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SUMMARY: In this paper three methods of taxonomic 
identifi cation of yew strains were studied. Traditional 
method by selective assimilation and fermentation of 
carbohydrates, PCR method and FT-IR.

The results obtained by modern PCR and FT-IR me-
thods have confi rmed the results obtained by the classi-
cal method. The big advantage of the FT-IR method is to 
obtain the necessary results in a shorter period. How-
ever, the PCR method remains the most accurate but also 
the most expensive.
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INTRODUCERE

Identifi carea  este procesul de descoperire și înregis-
trare a trăsăturilor organismelor, astfel încât ele să poată fi  
introduse într-o schemă taxonomică globală. 

Levurile reprezintă un grup taxonomic complex şi he-
terogen de microorganisme monocelulare de 
tip eucariot, care se înmulţesc prin înmugu-
rire, ca formă generală de reproducere şi în 
mod particular, prin ascospori formaţi pe cale 
asexuată şi sexuată (în urma proceselor de 
conjugare între celule).

Studierea  unei tulpini de levuri în ve-
derea identifi cării prevede în primul rând 
obținerea unei culturi pure, pornind în mod 
riguros de la o singură celulă. Se folosesc 
medii de cultură lichide și solide și se aplică 
o tehnică microbiologică specială [1, 2]. Ast-
fel, dintr-o tulpină se obțin mai multe culturi 
pure de la o singură celulă, la care se aplică 
testele de identifi care și clasifi care. 

Din punct de vedere taxonomic, spe-
cia levuriană este tipologică, iar pentru 
diferențierea speciilor, se utilizează în pre-
zent caracteristice fenotipice, genetice și bi-
ochimice.

Caracteristici fenotipice. Aceste carac-
teristici includ studiul caracterelor morfolo-
gice și fi ziologice: caracteristica levurilor pe 

mediu lichid/solid, modul de înmulțire vegetativă (înmu-
gurire, eventual  sciziune),  felul înmuguririi (polar, multi-
polar), fermentarea zaharurilor și utilizarea prin oxidare a 
diferitor surse de carbon, asimilarea nitraților și alte carac-
teristici specifi ce. 

Aceste caracteristici urmăresc revelarea celor mai 
specifi ce caractere de ordin morfologic și fi ziologic, prin 
ansamblul cărora să se poată stabili, cât mai exact posibil, 
indentitatea microorganismului, realizându-se astfel clasi-
fi carea lui [1, 2].

Identifi carea genetică. Reacția de polimerizare în 
lanț PCR (polimerase chain reaction) are la bază o tehno-
logie in vitro care imită capacitatea naturală de replicare a 
ADN și care constă  în generarea rapidă a unor cópii mul-
tiple a unei secvențe nucleotidice (ADN sau ARN) dintr-o 
genă de interes sau un patogen specifi c; produsul amplifi -
cat PCR este apoi detectat prin diverse metode. Numărul 
de cópii ale secvenței  crește exponențial cu fi ecare ciclu 
de amplifi care, deoarece fi ecare secvență nucleotidică 
nou-sintetizată constituie o matrice pentru o nouă copie. 
Produsul PCR care reprezintă o copie a ADN/ARN origi-
nal este denumit amplicon. Această metodă permite de-
tectarea cu exactitate a unor concentrații foarte scăzute 
ale secvenței [3]. 

Identifi carea prin utilizarea spectroscopiei FT-IR. 
Spectroscopia în infraroşu cu transformata Fourier (FT-IR) 
are la bază o sursă de lumină ce conține radiație infraro-
şie care trece prin probă şi determină mişcări vibraționale. 
Aceste mişcări vibraționale se datorează faptului că legă-
turile chimice din interiorul moleculelor în timpul trecerii 
radiației infraroşii prin probă absorb energie luminoasă 
de la fotoni. Mişcările vibraționale oferă informații despre 
structura chimică a probei, informații care apar sub forma 
unui spectru FT-IR.

MATERIALE ȘI METODE

În calitate de obiecte de cercetare au servit diferite me-
dii de cultură;  tulpinile de levuri izolate din centrul vitivini-
col „Purcari” (tab. 1).

Tabelul 1
 Codifi carea levurilor izolate, utilizate în procesul 

de cercetare
Tulpinile de levuri izolate din centrul vitivinicol „Purcari”
Nr. 
d/o Cod Nr. 

d/o Cod Nr. 
d/o Cod

1. FNFTP-1 11. Ch75P-2ÎF 21. C-S-120-P-2
2. FNFTP-5 12. Ch75P-3ÎF 22. C-S-120-P-5
3. FNFTP-6 13. Ch75P-7ÎF 23. R-NNP-1
4. FNFTP-7 14. Ch150ÎFP-3 24. R-NNP-2
5. F-75-FTP-3 15. Ch150ÎFP-4 25. R-N-60-P-3
6. F-75-FTP-4 16. Ch150ÎFP-5 26. R-N-60-P-4
7. F-75-FTP-5 17. C-SNP-2 27. R-N-120-P-2
8. F-75-FTP-6 18. C-SNP-3 28. R-N-120-P-3
9. F-150-FTP-4 19. C-SNP-4 29. R-N-120-P-4
10. F-150-FTP-6 20. C-S-60-P-1 30. R-N-120-P-5

31. R-N-120-P-6
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 Identifi carea levurilor prin metoda tradițională
Pentru identifi carea tulpinilor de levuri este necesar de 

a stabili caracteristicile fenotipice. 
Pentru determinarea speciei este necesar de a sta-

bili proprietățile fi ziologice de bază,  adică determinarea 
metabolismului  culturilor noi evidenţiate prin metoda de 
studiere a fermentării şi asimilării selective a glucidelor. În 
calitate de mediu nutritiv a fost utilizat autolizatul de levuri 
(1:10) cu adăugarea a câte 2% din unul dintre zaharurile 
studiate: lactoză, rafi noză, zaharoză, galactoză, maltoză, 
glucoză, xiloză, arabinoză [2].  

 Identifi carea levurilor prin metoda PCR
Marele avantaj al tehnicilor PCR îl reprezintă faptul că  

permite obţinerea unei cantităţi mari de material genetic 
dintr-o anumită secvenţă ADN, iar aceste molecule pot fi  
ulterior manipulate/analizate fără a fi  necesară o prealabi-
lă clonare moleculară a acestora.

În acest context, în scopul determinării apartenenței 
genetice a  tulpinilor de levuri din Colecția Ramurală de 
Microorganisme pentru Industria Oenologică a fost utiliza-
tă metoda PCR. 

Pentru PCR amplifi care au fost utilizate următoarele 
primeri:

ITS 1 (5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG –3’) și ITS 
4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’). Parametrii de 
amplifi care: denaturarea 94 °C/1,5 min., hibridizarea 
55 °C/1,5 min., elongarea 72 °C/2 min., cu elongarea 
fi nală 10 min.

 Identifi carea taxonomică a levurilor prin FT-IR 
spectroscopie

- Levurile se cultivă în mediu de cultură lichid  YPD sau 
must de struguri la 38 °C  timp de 72 h, până la atingerea 
fazei staţionare de creştere. 

- Cu pipeta se aplică levurile în celulele plăcii (fi g.1, b).
- Placa se introduce în termostat pe timp de 1h la tem-

peratura de 45 °C.
- După uscarea mostrelor, placa se introduce în spec-

trometru și se lansează programa de analiză.

REZULTATE ȘI DISCUȚII
În scopul argumentării apartenenței tulpinilor de levuri 

 Fig. 1: a) Spectrometru  BRUKER TENSOR 27 cu HTS-XT;
 b) Placă din siliciu cu 96 de celule pentru aplicarea probelor de analiză

studiate au fost efectuate testările de identifi care taxono-
mică după Kudreavțev. S-a demonstrat că din 64 de culturi 
izolate din centrul vitivinicol „Purcari” numai 31 de tulpini 
de levuri aparţin genului Saccharomyces. 

Din literatură este cunoscut că levurile de fermentare 
din genul Saccharomyces au forma rotundă sau elipso-
idală, în timp ce microorganismele din genul Torulopsis 
au o formă sferică, iar forma de lămâie sau cilindrică este 
caracteristică pentru microorganismele din genurile Han-
seniaspora, Kloeckera. 

De asemenea, a fost stabilit că levurile studiate nu 
formează micelii reale şi toate se înmulţesc pe cale ve-
getativă prin înmugurire multilaterală şi sexuat prin spori, 
ceea ce confi rmă faptul că aceste tulpini aparţin genului 
Saccharomyces.

Identifi carea tulpinilor de levuri izolate prin metoda 
PCR

Prin utilizarea metodei PCR, s-a demonstrat  că toa-
te tulpinile de levuri cercetate aparțin genului Saccharo-
myces (fi g. 2). 

Secvențierea  regiunii amplifi cate s-a efectuat în la-
boratorul  „Microbiologia vinului” al Universității din Gei-
senheim, Germania.

Identifi carea speciilor s-a efectuat prin compararea 
secvenței nucleotide obținute cu datele plasate în banca 
genetică NCBI (ncbi.nlm.nih.gov).

Rezultatele de identifi care a genurilor și speciilor tulpi-
nilor de levuri izolate și selectate în centrul vitivinicol „Pur-
cari” prin metoda PCR sunt prezentate în tabelul 2.

Identifi carea taxonomică a levurilor prin FT-IR 
spectroscopie

Identifi carea taxonomică prin FT-IR se bazează pe 
faptul că grupurile funcționale ale fi ecărei molecule 
absorb radiația infraroșie pentru a genera un spectru 
caracteristic de absorbție sau de transmitere, bogat în 
informație și unic pentru molecula respectivă. Spectrele 
obținute se analizează în bazele de date cunoscute. La 
fel ca amprentele digitale ale omului identifi când în mod 
unic proprietarul lor, spectroscopia IR furnizează o am-
prentă spectrală care identifi că în mod unic un compus 
chimic. În domeniul microbiologiei, un spectru FT-IR 
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1   2   3  4   5   6  7  8  9  10  11 12
820 bp

100 bp

Fig. 2:  1–12 – fragmentele ADN-ului de o lungime cunoscută (marker); 2 – FNFTP-1; 3 –  FNFTP-5; 4 – FNFTP-6; 
5 – FNFTP-7; 6 – F-75-FTP-3; 7 – F-75-FTP-4; 8 – F-75-FTP-5; 9 – F-75-FTP-6; 10 – F-150-FTP-4; 11 – F-150-FTP-6: 
fragmentele ADN-urilor unor levuri studiate 

Tabelul 2 
Speciile de levuri izolate din centrul vitivinicol „Purcari”

Centrul vitivinicol
Saccharomyces

cerevisiae (sin. vini) pastorianus (sin. carlsber-
gensis) bayanus (sin. oviformis)

„Purcari” 
Nr.: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 
29, 30, 31

Nr.: 4, 5, 9, 19, 27, 28 Nr.: 2, 15, 26

dezvăluie o amprentă a celulei, care refl ectă compoziția 
sa biochimică, incluzând proteine, lipide, ADN, ARN și 
carbohidrați. 

Sensibilitatea ridicată a metodei și selectivitatea fac 
posibilă identifi carea microorganismelor chiar până la ni-
velul tulpinii [4].

Tulpinile de levuri cercetate au fost supuse analizei de 
identifi care cu utilizarea spectroscopiei FT-IR.

Tulpinile de levuri au fost verifi cate preventiv la puritate 
(fi g. 3.). 

După verifi carea tulpinilor de levuri la puritate, fi eca-
re tulpină a fost preluată de pe cutia Petri și dizolvată 

Fig. 3.  Verifi carea tulpinilor de levuri la puritate prin însămânţarea lor pe mediul solid agarizat YGCB-agar și YGC-agar
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în 0,1 ml de apă distilată și aplicată în celulele plăcii 
(ZnSi).

 Placa s-a introdus în termostat pe timp de 1h la tem-
peratura de 45 °C. După uscarea mostrelor, placa s-a in-
trodus în spectrometru și s-a lansat programa de analiză 
(OpusLab).

În urma analizei efectuate, luând în considerare spec-
trele obținute și comparate cu cele existente în baza de 
date, s-a constatat că toate tulpinile de levuri cercetate 
sunt de trei genuri principale:  Saccaromyces cerevisiae 
(~70%), Saccharomyces  pastorianus (~20%), Saccharo-
myces bayanus (~10%). 

CONCLUZII

Studiul comparativ al diferitor metode de identifi care a 
tulpinilor de levuri izolate din centrul vitivinicol „Purcari” a 
permis de a stabili apartenența lor taxonomică. 

În baza fermentării și asimilării  selective a glucidelor, 
în centrul vitivinicol „Purcari” au fost izolate și identifi ca-
te 22 de tulpini de specia cerevisiae, 6 tulpini de specia 
pastorianus și 3 tulpini de specia bayanus.  Rezultatele 
obținute prin metodele moderne de PCR și FT-IR le-au 
confi rmat pe cele înregistrate prin metoda clasică. Un 
avantaj al metodei FT-IR constă în obținerea rezultatelor 
de cercetare într-o perioada mai scurtă. Cu toate acestea, 
metoda PCR rămâne cea mai precisă, dar și cea mai cos-
tisitoare.   
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