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Anterior au fost selectate tulpini de drojdii  valoroase pentru producerea 
preparatelor cu activitate D-vitaminică, utilizate în hrana animalelor, păsărilor, în 
medicină, cosmetologie. Pentru a elabora tehnologii eficiente de obţinere a preparatelor 
vitaminice este necesar de a  îmbunătăţi calităţile biosintetice ale producătorului. Există 
un şir de procedee de intensificare  a proceselor de sinteză a principiilor bioactive 
la microorganisme. Interes deosebit, important atât din punct de vedere teoretic cât 
şi practic, prezintă interacţiunea obiectelor biologice cu câmpul electromagnetic 
milimetric exterior. 

 Pe parcursul ultimilor ani cercetările impactului câmpului electromagnetic asupra 
obiectelor biologice s-au amplificat în Germania, Italia Franţa, Rusia, Ucraina [7-8]. 
Ca rezultat a fost creată o direcţie nouă – biologia electromilimetrică. Cercetătorii 
au analizat factorii ce influenţează interacţiunea obiectelor biologice cu câmpul 
electromagnetic milimetric, au elucidat unele legităţi  în procesul interacţiunii undelor 
electromagnetice cu obiectele biologice [2, 8].

Actualmente, cercetările experimentale au dovedit că undele electomagnetice 
coerente pot acţiona practic asupra majorităţii tipurilor de celule: nervoase, musculare, 
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conjunctive.  Efectul pozitiv al undelor milimetrice de intensitate redusă a fost stabilit 
pentru diferite specii de alge, bacterii, drojdii, fungi şi comunicat în mai multe publicaţii 
ştiinţifice. La levura Saccaromyces carlsbergensis a fost evidenţiată posibilitatea 
reducerii  duratei ciclului de dezvoltare şi sporirii producerii de biomasă [1]. În 
experienţele cu Saccharomyces	cerevisiae s-au constatat modificări ale particularităţilor 
morfo-culturale, fiziologice, indicilor tehnologici sub acţiunea undelor milimetrice de 
intensitate redusă [4-5].

Astfel, studiul analitic al literaturii de specialitate a permis de a evidenţia 
importanţa aplicării undelor milimetrice de intensitate joasă în biotehnologia cultivării 
microorganismelor. În special este oportună acumularea de date noi privitor la 
particularităţile de acţiune a undelor milimetrice la nivel de populaţie şi fundamentarea 
unor principii ale interacţiunii câmpului electromagnetic cu organismele vii, la 
elaborarea procedeelor de  cultivare submersă a microorganismelor de importanţă 
biotehnologică.

Scopul lucrării:  elucidarea impactului undelor milimetrice de intensitate joasă  
asupra stării fiziologice a drojdiei de bere şi elaborarea  procedeelor de multiplicare a 
drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-15.

Materiale şi metode de cercetare

Obiect de cercetare
Ca obiect de cercetare a servit tulpina de drojdie Saccharomyces carlsbergensis 

CNMN-Y-15, producător activ de steroli [3].  Tratării cu unde milimetrice a fost supusă 
cultura de drojdie, crescută pe cutii Petri cu malţ-agar, la t0 +280C timp de 24 h. 

Metode de cercetare
Ca generator de unde milimetrice de intensitate joasă a  servit dispozitivul „Iavi-1”, 

ce emite unde cu λ=5,6 mm  (valorile iradierii mai joase de 10 mW/ cm2 ),  în regim 
continuu şi periodic (raport corelativ 5:4), oferit cu multă amabilitate de dl academician 
Dumitru Ghiţu. Durata tratării a variat în dependenţă de scopul experimentelor în 
limitele 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 minute. 

Cultivarea s-a realizat submers în baloane Erlenmayer cu capacitate de 1l ce 
conţine 0,2 l mediu mineral cu următoarea compoziţie (g/l): glucoză-20,0; (NH4 )2SO4 
– 5,0; KH2PO4-0,85; K2 HPO4 – 0,15; MgSO4 – 0,5; NaCl-0,1; CaCl2-0,1; extract de 
drojdie-2,0; pH=5,5 [9]. Probele au fost cultivate pe agitator rotativ (180-200 rot/min), 
la temperatura de + 27...280C timp de 3 zile. 

Evaluarea efectului biologic al undelor milimetrice de intensitate joasă la nivel de 
populaţie pentru drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15, s-a efectuat în 
baza determinării numărului de celule (fotocolorimetric) utilizând curbele de creştere a 
culturilor experimentale şi martor [10].

Rezultate şi discuţii  

Efectele biologice de bază ale acţiunii undelor milimetrice de intensitate joasă au 
fost cercetate în dependenţă de: regimul de emitere, durata de emitere, faza de dezvoltare 
a populaţiei de drojdie, precum şi la iradierea dublă.

Studiul efectului biologic asupra culturii de drojdie la emiterea undelor milimetrice 
în două regimuri – continuu şi periodic, a demonstrat că preferenţial este regimul 
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periodic de emitere care stimulează multiplicarea drojdiei cu 29,4 – 59,4 % (fig. 1).   
Efectul este valabil pentru durata de tratare a drojdiei în intervalul 1-10 minute. Una 
din explicaţii ar fi că celulele, într-o măsură oarecare, se adaptează mai uşor la regimul 
continuu al undelor milimetrice de intensitate joasă faţă de cel periodic, care este emis 
având raportul corelativ de 5:4.  

Un factor important al acţiunii undelor milimetrice de intensitate joasă asupra 
populaţiei de drojdii îl constituie durata aplicării acestora. S-au cercetat 9 valori ale 
duratei de iradiere (de la 1 la 60 minute),  cu unde milimetrice emise în regim continuu 
şi periodic. S-a constatat că efectul de stimulare cu 25,9 – 33,5 % a multiplicării drojdiei  
este specific în intervalul 1-10 minute  de iradiere, preferenţial fiind regimul periodic 
(fig.2).  

Fig.1. Influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra multiplicării 
Saccharomyces	carlsbergensis	CNMN-Y-15 în funcţie de regimul de emitere (măsurări 

după 48 ore de cultivare în profunzime).

Fig.2. Influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra multiplicării 
Saccharomyces	carlsbergensis	CNMN-Y-15 în funcţie de  durata de emitere, (măsurări 

după 48 ore de cultivare în profunzime).

 Este important de a elucida în dinamică capacitatea de reacţie a culturii de 
drojdie la acţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă şi de a evidenţia modificările 
ce pot apărea la diferite faze de dezvoltare a populaţiei. S-au cercetat efectele ambelor 
regimuri (continuu şi periodic) de emitere a undelor milimetrice. S-a stabilit că cultura 
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de drojdie este mai receptivă  la undele milimetrice de intensitate joasă în primele 24 
ore de dezvoltare (fig.3).

Se cunoaşte, că stabilitatea culturii organismelor unicelulare la acţiunea factorilor 
exteriori depinde de faza de creştere şi gradul de formare a populaţiei. În acest sens, o 
problemă importantă în relaţiile microorganism - unde milimetrice de intensitate joasă 
o prezintă stabilirea echilibrului în procesul de formare a populaţiei.

Fig. 3. Dinamica dezvoltării populaţiei de drojdie Saccharomyces	carlsbergensis 
CNMN-Y-15 sub acţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă, măsurări după 56 ore 

de cultivare în profunzime.

Studierea efectului biologic al undelor milimetrice de intensitate redusă în 
dependenţă de faza de dezvoltare a culturii a evidenţiat că gradul de  stabilitate a 
populaţiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 este mai înalt la iradierea cu 
unde milimetrice a culturii aflată în faza creşterii accelerate. În aceste experimente 
numărul de celule rămâne practic la nivelul martorului (fig. 4-5).  Iradierea culturii aflată 
în faza populaţiei formate nu iniţiază dereglări importante în procesul de multiplicare 
a drojdiei. Una din explicaţii ar fi acea că, în populaţia formată, reacţia unor elemente 
a populaţiei este supusă acţiunii mecanismului  de  menţinere a  echilibrului acesteia 
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la general şi nu individual, astfel  protejând şi celula individuală de acţiunea factorilor 
nocivi. Rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele din literatură care afirmă că 
rezistenţa organismelor monocelulare la factorii externi  este mai înaltă în populaţiile 
deja formate comparativ cu cele ce se află în fazele iniţiale de formare  [6]. Iradierea 
culturii în faza de latenţă indică un efect stabil de stimulare cu 22,7...26,8 % faţă de 
martor.

Durata	iradierii:	1	-	5min;		2	-	15min;		3	–	30min
Fig.4. Influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra multiplicării 

Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 în funcţie de   faza de dezvoltare, (măsurări 
după 24 ore de cultivare în profunzime).

Durata	iradierii:	1	-	5min;		2	-	15min;		3	–	30min
Fig.5. Influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra multiplicării 

Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 în funcţie de   faza de dezvoltare, măsurări 
după 48 ore de cultivare în profunzime.

Particularităţi deosebite  de dezvoltare a populaţiei drojdiei de bere s-au evidenţiat 
în experimentele de cercetare a efectului de tratare dublă cu unde milimetrice de 
intensitate joasă. Cultura de Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 a fost tratată  
în regim periodic timp de 5, 15, 30 minute în faza de latenţă (inoculatul) şi repetat 
în faza creşterii accelerate (după 24 ore de cultivare în profunzime). Rezultatele sunt 
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reflectate în fig. 6-7. S-a constatat că tratarea repetată a culturii de drojdie cu unde 
milimetrice de intensitate redusă determină amplificarea efectului stimulator (cu 30 – 
47%) specific pentru regimul periodic cu durata de iradiere de 5-30 minute. Una din 
explicaţiile efectului stimulator ar fi cea legată de modificarea penetrării membranei 
celulare pentru unii ioni.

Durata	iradierii:	1	–5	min;		2	-	15	min;	3-	30	min
Fig.6. Influenţa tratării repetate cu unde milimetrice de intensitate joasă (regim 

periodic) asupra multiplicării Saccharomyces	carlsbergensis	CNMN-Y-15 (măsurări după 
24 ore de cultivare în profunzime)

Durata	iradierii:	1	–5	min;		2	-	15	min;	3-	30	min
Fig.7. Influenţa tratării repetate cu unde milimetrice de intensitate joasă (regim 

periodic) asupra multiplicării Saccharomyces	carlsbergensis	CNMN-Y-15 (măsurări după 
48 ore de cultivare în profunzime). 

Aşa dar, experimental s-a constatat că efectul biologic al undelor milimetrice de 
intensitate joasă emise în regim periodic este mai pronunţat comparativ cu regimul 
continuu. Efectul biologic al undelor milimetrice de intensitate joasă depinde de durata 
iradierii. Efect stimulator (cu 25,9 -33,5%) al multiplicării drojdiei s-a evidenţiat la 
emiterea undelor milimetrice în regim periodic timp de 1-10 minute. Faza de formare 
a populaţiei în cultura de drojdie determină  stabilitatea ei faţă de acţiunea undelor 
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milimetrice de intensitate joasă. Iradierea repetată  cu unde milimetrice a culturii  de 
drojdie (în faza de latenţă şi creştere  accelerată) iniţiază stimularea cu 30,2 - 47,3 % a 
procesului de multiplicare.  

Rezultatele obţinute au fost folosite pentru elaborarea procedeului de  stimulare 
a procesului de multiplicare a drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 
cu utilizarea în calitate de factor stimulator a undelor milimetrice de intensitate joasă 
(fig.8).

Fig. 8. Schema  realizării procedeului de multiplicare a drojdiei Saccharomyces	
carlsbergensis	CNMN-Y-15 cu utilizarea undelor milimetrice de intensitate joasă.

Procedeul	 I constă în tratarea culturii de drojdie Saccharomyces carlsbergensis 
CNMN-Y-15, crescută timp de 24 ore pe cutii Petri cu malţ-agar, cu unde milimetrice 
de intensitate joasă  (λ = 5,6), emise în regim periodic, timp de 1-10 minute. Ulterior, 
materialul iradiat se inoculează în baloane Erlenmayer cu 0,1 l must de malţ şi se 
cultivă 24 ore la temperatura de + 280 C . Materialul semincer în concentraţie de 5% în 
bază volumetrică se transferă în baloane Erlenmayer cu 0,2 l mediu nutritiv. Cultivarea 
drojdiei se efectuează submers, pe agitator rotativ cu 180-200 rot/minut, la temperatura 
de + 27-280 C , timp de 3 zile.

Avantajul procedeului constă în sporirea multiplicării drojdiei cu 25,9...33,5% faţă 
de martor.

Procedeul	II constă în  iradierea dublă. Drojdia Saccharomyces carlsbergensis 
CNMN-Y-15, crescută timp de 24 ore pe cutii Petri cu malţ-agar, se tratează timp de 
30 minute cu unde milimetrice de intensitate joasă  (λ = 5,6), emise în regim periodic. 
Ulterior, materialul iradiat se inoculează în baloane Erlenmayer cu 0,1 l must de malţ 
şi se cultivă 24 ore la temperatura de + 280 C . Materialul semincer (faza creşterii 
accelerate a culturii) se tratează iarăşi cu unde milimetrice timp de 30 minute. Apoi, 
în concentraţie de 5% în bază volumetrică se transferă în baloane Erlenmayer cu 0,2 l 
mediu nutritiv. Cultivarea drojdiei se efectuează submers, pe agitator rotativ cu 180-
200 rot/minut, la temperatura de + 27...+280 C , timp de 3 zile.

Avantajul procedeului constă în sporirea multiplicării drojdiei cu 30,2...47,3 % faţă 
de martor.
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Concluzii:

1.  Efectul biologic al acţiunii undelor milimetrice de intensitate joasă (λ=5,6 mm) 
cercetat la nivel de populaţie la drojdia de bere Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-
15 depinde de regimul şi durata de emitere. Preferenţial pentru stimularea multiplicării 
drojdiei este regimul periodic cu emitere  timp de 1-10 minute.

2. Faza de formare a populaţiei în cultura de drojdie Saccharomyces carlsbergensis 
CNMN-Y-15 determină rezistenţa ei la acţiunea undelor milimetrice de intensitate 
joasă. Cultura de drojdie este mai receptivă în primele 24 ore de dezvoltare. Iradierea 
culturii în faza latentă de dezvoltare poate provoca stimularea multiplicării. Iradierea 
culturii de drojdie în faza de formare a populaţiei (faza dezvoltării accelerate) practic 
nu influenţează multiplicarea.

3. Iradierea repetată a populaţiei de drojdie (faza latentă + faza creşterii accelerate) 
cu unde milimetrice de intensitate joasă stimulează cu 30,2...47,3% multiplicarea 
drojdiei.

4. Procedeul de  stimulare a procesului de multiplicare a drojdiei Saccharomyces 
carlsbergensis CNMN-Y-15 elaborat cu utilizarea în calitate de factor stimulator a 
undelor milimetrice de intensitate joasă (λ=5,6 mm)  permite sporirea multiplicării 
drojdiei cu 25,9...33,5% faţă de martor.
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