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Rezumat

A fost evaluat impactul undelor milimetrice de intensitate extra înaltă asupra activității
biosintetice a levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în funcție de durata
iradierii. S-a relevat că cantitatea maximală de biomasă, proteină, carbohidrați, β-glucani
și catalază este acumulată la iradierea culturii cu unde milimetrice cu frecvența f=53,33
GHz timp de 15-20 min. La tulpina de levuri iradiată, s-a stabilit un grad înalt de
dependență (coeficienții de determinare variază în limitele R² = 0,633... 0,949), între
conținutul componentelor celulare, fapt ce demonstrează că procesele biosintetice sunt
influenţate de acelaşi fenomen din fundal, de undele milimetrice. În premieră se propune
un procedeu de sporire la levuri a conținutului de β-glucani cu utilizarea în calitate de
factor stimulator al undelor milimetrice cu frecvenţă extra înaltă.
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Introducere
În publicațiile de specialitate se indică faptul că sub acțiunea câmpului
electromagnetic, procesele funcționale ale celulei sunt legate de formarea unor
substructuri ale membranei celulare, care ulterior determină frecvența și intensitatea
undelor acustice generate de către însăși celula [11,14]. În cazul lipsei iradierii
exterioare aceste substructuri, sub acțiunea mișcării brouniene, treptat revin la starea
inițială [7,16,18]. Devierile apărute nu întotdeauna se păstrează pe o durată lungă de
timp, de aceea, pentru intensificarea proceselor fiziologice, în cazul studiului efectelor
undelor milimetrice cu frecvență extra înaltă, este important de a stabili durata optimă de
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acțiune a acestora asupra organismului. Studiul în dinamică a derulării ciclului mitotic
și biosintezei principiilor bioactive sub influența undelor milimetrice cu frecvență extra
înaltă, poartă un caracter teoretic și practic.
Pentru aplicațiile practice a undelor milimetrice în microbiologie și biotehnologie
este esențială cunoașterea procesului de creștere a culturii ca răspuns la acțiunea
factorului extern. Obiectele biologice posedă sensibilitate diferită la iradiere, deaceea în
vederea caracterizării reacției de răspuns a levurii este important de a depista timpul când
celula își sincronizează activitatea la frecvența undelor milimetrice aplicate. Un indice
important al ameliorării calităților tehnologice ale tulpinilor de levuri este caracteristica
bioproductivă – producția de biomasă, conținutul de proteine, carbohidrați, β-glucani,
alte principii bioactive.
Scopul cercetărilor expuse în lucrare constituie aprecierea efectului biologic al
undelor milimetrice cu frecvenţă extra înaltă asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20 în funcţie de durata expunerii și elaborarea procedeului de sporire a
conținutului de β-glucani în biomasa levuriană.
Materiale şi metode
Obiect de studiu a servit tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20,
producător de β-glucani, păstrată în colecţia laboratorului Biotehnologia Levurilor şi în
Colecţia Națională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie și
Biotehnologie al Academiei de Ştințe a Moldovei [3].
Medii şi condiţii de fermentare. Materialul semincer a fost obţinut prin cultivarea
tulpinii levuriene pe must de bere, timp de 24 ore, pe agitator (200 rpm.), la temperatura
de 250 C. 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 realizat în baloane Erlenmeyer ce conţin 0,2 L mediu
nutritiv YPD: 1% extract de drojdie, 2% peptonă, 2% glucoză, apă potabilă 1 L, pH 5,5
[2], durata de cultivare 120 h, la temperatura de 250 C.
Ca generator de unde milimetrice a fost utilizat dispozitivul KBЧ-НД, RS-232, cu
lungimea de undă λ= 5,6 mm, ceea ce corespunde frecvenţei f=53,33 GHz, (maxim
10mW/cm2), oferit cu amabilitate de către colaboratorii Institutului de Inginerie
Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”. Aparatul este certificat şi permis spre
utilizare în practica medicală.
Durata tratării culturii de levuri a constituit: pentru iradierea ordinară - 5, 10, 15,
20, 25 min, pentru iradierea dublă – 10, 10+10, 20, 20+20 min.
Metode de investigație. Biomasa celulară s-a determinat gravimetric [8].
Carbohidraţii totali în biomasa de levuri au fost determinați la spectrofotometru PG
T160 VIS Spectrophotometer, la lungimea de undă 620 mm cu utilizarea reactivului
antron şi D-glucozei în calitate de standard [4]. Determinarea conținutului de β-glucanii
s-a realizat gravimetric [8,13]. Proteina a fost determinată conform metodei Lowry [9].
Activitatea catalazei a fost stabilită conform metodei descrise de Efremova [1,5].
Prelucrarea statistică a rezultatelor a fost efectuată computerizat cu calcularea
erorilor standard pentru valorile relative şi medii, au fost apreciate diferenţele dintre
experiment şi martor după criteriul t-Student şi pragul de semnificaţie “P” [17].
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Rezultate și discuții
În vederea depistării intervalului de timp în care are loc intensificarea proceselor
fiziologice sub influența undelor milimetrice cu intensitate extra înaltă, a fost
determinat conținutul de carbohidrați totali, β-glucani, biomasă celulară, proteină,
activitatea catalazei.
Din datele prezentate în figura 1 reiesă că cantitatea maximală de β-glucani,
carbohidrați și biomasă uscată (B.U.) este acumulată la iradierea culturii timp de
15-20 min. Conținutul de biomasă este de 4,85– 4,98 g/L, ceea ce depășește martorul
cu 14,1-17,2%; al carbohidraților - de 35,94-36,33% din biomasa uscată sau cu
19,6-20,8 % mai mult comparativ cu martorul neiradiat; al β-glucanilor - de 18,84-20,0
% la substanța uscată sau cu 18,5-25,7% mai mult față de martor.
Figura 1. Efectul
undelor milimetrice cu
frecvenţa f=53,33 GHz
asupra conținutului
de β-glucani, carbohidrați și biomasă la
tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMNY-20 în funcție de durata iradierii.

Prin aplicarea analizei statistice, au fost determinate ecuaţiile liniilor de regresie,
precum şi coeficienţii de determinare R2, ce descriu relaţia dintre două valori variabile,
în cazul nostru relaţia dintre valorile cantitative ale biomasei și cele ale componentelor
peretelui celular la iradierea culturii cu unde milimetrice emise timp de 5, 10, 15, 20,
25 min (fig. 2, 3, 4).
Calculul coeficientului R² = 0,949, înterpretat procentual, ar însemna că 94,9% din
varianta biomasei este însoțită de varianța acumulării carbohidraților (fig. 2).
Figura
2.
Interdependenţa acumulării biomasei și carbohidraților
la tulpina Saccharomyces
cerevisiae
CNMN-Y-20,
iradiată cu unde milimetrice cu frecvența f=53,33
GHz.

Calculul coeficientului de determinare pentru alte două variabile - biomasă şi
β-glucani, caracteristice levurilor supuse iradierii cu unde milimetrice, a relevat o
asociere puternică, pozitivă. Coeficientul de determinare R² = 0,718 sau 71,8 % din
variaţia valorilor acumulării biomasei este însoțită de variaţia valorilor celeilalte
variabile – a β-glucanilor (fig. 3).
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Figura
3.
Interdependenţa
acumulării
biomasei și β-glucanilor
la tulpina Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20,
iradiată cu unde milimetrice cu frecvența f=53,33
GHz.

Analiza legăturii parametrilor conținutului de β-glucani și carbohidrați a stabilit o
tendinţă ascendentă a unei valori care implică, la rândul său, o tendinţă ascendentă a
celeilate variabile. Legătura între ele identificată ca R²=0,633 sau 63,3%, argumentează
ipoteza existenţei unei legături reale în baza careia se poate pronostica valorile uneia
în raport cu valorile celeilalte pe baza ecuaţiei de regresie. O posibilă explicaţie ar fi
că ambele variabile, carbohidraţii și β-glucanii, sunt influenţate de acelaşi fenomen
din fundal, adică de undele milimetrice cu frecvența f=53,33 GHz (fig. 4). Efectul de
activare a biosintezei carbohidraților și β-glucanilor la acțiunea undelor milimetrice
cu frecvența menționată se asociază cu modificările oscilațiilor de frecvență a
biomembranei celulare a levurii.
Figura
4.
Interdependenţa
acumulării
β-glucanilor
și
carbohidraților la tulpina Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20,
iradiată cu unde milimetrice
cu
frecvența
f=53,33 GHz.

Studiul conținutului de proteină și activității enzimei antioxidante catalaza la tulpina
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 a demonstrat un maximum de acumulare a
proteinei (41,00%) și de activitate a catalazei (2642 U/mg proteina), ceea ce este cu
33,00-38,00% mai mult față de proba neiradiată, care se manifestă la durata de iradiere
de 15 min (fig. 5).
Examinarea relației dintre conținutul de proteină și activitatea catalazei la tulpina
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, iradiată cu unde milimetrice cu frecvența
f=53,33 GHz, a demonstrat un grad de dependență înalt, coeficientul de determinare a
constituit 0,864 (fig. 6).
Astfel, pentru tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, regimul optimal de
acumulare a componentelor structurale necesare formării unei generații noi, cantitatea
maximală de biomasă, carbohidrați și β-glucani și proteină, activității catalazei, se
constată la iradierea cu unde milimetrice cu frecvența 53,33 GHz timp de 15-20 min.
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Figura 5. Efectul undelor milimetrice cu frecvenţa f=53,33 GHz asupra cantității
de proteină și activității catalazei la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în
funcție de durata iradierii.

Figura 6. Relația dintre conținutul de proteină și activitatea catalazei la ������
tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 iradiată cu unde milimetrice cu frecvența
f=53,33 GHz.

Procedeele de utilizare a undelor milimetrice în scopul obținerii rezultatului
scontat, prevăd aplicarea acestora pe parcursul a 5-10 runde, fapt ce duce la amplificarea
semnalului interior al organismului. Aceste semnale ajută la neutralizarea factorilor
nocivi. Din aceste considerente, este important de a stabili reacția celulei levuriene la
aplicarea repetată a undelor milimetrice cu frecvență extra înaltă.
Investigațiile ulterioare au avut drept scop evaluarea efectului iradierii duble cu
unde milimetrice de intensitate extra înaltă a tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMNY-20 în vederea relevării regimului optim de stimulare a proceselor biosintetice.
În experiențele noastre, cultura de levuri, a fost iradiată iniţial în faza de latenţă
(până la inoculare) şi repetat în faza creşterii accelerate (după 24 ore de cultivare în
profunzime). În vederea inițierii unui stres al culturii, care poate iniția dereglări în
metabolismul celular, temperatura de cultivare a levurii a fost ridicată până la 28-30 0 C
cu 3-50 C mai mult comparativ cu optimul specific tulpinii date.
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În calitate de indicatori sensibili a stării funcționale a levurii s-a cercetat conținutul
de biomasă, carbohidrați, glucani, proteină și activitatea catalazei.
Cercetările au demonstrat că iradierea dublă a culturii de Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20, iniţial în faza de latenţă (până la inoculare) şi repetat în faza creşterii
accelerate (după 24 ore de cultivare în profunzime la temperatura de 300 C ) nu induce
schimbări esenţiale ale conținutului de β-glucani, carbohidrați și producției de biomasă,
comparativ cu variantele culturii iradiate o singură dată (fig. 7).

Figura 7. Efectul iradierii duble cu unde milimetrice cu frecvenţa f=53,33 GHz asupra conținutului de β-glucani, carbohidrați și producției de biomasă la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20

Rezultate relevante s-au obţinut în experienţele de elucidare a potențialului de
biosinteză a proteinei și activității catalazei la tulpina Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20 iradiată repetat.
La analiza rezultatelor s-a constatat că iradierea dublă, cu durata de 10 min, are efect
stimulator asupra conținutului de proteină și activității catalazei. Conținutul maximal
de proteină prevalează martorul cu 20,0 și respectiv 36,0% (fig. 8). Iradierea dublă
cu durata de 20 min nu inițiază efecte semnificative asupra conținutului de proteine
comparativ cu iradierea culturii o singură dată, în faza de latență.
Cercetările au evidențiat că iradierea dublă, cu durata de 20 min, provoacă o
micșorare a activității catalazei. Acest efect poate fi explicat prin faptul că iradierea
dublă provoacă stres oxidativ puternic, ceea ce contribuie la formarea radicalilor liberi,
precum și peroxidului de hidrogen. Numărul mare de radicali liberi inhibă activitatea
enzimelor antioxidante, inclusiv și a catalazei. Rezultatele obținute în experiențele
noastre sunt similare cu datele din literatura de specialitate, care demonstrează că
activitatea enzimelor antioxidante și conținutul de proteină sunt legate de stresul
oxidativ [6, 10, 12, 15].
Astfel, răspunsul pozitiv al celulei se exprimă prin sporirea substanţială a conținutului
de proteină și al activității catalazei în variantele experimentale, în care levura a fost
iradiată repetat cu unde milimetrice cu frecvenţa f=53,33 GHz timp de 10 min.
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Figura 8. Efectul iradierii duble cu unde milimetrice cu frecvenţa f=53,33 GHz
asupra conținutului de proteină și activității catalazei la Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20.

În conformitate cu rezultatele cercetărilor se propune un procedeu nou de sinteză
orientată a glucanilor prin utilizarea undelor milimetrice cu frecvenţă extra înaltă.
Procedeul de intensificare a biosintezei β-glucanilor include: prepararea materialului
semincer prin cultivarea germenilor în submers 24 ore, la temperatura de 250 C; tratarea
timp de 15-20 min cu unde milimetrice de intensitate extra înaltă (f= 53,3 GHz) emise
în regim continuu; însămânţarea ulterioară a mediului de fermentaţie steril cu inocul
iradiat (2x106 celule ml -1), în concentraţie de 5 % în bază volumetrică; cultivarea în
profunzime, în condiţii de agitare continuă (200 r.p.m.) la 250 C, timp de 120 ore.
Schema realizării procedeului este prezentată în figura 9 şi include următoarele
etape:
Etapa I. Obținerea inoculului.
Materialul semincer se obţine prin cultivarea levurii în profunzime, pe must de bere
sau YPD, timp de 24 ore, pe agitatorul rotativ (200 r.p.m.), la temperatura de 250C.
Etapa II. Iradierea culturii cu unde milimetrice de intensitate extra înaltă.
Inoculul se iradiază cu unde milimetrice cu frecvența f=5,33GHz, timp de 15-20
min. Inoculul iradiat, în volum de 5% în bază volumetrică, 2x10 6 celule/ml, este utilizat
pentru mediile de fermentaţie.
Etapa III. Cultivarea levurii în profunzime. Cultivarea submersă a levurii se
realizează în baloane Erlenmeyer cu capacitate de 1l ce conţine 0,2 l mediu nutritiv
YPD: extract de levuri 1%, peptonă 2 %, glucoză 2%, apă potabilă 1 L, pH 5,5
(Liu Hong Ziu 2009), pe agitatorul rotativ (200 r.p.m.), la temperatura de + 250C, timp
de 96-120 ore. Biomasa levuriană se separă de lichidul cultural prin centrifugare 3000
rot/min timp de 20 min.
Etapa IV. Extragerea β-glucanilor. Extragerea β-glucanilor se efectuează conform
procedeului: biomasa celulară (ajustată la 15% g / g conținut de substanță solidă
și pH 5) se supune autolizei la 50 0 C 24 ore, ulterior autolizatul se încălzeşte la 80±50 C
15 min, se răceşte, se centrifughează la 3565g 10 min. Pereţii celulari se colectează. La
pereţii celulari se adaugă 5 volume de NaOH 1N, amestecul se supune tratării termice la
80±50 C, timp de 2 ore. Ulterior, se adaugă 5 volume de acid acetic 0,5N şi se încălzeşte
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la 75±50 C timp de 1 oră. Amestecul se centrifughează la 3565g 10 min la temperatura
camerei. Depozitul (β-glucanii) se spală de trei ori cu apă distilată, se usucă.

Figura 9. Schema realizării procedeului de sporire a conținutului de β-glucani la
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 prin utilizarea undelor milimetrice cu frecvenţă
extra înaltă.

Procedeul propus asigură majorarea conţinutului de β-glucani cu 25,7 % faţă
de martor. Rezumând rezultatele experimentale se poate deduce că cantitatea maximală
de biomasă, carbohidrați și β-glucani este acumulată la iradierea culturii Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20 cu unde milimetrice cu frecvența f=53,33 GHz timp de 15-20
min. Sporirea conținutului de proteină și activității catalazei s-a observat la iradiera
tulpinii timp de 15 min.
Analiza relației interdependenței conținutului de biomasă, carbohidrați, β-glucani,
proteină și activitatea catalazei la tulpina de levuri iradiată, a stabilit o tendință
ascendentă de corelare foarte puternică (R² = 0,949....0,633), deci variabilele examinate
sunt influenţate de acelaşi fenomen din fundal, de undele milimetrice cu frecvența
f=53,33 GHz. Iradierea dublă, fie cu durata de 10 sau 20 min, nu induce schimbări
esenţiale, comparativ cu variantele culturii iradiate o singură dată, a conținutului de
β-glucani, carbohidrați și producției de biomasă celulară. Majorarea substanțială cu
20% a proteinei și cu 36% a activității catalazei s-a înregistrat la tratarea repetată a
tulpinii timp de 10 min cu unde milimetrice de intensitate extra înaltă.
În premieră se propune procedeul de sporire a β-glucanilor la levura Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20 cu utilizarea în calitate de factor stimulator al undelor
milimetrice cu frecvenţă extra înaltă f=53,33GHz și durata de iradiere de 15-20 min.
Avantajul procedeului propus constă în majorarea conţinutului de β-glucani cu 25,7%
faţă de martor.
Concluzii
Undele milimetrice cu frecvenţa f=53,33 GHz manifestă influență pozitivă asupra
levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 la iradierea timp de 15-20 min.
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Un grad înalt de dependență (coeficienții de determinare variază în limitele
R² = 0,633... 0,949), la tulpina de levuri iradiată, s-a stabilit între conținutul de biomasă,
carbohidrați, β-glucani, proteină și activitatea catalazei, fapt ce demonstrează că
aceste componente celulare sunt influenţate de acelaşi fenomen din fundal, de undele
milimetrice cu frecvența f=53,33 GHz.
Utilizarea undelor milimetrice de intensitate extra înaltă în procesul de cultivare a
levurii permite obținerea biomasei celulare cu conținut sporit de β-glucani și respectiv
procedeul propus poate fi încadrat cu succes în fluxurile tehnologice de producere
industrială.
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