
144

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017

EFECTUL NANOOXIZILOR METALICI ASUPRA UNOR LEVURI  
DE INTERES BIOTEHNOLOGIC

Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, 
Bejenaru Ludmila, Tofan Elena, Borisova Tamara

 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al  Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Lucrarea oferă informaţii noi despre influenţa nanoparticulelor oxizilor metalici  
ZnO/MgO, Fe3O4, TiO2 asupra unor levuri din genurile Saccharomyces şi Rhodotorula. 
S-a constatat că compoziţia nanoparticulelor este un factor important în declanşarea 
răspunsului celulelor levuriene. Din componentele celulare, care reacţioneză la acţiunea 
nanoparticulelor, sunt proteinele, carbohidraţii, pigmenţii carotenoidici. S-a stabilit o 
sensibilitate înaltă a tulpinii pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 la nanooxizii 
de metal, ceea ce permite de a  propune levura în calitate de test biologic în scopul 
evaluării riscurilor legate de utilizarea nanotehnologiilor şi a produselor care conţin 
nanoparticule.  
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Introducere
În vederea dezvoltării posibilităţilor tehnologice de producere a noi bioproduse 

destinate diferitor ramuri ale economiei naţionale, este important de a cerceta detaliat 
efectul nanoparticulelor asupra obiectelor de interes biotehnologic. Levurile prezintă 
obiecte reprezentative, care oferă posibilitatea de a le propune ca obiecte cu destinaţie 
biotehnologică, dar şi ca modele adecvate pentru stabilirea gradului de influenţă a 
diferitor tipuri de nanoparticule.  

În dependenţă de metale, proprietăţile nanoparticulelor pot fi magnetice, 
bactericide, catalitice. Aceste momente determină importanţa de a evidenţia efectul 
nanoparticulelor  în vederea dezvoltării posibilităţilor tehnologice cu diverse scopuri.  
O categorie importantă de nanoparticule, printre care se numără şi nanoparticulele Fe304, 
oferă posibilităţi atractive în biomedicină, în cercetare, etc., datorită proprietăţilor de 
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supermagnetism şi biocompatibilitate [3]. Proprietăţi importante ale nanoparticulelor 
magnetice de oxid de fier pentru aplicaţii biomedicale şi biotehnologice au fost 
menţionate în lucrările diferitor autori [10, 11]. Nanoparticulele TiO2 au ajuns 
în vizorul cercetătorilor datorită stabilitaţii înalte, inofensivităţii pentru mediul 
înconjurător, costului redus, activităţii biologice înalte, etc. Posibilele mecanisme de 
influenţă a nanoparticulelor TiO2 la nivel celular au fost cercetate de către mai mulţi 
specialişti în domeniu [6, 14], care au elucidat unele procese ce au loc în cazul aplicării 
nanoparticulelor. Perspective biotehnologice privind aplicarea nanoparticulelor ZnO 
în  diferite domenii sunt menţionate în diferite publicaţii [7, 19]. Conform cercetărilor 
Ya-Nan Chang [20], mecanismul de influenţă a nanoparticulelor ZnO asupra celulei 
microbiene este complex şi provoacă modificări atât în membrana celulară cât şi în 
citoplasmă. Pentru a înţelege mai  bine mecanismele de acţiune a nanoparticulelor 
asupra microorganismelor, este important de a evidenţia efectele nanoparticulelor 
asupra diferitor indicatori de dezvoltare a populaţiei microbiene, inclusiv a proceselor 
de biosinteză a componentelor celulare.  

Scopul lucrării a constat în elucidarea reacţiei levurilor din genurile 
Saccharomyces şi Rhodotorula la acţiunea nanoparticulelor unor oxizi metalici ca 
suport pentru cercetările de modelare a proceselor de biosinteză a principiilor bioactive  
de interes biotehnologic.

 Materiale şi metode  
Obiecte de studiu, medii de cultură, condiţii de cultivare. În cadrul cercetărilor 

s-au utilizat tulpinile de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, selectată ca 
producător de manoproteine [18], Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, selectată 
ca producător de β-glucani [2], levura pigmentată Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, 
selectată ca producător de  carotenoide.   

În experimente s-au utilizat nanoparticule ZnO/MgO(10/11 nm) în raport 1:4,  
Fe3O4 (10 nm şi 30 nm), TiO2 (30 nm),  obţinute şi caracterizate de către cercetătorii 
Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM [9, 16]. Nanoparticulele, 
cu excepţia nanomagnetitei, au fost stabilizate în polivinilpirolidon (PVP). Suspensia de 
nanoparticule Fe3O4 a fost preparată conform metodei expuse de Otero-Gonzales [15]. 
Concentraţiile nanoparticulelor utilizate la cultivarea levurilor au variat de la 0,5 la  
15 mg/L. În calitate de martor  s-a cercetat varianta  fără aplicarea  nanoparticulelor.

Pentru inoculare şi cultivarea submersă a levurilor s-au utilizat mediile de 
fermentaţie specifice tulpinilor în studiu YPD [1]. Cultivarea submersă s-a efectuat 
în baloane Erlenmeyer cu capacitate de 1,0 L,  la agitator cu viteza de rotaţie 200 
r.p.m., temperatura de 250C, gradul de aerare 81,3...83,3 mg/L, durata de cultivare 
submersă 120 ore. Mediul lichid de fermentare s-a însămânţat  în volum de 5% cu  
inocul 2 x10 6 celule/ml.

 Metode de cercetare. Producţia de biomasă levuriană s-a determinat gravimetric 
[12]. Proteinele s-au măsurat spectrofotometric conform metodei Lowry [13], utilizând 
în calitate de standard albumina cristalină din serul bovinelor. Carbohidraţii totali în 
biomasa de levuri  s-au determinat spectrofotometric la lungimea de undă 620 nm cu 
utilizarea reactivului antron şi D-glucozei în calitate de standard [4]. Carotenoidele 
totale ce conţin β-caroten, torulină, torularodină au fost extrase din celulele levuriene 
aplicând metoda Frengova et al.,[8] şi cuantificate spectrofotometric la lungimile de 
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undă 450 nm, 480nm şi 507 nm, coeficienţii de extincţie [[E ]ale carotenoidelor 
în eter petroleic sunt 2592 pentru β-caroten, 3240 pentru torulină şi 2040 pentru 
torularodină [5, 17]. Prelucrarea statistică a rezultatelor s-a realizat cu ajutorul setului 
de programe Statistica 7.

Rezultate şi discuţii  
În experimentele de elucidare a particularităţilor de acţiune a nanoparticulelor 

în funcţie de compoziţie s-au utilizat două tipuri de nanoparticule cu dimensiuni 
similare  - ZnO/MgO (10/11nm) şi Fe3O4 (10 nm). După 120 ore de cultivare în 
profunzime, în biomasa levuriană s-a determinat  cantitatea de proteine, carbohidraţi  
şi pigmenţi carotenoidici.

Proteinele,  pot fi enzime care catalizează diferite reacţii biochimice în organism, 
altele pot juca un rol important în menţinerea integrităţii celulare (proteinele din pereţii 
celulari), în răspunsul imun şi autoimun al organismului. Din aceste considerente, 
o fază importantă pentru evaluarea efectelor nanoparticulelor asupra levurilor, o 
constituie precizarea modificărilor conţinutului de proteine din biomasa celulară. 
Rezultatele studiului efectelor nanocompozitului ZnO/MgO (1:4) semnalează că 
nanoparticulele generează efecte diferite asupra proceselor metabolice la levurile 
Saccharomyces cerevisiae CN MN-Y-18 şi Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30.  
Din rezultatele statistice putem deduce că  cantitatea de proteine în biomasa levuriană, 
sub influenţa nanocompozitului ZnO/MgO în concentraţii de 10 şi 15 mg/L, indică valori 
mult mai înalte faţă de nivelul martorului (fig. 1).  Cantitatea de proteine în variantele 
menţionate creşte cu 37-48%. Totodată, aceleaşi concentraţii a nanoparticulelor 
cu altă compoziţie - Fe3O4, provoacă la tulpina de levuri pigmentate Rhodotorula 
gracilis CNMN-Y-30 o micşorare relativ moderată a cantităţii de proteine, cu 12,0%  
comparatriv cu martorul (fig 1).

Figura 1. Influenţa 
nanoparticulelor ZnO/MgO 
(10/11nm) şi Fe3O4 (10 nm) 
asupra    cantităţii de proteine 
la levuri.

Studiul efectelor nanocompozitului ZnO/MgO şi a nanoparticulelor Fe3O4 asupra 
procesului de biosinteză a carbohidraţilor a evidenţiat reacţii diferite ale levurilor. 
Analiza comparativă a rezultatelor influenţei nanocompozitului ZnO/MgO  asupra 
culturii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 a demonstrat că odată 
cu creşterea concentraţiilor, cantitatea de carbohidraţi totali sporeşte cu 15-16 %. 
Semnificative sunt rezultatele pentru probele experimentale în care au fost aplicate 
concentraţiile de 10-15 mg/L ale nanocompozitului ZnO/MgO (fig. 2). Este evidentă 
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influenţa inhibitorie a nanoparticulelor Fe3O4, prezente în mediul de cultivare a 
tulpinii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, asupra biosintezei carbohidraţilor. 
Conţinutul acestora în biomasa levuriană a fost afectat esenţial de toate concentraţiile 
nanoparticulelor Fe3O4. Cercetările au pus în evidenţă că nanoparticulele utilizate 
în mediul de cultură în concentraţii de la 0,5 până la 15 mg/L reduc  cantitatea de 
carbohidraţi în biomasa levuriană cu 35,3...47,7% faţă de martor (fig. 2).  

Figura 2. Influenţa na-
noparticulelor ZnO/MgO 
(10/11nm) şi Fe3O4 (10 
nm) asupra    cantităţii de 
carbohidraţi la levuri.

Un indiciu important în vederea evaluării efectelor nanoparticulelor asupra 
levurilor pigmentate este conţinutul de pigmenţi carotenoidici. Rezultatele obţinute 
au demonstrat că odată cu majorarea concentraţiei nanoparticulelor oxidului de fier şi 
dioxidului de titan cu dimensiuniea de 30 nm, în biomasa levurii Rhodotorula gracilis 
CNMN-Y-30 se observă o scădere semnificativă a cantităţii de pigmenţi carotenoidici. 
În funcţie de concentraţie, cantitatea de carotenoide în biomasa levuriană s-a micşorat 
cu până la 73% comparativ cu martorul, ceea ce semnifică că procesele de biosinteză 
sunt grav afectate de către ambele tipuri de nanoparticule (fig.  3).

Figura 3. Influenţa 
nanoparticulelor Fe3O4 
(30 nm) şi TiO2 (30 nm) 
asupra  cantităţii de 
carotenoide la levura  
Rhodotorula gracilis 
CNMN-Y-30.

Prin urmare, nanoparticulele cu compoziţie diferită ZnO/MgO, Fe3O4, TiO2 afectează 
neunivoc procesele metabolice la levuri. Efectele selective a nanoparticulelor asupra 
componentelor celulare pot fi explicate prin permiabilitatea diferită a peretelui celular, 
dar şi mecanismul diferit de influenţă a nanooxizilor asupra  celulei levuriene.

Pentru a stabili caracterul acţiunii nanoparticulelor în funcţie de obiectul 
biotehnologic, au fost efectuate investigaţii antrenând trei tulpini de levuri - 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 cu diferite particularităţi fiziologo-biochimice. În 
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experimente s-au utilizat nanoparticulele dioxidului de titan cu dimensiuni de 30 nm în 
concentraţii de la 0,5mg/l la 15 mg/L.  

Studiul a pus în evidenţă că nanoparticulele TiO2, în concentraţiile cercetate, nu 
modifică semnificativ producţia de biomasă levuriană (fig. 4). Fluctuaţiile valorilor  
cantităţii de biomasă în variantele experimentale se încadrează în limita erorilor 
statistice calculate în raport cu martorul.

Figura 4. Efectul 
nanoparticulelor TiO2 
asupra cantităţii de 
biomasă la tulpinile 
de levuri în funcţie de 
obiectul biotehnologic. 

Din punct de vedere biotehnologic, la acţiunea  diferitor factori, important este 
de a stabili gradul de modificare a capacităţilor biosintetice a levurilor, care se poate 
modifica chiar şi sub acţiunea unor concentraţii mici de nanoparticule. Indicatori 
importanţi care caracterizează desfăşurarea proceselor metabolice a culturilor supuse 
acţiunii diferitor factori de cultivare sunt mai multe componente celulare, de bază fiind 
proteinele şi carbohidraţii.

Cercetările au demonstrat că reacţia de răspuns a culturilor de levuri la acţiunea  
nanoparticulelor dioxidului de titan este neunivocă şi vizează diferite componente 
celulare. Analiza comparativă a rezultatelor indică că, sub influenţa  nanoparticulelor 
TiO2, tulpinile din genul Saccharomyces sintetizează o cantitate mai mică de proteine 
în raport cu martorul. Spre deosebire de efectul negativ observat la tulpinile din genul 
Saccharomyces, la tulpina de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 
nanoparticulele TiO2 induc stimularea procesului de biosinteză al proteinelor, sporul 
cantitativ fiind de  23-25% comparativ cu martorul (fig. 5).

Figura 5. Efectul 
nanoparticulelor TiO2 
asupra cantităţii de 
proteine în biomasa 
levuriană în funcţie de 
obiectul biotehnologic.

În cazul determinării cantităţii de carbohidraţi totali s-a constatat că nanoparticulele 
TO2 activizează procesul de biosinteză al acestora numai la o tulpină din genul 
Saccharomyces. Efectul este semnificativ pentru tulpina Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-18, care acumulează cu 24 -  30% mai mulţi carbohidraţi faţă de martor  
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(fig. 6). Pentru celelalte două tulpini de levuri, fluctuaţiile cantităţii de carbohidraţi sunt 
nesemnificative comparativ cu probele în care tulpina a fost cultivată fără aplicarea  
nanoparticulelor.

Figura 6. Efectul 
nanoparticulelor TiO2 asupra  
cantităţii de carbohidraţi 
totali în biomasa levuriană 
în funcţie de obiectul 
biotehnologic.

Prin urmare, rezultatele cercetărilor furnizează noi informaţii privind  particularităţile 
acţiunii nanoparticulelor oxizilor de Fe, Ti, Zn, Mg, asupra culturilor de levuri din 
genurile Saccharomyces şi Rhodotorula de interes biotehnologic. Experimentele 
efectuate  demonstrează o sensibilitate înaltă a  tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula 
gracilis CNMN-Y-30  la acţiunea nanoparticulelor, ceea ce  permite de a  propune  
levura în calitate de test biologic în scopul determinării riscurilor legate de utilizarea 
nanotehnologiilor şi a unor produse care conţin nanoparticule.  

Concluzii
Tipul de nanoparticule este unul din factorii importanţi în declanşarea 1. 

răspunsului levurilor din genurile Saccharomyces şi Rhodotorula. Nanocompozitul 
ZnO/MgO (1:4) şi nanoparticulele Fe3O4, TO2 nu modifică semnificativ producţia 
de biomasă celulară, dar induc transformări în procesele de sinteză a proteinelor, 
carbohidraţilor, pigmenţilor carotenoidici. 

 Gradul de influenţă a nanooxizilor ZnO/MgO (1:4), Fe2. 3O4, TO2 asupra 
proceselor biosintetice la levurile Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 depinde 
de particularităţile fiziologo-biochimice ale tulpinilor. 

Cercetările au implicaţii importante atât de ordin teoretic, pentru explicarea sau 3. 
confirmarea unor ipoteze fundamentale ale influenţei  nanoparticulelor asupra levurilor, 
cât şi practic, prin dezvoltarea unor soluţii de obţinere a  principiilor bioactive de larg 
interes.
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