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Rezumat
Cercetările se referă la elucidarea efectelor undelor milimetrice de intensitate extra
înaltă asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. S-a demonstrat că reacţia
de răspuns a levurii la acţiunea undelor milimetrice este diferită şi se manifestă în
dependenţă de durata și frecvenţele aplicate. Frecvenţa 42,19 GHz aplicată timp de 10
minute sau frecvența 60,12 GHz aplicată timp de 20 minute se asociază la majorarea
substanțială a viabilității celulelor.  Prelungirea duratei de expoziţie a culturii de levuri la
undele milimetrice până la 30 minute duce la încetinirea  multiplicării celulelor, astfel că
în toate fazele de dezvoltare numărul de generații se micsorează comparativ cu martorul.
Undele milimetrice cu frecvenţele f=60,12 GHz, 53,33 GHz, 42,19 GHz aplicate  timp
de 10, 20 sau 30 minute, nu au efect semnifi cativ asupra caracterelor morfo-culturale ale
tulpinii de levuri.
Cuvinte cheie: Saccharomyces cerevisiae, unde milimetrice, viabilitate, caractere morfo-
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Introducere
În diverse publicații se menționează acțiunea diferită a undelor milimetrice asupra

organismelor vii. Efectul acțiunii undelor milimetrice depinde de frecvență, puterea
iradierii, dar și de  obiectul biologic. Oscilațiile undelor milimetrice suprapuse cu
vibrațiile celulei, pot iniția răspunsuri pozitive sau negative [9,14].

Atenție deosebită se acordă cercetărilor legate de acțiunea pozitivă a undelor
milimetrice asupra obiectelor biologice. Sunt importante informațiile despre procesele
metabolice care au loc în organism sub infl uența undelor milimetrice de intensitate
extra înaltă. De către cercetători,  activ se discută efectele undelor milimetrice asupra
microorganismelor. Un obiect deosebit de important în domeniul microbiologiei sunt
levurile, la care procesele metabolice sunt bine cunoscute [3,4,5].

Conform cercetărilor, efectul acțiunii undelor milimetrice asupra obiectului
biologic depinde de frecvența utilizată [4,7,8]. Reieșind din necesitățile îmbunătățirii
indicilor tehnologici, este important de a evidenția frecvențele optime ale undelor
milimetrice la care reacționează obiectul biologic. Este cunoscut că există câteva
frecvențe care au o infl uență mai accentuată asupra obiectului biologic [10,11].

Scopul cercetărilor constă în elucidarea efectelor undelor milimetrice cu diferite
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frecvenţe extra înalte asupra viabilităţii, proliferării şi caracterelor morfo-culturale
ale tulpinii Saccharomyces   cerevisiae CNMN-Y-20 și selectarea regimului optim de
dirijare a procesului de cultivare a levurii.

Materiale şi metode
Obiectul de studiu. În calitate de obiect de cercetare a servit tulpina Saccharomyces

cerevisiae CNM-Y-20, producător de β-glucani, păstrată în colecţia Laboratorului
Biotehnologia levurilor şi în Colecţia de Microorganisme Nepatogene a Institutului
de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Științe a Moldovei [2].

Medii şi condiţii de cultivare. Materialul semincer a fost obţinut prin
cultivarea tulpinii levuriene pe must de bere, timp de 24 h, pe agitator (200 rpm.),
la temperatura de 250C. Inoculul s-a utilizat pentru iradiere cu unde milimetrice.
După expunerea la undele milimetrice  cu frecvență extra înaltă,  celulele de levuri în
volum de 5%, 2x106 celule/ml, au fost inoculate pe mediul lichid şi crescute în condiţii
identice cu martorul. Cultivarea în profunzime s-a efectuat în baloane Erlenmeyer
cu capacitate de 1L ce conţin 0,2 L mediu nutritiv YPD (2% extract de drojdie, 2%
peptonă, 3% glucoză, apă potabilă 1 L, pH 5,5 [1]), durata de cultivare 120 h, la
temperatura de 250 C.

Ca generator de unde milimetrice cu frecvenţă extra înaltă a fost  utilizat
dispozitivul KBЧ-НД, RS-232, cu lungimile de  undă λ= 4,9, 5,6, 7,1 mm, ceea ce
corespunde  frecvenţelor f=60,12, 53,33 şi 42,19 GHz, (maxim 10mW/cm2). Aparatul
este certifi cat şi permis spre utilizare în practica medicală.

Metode de realizare a cercetărilor. Biomasa  celulară s-a determinat gravimetric
[6]. Numărul de celule dezvoltate pe mediul lichid a fost determinat colorimetric [5,7].
Inocululul în volum de 5 ml, a fost expus acţiunii undelor milimetrice cu frecvenţele
f=60,12 GHz, 53,33 GHz, 42,19 GHz (respectiv lungimile de undă λ=4,9; 5,6; 7,1mm),
emise în regim continuu, timp de 10, 20 sau 30 minute. După expunere, celulele au
fost însămînţate în 200 ml mediu lichid YPD.  Temperatura de cultivare  250 C. Pentru
determinarea numărului de celule, din probele martor şi cele experimentale s-au preluat
mostre la începutul cultivării, după 6, 24 şi 48 ore de cultivare.  Viabilitatea celulelor
de levuri a fost analizată prin numărarea coloniilor de pe plăci cu agar-agar. Pentru
determinarea capacităţii  celulelor de a forma colonii  s-au realizat diluţii adecvate de
analiză. Numărul de colonii s-a calculat pe 3-5 replici pe cutii Petri, după 48 ore de
cultivare la temperatura de 25 0C.

Coloniile dezvoltate pe mediul solid au fost caracterizate conform  [8,12]. Pentru
caracterizarea proprietăţilor morfo-culturale a celulelor şi a coloniilor levurii, din
probele martor şi cele experimentale cultivate pe mediul YPD, s-au preluat mostre după
6, 24 şi 48 ore de cultivare în  profunzime. Efectul  undelor milimetrice s-a examinat la
expoziţia culturii pe durata de 10, 20, 30 minute. Examinarea morfologiei celulelor s-a
efectuat prin microscopia culturilor vii şi fi xate,  la microscop cu contrast  Biolar, ocular
WF16x, obiectiv 40x/0,65 160/0,17, după 6, 24 şi 48 ore de la momentul incubării
levurii.

Prelucrarea statistică a rezultatelor s-a efectuat computerizat cu calcularea erorilor
standard pentru valorile relative şi medii, s-au apreciat diferenţele dintre experiment şi
martor după criteriul t-Student şi pragul de semnifi caţie “P” [13].
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Rezultate şi discuţii
Pentru extinderea studiului  efectelor cauzate de undele milimetrice cu frecvenţă

extra înaltă ne-am propus  iniţial de a determina indicii proliferării şi viabilităţii celulelor
de levuri. Estimarea particularităţilor proliferării celulelor cuprinde diverse aspecte ale
reacţiei populaţiei de levuri faţă de factorii endo-sau exogeni. În studiile de monitoring
al efectelor produse de diverşi  factori, procesele proliferative asigură posibilitatea
utilizării diferitor parametri în cadrul elaborării  strategiei pentru stabilitatea populaţiei.
Indicele proliferării şi al viabilităţii constituie un criteriu important în aprecierea
efectelor negative sau pozitive a factorilor exogeni.

Cercetările au demonstrat că toate trei frecvenţe, aplicate timp de 10 minute,
stimulează viabilitatea celulelor în primele 24 ore de cultivare, iar după 48 ore efectul
stimulativ al viabilităţii celulelor (cu 52%)  se observă numai la iradierea cu frecvenţa
42,19 GHz (fi g.1a).

A.

B.

C.

Figura 1. Efectul undelor milimetrice cu frecvenţă extra înaltă (f=60,12 GHz, 53,33
GHz, 42,19 GHz ) asupra viabilităţii celulelor Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20.

Legenda:  Durata expoziţiei la unde milimetrice: a) 10 minute;  b)  20 minute; c)  30 minute.
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Rezultate semnifi cative de stimulare a viabilităţii culturii Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20 (cu 55,8 ...96,7%) s-au observat şi la iradierea cu unde milimetrice cu
frecvenţa f = 60,12 GHz (λ = 4,9 mm) timp de 20 minute (fi g.1b). Prelungirea duratei
de expoziţie a culturii de levuri la undele milimetrice până la 30 minute,  stimulează
dezvoltarea populaţiei în primele 6 ore de cultivare, însă după 48 ore se constată
o micşorare (cu 16...34,5% faţă de martor) a numărului de celule vii (fi g.1 c). Din
cercetările efectuate reiese că pentru majorarea viabilităţii celulelor culturii de levuri se
recomandă a fi  utilizată frecvenţa 42,19 GHz timp de 10 minute sau 60,12 GHz timp
de 20 minute.

Populația de levuri, sub infl uența undelor milimetruce, își poate modifi ca capacitatea
de utilizare a surselor nutritive, astfel dinamica procesului de creștere evoluează diferit.
Diferențele pot fi  estimate comparând curbele de creștere a populației levuriene supusă
infl uenței undelor milimetrice și curbelor de creșetere a populației neiradiate.

Cercetările au demonstrat că efectul diferitor frecvențe a undelor milimetrice
asupra populaţiei levuriene este neunivoc  şi se exprimă prin stimulare, inhibare  sau
lipsă de efect asupra potențialului de multiplicare a celulelor (fi g.2). Acest fenomen
ne indică despre capacităţile levurii de a reacţiona la undele milimetrice cu frecvență
extra înaltă. Astfel,  în primele 24 de ore de la momentul iradierii, toate frecvențele
examinate cu durata de 10 și 20 minute, nu modifi că curba de creștere a levurii.  Devieri
de la martor se observă după 48 ore din momentul iradierii (fi g. 2 a,b).

A. B.

Legenda: Durata expoziţiei la unde
milimetrice – a)  10 minute;  b)  20 minute;
c)  30 minute

C.

Figura. 2. Efectul undelor milimetrice cu frecvenţă extra înaltă (f=60,12 GHz, 53,33
GHz, 42,19 GHz ) asupra dinamicii procesului de creștere a Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20.
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Relevante sunt variantele experimentale în care s-au emis frecvenţele 60,12
GHz timp de 10 minute (prolifi citatea culturii creşte cu 14,1% ) şi f = 42,19 GHz
(prolifi citatea creşte cu 17,6%). Prelungirea duratei de expoziţie a culturii la undele
milimetrice până la 30 minute duce la încetinirea  multiplicării celulelor, astfel că în toate
fazele de dezvoltare numărul de generații este limitat comparativ cu martorul (fi g.2c).
Conform datelor din literatură sensibilitatea celulelor la acțiunea undelor milimetrice
este individuală, o infl uență mai pregnantă se observă în faza G1 a ciclului celular de
dezvoltare [5,7]. Studiul efectelor undelor milimetrice asupra viabilității celulelor a
demonstrat capacitatea tulpinii de a reacţiona la undele milimetrice cu frecvenţă extra
înaltă ceea ce confi rmă posibilitatea de modifi care a stării fi ziologice a levurii.  Aceste
rezultate au o mare importanţă pentru tehnologia cultivării levurii.

Obiectivul ulterior a constat în examinarea caracterelor morfologice și culturale
a tulpinii expusă la unde milimetrice cu frecvenţă extra înaltă. Din caracterele
morfologice ale celulelor putem menţiona, atât pentru martor, cât şi pentru tulpina
iradiată, celule ovale sau rotunde, cu înmugurire polară, cu dimensiuni de la 3-6μm
(fi g. 3).  Din caracteristicele culturale menţionăm stabilitatea tipului de respiraţie
aerobă, formarea ascelor persistente direct din celula diploidă, 4 ascospori neeliberaţi,
rotunzi (fi g. 4).

A. B.

C. D.

Figura 3. Morfologia celulelor Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 expusă, timp
de 10 minute, acţiunii  undelor milimetrice cu frecvenţe extra înalte (descriere după 48
ore de la incubare). Legenda: a)  – martor; b)  f=60,12 GHz; c)  f=53,3 GHz; d) f=42,19
GHz.
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Figura 4. Ascospori neeliberaţi la Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20 expusă acţiunii undelor
milimetrice f= 42,19 GHz, timp de  10 minute
(descriere după 48 ore).

În vederea evaluării caracterelor morfologice ale coloniilor Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20, expusă acţiunii undelor milimetrice cu frecvenţe extra înalte
(f=60,12 GHz, 53,33 GHz, 42,19 GHz), cultura de levuri din variantele martor şi
cele expuse undelor milimetrice a fost însămânţată pe mediul solid YPD. Cercetările
după 6, 24 şi 48 ore de la momentul iradierii, au demonstrat că undele milimetrice
cu frecvenţele examinate, aplicate pe durata 10, 20 sau 30 minute, nu produc efecte
semnifi cative asupra caracterelor morfologice ale coloniilor tulpinii de levuri. Comun
pentru toate variantele experimentale, cultivate după 6, 24 şi 48 ore de la momentul
iradierii, sunt: formarea coloniilor alb - roz,  cu suprafaţa  lucioasă, netedă, bombată,
diametrul coloniilor variază de la 4 la 6 mm (fi g. 5).

                            A                                            B                                           C

Figura 5. Morfologia coloniilor
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-
20 expusă acţiunii, timp de 10 minute,
undelor milimetrice cu frecvenţe extra
înalte (descriere după 24 ore de la iradiere).
Legenda: a)  – martor; b) f= 60,12 GHz;
c) f=  53,33 GHz; d) f= 42,19 GHz

D

Despre lipsa efectului undelor milimetrice asupra caracterelor morfo-culturale ale
următoarelor generaţii de levuri putem concluziona din rezultatele obţinute după 48 ore
de la expunere la  unde milimetrice.
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Astfel, la durata de iradiere 10 minute, din 831cloni (f=60,12 GHz), 791cloni
(f=53,33 GHz) sau 856 cloni (f=42,19 GHz) cercetaţi,  modifi cări semnifi cative ale
caracterelor morfologice nu s-au semnalat. Nu au provocat modifi cări vizibile ale
însușirilor morfologice și culturale nici iradierea culturii cu unde milimetrice timp de
20 sau 30 minute.

Prin urmare, putem menţiona că reacţia de răspuns a tulpinii de levuri la acţiunea
undelor milimetrice este diferită şi se manifestă în dependenţă de frecvenţele aplicate.
Rezultatele pozitive obţinute  în studiul viabilității și caracterelor morfo-culturale,
servesc ca bază pentru derularea noilor cercetări teoretice şi practice privitor la
utilizarea undelor milimetrice de intensitate extra înaltă în biotehnologia cultivării
tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20.

Concluzii
1. Frecvenţa 42,19 GHz aplicată timp de 10 minute sau frecvența 60,12 GHz aplicată

timp de 20 minute duce la majorarea substanțială a viabilității levurii .
2. Prelungirea duratei de expoziţie a culturii de levuri la undele milimetrice până

la 30 minute încetinește multiplicarea celulelor, astfel că în toate fazele de dezvoltare
numărul de generații este mai mic comparativ cu martorul.

3. Studiul particularităţilor morfo-culturale ale celulelor şi coloniilor tulpinii
Saccharomyces cerevisiaeCNMN-Y-20,expusă la diferite  frecvențe de unde milimetrice
(f=60,12 GHz, 53,33 GHz, 42,19 GHz) şi durate de  acţiune (10, 20, 30 minute) indică
asupra stabilităţii  caracterelor examinate după 6, 24, 48 ore de la momentul iradierii.

4. Evidenţierea frecvenţei și duratei de iradiere oportune pentru stimularea viabilităţii
celulelor reprezintă o componentă de bază al potențialului biotehnologic al levurii
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20.
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