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CERCETĂRI BIOTEHNOLOGICE PRIVIND OBŢINEREA  
PRODUSELOR STEROLICE PE BAZĂ DE DROJDII
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Sterolii au un rol important în organizarea structurală şi activitatea vitală a tuturor 
organismelor vii, inclusiv a microorganismelor. Ca parte componentă a protoplastului, 
sterolii posedă o înaltă activitate biologică, formând împreună cu proteinele şi glucidele 
macrocompuşi. Un alt aspect important, este faptul că aceştia exercită rolul de reglatori 
în procesul de peroxidare a componentelor lipidice din membrană. Sterolii sunt 
localizaţi în unele organite celulare (mitocondrii, microsomi), se pot găsi în stare liberă 
sau esteri caţi cu acizii graşi înalt moleculari [1].

Sterolii sunt monoalcooli ciclici, care derivă de la o hidrocarbură policiclică - 
steran, nucleul de bază  ind de natură ciclopentanperhidrofentrenică. Aceştia conţin 
în moleculă şi alte elemente constitutive: la C

3
 au o grupare hidroxilică (OH) care le 

conferă statutul de alcooli secundari; la C
17

 au  xată o catenă laterală formată din 8-10 
atomi de carbon care se termină printr-un radical izopropilic; la punctele de legătură 
dintre cicluri, respectiv la C

10
 şi C

13
, sunt  xaţi doi radicali metil, notaţi C

18
 şi C

19
, 

aceşti substituenţi numindu-se metili angulari; ciclurile şi catena laterală pot   complet 
saturate sau pot conţine 1-3 legături duble [11]. 

În funcţie de sursele naturale din care se extrag, sterolii se clasi că în zoosteroli 
(steroli de origine animală),  tosteroli (steroli de origine vegetală), micosteroli 
(sterolii microorganismelor). Sterolul speci c vertebratelor este colesterolul (C

27
H

46
O), 

răspândit în toate celulele şi lichidele organismului. Acesta îndeplineşte o serie de funcţii 
vitale: participă la sinteza acizilor biliari, hormonilor suprarenalelor, la neutralizarea 
toxinelor bacteriene, normalizează permeabilitatea membranelor celulare (prin reglarea 
procesului de osmoză şi difuzie), posedă proprietăţi antihemolitice, iar sub acţiunea 
razelor ultraviolete se transformă în colecalciferol (vitamina D

3
), care contribuie la 

formarea unui ţesut osos de calitate şi în lipsa căreia apare rahitismul la copii. O parte 
de colesterol se sintetizează în organism de către diferite celule ale ţesuturilor, iar alta 
pătrunde cu alimentele [2, 24].

Alţi reprezentanţi ai grupului de steroli sunt  tosterolii, parte componentă a lipidelor 
ce intră în structura plantelor şi au o compoziţie similară cu a colesterolului (diferenţa 
constă în existenţa unui grup suplimentar etil). Toate plantele, inclusiv corpurile de 
fructi care conţin compuşi sterolici, printre care mai frecvent se întâlneşte sitosterolul 
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(C
29

H
50

O) şi stigmasterolul (C
29

H
48

O) - izolaţi din uleiurile de bumbac şi soia, reziduuri 
ale industriei de prelucrare a celulozei, campesterolul (C

28
H

48
O) – din varză. Uleiurile 

obţinute din plante sunt în mod particular bogate în  tosteroli [5].  
Ergosterolul (C

28
H

44
O) sau provitamina D, este reprezentantul sterolilor ce se 

găsesc în microorganisme. Cantităţi mari de ergosterol conţin drojdiile, ciupercile şi 
unele bacterii. În organismul animal se găseşte alături de colesterol în toate ţesuturile şi 
în piele (unde are loc convertirea în vitamina D

2
) [32].  Toţi sterolii se deosebesc între 

ei prin lungimea catenei laterale sau după gradul de saturare. Din această diversitate de 
steroli un loc deosebit după importanţa sa îl deţine ergosterolul microbian.

Sterolii aparţin compuşilor triterpeni şi biosinteza lor, la fel ca şi a tetraterpenilor, 
se supune principiului izoprenic. S-a demonstrat, că microorganismele sunt capabile să 
sintetizeze compuşi ai şirului izoprenic în totalitate din reziduurile acidului acetic cu 
participarea CoA. Acetil-CoA se implică în biosinteza acidului mevalonic – precursor 
al multor compuşi de importanţă  ziologică care se formează în celulă. După două 
fosforilări consecutive acidul mevalonic se transformă în acid pirofosfomevalonic, 
la decarboxilarea şi dehidratarea căruia se obţine izopentilpirofosfatul numit izopren 
activ (C

5
). Dimerizarea ulterioară a două molecule izoprenice (C

5
+C

5
) duce la formarea 

geranilpirofosfatului (C
10

), care la adiţionarea unei molecule de izopentinilpirofosfat 
(C

10
+C

5
) organizează compusul C

15
 - farnezilpirofosfatul. La acest nivel are loc 

divergenţa căilor de biosinteză a tetraterpenilor şi triterpenilor, cea din urmă merge prin 
dimerizare cu formarea scualenului. La ciclizare şi disocierea protonului din scualen se 
formează lanosterolul – precursor al colesterolului şi ergosterolului [9, 27].  

Substanţele de natură sterolică îşi găsesc, în ultimele decenii, o utilizare practică 
tot mai vastă. Hormonii steroizi, glicoalcaloizii, glicozidele cardiace, acizii biliari, 
preparatele antibacteriale etc. sunt pe larg folosite în medicină [31]. Pentru necesităţile 
agriculturii din steroli se obţin insecticide, fungicide, preparate contra rozătoarelor şi 
stimulatoare pentru creşterea plantelor de cultură [7]. În industria electronică se folosesc 
cristale lichide pe bază de eteri ai colesterolului [10]. 

De perspectivă este utilizarea sterolilor naturali în scopul obţinerii preparatelor 
cu activitate hormonală, care constă în transformarea microbiologică a acestora 
până la androst-4-en-3,17-diol şi androsta-1,4-diene-3,17-dione cu participarea 
colesteroloxidazei, iar în  nal obţinerea stigmast-4-en-3-olului şi a preparatelor în baza 
lui, folosite la tratarea unor dereglări de ordin endocrin. Produse de acest fel se pot 
obţine şi în urma dezintegrării catenei laterale de ergosterol cu ajutorul unei tulpini de 
Mycobacterium, transformându-l în androst-4-ene-3,17-dione. Alte cercetări cu  nal 
pozitiv au fost cele efectuate asupra biotransformării ergosta-5,7-dien-3β-olului şi 
ergosta-7,22-dien-3β-olului prin implicarea tulpinii de Nocardia erythropolis [47, 50].

Extinderea domeniilor de aplicare a diferitor preparate sterolice impune nu numai 
de a majora e cacitatea tehnologiei producerii lor, dar şi de a găsi noi surse de materie 
primă. În ultima perioadă, tot mai multă atenţie se acordă microorganismelor ca surse 
potenţiale de steroli. Acest fapt se explică printr-un şir de avantaje, pe care le posedă 
sinteza microbiană a sterolilor comparativ cu procedeele de obţinere din materia primă 
de origine vegetală şi animală. Cunoaşterea mecanismelor de biosinteză a sterolilor 
la microorganisme dă posibilitate de a intensi ca procesul producerii lor pe cale 
biotehnologică. 
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Microorganismele eucariote, şi în prim plan drojdiile, sunt considerate producenţi 
specializaţi în biosinteza sterolilor, componentul de bază  ind ergosterolul. Conţinutul 
acestuia variază în limitele 60-90% din totalul sterolilor celulei. O serie de tulpini de 
drojdii se caracterizează şi prin conţinut ridicat de 24(28)-dehidroergosterol, unele 
acumulează zimosterol, lanosterol [18]. În general celulele drojdiilor pot conţine până 
la 20 tipuri de steroli. La nivel industrial ergosterolul este obţinut din drojdiile de 
pani caţie şi cele de bere, ce aparţin genului Saccharomyces, conţinutul căruia ajunge 
în limitele 0,2-11% din masa uscată a drojdiilor. Ca surse de perspectivă se precaută şi 
drojdiile genurilor Candida, Rhodotorula, alte microorganisme [34]. 

În acest sens sunt efectuate studii privind valori carea potenţialului tulpinii de 
drojdie Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 în calitate de sursă de ergosterol cu 
utilizare în diverse domenii [35]. 

La momentul actual, sunt relativ bine cercetate condiţiile de biosinteză în urma cărora 
are loc acumularea sporită de steroli la drojdii [42]. Totuşi, rămân neelucidaţi anumiţi 
factori de care depinde suprasinteza sterolilor la microorganisme. Astfel,  prezintă 
interes o cercetare mai amplă a nutrienţilor, condiţiilor de cultivare a drojdiilor şi sintezei 
sterolilor la nivelul cerinţelor moderne, precum şi metodele de analiză a acestora. Sunt 
cunoscute un şir de publicaţii, axate pe cultivarea drojdiilor Saccharomyces pe substrat 
cu conţinut excesiv de hidraţi de carbon şi menţinerea aeraţiei intensive a mediului 
de cultură, ce duce ulterior la o sporire de câteva ori a conţinutului de ergosterol în 
celule [29]. S-a stabilit, că oxigenul este necesar în stadiul de epoxidare a scualenului, 
iar în componenţa sistemelor enzimatice (monooxigenaze) participă în dimetilarea şi 
hidroxilarea precursorilor ciclici. Un randament sporit al sterolilor în biomasă poate   
obţinut la cultivarea unor tulpini de drojdii pe mediu cu etanol sau glicerină [40]. Se 
menţionează şi modele de cultivare a drojdiilor pe medii ce conţin alcool etilic şi ioni 
de Ca2+ în calitate de inductori care contribuie la acumularea sporită a ergosterolului 
[48]. 

Totalizând informaţiile de ultimă oră  privitor la biotehnologiile moderne de obţinere 
a produselor sterolice, putem evidenţia necesitatea continuării cercetărilor destinate 
elaborării unor noi modele de cultivare a drojdiilor pentru obţinerea principiilor sterolice 
în cantităţi majorate. Cercetările orientate spre reglarea biosintezei ergosterolului la 
tulpina Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 au demonstrat e cacitatea utilizării 
unor nutrienţi preferenţiali, a precursorilor şi inductorilor combinaţi cu ionii unor 
metale, în scopul optimizării mediilor nutritive şi elaborării procedeelor e ciente de 
sinteză orientată a principiilor bioactive oleogene. În rezultat, au fost concepute noi 
medii pentru obţinerea sterolilor în cantităţi sporite, pe substrat de hidraţi de carbon, 
precursori acetaţi şi compuşi coordinativi ai manganului şi zincului [38]. Mediile de 
cultură elaborate sunt determinate ca superioare mediilor similare relatate în literatură 
şi sunt destinate cultivării dirijate a drojdiilor oleogene.

Pentru a elabora tehnologii e ciente este necesar de a îmbunătăţi calităţile 
biosintetice ale producătorului. Interes deosebit, atât din punct de vedere teoretic, cât 
şi practic, prezintă interacţiunea obiectelor biotehnologice cu câmpul electromagnetic 
milimetric exterior. 

Interacţiunea undelor electromagnetice milimetrice cu obiectele medico-biologice 
este argumentată de numeroase rezultate ale cercetărilor experimentale şi teoretice [30, 
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44]. În primele lucrări existente în această direcţie se atestă, că sub acţiunea undelor 
milimetrice de intensitate joasă, au loc modi cări ale caracterului activităţii vitale a 
microorganismelor: acestea in uenţează asupra diviziunii celulare, sintezei sistemelor 
enzimatice, schimbarea vitezei de creştere şi acumulării biomasei, pot contribui la 
transformări morfologice şi modi carea proprietăţilor biologice ale microorganismelor, 
are loc mobilizarea resurselor de rezervă [51].

Efectul pozitiv al undelor milimetrice de intensitate joasă a fost stabilit pentru diferite 
specii de bacterii, alge, drojdii, fungi şi comunicat în mai multe publicaţii ştiinţi ce 
[52]. La levurile genului Saccharomyces s-au stabilit modi cări ale particularităţilor 
morfo-culturale,  ziologice, indicilor  tehnologici [45]. 

Pentru elaborarea procedeelor de sinteză orientată a substanţelor bioactive, este 
oportun de a acumula date noi privitor la mecanismele de acţiune a undelor milimetrice 
de intensitate joasă, de a fundamenta unele principii ale interacţiunii câmpului 
electromagnetic cu organismele vii şi soluţionarea problemelor de sporire a capacităţii 
biosintetice a microorganismelor.

Studiul analitic al literaturii de specialitate a permis de a sesiza importanţa 
aplicării undelor milimetrice de intensitate joasă în biotehnologia cultivării drojdiilor. 
În premieră a fost efectuat un studiu de evaluare a acţiunii undelor milimetrice de 
intensitate joasă asupra drojdiilor şi posibilitatea utilizării lor în calitate de instrument 
e cient de reglare a activităţii biosintetice. S-a constatat, că undele milimetrice pot 
provoca modi cări importante ale activităţii de biosinteză a principiilor bioactive, 
efectul biologic al acţiunii undelor milimetrice depinde de specia de drojdie, regimul 
de emitere şi durata de tratare. Rezultatele ştiinţi ce fundamentale au fost valori cate 
în procedeele de sinteză orientată a componentelor lipidice şi sterolice la drojdia 
Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 cu utilizare în calitate de factor stimulator 
a undelor milimetrice de intensitate joasă [37]. 

Dezvoltarea intensă a biotehnologiei microbiene determină tot mai mult 
perfecţionarea procedeelor de obţinere a ergosterolului din drojdii, sursă disponibilă 
pentru sinteza diferitor preparate sterolice cu destinaţie farmaceutică şi alimentară. 

Este cunoscut procedeul de extragere a ergosterolului din ciuperci, bazat pe extragerea 
lipidelor din biomasă, saponi carea lor cu soluţie de hidroxid de potasiu, extragerea cu 
hexan a ergosterolului din fracţia nesaponi cată, cristalizarea ergosterolului [46]. Sunt 
aduse exemple de extragere a ergosterolului din biomasa drojdiilor cu soluţie apoasă 
de hidroxid de sodiu, tratarea fracţiei nesaponi cate cu solvent organic, după care 
urmează cristalizarea ergosterolului [49]. Dezavantagele acestor procedee se exprimă 
prin di cultatea lucrărilor, durata lungă de extracţie şi consum mare de solvenţi.

Un procedeu modi cat şi perfectat pentru extragerea ergosterolului din biomasa 
levuriană este propus de către cercetătorii Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie 
al AŞM, avantajul căruia constă în sporirea conţinutului de ergosterol extras şi reducerea 
duratei de extragere [36]. 

Analiza problemelor ce ţin de producerea industrială a sterolilor, indică 
necesitatea dezvoltării biotehnologiilor de perspectivă, rentabile, cu caracteristici bine 
determinate. 

În această ordine de idei, cercetările realizate în cadrul laboratorului Oleobiotehnologie 
al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie au servit drept reper pentru elaborarea 
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procedeelor de sinteză orientată a sterolilor, incluse în schemele tehnologice noi de 
obţinere a produselor D-vitaminice. 

Tehnologia elaborată permite obţinerea a 3 preparate complexe cu activitate biologic 
înaltă BILEV, în baza biomasei drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15, cu 
un conţinut sporit de steroli, proteine, aminoacizi esenţiali şi imunoactivi, carbohidraţi 
şi alte principii bioactive, recomandate ca supliment de uz alimentar şi/sau furajer 
[26]. 

Un număr mare de cercetări ştiinţi ce este dedicat funcţiilor biologice ale sterolilor. 
Îndeosebi, se remarcă un interes crescând faţă de bioprodusele obţinute prin sinteză 
microbiologică. 

Studiile biomedicale con rmă oportunitatea includerii sterolilor în compoziţia 
unor remedii medicamentoase noi cu potenţiale efecte antirahitice, anticancerigene, 
antileucemice, imunomodulatoare, antisclerotice, hematopoetice, de menţinere a 
homeostazei celulare, precum şi destinate prevenirii unor afecţiuni de ordin endocrin şi 
reproductiv [3, 12, 14].  

Cel mai accesibil, din punct de vedere economic, este ergosterolul – utilizat pe larg 
în sinteza diferitor compuşi cu activitate D-vitaminică sau hormonală. Manipulările 
sistemice care permit efectuarea acestor transformări, sunt în dependenţă de structura 
produsului integru. Acestea pot  : fotoizomerizarea (în cazul obţinerii ergocalciferolului 
sau vitamina D

2
), transformarea microbiologică în şirul androstanic sau sinteza chimică 

a brasinolidelor [47]. Toţi sterolii îndeplinesc condiţia structurală de provitamine care 
prin iradiere cu raze ultraviolete, dau produşi cu acţiune antirahitică.  

O însemnătate deosebită o au vitaminele grupului D pentru medicina practică,  ind 
esenţiale în menţinerea echilibrului mineral în organism.

Rolul vitaminei D este de a interveni în reglementarea calciului şi fosforului, 
favorizând absorbţia intestinală a acestora şi depunerea lor la nivelul oaselor şi dentinei 
sub forma unui complex fosfocalcic insolubil, oferind rezistenţă şi stabilitate scheletului 
[13, 20, 39]. 

Cu toate acestea, rolul vitaminei D nu se limitează la protecţia oaselor - prevenirea 
şi tratarea rahitismului la copii şi osteoporozei la adulţi. De asemenea, de cienţa de 
vitamina D este corelată cu alte tipuri de afecţiuni, inclusiv cancerul, diabetul, bolile 
cardiace, etc. [6, 15, 25]. Aportul zilnic de vitamină previne slăbiciunea muşchilor, 
întăreşte sistemul imunitar (nivelul de vitamina D în sânge este unul dintre criteriile de 
evaluare a speranţei de viaţă a pacienţilor SIDA), vitamina D este esenţială pentru buna 
funcţionare a glandei tiroide, reglarea tensiunii arteriale.

 În ultima perioadă se atestă un interes sporit faţă de vitaminele D, cauza  ind 
numărul crescut de diverse studii pozitive, care motivează aspectele de prevenire a 
unor varietăţi de boli cronice. Potrivit unor studii recente, persoanele care au nivelul 
ridicat de vitamină D în sânge prezintă un risc scăzut de a dezvolta diferite forme 
de diabet. Diabetul afectează câteva milioane de oameni anual şi devine tot mai 
răspândit, iar incidenţa diabetului de tip I a crescut la nivel mondial cu 40%. Experţii 
în domeniu au concluzionat, că probabilităţile de a dezvolta această boală sunt invers 
proporţionale cu dozele de vitamina D administrate [28]. Cercetările efectuate indică 
fără dubiu implicarea vitaminei D în pro laxia cancerului de diferită etiologie. Vitamina 
D intervine în procesele nucleare de sinteză a ADN-ului şi ARN-ului în celulele 
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canceroase, blocând înmulţirea lor şi orientându-le spre procesul  ziologic de apoptoză 
sau moarte celulară programată. Efecte protectoare au fost evidenţiate faţă de cancerele 
digestive, pulmonare, ovariene, prostatice, mamare, carcinoame scuamoase de cap şi 
gât, glioblastome, leucemie, cancere bazocelulare [4, 19, 23].

Vitamina D are un rol de bază şi în prevenirea afecţiunilor cardiovasculare. Studiile 
în domeniu au demonstrat, că cei cu hipovitaminoză D au un risc cu 62% mai mare 
de producere a accidentelor cardiovasculare, faţă de cei cu nivele serice normale [16, 
33].  Vitamina D intervine în imunitatea înnâscută şi cea dobândită, prin intermediul 
receptorilor VDR, care sunt factori de transcripţie nucleari. Aceştia sunt prezenţi în 
nucleii majorităţii celulelor imune: monocite, macrofage, celule natural killer, limfocitele 
T şi B, iar activarea receptorilor VDR declanşează efecte antiproliferative, de stimulare 
a diferenţierii şi de imunomodulare [8, 41]. Insu cienţa vitaminei D afectează funcţiile 
sistemului endocrin. Odată cu dereglarea sintezei de vitamina D în organism scade 
absorbţia de calciu, iar ca răspuns glanda tiroidă începe să arunce în mod activ hormoni 
în sânge, excesul cărora împiedică procesul de mineralizare a ţesutului osos nou format. 
În perioada de menopauză, acest proces este legat de de citul de estrogen care duce la 
afecţiuni larg răspândite, precum osteoporoza [21]. 

În cazul unei lipse de calciu, determinate de cele de mai multe ori de carenţa 
vitaminei D, producţia în organism a glicogen sintazei poate creşte cu până la 
500%, ceea ce explică legătura dintre nivelul scăzut al vitaminei D şi obezitate [17].     
         Studiile recente au surprins neplăcut lumea medicală - 60% din populaţia globului 
are un nivel de vitamina D în sânge sub limitele normale. Proporţia în care se absoarbe 
vitamina D depinde de calitatea alimentelor consumate. 

Aceasta se găseşte în cantităţi mari împreună cu vitamina A în  cat şi ţesutul adipos 
de peşte, în special în  cat de cod, foci şi alte animale marine. În cantităţi mai moderate 
se conţine în gălbenuşul de ou, caviar, unt, lapte integral, lactate nedegresate [22]. 
Uleiurile vegetale, cum ar   seminţele de in, bumbac şi unele grăsimi după expunerea la 
lumină ultravioletă deasemenea achiziţionează proprietăţi antirahitice [43]. Necesarul 
zilnic în vitamina D este relativ mic (200-400 UI = 5-10 mg),  ind asigurat în mod 
normal, printr-o alimentaţie corespunzătoare sau expunerea la lumina solară. Pentru 
femei, în timpul sarcinii şi alăptării, cantitatea de vitamină D zilnică se situează între 
600-800 UI, iar copiilor le este indicat să consume cca 200-500 UI/zi în funcţie de 
sezon, viteza de creştere şi gradul de pigmentare a pielii. 

Drojdiile, capabile să sintetizeze o diversitate mare de substanţe biologic active, în 
special ergosterol  -  provitamina D

2
, sunt acreditate cu un statut aparte printre obiectele 

biotehnologice, utilizate în prezent pentru obţinerea produselor vitaminice, care deţin 
unele avantaje cunoscute faţă de sursele tradiţionale.

În condiţiile aprofundării cercetărilor în domeniul biotehnologiei contemporane şi 
rezolvării unor probleme ce ţin de obţinerea prin sinteza microbiologică a produselor 
noi, evidentă devine necesitatea efectuării investigaţiilor în direcţia valori cării 
potenţialului biologic al microorganismelor în vederea obţinerii produselor programate 
cu aplicare în diverse domenii. 

Analiza bibliogra că fundamentală a funcţiilor biologice a sterolilor, procedeelor 
de sinteză orientată, tehnologiilor de obţinere a acestor compuşi, permite de a evidenţia 
importanţa deosebită a produselor sterolice pe bază de drojdii pentru economia ţării.
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VARIABILITATEA SPONTANĂ A TULPINII Penicillium funiculosum - 
PRODUCĂTOR DE CATALAZĂ

Sîrbu Tamara

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere

Pentru obţinerea preparatelor enzimatice se utilizează pe larg microorganismele, 
fapt determinat de viteza mare de creştere a acestora, posibilitatea prognozării 
componenţei enzimatice a preparatelor prin selectarea tulpinilor noi de producători şi 
crearea condiţiilor optime de biosinteză. Ca perspectivi producători de enzime sunt 
considerate micromicetele [2, 6 ,8].

Micromicetele testate ca producători sunt izolate din natură (sol, apă, aer, de pe 
rădăcini de plante ş.a.). Variabilitatea naturală a populaţiei este caracteristică atât 
tulpinilor noi izolate, cât şi celor păstrate în colecţii, exprimată mai intens  la cele noi 
izolate. Variabilitatea culturii se manifestă prin  particularităţile morfologice, culturale, 


