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Rezumat 
Sunt prezentate rezultatele cercetărilor influenței undelor cu frecvență extra înaltă asupra 
activității biosintetice a tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. S-a 
stabilit, că efectul acțiunii undelor electromagnetice în diapazon milimetric depinde 
de frecvența oscilațiilor și durata de iradiere. A fost evidențiat caracterul stimulator 
al undelor milimetrice asupra acumulării biomasei celulare, conținutului de manani, 
carbohidrați totali și proteine în biomasă, precum și asupra activității catalazei.
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Introducere
Actualmente, pe fondalul multitudinii lucrărilor de studiere a acțiunii factorilor fi-

zici asupra organismelor vii, a apărut o direcţie nouă de cercetare consacrată influenţei 
undelor cu frecvență extra înaltă asupra microorganismelor. Interferența radiației elec-
tromagnetice în diapazon milimetric cu obiectele biologice este demonstrată de numer-
oase rezultate ale cercetărilor științifice în domeniu [8, 13-14, 16-18, 21, 23, 29].

Este cunoscut faptul, că radiaţia milimetrică (lungimea de undă λ=1-10 mm; 
frecvența f=300...30 GHz) reprezintă un mecanism universal de transmitere a informaţiei 
atât între obiectele vii, cât şi între celulele acestora. Această afirmare este bazată pe 
două principii fundamentale: capacitatea obiectelor vii de a genera radiații proprii și 
capacitatea de a reacţiona la iradierea externă [28, 30]. 

O particularitate esențială în studierea mecanismelor de interacţiune a câmpului 
electromagnetic cu obiectele biologice, constituie evidenţierea acelei componente 
structurale, care reacţionează nemijlocit la acţiunea factorului fizic dat, ceea ce poate 
iniția modificări însemnate ale proceselor funcționale în celulă. Potrivit studiilor, 
biomembranele reprezintă unul din elementele de bază care reacționează la oscilațiile 
undelor milimetrice. Modificări inițiate de către undele milimetrice au fost înregistrate 
și în compoziţia biochimică a celulelor vii [3-4, 27, 31-32]. 
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 Astfel, undele milimetrice sunt surse promițătoare pentru biotehnologia cultivării 
dirijate a levurilor şi obţinerii substanțelor biologic active. În acest context sunt necesare 
cercetări detaliate pentru a determina acţiunea undelor cu frecvență extra înaltă asupra 
sensibilităţii celulelor, funcţiilor de reglare, rezultate care prezintă un important interes 
ştiinţific şi practic.

Scopul cercetărilor a constat în stabilirea efectelor undelor cu frecvență extra înaltă 
asupra activităţii biosintetice a tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-
Y-18 şi elaborarea strategiei de aplicare a radiației electromagnetice în biotehnologia 
producerii mananilor. 

Materiale şi metode
Obiectul de studiu, medii de cultură, condiţii de cultivare. A fost utilizată 

tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 - producătoare de manani, 
depozitată în colecţia Laboratorului Biotehnologia Levurilor şi în Colecţia Națională 
de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al 
Academiei de Ştiințe a Moldovei [22]. În calitate de mediu de cultură s-a utilizat mediul 
YPD lichid și agarizat: 1% extract de drojdie, 2% peptonă, 2% glucoză [11].

Ca generator de unde milimetrice a fost utilizat dispozitivul KBЧ-НД (RS-232) 
model 2007 (produs în Rusia), cu lungimile de undă λ=4,9; 5,6; 7,1 mm, ceea ce 
corespunde frecvenţelor f=60,12 GHz; 53,33 GHz; 42,19 GHz (10mW/cm2). Pentru 
iradiere, cutia Petri cu 5 ml inoculum sau cu cultura crescută pe mediu agarizat, se 
poziționează la distanţa de 0,5 cm de la senzorul generatorului. Durata tratării a fost de: 
10, 20, 30 min.

În cadrul testelor inițiale a fost folosită cultura în faza creşterii exponenţiale pe 
mediul lichid YPD, cu vârsta de 24-48 ore, la temperatura de 250C. Din inoculumul 
cu densitatea de 2x106 celule/ml au fost pregătite mostrele pentru iradierea cu unde 
milimetrice cu frecvență extra înaltă. Fiecare mostră experimentală a fost identică 
după volum şi numărul de celule cu cea din proba martor. După expunerea la radiația 
milimetrică, celulele de levuri au fost inoculate (în volum de 5%) în mediul lichid YPD 
şi crescute în condiţii identice cu martorul [8]. 

Cultivarea submersă s-a efectuat în vase Erlenmeyer cu capacitate de 1,0 L, pe 
agitator cu viteza de rotaţie 200 rpm, la temperatura de 250C. Prelevarea probelor pentru 
cercetare s-a efectuat după 120 ore de cultivare în profunzime.

Estimarea efectului acţiunii undelor milimetrice asupra culturii de levuri a fost 
efectuată în baza următorilor indici: conţinutul de carbohidraţi totali, manani, proteine, 
activitatea catalazei, acumularea biomasei celulare. 

Metode de realizare a cercetărilor. Biomasa de levuri a fost separată de lichidul 
cultural, prin centrifugare la 3000g timp de 15min, resuspendată în apă distilată și 
centrifugată repetat. Această procedură se repetă până se obţine supernatant transparent. 
Celulele de levuri se colectează, se usucă la 1050C timp de 5 ore în sobă, apoi biomasa 
se cântăreşte la balanţa analitică [11]. Cantitatea de carbohidraţi totali în biomasa de 
levuri a fost determinată conform metodei spectrofotometrice cu utilizarea reactivului 
antron şi D-glucozei în calitate de standard [5]. Cantitatea de manani a fost determinată 
gravimetric conform metodei descrise [20, 25]. Conținutul de proteină în biomasă a fost 
determinat conform metodei Lowry [12]. Activitatea catalazei a fost stabilită conform 
metodei descrise [1, 6]. Experienţele au fost realizate în trei serii de repetări, fiecare 
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variantă în trei probe. Au fost calculaţi următorii indici: media aritmetică (X), eroarea 
medie a mediei aritmetice (x), veridicitatea conform criteriului Student (P0,05). 

Rezultate și discuții
Printre efectele biologice de bază ale undelor electromagnetice în diapazon 

milimetric, cu referinţă la biotehnologie, poate fi menţionată acţiunea acestora asupra 
biosintezei principiilor bioactive în celula microbiană. În special, în cazul acţiunii 
undelor milimetrice, un rol esențial îi revine învelișului celular. Este cunoscut, că peretele 
celular al levurilor este constituit din câteva tipuri de polizaharide, componentele de 
bază fiind manoproteinele (Fig. 1). 

 Figura 1. Segment de perete celular  cu com-
ponente polizaharidice majore  [Lipke, 1998].

Deoarece tulpina în studiu are importanţă practică ca potenţial producător de 
manani, prezintă interes evidențierea caracterului de acțiune a undelor milimetrice cu 
frecvenţe extra înalte asupra activității biosintetice a culturii Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-18, în special, cercetările s-au axat pe segmentul biosintezei carbohidraților 
totali, conținutului de manani, proteine, activităţii catalazei, precum și acumulării 
biomasei celulare. Rezultatele obținute în experienţele de apreciere a influenţei undelor 
milimetrice asupra tulpinii în studiu au demonstrat, că la emiterea acestora la frecvența 
de 53,33 GHz (λ=5,6 mm), durata de tratare 20-30 min, are loc o intensificare a 
procesului biosintetic. În condițiile date, conținutul de carbohidrați în variantele iradiate 
s-a majorat până la 39-42% în S.U. sau cu 29-36% față de proba martor (Fig. 2).

Figura 2. Influența un-
delor milimetrice asupra 
conținutului de carbohidrați la  
Saccharomyces cerevisiae CN-
MN-Y-18 în dependență de 
frecvenţă.

Modificări importante au fost înregistrate și pentru polizaharidele peretelui celular. 
Celulele levuriene s-au dovedit a fi mai receptive la acțiunea radiației milimetrice în 
primele 10 min de iradiere, conținutul de manani sporind cu 21% în biomasa uscată a 
variantelor în studiu, optimă fiind frecvența de 53,33 GHz (Fig. 3).
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Figura 3. Influența un-
delor milimetrice asupra 
conținutului de manani la  
Saccharomyces cerevisiae CN-
MN-Y-18 în dependență de 
frecvenţă.

Modificările intervenite în conţinutul proteinelor pot servi drept indiciu important 
în evaluarea influenţei factorilor externi asupra celulei, deoarece acestea îndeplinesc 
rol de enzime, care catalizează diferite reacții biochimice în organism, altele asigură 
menținerea integrității celulare (proteinele din peretele celular), răspunsul imun și 
autoimun al organismului, etc. [2, 7, 9, 15, 19, 24, 26].  

Studiile efectuate asupra celulelor de levuri, supuse acțiunii radiației milimetrice 
în dependență de frecvență, au demonstrat efecte pozitive asupra valorilor cantității 
de proteină comparativ cu variantele martor. Astfel, expunerea tulpinii de levuri la 
iradierea cu unde milimetrice cu frecvenţa 42,19 GHz, timp de 10 - 20 min, determină 
sporirea conţinutului de proteine în biomasă cu 26,9-35,6% față de martor (Fig. 4).

Figura 4. Efectul undelor 
milimetrice asupra conţinutului 
de proteină la tulpina Saccharo-
myces cerevisiae CNMN-Y-18 în 
dependenţă de frecvenţă.

O stimulare semnificativă s-a stabilit și pentru activitatea catalazei. În conformitate 
cu rezultatele obţinute, cea mai înaltă activitate enzimatică (cu 69,2% față de 
martor) s-a înregistrat în variantele expuse iradierii cu frecvenţa 42,19 GHz, timp de  
10-20 min (Fig. 5). 

Prin urmare, în vederea sporirii activității metabolice a tulpinii Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-18, ţinând cont de indicii acumulării proteinelor și activităţii 
catalazei, putem propune utilizarea undelor milimetrice cu frecvenţa 42,19 GHz,  
timp de 20 min.

În urma estimării acțiunii undelor milimetrice asupra tulpinii Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-18, crescută pe mediul YPD s-a stabilit o creștere a cantității de 
biomasă. Valori maxime (6,02-6,50 g/l S.U.) se obțin la frecvența 53,33 GHz, intervalul 
de 10-20 min, ceea ce depăşeşte cu 18-23% proba martor (Fig. 6). 
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Figura 5. Efectul undelor 
milimetrice asupra activităţii 
catalazei la tulpina Saccharo-
myces cerevisiae CNMN-Y-18 în 
dependenţă de frecvenţă.

Figura 6. Influența un-
delor milimetrice asu-
pra acumulării biomasei la  
Saccharomyces  cerevisiae CN-
MN-Y-18 în dependență de 
frecvenţă.

Astfel, studiul influenței undelor cu frecvenţă extra înaltă asupra potențialului 
biosintetic al tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, a permis de a evidenția 
importanța utilizării undelor milimetrice în procesul de cultivare dirijată a levurilor şi 
posibilitatea aplicării lor în calitate de factor eficient de sporire a capacităţii biosintetice 
a microorganismelor cu semnificație în biotehnologie.

Concluzii
1. Efect pozitiv maximal asupra conținutului de carbohidrați (cu 36%) se produce 

la iradierea tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 cu unde milimetrice la 
frecvența 53,33 GHz şi durata de expunere 30 min. 

2. Undele milimetrice manifestă efect reglator asupra capacităţii de biosinteză 
a polizaharidelor parietale. Expunerea culturii de levuri la radiația milimetrică 
cu frecvența 53,33 GHz (timp de 10 min) permite sporirea conţinutului de manani 
în biomasă cu 21% mai mult faţă de martor. Efectul biologic al undelor milimetrice 
depinde de frecvența undei emise și durata de expunere.

3. Undele milimetrice cu frecvenţa 42,19 GHz aplicate timp de 10-20 min asigură 
sporirea cu 35,6% a conţinutului de proteine și respectiv cu 69,2% a activităţii catalazei 
la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. 

4. Iradierea culturii de levuri cu unde milimetrice stimulează acumularea biomasei 
celulare. Valori maximale, cu 23% mai mult față de proba martor, se obțin la frecvența 
53,33 GHz, timp de 20 min. 

Rezultatele obţinute pot fi valorificate în elaborarea procedeelor de sporire a 
activității biosintetice a tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 cu utilizarea 
în calitate de factor stimulator a undelor cu frecvență extra înaltă.
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