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Rezumat
Sunt descrise efectele infl uenţei diferitor surse de carbon (glucoza, zaharoza, fructoza,
manoza, melasa, etanol) şi azot (sulfatul de amoniu, hidrogenofosfatul de amoniu) asu-
pra acumulării mananilor la tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18.
În rezultatul studiului a fost argumentată oportunitatea suplimentării mediului de nutriţie
YPD cu glucoză în concentraţii de 3...5% şi hidrogenofosfat de amoniu în concentraţii de
0,1...0,4%.
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Introducere
Mananii sau polimerii manozei, reprezintă unul din componentele structurale

esenţiale ale peretelui celular la drojdii, care de rând cu polimerii glucozei (β-glucanii)
şi polimerii N-acetilglucosaminei (chitina) constituie carcasa matricei celulare [6].

Rolul de bază al mananilor este cel de protecţie şi de asigurare a rigidităţii ce-
lulei, menţinând forma acesteia în conformitate cu stadiul ciclului celular, manifestă
proprietăţi de reglare a permiabilităţii peretelui celular implicîndu-se astfel în trans-
portul macromoleculelor   din spaţiul periplasmic în mediul extern şi invers [1,4,5,9].
De asemenea, mananii sunt implicaţi în reacţiile de fl oculare şi aglutinare ale levurilor,
proprietăţi tehnologice importante pentru levurile de fermentaţie.

Polizaharidele exocelulare sunt compuşi biologic activi şi prezintă numeroase
efecte benefi ce pentru sănătatea populației. Actualmente, este înregistrată o creştere a
numărului de produse obţinute pe bază de manani, destinate utilizării lor pe larg în di-
verse domenii precum medicina, industria alimentară, industria cosmetică, vinifi caţie,
etc. [3,8].

Potrivit studiului în domeniu, biosinteza mananilor la microorganisme poate fi
infl uenţată de natura substratului mediului de cultivare. În acest scop, tulpinile de le-
vuri se cultivă pe medii specifi ce, ce conţin în mod obligatoriu surse de carbon, azot şi
factori de creştere. Principala sursă de carbon pentru levuri este reprezentată de hexo-
zele fermentescibile (glucoza, zaharoza, manoza, etc.) din care acestea îşi formează
scheletele carbonice necesare sintezei constituenţilor celulari şi obţin energia necesară
pentru iniţierea reacţiilor de biosinteză [7].

În procesul de fermentare, levurile necesită prezenţa în mediul de cultivare a azot-
ului, reprezentat de săruri anorganice (sulfatul de  amoniu, fosfatul de amoniu) sau
produse naturale (peptonă, extractul de levuri), nutrienţi esenţiali pentru sinteza ma-
terialului celular. Informaţii privind modul cum infl uenţează mediul de cultură asupra
producţiei de manani sunt insufi ciente, de aceea prezintă interes o cercetare mai amplă
a nutrienţilor şi condiţiilor de cultivare a levurilor la nivelul cerinţelor actuale.

În acest context, scopul cercetărilor a constat în studiul efectului unor surse de car-
bon şi azot asupra acumulării biomasei, carbohidraţilor şi mananilor la tulpina de levuri
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18.

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

ces cerevisiae CNMN-Y-18 producător de manani, păstrată în colecţia Laboratorului
Oleobiotehnologie şi în Colecţia de Microorganisme Nepatogene a IMB al AŞM [11].

Medii şi condiţii de cultivare. Materialul semincer a fost obţinut prin cultivarea
tulpinii levuriene pe must de bere, timp de 48h, pe agitator rotativ (180-200 rpm.), la
temperatura de 24...250C. Inoculul s-a utilizat pentru mediile de fermentaţie în volum

Microbiologia şi Biotehnologia



120

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(319) 2013

de 5%, 2x106 celule/ml. Cultivarea în profunzime s-a realizat în baloane Erlenmey-
er cu capacitate de 1 L ce conţin 0,2 L mediu nutritiv YPD: extract de levuri 1%,
peptonă 2%, glucoză 2%, apă potabilă 1 L, pH 5,5 [7]. Durata de cultivare – 120 h, la
temperatura de 250C.

Metode de realizare a cercetărilor. Biomasa celulară s-a determinat gravimet-
ric [7]. Carbohidraţii în biomasa de levuri au fost determinaţi cu utilizarea reactivului
antron şi D-glucozei în calitate de standard, la spectrofotometrul de model UV-VIS,
lungimea de undă 620 nm [2].  Extragerea mananilor s-a efectuat conform metodelor
propuse [7,10,14]. Prelucrarea statistică a rezultatelor s-a efectuat computerizat cu cal-
cularea erorilor standard pentru valorile relative şi medii, s-au apreciat diferenţele din-
tre experiment şi martor după criteriul t-Student şi pragul de semnifi caţie „P”[13].

Rezultate şi discuţii
Unul din principalii factori pentru activitatea vitală a celulelor de levuri este prezenţa

în mediul de cultură a sursei de energie obţinută din materiale nutritive disponibile. Cele
mai utilizate surse de carbon în procesul de fermentare a levurilor sunt glucoza, zaha-
roza, lactoza, fructoza, maltoza şi amidonul. Este cunoscut, că unii compuşi precum
lactoza, xiloza, arabinoza, manitolul, sorbitolul nu pot fi  asimilate sau se asimilează
cu difi cultate de către levurile Saccharomyces.  De menţionat, că tipul şi concentraţia
sursei de carbon determină activitatea enzimelor şi acizilor tricarboxilici care participă
la glicogeneză. Cultivarea  levurilor pe mediul cu etanol iniţiază conţinut ridicat în
proteine şi aminoacizi liberi, prin urmare şi de biomasă celulară, iar la cultivare pe
substrat de zaharoză, fructoză, glucoză are loc intensifi carea glicolizei. Glucoza este
fosforilată sub acţiunea hexochinazei, enzimă constitutivă, prezentă în celulă indiferent
dacă hexoza respectivă este sau nu în substrat [12].

Din aceste considerente, ca substrat nutritiv pentru cultivarea levurii Saccharomy-
ces cerevisiae CNMN-Y-18 au fost cercetate următoarele surse de carbon şi energie
(în concentraţie de 2%): glucoza, zaharoza, fructoza, manoza, melasa şi etanolul. În
calitate de mediu de referinţă a fost utilizat mediul nutritiv YPD. Glucoza din mediul
de control a fost substituită cu una din sursele de carbon cercetate.

Din rezultatele obţinute se poate observa, că asimilarea hidraţilor de carbon de
către celulele de  levuri, refl ectată în acumularea biomasei celulare şi conţinutul de
carbohidraţi, depinde de tipul surselor acestora. Valori maxime ale biomasei se obţin la
cultivarea levurii pe mediul cu zaharoză sau etanol, ce constituie 4,40 şi respectiv 5,09
g/L S.U., sau cu 27 – 48% mai mult faţă de mediul martor YPD (cu 2% glucoză) (Fig.
1). Totodată, compuşii testaţi sporesc şi conţinutul de carbohidraţi, aici evidenţiindu-se
manoza (48,65% S.U.) şi melasa (49,03% S.U.), cu valori de aproximativ 27,08 şi 28%
mai mult faţă de proba martor (Fig. 1).

Etapa ulterioară de cercetare, a fost axată pe stabilirea concentraţiei optime a sursei
de carbon ce ar asigura producerea maximală a mananilor. Sursa de carbon a fost inclusă
în componenţa mediului de cultivare YPD (mediul martor) în concentraţii de 1,0; 2,0;
3,0; 4,0; 5,0%.

Din cercetările efectuate se observă, că cultivarea levurii Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-18 pe substrat de glucoză, în concentraţii de 3 - 5%, favorizează creşterea
sporită a biomasei, înregistrând valori cuprinse între 5,26 – 5,52 g/L S.U., sau cu 35,6
– 42,3% mai mult comparativ cu mediul martor (Fig. 3).
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Figura 1. Infl uenţa surselor de carbon asupra acumulării biomasei şi conţinutului
de carbohidraţi la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18.

În urma studiului infl uenţei surselor de carbon asupra biosintezei mananilor, efect
maximal s-a stabilit la suplimentarea mediului de cultivare cu manoză şi glucoză,
conţinutul cărora fi ind de 8,25 - 9,24% în biomasa uscată (Fig. 2).

Figura 2. Conţinutul de manani la cultivarea Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18
pe mediul YPD suplimentat cu diferite surse de carbon.

Efect stimulator al glucozei s-a înregistrat și asupra conținutului de carbohidrați, că
aceștia se în dependență de concentraţia administrată, cu valori cuprinse între 49,98 şi
53,17% în S.U. Maximul procentual (60,11% carbohidraţi) s-a obţinut în varianta de
mediu suplimentat cu 5% glucoză (Fig. 3).

Prezenţa glucozei în mediul de cultură a levurii se asociază cu o sporire a cantității
de manani în biomasă. Efect maximal se observă la utilizarea glucozei în  concentraţii
de 3..5%, asigurând un spor al conținutului de manani cu 35...39,9% față de mediul
martor (Fig. 4).

Prin urmare, din sursele de carbon  studiate, efect superior au manifestat manoza şi
glucoza, suplimentarea cărora la mediul de cultivare permite obţinerea a 8,25 - 9,24%
manani în biomasa uscată. Conţinut maximal de carbohidraţi şi manani în biomasa lev-
urii se obţine la concentraţia glucozei în mediul de cultură de 3...5%.

La procedeele biotehnologice de sporire a randamentului de biosinteză a metaboliţilor
celulari se alinează şi cele de suplimentare a mediului de cultură cu substanţe nutritive
care conţin azot, fosfor, magneziu. Pentru a obţine, pe scară largă, o producţie înaltă
de manani, este important ca sursele de azot să fi e uşor accesibile şi ieftine. Sulfatul
şi fosfatul de amoniu sunt utilizaţi frecvent ca sursă de azot asimilabil în procesul de
multilplicare a  levurilor.
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Figura 3. Biomasa celulară şi conţinutul de carbohidraţi la cultivarea tulpinii Sac-
charomyces cerevisiae CNMN-Y-18 pe substrat de glucoză în diferite concentraţii.

Figura 4. Conţinutul de manani la cultivarea Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18
pe mediul YPD suplimentat cu glucoză în diferite concentraţii.

În scopul selectării compuşilor esenţiali pentru nutriţia tulpinii Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-18 şi stimularea procesului de biosinteză a mananilor, cultura a
fost inoculată în mediul YPD (mediul martor), completat cu sulfatul de amoniu sau
hidrogenofosfatul de amoniu. Sursa de azot, sub formă de ioni ai sărurilor anorganice
menţionate, a fost administrată la mediul de cultivare în concentraţii de 0,1; 0,2; 0,3;
0,4; 0,5%.

În seriile de experienţe cu sulfatul de amoniu, s-a demonstrat efectul stimulator al
compusului, care adăugat în concentraţie de 0,1 – 0,3% în mediul de cultură, contribuie
la sporirea cantităţii de biomasă până la 4,69 – 4,83 g/L S.U., ceea ce echivalează cu 22
– 25,7% mai mult faţă de martor (Fig. 5). La cultivarea levurii Saccharomyces cerevi-
siae CNMN-Y-18 pe substrat de sulfat de amoniu, se atestă o descreștere a conținutului
de carbohidrați, indicii cărora se mențin sub nivelul probei martor (Fig. 5).

În cazul estimării efectului hidrogenofosfatului de amoniu, s-au evidenţiat rezultate
importante privind conţinutul de biomasă celulară. Cele mai ridicate valori  s-au înreg-
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istrat în probele de mediu suplimentate cu 0,1 – 0,2% hidrogenofosfat de amoniu, pro-
ductivitatea tulpinii constituind 6,31 – 7,17 g/L S.U., ceea ce întrece cu 44,7 – 89,6%
mediul martor. Privitor la sinteza carbohidraţilor s-a stabilit, că la cultivarea levurii în
prezența hidrogenofosfatului de amoniu, are loc o creştere  semnifi cativă a indicilor cu
34 - 39,7% faţă de martor (Fig. 7).

Figura 5. Biomasa celulară şi conţinutul de carbohidraţi la cultivarea tulpinii
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 pe substrat de sulfat de amoniu în diferite
concentraţii.

În ceea ce priveşte conţinutul de manani putem evidenţia că, sulfatul de amoniu nu
infl uenţează semnifi cativ acumularea acestora în biomasa levurii. Aceeaşi tendință de
acţiune a compusului cu azot se observă şi în cazul evaluării cantității de manani la 1 L
mediu de cultură (Fig. 6).

Figura 6. Efectul sulfatului de amoniu în diferite concentraţii asupra conţinutului
de manani la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18.

Recalculul conţinutului de manani la 1 L mediu de cultură evidenţiază un randa-
ment sporit al productivităţii mediului YPD completat cu diferite concentraţii de hid-
rogenofosfat de amoniu. Valorile conţinutului de manani în variantele experimentale
oscilează în limitele de 0,526..0,696 g/L (Fig. 8).
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Figura 7. Biomasa celulară şi conţinutul de carbohidraţi la cultivarea tulpinii
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 pe substrat de hidrogenofosfat de amoniu în
diferite concentraţii.

Astfel, efectul surselor de azot asupra acumulării biomasei, carbohidraţilor totali
şi mananilor la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 este condiţionat de
tipul radicalilor sărurilor anorganice şi concentraţia compusului administrat. În vederea
obţinerii în cantităţi sporite a mananului se propune de a completa mediul de cultură cu
glucoză şi hidrogenofosfat de amoniu, în concentraţii de 3-5% și 0,1-0,4% respectiv.

Figura 8. Efectul hidrogenofosfatului de amoniu în diferite concentraţii asupra
conţinutului de manani la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18.

Concluzii
1. Din sursele de carbon  studiate, efect superior au manifestat manoza şi glu-

coza, prezenţa cărora în mediul de cultivare a Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-
18  permite obţinerea a 8,25 - 9,24% manani în biomasa uscată. Conţinut maximal de
carbohidraţi se obţine la concentraţia glucozei în mediul de cultură YPD de 3...5%.

2. Din sursele de azot, efi cient s-a dovedit a fi  hidrogenofosfatul de amoniu, care
sporeşte substanţial (cu 67,5% faţă de martor) randamentul mediului YPD de a produce
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manani. Compusul adăugat în mediul de cultură în concentraţie de 0,1…0,4% asigură
obţinerea până la 0,696 g/L manani.

3. Pentru cercetările de optimizare a mediului de cultură în vederea sporirii
conţinutului de manani la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 se recomandă
mediul YPD, cu utilizarea glucozei în concentraţii de 3...5% şi a hidrogenofosfatului de
amoniu în concentraţie de 0,1...0,4%.
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