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Introducere

În baza principiilor bioactive microbiene se elaborează diferite tipuri noi de 
suplimente alimentare şi furajere. Din rândul companiilor producătoare de suplimente 
fac parte aşa fi rme cunoscute, cum ar fi  Alltech (Nicolasvilli, Kentuki); Biokon 
(Leksington, Kentuki); Biotal (Izen Preari, Minesota) şi altele [2]. 

Drojdiile de vin, care după recuperarea alcoolului sunt aruncate, pot  servi ca o 
excelentă sursă de bioproduse deosebit de valoroase (concentrate proteico – vitaminice 
bogate în aminoacizi esenţiali şi imunoactivi, lipide, bogate în acizi graşi polinesaturaţi, 
ergosterol - provitamina D, glucide, etc.). Totodată produsele din drojdiile de vin pot fi  
obţinute la un preţ convenabil pentru potenţialii benefi ciari.

In grupul denumit generic „drojdii de vin” sunt incluse specii ale genului 
Saccharomyces, care pot   active in mustul de struguri, caracterizat prin cantitate 
sporită de glucide şi pH acid. Cantitatea depunerilor de drojdii variază între 5-12% din 
volumul vinului.  

Componenţa biochimică a biomasei drojdiilor de la vinifi caţie, în calitate 
de produs secundar, este importantă pentru obţinerea preparatelor de perspectivă. 
Actualitatea acestei direcţii se datorează cerinţelor crescânde în utilizarea drojdiilor de 
la vinifi caţie, perspectivei elaborării preparatelor  ecologic pure, precum şi valorii lor 
biologice şi nutritive  în special pentru sectorul zootehnic.

Scopul cercetărilor  constă în determinarea componenţei biochimice a drojdiilor 
din sedimente vinicole pentru obţinerea  diferitor tipuri de suplimente alimentare şi 
furajere.

  Materiale şi metode de cercetare

Cercetările au avut ca material biologic drojdia de vin, sedimente de la vinuri de 
masă roşii (varianta I) şi albe (varianta II) propuse cu multă amabilitate de colaboratorii 
Institutului Naţional pentru Viticultură şi Vinifi caţie, şi sedimente de la vinuri de masă 
albe de la fabrica din Străşeni (varianta III).  Pentru îndepărtarea impurităţilor mecanice 
sedimentele au fost spălate (1 volum sediment + 3 volume apă) şi fi ltrate. Depozitul 
de drojdie a fost uscat la etuvă la 500 C timp de 24 ore, măcinat, obţinându-se în fi nal o 
pulbere albă. Proteina s-a determinat cantitativ conform metodei Lowry   [8].

Componenţa aminoacizilor s-a identi  cat cu ajutorul analizatorului AAA-339 
„Microtehnica” (Cehia), utilizând metoda clasică  [13].

Extragerea lipidelor din drojdii s-a efectuat după metoda Bligh, Dyer [5]  şi a 
procedeului nou în modifi caţia noastră  [9].  Extragerea fosfolipidelor s-a efectuat cu 
acetonă rece [5] . Extragerea sterolilor din drojdii s-a efectuat după metoda Lucniţkii 
[11].  
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Determinarea componenţei calitative a lipidelor, sterolilor şi fosfolipidelor 
s-a efectuat prin cromatografi ere în strat subţire şi densitometrie [12,14,] utilizând 
martori „SIGMA”. Carbohidraţii s-au determinat spectrofotometric [3,4]. Acizii graşi 
s-au determinat conform metodei Sineak [15] la cromatograful „CROM-5”.

 
Rezultate şi discuţii

În primul set de experienţe s-a studiat conţinutul de proteine şi aminoacizi. 
Analizând datele conţinutului de proteină se poate constata că valorile acesteia variază 
de la 41,29  la 64,7 g % S.U. în dependenţă de sedimentul de drojdie  (Fig. 1). Azotul 
total constituie 10,35 g% S.U. (varianta I), 6,61 g% S.U. (varianta II) şi 7,63 g% S.U. 
(varianta III).

 Valoarea nutritivă a proteinelor depinde de calitatea aminoacizilor. În general, 
drojdiile de vin sunt valoroase prin conţinutul aminoacizilor şi din acest punct de vedere 
drojdiile sunt comparabile cu carnea si conţin în jurul a 5...11 g/100g SU arginină, 1...3 
g/100g SU histidină, 4...11 g/100g SU lizină, 0,5...1.6 g/100g SU cisteină  [7, 10]. 

În rezultatul cercetării conţinutului de aminoacizi în biomasa drojdiilor de la 
vinifi caţie în roşu şi alb s-a stabilit că cantitatea sumară a aminoacizilor alcătuieşte 
42,6919- 67,9050 g/100g  S.U.  Drojdiile se caracterizează printr-un conţinut înalt de 
aminoacizi esenţiali 20,4 –  29,84 g/100g  S.U.  (tab. 1).

Tabelul 1. Conţinutul de aminoacizi esenţiali în drojdiile de la vinifi caţie,  g/100g S.U.
Aminoacizii  Varianta I  Varianta II  Varianta III

Treonină  2,671  2,4792  1,6879

Valină  2,138  1,2392 1,4113

Metionină 0, 073  0,0131 0,0136

Izoleucină  3,738  2,2248 2,1955

Leucina  4,880  3,0551 4,0733

Fenilalanină  1,986  1,1787 1,3466

Lizină  4,722  3,3669 4,2988

Histidină  2,023  0,9621 1,1744

Triptofan 0,00 0,00 0,00

Arginină  6,182  5,8813 7,2513

Total 28,413 20,400 29,84

Fig. 1. Conţinutul 
de substanţă uscată, azot 
total şi proteine în drojdiile 
din sedimente vinicole. 1 - 
Substanţa uscată ( %); 2 - Azot 
total( g% S.U.); 3 – Proteină 
(g% S.U.).
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La estimarea conţinutului de aminoacizi esenţiali în drojdiile de la vinifi caţie  
au fost stabilite cantităţi semnifi cative de treonină, valină, izoleucină, leucină,  lizină 
şi arginină. Din totalul aminoacizilor identifi caţi conţinutul aminoacizilor imunoactivi  
constituie   28,674...40,696 %. (tab. 2). Drojdiile de la vinurile roşii (varianta I)  conţin  
cantităţi importante de serină, glicină, alanină, valină. Acidul asparagic (3,0340 g/100 g 
S.U.)  şi arginina ( 7,2513 g/100 g S.U.)  prevalează în drojdiile provenite de la vinurile  
albe (variantele II şi III) 

Astfel, sedimentele de drojdii de la vinifi caţia în roşu şi alb constituie o bună 
sursă de proteine, valoarea nutritivă a cărora este exprimată prin conţinutul înalt a 
aminoacizilor esenţiali şi imunoactivi.  Drojdiile vinicole pot fi  unele din componentele 
efi ciente de bază pentru elaborarea suplimentelor nutriţionale şi a adaosurilor furajere.  

În cadrul următoarei etape de lucru, în drojdiile de la vinifi caţie s-a studiat 
conţinutul de carbohidraţi. Carbohidraţii, metaboliţi produşi de multe microorganisme, 
inclusiv şi de drojdii, sunt unii din principiile bioactive des utilizaţi în industriile 
alimentară, cosmetică, farmaceutică. Peretele celulei de drojdie este alcătuit în proporţie 
de 90 % din glucani, mananproteine şi chitină [6].  Sedimentele de la vinifi caţie sunt 
deosebit de valoroase deoarece conţin mai multe tipuri de polizaharide. Glucidele sunt 
prezentate in special de glucani, manani, glicogen [1].   

Tabelul 2. Conţinutul de aminoacizi imunoactivi în drojdiile de la vinifi caţie, g/100 g S.U. 
Aminoacizii  Varianta I  Varianta II  Varianta III

Acid asparagic  1,2624  3,0340  2,6283

Treonină  2,6708  2,4792   1,6879

Serină 6,1884  1,9615  2,6692

Acid glutamic  11,600 9,7170  10,7816

Glicină  4,8896 1,9197 2,0644

Alanină  5,2216 1,9900  2,1223

Valină 2,1377 1,2392  1,4113

Cisteină 0,5436 0,4524  0,5043

Triptofană - - -
 Arginină 6,1820 5,8813 7,2513

Total 40,6960 28,6740 31,1200

 Pentru a determina conţinutul hidraţilor de carbon drojdiile de vin au fost spălate 
(50 g drojdie diluată cu 500 ml apă), pentru separarea impurităţilor mecanice (resturi 
de pieliţe şi seminţe) şi lăsate 24 ore la temperatura camerei. Depozitul obţinut prin 
sedimentare (celule vii de drojdii) a fost supus autolizei cu NaCl 7% la 480 C, la un pH 
de 5-6 timp de 24 ore, condiţii în care enzimele proteolitice şi β - glucanaza din celulele 
vii de drojdii sunt activate. După aceasta, sedimentul s-a separat prin centrifugare, s-a 
uscat în etuvă la 500C timp de 24 ore, s-a macinat şi s-a supus analizei. Identifi carea 
spectrofotometrică şi evaluarea conţinutului carbohidraţilor obţinuţi din drojdiile de 
vin a indicat prezenţa lor în cantităţi cuprinse 28,42 ....35,49 %  la S.U. (tab. 3).

Cercetarea lipidelor, ca substanţe de rezervă cu înalt nivel energetic, a demonstrat 
că conţinutul lor ajunge la 5,39..6,57% în biomasa uscată a drojdiilor de la vinifi caţie (tab. 
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3), cea mai mare valoare fi ind obţinută la drojdiile de la vinifi caţia în alb.  Compoziţia 
lipidelor  din drojdii este deosebit de  importantă pentru obţinerea emulgatorilor, deoarece 
conţin clase de compuşi organici, în special fosfolipide, care formează emulsii stabile. 
Studierea componenţei fracţionare a lipidelor  a demonstrat  prezenţa fosfolipidelor, 
sterolilor, acizilor graşi liberi, mono-, digliceridelor şi trigliceridelor (Fig. 2). 

Tabelul 3. Conţinutul hidraţilor de carbon şi a  lipidelor comune în drojdiile  de la 
vinifi caţie, % S.U.

Principii bioactive Varianta I Varianta II Varianta III
Hidraţii de carbon, % la s.u. 28,42 ± 0,31 33,62 ± 0,43 35,49 ± 0,10

Lipide comune, % la s.u. 6,06 ± 0,2 6,57 ± 0,15 5,39 ± 0,1

   1

  2

  3
Fig. 2. Conţinutul şi componenţa fracţionară a lipidelor la drojdiile de la vinifi caţie.  

1- Varianta I; 2- Varianta II; 3 – Varianta III



136

Tabelul 4. Conţinutul principalilor acizi graşi  în lipidele drojdiilor de la vinifi caţie.

Varianta 
sedimentu-
lui vinicol

Acizii graşi, % din sumă  Suma acizilor, 
%C14:0 

(miris
tinic)

C16:0 
(palmi

tic)

C16:1 
(palmito-

leic)

C18:0 
(stea
ric)

C18:1 
(oleic)

 C18:2 
(lino
lic)

C18:3 
(lino
lenic)

Satu
raţi 

Nesatu
raţi

I 16,84 9,54 40,9 12,72 10,0 6,81 3,18 39,06 60,89
II 9,33 7,66 58,6 4,0 13,3 8,0 - 20,99 79,90
III 16,82 17,75 23,36 0,93 29,9 5,6 5,6 35,5 64,46

Conţinutul fosfolipidelor   diferă în variantele cercetate şi  oscilează  între 3,67  şi 
4,45% din suma fracţiilor lipidice. Conţinutul acizilor graşi liberi  în biomasa drojdiilor 
variază în limitele 4,36-8,58%, a  mono şi digliceridelor - 10,23-15,55% din suma 
fracţiilor lipidice, iar a trigliceridelor   - 17,38  - 22,11% S.U.. Drojdiile de la vinifi caţie 
se caracterizează  prin conţinutul înalt de steroli (provitamina D), care constituie până 
la 14,33% din suma lipidelor  (varianta I). 

Proprietăţile lipidelor din membrana celulară în mare măsură depind de  gradul 
de saturare a acizilor graşi. Activitatea biologică a acizilor oleic, linolic şi linolenic 
este importantă prin implicarea lor în numeroase procese fi ziologice. Conform datelor 
din literatură drojdiile de vin din genul Saccharomyces conţin  în jur de 80,7...88,2 % 
acizi graşi nesaturaţi în care prevalează acidul palmitoleic (pînă la 47,9 % din sumă) 
şi acidul oleic care constituie 32,8...56,5 % din suma acizilor graşi [16]. Cercetările 
privind spectrul de acizi graşi din lipidele drojdiilor de la vinifi caţie în roşu şi alb au 
evidenţiat o compoziţie deosebit de valoroasă, conţinutul de acizi graşi esenţiali faţă de 
suma acizilor identifi caţi constituind  5,6 – 8,0 % pentru acidul linolic şi  3,18% - 5,6%  
pentru acidul linolenic. Conţinutul procentual al acizilor graşi saturaţi variază de la 
20,99 la 39,06 % S.U.,  cel al acizilor  nesaturaţi – de la 60,89  la 79,9 %  S.U.(tab. 4).  
Compoziţia biochimică a lipidelor indică posibilitatea utilizării  lor şi în cosmetologie.

Concluzii

 1. Drojdiile  din sedimentele vinicole cercetate prezintă o sursă valoroasă 
de carbohidraţi, lipide (fosfolipide, gliceride, ergosterol (provitamina D), acizi graşi 
esenţiali) şi proteină (aminoacizi esenţiali şi imunoactivi).
 2. După compoziţia biochimică drojdiile de vin îmbină în mod specifi c 
proprietăţile utile şi pot fi  unul din componentele efi ciente de bază în elaborarea 
suplimentelor nutriţioniste, adaosurilor furajere,  concentratelor vitaminice, remediilor 
cosmetice.
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Введение

Интенсивное развитие биотехнологии за последние несколько десятков 
лет привлекло внимание исследователей к некоторым классам организмов, 
включающим цианобактерии и микроводоросли, которые служат источником 
целого ряда биологически активных веществ, в том числе и антиоксидантов. 
Роль антиоксидантов состоит в нейтрализации свободных радикалов 
клетки, действующих разрушающе на живые организмы. Особое участие в 
нейтрализации последствий окислительного стресса, принимает фермент 
супероксиддисмутаза(SOD). SOD–металлоэнзим с субъединичной структурной 
организацией [5]. По наличию ионов металлов, входящих в активный центр 
фермента выделяют: Fe-SOD (характерен для прокариот), Mn-SOD (характерен 
для прокариот и митохондрий эукариот) и Cu/Zn-SOD (характерен для высших 
эукариот). SOD является важным регулятором окислительного обмена клетки. 
Этот фермент осуществляет рекомбинацию радикалов O2

ˉ с образованием 
перекиси водорода и триплетного кислорода [10]. 


