
importante nu numai prin aplicaţiile lor practice în industrie, dar şi prin valoarea lor
ca model experimental  asupra cărora şi-au îndreptat atenţia cercetătorii din diverse
specialităţi – citologie, microbiologie, biotehnologie, biochimie, biologie celulară,
genetică [ 15,22].

Peretele celular este o structură extracelulară cu o compoziţie variabilă la diferite
grupuri taxonomice. Însă, necătând la diferenţe, această structură extracelulară
indiferent de provenienţa ei prezintă un ansamblu proteico-polizaharidic, care
include în calitate de monomeri glucoza, manoza, galactoza, xiloza, arabinoza,
glucozamina şi alţi hidraţi de carbon. Componenţa polizaharidică a diferitor  exponenţi
ai  drojdiilor genului Saccharomyces este distinctă, însă componentele de bază ale
peretelui celular pot fi  repartizate în două grupe. Prima grupă este reprezentată de
aşa componente structurale ca poliaminozaharide (chitină, chitozan) şi glucani care
au β-(1-3), β-(1-4), β-(1-6) legături, iar cea de a doua grupă include mannoproteine,
galactomannoproteine, etc. [12].

În timpul de faţă produsele biotehnologiilor levuriene pătrund tot mai mult în
diferite domenii ale economiei, utilizăndu-se în producerea băuturilor alcoolice şi
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nealcoolice, produselor alimentare, biocombustibilului, chimicalelor, enzimelor,
suplimentelor furajere, preparatelor medicale, în agricultură la rezolvarea multor
probleme ecologice [23].  Ţinând cont de siguranţa sănătăţii publice, interes comercial
prezintă polizaharidele peretelui celular al drojdiilor Saccharomyces cerevisiae,
acceptate spre utilizare pe larg. Caracteristicile importante a β-glucanilor izolaţi din
pereţii celulari, cum ar fi  activitatea imunomodulatoare şi imunostimulatoare [6,28],
anticancerigenă [29,30], antivirală şi antibacteriană [24], sunt promiţătoare în contextul
aplicării în industria farmaceutică, alimentară, cosmetică.

Analiza domeniilor de utilizare a carbohidraţilor de origine microbiană demonstrează
importanţa studiilor ce pun în evidenţă proprietăţile tehnologice a tulpinilor selectate
pentru ulterioara utilizare la producerea  industrială.  Oportune  în acest context apar
investigaţiile menite să  elucideze biologia şi  compoziţia  biochimică a drojdiilor,
cunoştinţe ce pot  promova idei de valorifi care efi cientă a  potenţialului biosintetic al
tulpinilor producătoare de β-glucani.

 Scopul studiului dat constă în descrierea caracterelor fenotipice şi elucidarea
compoziţiei biochimice a tulpinilor de drojdii selectate ca activi producători de
β-glucani, rezultate necesare pentru a completa informaţiile disponibile în prezent.

Materiale şi metode de cercetare
Tulpini. Au fost cercetate tulpinile de drojdii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-

20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 selectate anterior ca surse valoroase de
β-glucani [7,27]. Caracterele morfologice, culturale şi fi ziologice a tulpinilor s-au
stabilit conform [4,18].

Medii de cultură. S-a utilizat mediul pentru însămânţare must de bere [3], mediile
de fermentare YPG (yeast-peptone-glucoze), (w/v), (g/L ): glucoză – 20, peptonă -20,
extract de drojdie – 10 [2], Rieder, (w/v), (g/L ): 30,0 glucoză; 3,0 (NH

4
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4
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, 10 ml autolizat de drojdii, apă

potabilă 1l, pH- 5,0-6,0 [3 ].
Condiţii de fermentare. Cultivarea tulpinilor de drojdii s-a realizat în baloane

Erlenmayer cu capacitate de 1 L ce conţine 0,2 L mediu de cultură, pe agitator
rotativ (200 r.p.m.), la temperatura de +22...250 C, aeraţie în limitele 7-8 mg/L,
timp  de 96 ore.

Metodele de investigaţie. Biomasa drojdiilor s-a determinat gravimetric
[13]. Proteina  s-a determinat spectrofotometric conform metodei Lowry [21].
Carbohidraţii totali în biomasa de drojdie s-au determinat la spectrofotometrul T60
VIS Spectrophotometer, la lungimea de undă 620 nm  cu utilizarea reactivului antron
şi D-glucozei în calitate de standard [9,10]. Determinarea conţinutului de β-glucani şi
mannoproteine  s-a realizat gravimetric conform procedeelor [25,32]. Determinarea
lipidelor în biomasa de drojdii s-a efectuat prin metoda propusă de Bligh, Dyer şi
preluată de Kates [17], adaptată la obiectul de studiu [26]. Componenţa aminoacizilor
s-a identifi cat cu ajutorul analizatorului AAA-339 „Microtehnica” (Cehia) utilizând
metoda clasică  [33]. Determinarea activităţii catalazei s-a realizat conform metodei
descrise [1]. Determinarea activităţii superoxiddismutazei s-a realizat conform metodei
descrise [5]. Analiza statistică a rezultatelor s-a efectuat compiuterizat cu calcularea
erorilor standard pentru valorile relative şi medii, cu ajutorul setului de programe
Statistica 7.
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Rezultate şi discuţii
Drojdiile sunt folosite în mod frecvent pentru explicarea sau confi rmarea unor

aspecte fundamentale, în special, a celor care delimitează celula eucariotă de cea
procariotă. Potenţialul multiplu pe care îl prezintă drojdiile condiţionează folosirea lor
pentru  descifrarea multor aspecte legate de originea, evoluţia, compoziţia chimică,
ultrastructura şi rolul fi ziologic al unor organite celulare şi la rezolvarea multor probleme
de biologie şi genetică moleculară [31].

Un element important în  dirijarea proceselor metabolice este cunoaşterea
caracterelor morfo-culturale şi fi ziologo-biochimice ale tulpinii  cu statut de producător.
Cercetările efectuate asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20  au
evidenţiat că la cultivarea submersă pe mediul YPG sau Rieder, se întâlnesc celule
ovale care înmuguresc, solitare, cultura formează asce, ascospori rotunzi, neeliberaţi,
netezi. Mărimea celulelor constituie 5x10 μ. Tipul respiraţiei este aerob, la limita de
separare dintre suprafaţa mediului lichid şi peretele vasului se formează un inel, pe
fundul vasului se formează un depozit dens mucoid (mediul Rieder) sau poros (mediul
YPG), de culoare crem deschis. Cultura nu este patogenă.

 Aspectul coloniilor examinat pe must de malţ, YPG şi Rieder indică colonii
S-formă, uneori R-formă (mediul YPG) cu profi l convex, cu gurgui roz (pe mediul
must de malţ),  lucioase, diametrul coloniilor variat 1-2 ...3-6 mm. Pigmentaţia albă sau
crem-deschis,  consistenţă păstoasă/mucoidă (fi g. 1).

Figura 1. Aspectul coloniilor Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 pe diferite medii
de cultură. a) mediul must de malt; b) mediul  YPG; c) mediul  Rieder

Din caracterele fi ziologo-biochimice  menţionăm  capacitatea de fermentare,  cultura
metabolizează glucoza, maltoza, zaharoza, fructoza, galactoza, rafi noza, glicerina,
alcoolul etilic. Nu asimilează L-ramnoza, L- inozitolul, D-manitolul, D-lactoza,
D-celobioza, D-sorbitolul şi dulcita. Din gama surselor de azot drojdia asimilează
diferite forme de compuşi – sulfatul de amoniu, fosfatul de amoniu. Nu asimilează
nitraţii, ureea, lizina.

Temperatura optimă de dezvoltare a tulpinii de drojdie este de +15...200C, pH-ul
optim este 5,5-6,5.

Conţinutul de biomasă uscată acumulată de tulpina Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20 variază de la  2,9 g/L (mediul Rieder)  pînă la  4,3 g/L (mediul YPG),

În cadrul investigaţiilor asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y- 21 s-a
stabilit că la cultivare pe medii lichide se întâlnesc celule rotunde care înmuguresc,
solitare, cultura nu formează pseudomiceliu,  este ascosporogenă, ascospori rotunzi,
neeliberaţi, netezi. La limita de separare dintre suprafaţa mediului lichid şi peretele
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nealcoolice, produselor alimentare, biocombustibilului, chimicalelor, enzimelor,
suplimentelor furajere, preparatelor medicale, în agricultură la rezolvarea multor
probleme ecologice [23].  Ţinând cont de siguranţa sănătăţii publice, interes comercial
prezintă polizaharidele peretelui celular al drojdiilor Saccharomyces cerevisiae,
acceptate spre utilizare pe larg. Caracteristicile importante a β-glucanilor izolaţi din
pereţii celulari, cum ar fi  activitatea imunomodulatoare şi imunostimulatoare [6,28],
anticancerigenă [29,30], antivirală şi antibacteriană [24], sunt promiţătoare în contextul
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investigaţiile menite să  elucideze biologia şi  compoziţia  biochimică a drojdiilor,
cunoştinţe ce pot  promova idei de valorifi care efi cientă a  potenţialului biosintetic al
tulpinilor producătoare de β-glucani.
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[13]. Proteina  s-a determinat spectrofotometric conform metodei Lowry [21].
Carbohidraţii totali în biomasa de drojdie s-au determinat la spectrofotometrul T60
VIS Spectrophotometer, la lungimea de undă 620 nm  cu utilizarea reactivului antron
şi D-glucozei în calitate de standard [9,10]. Determinarea conţinutului de β-glucani şi
mannoproteine  s-a realizat gravimetric conform procedeelor [25,32]. Determinarea
lipidelor în biomasa de drojdii s-a efectuat prin metoda propusă de Bligh, Dyer şi
preluată de Kates [17], adaptată la obiectul de studiu [26]. Componenţa aminoacizilor
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metoda clasică  [33]. Determinarea activităţii catalazei s-a realizat conform metodei
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Rezultate şi discuţii
Drojdiile sunt folosite în mod frecvent pentru explicarea sau confi rmarea unor

aspecte fundamentale, în special, a celor care delimitează celula eucariotă de cea
procariotă. Potenţialul multiplu pe care îl prezintă drojdiile condiţionează folosirea lor
pentru  descifrarea multor aspecte legate de originea, evoluţia, compoziţia chimică,
ultrastructura şi rolul fi ziologic al unor organite celulare şi la rezolvarea multor probleme
de biologie şi genetică moleculară [31].

Un element important în  dirijarea proceselor metabolice este cunoaşterea
caracterelor morfo-culturale şi fi ziologo-biochimice ale tulpinii  cu statut de producător.
Cercetările efectuate asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20  au
evidenţiat că la cultivarea submersă pe mediul YPG sau Rieder, se întâlnesc celule
ovale care înmuguresc, solitare, cultura formează asce, ascospori rotunzi, neeliberaţi,
netezi. Mărimea celulelor constituie 5x10 μ. Tipul respiraţiei este aerob, la limita de
separare dintre suprafaţa mediului lichid şi peretele vasului se formează un inel, pe
fundul vasului se formează un depozit dens mucoid (mediul Rieder) sau poros (mediul
YPG), de culoare crem deschis. Cultura nu este patogenă.

 Aspectul coloniilor examinat pe must de malţ, YPG şi Rieder indică colonii
S-formă, uneori R-formă (mediul YPG) cu profi l convex, cu gurgui roz (pe mediul
must de malţ),  lucioase, diametrul coloniilor variat 1-2 ...3-6 mm. Pigmentaţia albă sau
crem-deschis,  consistenţă păstoasă/mucoidă (fi g. 1).

Figura 1. Aspectul coloniilor Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 pe diferite medii
de cultură. a) mediul must de malt; b) mediul  YPG; c) mediul  Rieder

Din caracterele fi ziologo-biochimice  menţionăm  capacitatea de fermentare,  cultura
metabolizează glucoza, maltoza, zaharoza, fructoza, galactoza, rafi noza, glicerina,
alcoolul etilic. Nu asimilează L-ramnoza, L- inozitolul, D-manitolul, D-lactoza,
D-celobioza, D-sorbitolul şi dulcita. Din gama surselor de azot drojdia asimilează
diferite forme de compuşi – sulfatul de amoniu, fosfatul de amoniu. Nu asimilează
nitraţii, ureea, lizina.

Temperatura optimă de dezvoltare a tulpinii de drojdie este de +15...200C, pH-ul
optim este 5,5-6,5.

Conţinutul de biomasă uscată acumulată de tulpina Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20 variază de la  2,9 g/L (mediul Rieder)  pînă la  4,3 g/L (mediul YPG),

În cadrul investigaţiilor asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y- 21 s-a
stabilit că la cultivare pe medii lichide se întâlnesc celule rotunde care înmuguresc,
solitare, cultura nu formează pseudomiceliu,  este ascosporogenă, ascospori rotunzi,
neeliberaţi, netezi. La limita de separare dintre suprafaţa mediului lichid şi peretele
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vasului se formează un inel, pe fundul vasului se formează un depozit dens mucoid de
culoare crem deschis.

 Aspectul coloniilor examinat pe must de malţ, YPG şi Rieder indică colonii
S-formă, cu profi l convex, lucioase, diametrul coloniei  2...4 mm. Pigmentaţia albă-
crem, centrul roz, consistenţă păstoasă (fi g. 2).

Figura 2. Aspectul coloniilor Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 pe diferite medii
de cultură. a) mediul must de malt; b) mediul  YPG; c) mediul  Rieder

Din caracterele fi ziologo-biochimice  a tulpinii Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y- 21 menţionăm  capacitatea de fermentare, activ sunt metabolizate glucoza,
maltoza, zaharoza, fructoza, galactoza, rafi noza, glicerina, alcoolul etilic.  Nu asimilează
L-ramnoza, L-inozitolul, D-manitolul, D-lactoza, D-celobioza, D-sorbitolul şi dulcita.
Din gama surselor de azot drojdia asimilează diferite forme de compuşi – sulfatul de
amoniu, fosfatul de amoniu. Nu asimilează nitraţii, urea, lizina.

Temperatura optimă de dezvoltare a tulpinii de drojdie este de +15...200C, pH-ul
optim este 4,5-5,5.

 Tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y- 21, cultivată în profunzime,
acumulează  2,7 ... 4,5 g/L biomasă uscată (mediul Rieder,  respectiv mediul YPG).

Celula drojdiilor, similar cu cea a eucariotelor vegetale, are două învelişuri – peretele
celular şi plasmolema (membrana celulară) – care, deşi se diferenţiază clar unul de
altul din punct de vedere fi zic, chimic şi arhitectural, îndeplinesc funcţii, în bună parte,
asemănătoare sau complementare. Proprietăţile de protecţie, reglatoare, informaţionale
sunt rezultatul  cooperării funcţionale între aceste două structuri de suprafaţă. Peretele
celular îndeplineşte funcţii importante pentru celulă: reglează nivelul secreţiilor, are rol
homeostatic şi este elementul indispensabil în menţinerea integrităţii şi durităţii celulei.
Cercetările asupra peretelui celular al drojdiilor au relevat atât unitatea, cât şi diversitatea
biochimică a acestuia. Unitatea este asigurată de prezenţa a trei componente majore:
glucani, mannoproteine şi chitină, care împreună reprezintă 60 – 80% din substanţa
uscată a peretelui [20]. Diversitatea este consecinţa modifi cării raporturilor cantitative
şi structurii particulare a unor componente chimice parietale. Variaţiile biochimice pot
apărea la aceeaşi tulpină în funcţie de condiţiile de cultivare şi etapa ciclului de viaţă
[8,11].

Cercetările noastre asupra compoziţiei chimice a speciilor de drojdii producători
de  β-glucani au evidenţiat un conţinut moderat de proteină 28,74....31,92 % BAU
pentru tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y- 20 şi 28,15...29,80 %  pentru
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 (tab. 1). Analiza biochimică a arătat că în
biomasa uscată a ambelor tulpini de drojdie se conţin în medie 7,1 ...7,6 % lipide.
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Carbohidraţii totali determinaţi la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20variază
în limitele a 31,02 % (mediul YPG) şi 33,96 (mediul Rieder). Pentru Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-21 valorile carbohidraţilor totali  variază, în dependenţă de mediu
de cultivare,  de la 29,82%   pînă la 35,64%  s.u. (tab.1). Conform datelor din literatura
de specialitate carbohidraţii totali, la unele tulpini de drojdii constituie până la 44 % din
substanţa uscată a peretelui celular [25].

Tabelul 1. Conţinutul de proteine, lipide şi carbohidraţi la tulpinile Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21

Componente biochimice

Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20

Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-21

Mediul YPG Mediul Rieder Mediul  YPG Mediul Rieder

Proteine, % S.U. 28,74±0,41 31,92±0,40 28,15±0,34 29,80±0,35

Lipide % din S.U. 7,4±0,31 7,1± 0,25 7,6±0,35 7,62±0,18

Carbohidraţi totali
% din S.U.

31,02±1,31 33, 96±1,04 29, 82 ±1,15 35,64±2,2

 Studiul asupra valorii biologice a proteinei a relevat pentru ambele tulpini de
drojdii   conţinut înalt al aminoacizilor esenţiali - valină, leucină, izoleucină, triptofan,
fenilalanină, metionină, lizină, treonină (Fig.3). În total au fost identifi caţi 21
aminoacizi.

 Un rol deosebit în protecţia antioxidativă a proteinelor revine enzimelor
superoxiddismutazei şi catalazei prin preîntâmpinarea oxidării grupelor tiolice de către
speciile reactive de oxigen. Din datele experimentale obţinute urmează că la tulpina
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, la cultivare pe mediile nutritive cercetate,
activitatea catalazei constituie 2249...2468 U/mg de proteină, iar superoxiddismutazei
119 ....135 U/mg de proteină. Pentru tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21,
catalaza  variază în diapazonul 2051... 2424 U/mg de proteină, iar superoxiddismutaza
103...135 U/mg de proteină (tab.2). Datele obţinute demonstrează că   tulpinile
sunt capabile să servească ca sursă importantă de proteină alimentară cu activitate
antioxidantă înaltă.

Din principiile bioactive valoroase des utilizate în industriile alimentară, cosmetică,
farmaceutică fac parte componentele de bază ale peretelui celular  β-glucanii şi
mannoproteinele, sintetizate preponderent de către drojdiile genului Saccharomyces.
Conform studiului dat,  tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 sintetizeză
cantităţi importante de β-glucani, cca 15,55... 18,29 % (tab. 3). Pentru tulpina
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 conţinutul de β-glucani constituie 15,52 %
(mediul YPG) şi 20,59 % (mediul Rieder).

Pentru ambele tulpini de drojdii s-au remarcat valori importante de mannoproteine.
Specifi ce pentru tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 sunt cantităţile ce
variază în limitele 5,91...7,47% din S.U., iar pentru tulpina Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-21 - 8,03 ....10,1%  din S.U. (tab.3). În literatura de specialitate se indică
prezenţa până la 10,43% de mannoproteine în biomasa uscată specifi ce tulpini
Saccharomyces cerevisiae  [14] şi 12- 13%  β-glucani [ 2,19].
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Figura  3. Conţinutul de aminoacizi esenţiali  în proteina drojdiilor Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20  şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21.

Tabelul 2. Activitatea catalazei şi superoxiddismutazei la tulpinile de Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21

Enzime
Saccharomyces cerevisiae

CNMN-Y-20
Saccharomyces cerevisiae

CNMN-Y-21

Mediul YPG Mediul Rieder Mediul YPG Mediul Rieder

Catalaza, U/mg de
proteină 2468±82 2249±102 2424±63 2051±83

Superoxiddismutaza,
U/mg de proteină 135±4,3 119±7,50 135±6,58 103±9,56
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Tabelul 3. Conţinutul de  β-glucani şi mannoproteine la tulpinile Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21.

Polizaharide

Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y- 20

Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y- 21

Mediul YPG Mediul Rieder Mediul YPG Mediul Rieder

Β-glucani, % S.U. 15,55±0,96 18,29±0,57 15,52±0,93 20,59±1,12
Mannoproteine, % S.U. 5,91±0,48 7,47±0,51 8,03±0,25 10,1±0,11

Prin urmare, investigaţiile efectuate asupra caracterelor fenotipice a tulpinilor
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21
precizează trăsăturile fi ziologice şi oferă date semnifi cative taxonomice. Acumularea
datelor privind biologia fi ecărei tulpini de drojdie permite asigurarea proceselor
fermentative, astfel îmbunătăţind efi cienţa tehnologiilor de producere a compuşilor
bioactivi, cum ar fi  în cazul nostru, producţia de β-glucani.

Realizarea studiilor comparative a compoziţiei biochimice a tulpinilor
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21
confi rmă rezultatele trecute în revistă de alţi autori.  Prezenţa la tulpinile în studiu
a cantităţilor importante de polizaharide atestă perspectiva utilizării lor în calitate de
obiecte biotehnologice  în special ca producători activi de glucani. Datele prezintă
valoare teoretică şi practică pentru dirijarea activităţii biosintetice a tulpinilor şi ne
conduc spre concluzia  necesităţii continuării cercetărilor privind elucidarea căilor de
stimulare a biosintezei polizaharidelor, în particular a β-glucanilor.

Concluzii
1. Caracterele fenotipice specifi ce tulpinilor de drojdii Saccharomyces cerevisiae

CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 sunt importante în descrierea
standard a speciilor propuse ca obiect biotehnologic de valoare industrială.

2.  Compoziţia biochimică a Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 variază în limite largi şi se evidenţiază printr-
un conţinut echilibrat de proteine 28,15...31,92%, carbohidraţi 29,82...35,64%, lipide
7,1...7,62% din biomasa uscată. Tulpinile selectate manifestă activitate antioxidantă
înaltă: activitatea catalazei constituie 2051...2468 U/mg proteină, a superoxiddismutazei
103...135 U/mg proteină.

3. Complexul polizaharidic  constituie componenta de bază a peretelui celular
al tulpinilor de drojdie Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi  Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-21, exprimat prin prezenţa a 15,52... 20,59 % la s.u. a β-glucanilor
şi 5,91... 10,1 % la s.u. a mannoproteinelor. Culturile se propun a fi  incluse în lista
microorganismelor cu potenţial biotehnologic pentru producerea  β-glucanilor.
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Rezumat
Prin metoda citologică  a fost apreciat  nivelul depistării Helicobacter pylori în diverse
patologii ale stomacului şi duodenului. Lotul de cercetare a inclus 210 pacienţi investigaţi
endoscopic în Policlinica Institutului Oncologic. Investigarea citologică a amprentelor
de pe bioptatele colectate din stomac şi duoden este o completare adecvată şi informativă
a investigaţiei histologice. Ea permite a detaliza şi constata nu doar procesele maligne ci
şi procesele de fond şi precanceroase.
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