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Rezumat
Pentru cultivarea bacteriilor din genul Bacillus înainte de liofi lizare a fost selectat mediul
nutritiv care asigura viabilitatea microorganismelor şi stabilitatea caracterelor morfo-
culturale. A fost studiat un şir de medii de protecţie pentru liofi lizarea microorganismelor.
Viabilitatea maximală a fost stabilită la liofi lizarea pe mediul protector lapte
degresat+zaharoza  5% şi lactoză 5%. Cel mai efi cient revitalizant pentru bacteriile
liofi lizate din genul Bacillus s-a dovedit a fi  apa distilată.
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Introducere
Sarcina fi ecărei colecţii de microorganisme constă în deţinerea unei game largi de

diverse culturi; studierea lor, menţinerea viabilităţii şi purităţii tulpinilor şi păstrarea
proprietăţilor tulpinilor iniţial izolate [7]. Metoda de depozitare este importantă pentru
orice investigaţie microbiologică. Una dintre cele mai efi ciente metode de depozitare
a bacteriilor şi altor microorganisme este liofi lizarea, care permite păstrarea lor pe o
perioadă îndelungată. Un rol important pentru liofi lizare îl are selectarea mediului
optimal de protecţie. Fiecare tulpină necesită o abordare individuală privind mediul de
protecţie, condiţiile de păstrare şi cultivare. [1-3, 7, 8, 10 – 13, 15].

Este cunoscut, că bacteriile ce aparţin genului Bacillus şi Pseudomonas pot fi
păstrate o perioadă de peste 30 ani în stare liofi lizată [4]. Păstrarea lor timp de 20
ani în stare liofi lizată nu a modifi cat esenţial particularităţile taxonomice, viabilitatea
celulelor menţinându-se la un nivel înalt: 106-107colonii/ml [5, 6]. În dependenţă de
rezistenţa bacteriilor faţă de procesul liofi lizării unii autori le împart în trei grupuri
distincte - bacterii cu rezistenţă sporită, medie şi sensibile [4]. Conform acestei divizări
bacteriile ce aparţin genurilor Bacillus şi Pseudomonas posedă o rezistenţă medie sau
sporită faţă de procesul desecării în vid.

Pentru o păstrare mai bună a viabilităţii, culturile de microorganisme, înainte de
liofi lizare, se resuspendează într-un mediu stabilizator, cu efect protector faţă de şocurile
osmotice şi termice. Indicii de bază ai mediilor de protecţie pentru asigurarea unei rate
înalte a viabilităţii şi păstrării particularităţilor culturale ale celulelor microbiene au fost
determinate experimental de mulţi cercetători [4].

Mediile protectoare  trebuie să îndeplinească un şir de condiţii:
să păstreze viabilitatea, caracterele morfologice, biochimice, taxonomice şi-
genetice pentru o perioadă îndelungată de timp;
să nu fi e toxice;-
să fi e hidrosolubile;-
să prevină o hiperconcentrare a sărurilor în suspenzii;-
să penetreze membrana celulară (în cazul mecanismului endocelular de-
conservare);
să stabilizeze ionii de hidrogen şi să prevină formarea cristalelor de gheaţă;-
să posede o temperatură eutectică joasă.-

În conformitate cu mecanismele de acţiune acestea se divid în două categorii:
medii protectoare endocelulare, care penetrează celula, şi-
medii protectoare extracelulare, care leagă apa extracelulară.-

În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele determinării viabilităţii culturilor de
bacterii din genul Bacillus după liofi lizare, în dependenţă de mediile de cultivare şi de
protecţie utilizate, precum şi de condiţiile de reactivare şi durata păstrării.

Material şi metode
Obiectul de studiu: 4 tulpini de bacterii din Colecţie ce aparţin genului Bacillus

(Bacillus sp. 2K, Bacillus sp. 15K, Bacillus sp. 31K, Bacillus sp. 64K).
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Cultivarea. Tulpinile investigate au fost cultivate static în condiţii aerobe în tuburi
de sticlă pe mediul agarizat BPC+Mn (Peptonă 5,0 g/l, bulion de carne 30,0 g/l,
MnSO

4
*H

2
O 0,005 g/l), timpul incubării fi ind de 3 zile la to= 28-300C [9].

Liofi lizarea. Culturile suspendate în medii protectoare au fost congelate rapid la
to= -20…-300C, uscarea masei congelate fi ind realizată la liofi lizatorul “Иней 3”la
temperatura condensorului -50…-600C şi vid – 6,7 Pa.

Mediile de protecţie: lapte degresat (LD), lapte degresat cu glucoză de 7%
(LD+G7%), gelatină 1,0% cu zaharoză 10,0% (Gel1%+Z10%), bulion peptonat de
carne cu zaharoză de 24% (BPC+Z24%), lapte degresat cu lactoză de 5% şi zaharoză
de 5% (LD+L5%+Z5%) [5, 14].

Mediile de regenerare: apă distilată (AD), bulion peptonat de carne cu  mangan
(BPC+Mn) [5, 14].

Determinarea viabilităţii culturilor de bacterii. Viabilitatea culturilor a fost
determinată prin numărarea coloniilor până şi după conservare. Pentru determinarea
viabilităţii culturilor înainte de liofi lizare au fost efectuate diluţiile succesive a 1,0 ml de
suspensie până la densitatea de 109... 1012 cu însămânţarea ulterioară a 0,1 ml suspensie
pe mediul agarizat BPC. Conţinutul unei fi ole după liofi lizare a fost resuspendată în
1,0 ml mediu de regenerare: apă distilată (AD), bulion peptonat de carne (BPC) sau
bulion peptonat cu Mn (BPC+Mn). Au fost efectuate diluţiile şi inoculările respective
în 3-4 cutii Petri câte 0,1 ml de soluţie respectivă pe mediul solidifi cat BPC. Coloniile
crescute au fost numărate după 3 zile de incubare la temperatura de 28-300C [16, 18].

Datele experimentale au fost supuse prelucrării statistice în baza programului
computerizat Offi s Excel 2007.

Rezultate şi discuţii
Înainte de liofi lizare culturile de microorganisme urmează a fi  cultivate pe medii

optime pentru grupul taxonomic dat. Mediul de nutriţie optimizat facilitează posibilitatea
unei conservări reuşite, deoarece oferă condiţiile necesare unei multiplicări accelerate
a microorganismelor, asigurând prin aceasta o densitate sufi cientă a celulelor. În acest
scop, pentru bacteriile genului Bacillus a fost efectuat screening-ul unor medii nutritive,
rezultatul cercetărilor fi ind prezent în Tab. 1.

Tabelul 1. Titrul celulelor Bacillus sp. cultivate pe diverse medii nutritive.

Medile de
cultură

Concentraţia celulelor bacteriene/ml     (X  x)  1012

Bacillus sp. 2K Bacillus sp. 64K Bacillus sp. 15K Bacillus sp. 31K

1 3,24  0,59 7,67  0,47 14,41  1,91 0,99  0,30

2. 7,07  0,70 1,93  0,22 11,64  0,80 0,73  0,08

3. 2,17  0,22 3,60  0,25 18,98  1,45 0,69  0,12

4. 8,60  0,41 0,12  0,04 10,26  0,86 0,57  0,07

Notă: Componenţa mediilor de cultură: 1 (g/l): glucoza - 1, pepton - 1, extract de drojdii - 1,
K

2
HPO

4
 -1,apă, agar-agar - 20; 2 - bulion peptonat de carne – apă (1: 4): 3 (g/l) - peptonă - 5,0,

bulion de carne - 30,0 ml, MnSO
4
 - 0,005, agar-agar - 20; 4 – agar peptonat.

Analizând datele obţinute am constatat unele diferenţe privind numărul coloniilor
de bacterii, ceea ce este determinat atât de particularităţile tulpinilor de bacterii luate
în studiu, cât şi de mediul nutritiv utilizat. Reieşind din titrul înalt de diluţie obţinut la
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însămânţarea lor pe cutii, putem considera nesemnifi cative aceste diferenţe, de aceea
mediul optim a fost ales nu numai din punct de vedere al numărului coloniilor viabile
ci şi al păstrării adecvate a caracterelor morfo-culturale. Astfel, mediul optim selectat a
fost mediul nr.3 (peptonă 5,0 g/l, bulion de carne 30,0 ml, MnSO

4
 0,005 g/l, agar-agar

20,0 g/l), care în continuare a fost utilizat pentru cultivarea bacteriilor Bacillus.
Determinarea numărului de celule microbiene îndată după liofi lizare este un

parametru foarte important, care ne oferă posibilitatea estimării gradului de viabilitate
a tulpinilor luate în studiu. Numărul mare de celule viabile îndată după liofi lizare poate
asigura păstrarea viabilităţii tulpinii pentru un timp mai îndelungat. În timpul perioadei
de păstrare viabilitatea celulelor liofi lizate scade relativ lent.

În baza studiului bibliografi c efectuat pentru culturile de bacterii a fost evaluat
efectul crioconservator pentru 4 medii protectoare. În tabelul 2 este prezentat titrul
celulelor bacteriene Bacillus sp. înainte de liofi lizare.

Datele din tabelul 2 ne prezintă titrul celulelor bacteriene după suspendarea acestora
în mediul stabilizator. Densitatea celulară, în conformitate cu rezultatele obţinute,
demonstrează limite destul de largi: 9,2× 108 – 2,2× 1012, care depinde de  masa
celulară acumulată în faza logaritmică de cultivare, cât şi de agitare, de desprinderea
celulelelor aderente de pe suprafaţa agarului nutritiv etc. Din acest punct de vedere
în mediul de protecţie LD+L5%+Z5%  celulele bacteriene au avut aproape cel mai
mare titru. Practic, cu cât titrul microorganizmelor numeric este mai mare înainte de
liofi lizare, cu atât mai mare trebuie să fi e şi numărul lor după desecare. În acelaşi timp,
în conformitate cu observaţiile proprii şi datele unor surse bibliografi ce, numărul iniţial
major al celulelor supuse liofi lizării corespunde unei letalităţi mai mari, exemplul cel
mai elocvent prezentând mediul LD+L5%+Z5%, celulele bacteriene avînd practic cel
mai mare titru iniţial, însă, după liofi lizare, au avut un randament de supravieţuire mai
mic (tab.3).

Tabelul 2.Titrul celulelor bacteriene Bacillus sp. înainte de liofi lizare

Mediul protector

Concentraţia celulelor bacteriene/ml
(X ± x) × 1011 (X ± x) × 109

Bacillus sp.
2K

Bacillus sp.
64K

Bacillus sp.
15K

Bacillus sp.
31K

BPC+Z24% 4,04 ± 0,89 1,12 ± 0,33 4,52 ± 0,72 5,32 ± 0,84
Gel1%+Z10% 4,52 ± 0,82 4,96 ± 0,73 9,20 ± 0,58 0,92 ± 0,33
LD+G7% 2,60 ± 0,53 12,52 ± 1,47 12,44 ± 0,69 2,60 ± 0,68
LD+L5%+Z5% 5,76 ± 0,48 11,72 ± 1,78 21,68 ± 2,70 10,92 ± 2,27

Din tabelul 3 se vede, că cel mai înalt grad al viabilităţii îl are tulpina Bacillus sp.15K
suspendată în mediul de protecţie lapte degresat şi reactivată ulterior pe mediul apă
distilată  şi constituie circa 3,52×1010 celule/ml. Cea mai slabă viabilitate din tulpinile
de Bacillus sp. a fost înregistrată la tulpina Bacillus sp. 64K în cazul utilizării mediului
de protecţie - lapte degresat + lactoză 5% + zaharoză 5% (1,07×109 celule/ml).

Alegerea unui singur mediu protector optimal pentru toate tulpinile de Bacillus
sp. testate este destul de difi cil de realizat. Astfel, mediul LD+G7% a fost determinat
ca optimal pentru culturile liofi lizate de Bacillus sp. 2K şi Bacillus sp. 64K, mediul

Microbiologia şi Biotehnologia



169

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(318) 2012

LD+L5%+Z5% - pentru Bacillus sp. 31K şi mediul LD – pentru Bacillus sp. 15K, fi ind
deasemenea favorabil pentru Bacillus sp. 64K şi Bacillus sp. 31K. Totodată, mediul
protector cuprinde două aspecte: primul este legat de funcţia lui principală de protecţie
a microorganismelor în procesul desecării în vid, cea de-a doua – de menţinere (după
liofi lizare) a viabilităţii pentru o perioadă îndelungată de timp.

De aceea, pentru a argumenta avantajul unui mediu protector este necesar de a
verifi ca periodic şi viabilitatea celulelor. Conform surselor bibliografi ce [14, 17, 19],
micşorarea bruscă a numărului de celule viabile are loc în primele luni după liofi lizare,
după care numărul lor se stabilizează şi nu mai descreşte substanţial. Astfel, viabilitatea
culturilor liofi lizate de bacterii a fost verifi cată după 1 an calendaristic. Rezultatele
viabilităţii celulelor bacteriene după 1 an de la liofi lizare sunt prezentate în tab. 4. După
cum se vede din tabel titrul bacteriilor după 1 an de la liofi lizare s-a micşorat simţitor.

Dacă verifi căm procentul viabilităţii Bacillus sp. raportat la titrul celulelor bacteriene
după liofi lizare, atunci rezultatele sunt altele decât cele de până la liofi lizare (Tab. 5). În
acest tabel menţionăm calitatea mediului protector LD+L5%+Z5%, care s-a dovedit a
fi  cel mai bun din punct de vedere al stabilizării viabilităţii după 1 an de păstrare pentru
3 tulpini. Procedeele de rehidratare şi condiţiile de regenerare a microorganismelor
după liofi lizare exercită o infl uenţă majoră asupra viabilităţii microorganismelor. Dacă
alegerea mediului de protecţie optimal pentru păstrarea viabilităţii a fost o procedură
mai difi cilă de realizat, atunci cât priveşte selectarea mediului de regenerare acesta, în
mod sigur, corespunde mediului de rehidratare - apă distilată (Tab. 3).

Tabelul 3. Viabilitatea culturilor de Bacillus sp. după liofi lizare în dependenţă  de
mediile de protecţie şi revitalizare.

Mediul
protector

Mediul
de revitali-

zare

Concentraţia celulelor bacteriene/ml

(X ± x) × 109 (X ± x) × 107

Bacillus sp.
2K

Bacillus sp.
64K

Bacillus sp.
15K

Bacillus sp.
31K

BPC+
Z24%

AD 2,93 ± 1,03 2,67 ± 1,25 20,93 ± 6,89 3,33 ± 0,29
BPC 2,00 ± 1,31 2,20 ± 0,58 16,93 ± 4,61 1,27 ± 0,57

BP+Mn 3,13 ± 1,03 1,82 ± 0,32 11,47 ± 4,28 1,27 ± 0,29

Gel1%+
Z10%

AD 2,53 ± 0,57 3,13 ± 1,74 16,73 ± 0,57 3,33 ± 1,60
BPC 2,60 ± 1,31 2,93 ± 1,31 16,60 ± 1,31 2,67 ± 1,03

BP+Mn 2,40 ± 0,99 2,09 ± 0,42 16,33 ± 2,35 3,20 ± 0,86

LD+
G7%

AD 3,27 ± 0,29 8,47 ± 2,82 10,40 ± 2,16 3,40 ± 0,86
BPC 2,40 ± 0,86 4,67 ± 1,52 7,93 ± 1,74 2,73 ± 0,57

BP+Mn 1,40 ± 0,00 1,73 ± 1,03 8,87 ± 2,01 1,40 ± 0,99

LD+
L5%+
Z5%

AD 2,00 ± 0,50 2,73 ± 0,76 7,27 ± 1,15 12,67 ± 4,82
BPC 2,87 ± 0,29 1,87 ± 0,76 7,67 ± 1,03 4,67 ± 1,52

BP+Mn 2,07 ± 0,76 1,07 ± 0,76 13,13 ± 5,17 5,00 ± 0,86

LD

AD 3,00 ± 0,86 8,13 ± 2,29 35,20 ± 10,5 10,13 ± 1,25
BPC 1,40 ± 0,50 - - 4,73 ± 1,74

BP+Mn 1,13 ± 0,29 0,67 ± 1,15 17,40 ± 3,97 4,27 ± 1,25
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Tabelul 4. Viabilitatea celulelor bacteriene rehidratate în apă distilată după 1 an de
la liofi lizare

Mediul
protector

Concentraţia celulelor bacteriene/ml

(X  x)  107 (X  x)  108 (X  x)  106

Bacillus sp. 2K Bacillus sp. 64K Bacillus sp. 15K Bacillus sp. 31K

BPC+Z24% 5,27  2,74 1,13  0,57 2,07  0,76 0,67  0,29

Gel1%+Z10% 8,07  2,45 1,67  0,76 2,93  1,25 3,07  1,15

LD+G7% 5,93  0,29 1,67  0,29 4,53  1,60 2,13  0,29

LD+L5%+Z5% 6,27  1,25 6,33  2,01 3,53  0,57 4,60  1,31

LD 6,07  1,52 1,53  0,20 4,27  1,03 1,60  0,86

Tabelul 5. Procentul viabilităţii celulelor bacteriene rehidratate în apă distilată după
1 an de la liofi lizare raportat la titrul celulelor bacteriene după liofi lizare

Mediul protector
Viabilitate, %

Bacillus sp. 2K Bacillus sp. 64K Bacillus sp. 15K Bacillus sp. 31K

BPC+Z24% 1,80 0,42 0,99 2,01

Gel1%+Z10% 3,19 0,53 1,75 9,22

LD+G7% 1,81 0,20 4,36 6,26

LD+L5%+Z5% 3,13 2,32 4,86 3,63

LD 2,02 0,19 1,21 1,58

Astfel, conform rezultatelor obţinute, putem constata că păstrarea viabilităţii
tulpinilor de bacterii Bacillus sp. în urma procesului de liofi lizare depinde atât de mediile
protector şi de regenerare utilizate. Viabilitatea tulpinilor de bacterii ce urmează a fi
conservate se afl ă într-o dependenţă directă faţă de parametrii utilizaţi pentru procedura
de liofi lizare, un rol esenţial revenindu-i în acest sens temperaturii de congelare. Pentru
verifi carea acţiunii temperaturii de congelare asupra viabilităţii culturilor de bacterii
studiate, acestea au fost suspendate în mediile protectoare selectate, utilizând două
regimuri de temperatură: (-200 C) şi (-300C). Culturile de Bacillus sp. au fost suspendate
în mediul protector LD+L5%+Z5% (Tab. 6).

Tabelul 6. Infl uenţa temperaturii de congelare asupra viabilităţii culturilor  de Bacillus
sp. liofi lizate

Tulpina Mediile de protecţie

Temperatura de congelare

-200C -300C

(X  x)  107 (X  x)  107

Bacillus sp. 2K LD+L5%+Z5% 11,0  3,1 10,5  1,2

Bacillus sp. 64K LD+L5%+Z5% 7,5  2,8 4,9  2,5

Bacillus sp. 15K LD+L5%+Z5% 9,1  2,8 9,0  1,8

Bacillus sp. 31K LD+L5%+Z5% 0,7  0,2 0,6  0,1
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Rezultatele obţinute, indică asupra faptului că culturile studiate manifestă un
procent mai mare al viabilităţii în cazul aplicării temperaturii de (-200C).

În consecinţă, pentru realizarea condiţiilor optime de liofi lizare a culturilor de
bacterii afl ate în studiu se recomandă aplicarea temperaturii de congelare de -200C.

Concluzii
Mediul optimal pentru cultivarea tulpinilor din genul1. Bacillus are compoziţia

(g/l): peptonă - 5,0; MnSO
4
 - 0,005; agar-agar - 20,0 şi  bulion de carne - 30,0 ml,

Mediile de protecţie, utilizate pentru tulpinile de2.  Bacillus sp., în baza laptelui
degresat +glucoză 7% (LD+G7%) şi a laptelui degresat (LD), asigură cea mai înaltă
viabilitate la liofi lizare.

Apa distilată este cel mai efi cient mediu de revitalizare pentru bacteriile liofi lizate3.
din genul Bacillus .

Temperatura optimă de congelare a bacteriilor din genul4. Bacillus,  utilizată la
liofi lizare, este de -200C.
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