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Rezumat
Lucrarea propune procedee efi ciente de izolare a β-glucanilor din biomasa levuriană.
Cercetările au fi nalizat cu caracterizarea însuşirilor fi zico-chimice a β-glucanilor izolaţi
din pereţii celulari de drojdie pentru o posibilă valorifi care în diverse domenii.
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Introducere
Condiţiile de extragere din diferite obiecte biologice a glucanilor pot afecta structura

şi compoziţia acestora. Denaturarea structurii β-glucanilor are loc la temperaturi şi pH-
ul ridicate - factori fi zici specifi ci procesului de extragere. Pachetul de macromolecule a
β-glucanilor depinde de conformaţia lor, care determină prezenţa de structuri ordonate
sau dezordonate [12]. Se consideră că preparatele biologic active trebuie să conţină β -
glucani în conformaţia triplu-helix [3].

Cunoaşterea proprietăţilor fi zico-chimice, morfologice şi mecanice a β –glucanilor,
de exemplu, forma de suprafaţă, porozitatea, viscozitatea, permite aprecierea adecvată
a materialului vizat, precum şi posibilitatea elucidării căilor de utilizare. Pentru
cacterizarea polizaharidelor pot fi  utilizate metode fi zice moderne, spectroscopie (FTIR
şi FT Raman), microscopie electronică de baleiaj (SEM) [14], microscopie de forţă
atomică (AFM) [1,7].

Dat fi ind faptul, că majoritatea glucanilor pot manifesta activitate imunomodulatoare,
anticancerigenă, antioxidantă [13,16,17] devine necesară elaborararea unor
strategii de izolare şi purifi care cât mai efi ciente în vederea producerii unor
biopreparate cu efecte sanogene.
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Scopul prezentului studiu constă în efi cientizarea metodelor de extragere din
biomasa levuriană şi caracterizarea fi zico-chimică a β – glucanilor izolaţi din pereţii
celulari ai levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20.

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

tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 - producătoare de β-glucani,
depozitată în Colecţia de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie
şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei [4].

Cultivarea materialului semincer a fost realizată pe mediul YPD, g/L: extract de
drojdii 10,0; peptonă 20,0; glucoză 20 [2]. Cultivarea submersă s-a efectuat în baloane
Erlenmeyer cu capacitate de 1,0 L, pe agitator cu viteza de rotaţie 200 r.p.m., la
temperatura de 250C, gradul de aerare 80,0...83,0 mg/L, durata de cultivare submersă
96 ore pe mediul lichid de fermentare YPD-4, g/L: extract de drojdii 10,0; peptonă
20,0; glucoză 40,0 [5]. Inoculul s-a însămânţat în volum de 5% ( 2 x10 6 celule/ ml).

Metode de cercetare. Cantitatea de biomasă a fost determinată gravimetric [9].
Viabilitatea celulelor s-a stabilit prin însămânţarea suspensiei de celule pe mediul
agarizat YPD, exprimată în UFC/g (Unităţi de colonii formate la 1 gram biomasă).
Omogenizarea biomasei levuriene s-a efectuat la aparatul Silent Crusher M, Heidolph
(2010). Carbohidraţii totali în biomasa de levuri au fost determinaţi la spectrofotometu
(PG T60 VIS Spectrophotometer) la lungimea de undă 620 nm cu utilizarea reactivului
antron şi D-glucozei în calitate de standard [6]. β-glucanii au fost determinaţi
gravimetric [15]. Proteina a fost determinată spectrofotometric conform metodei
Lowry [10]. Conţinutul de lipide s-a determinat prin extragerea cu cloroformă [8]. β –
glucanii au fost caracterizaţi în corespundere cu descrierile propuse de Thammakiti et
al. [18]. Conţinutul de oxigen pe parcursul cultivării levurii s-a măsurat cu Oximetrul
portabil – Oxi-315i/SET 2B10-0011 (2008). Valorile pH-ului mediului de cultivare s-a
determinat cu pH-316i MeBketten WTW, Germania (2008).

Prelucrarea statistică a rezultatelor s-a realizat computerizat cu utilizarea
programului Excel, cu calcularea erorilor standard pentru valorile relative şi medii a
pragului de semnifi caţie p≤0,05.

Rezultate şi discuţii
Izolarea efi cientă a glucanilor din pereţii celulari levurieni ce posedă o structură

trainică, este posibilă numai prin alegerea metodelor efi ciente de distrugere suplimentară
a acestora. În majoritatea cazurilor, pentru dezintegrarea pereţilor celulari se aplică
procedee cu aplicarea ultrasunetului, congelării-decongelării, autolizei, agitării intense
cu mărgele de sticlă, precum şi a enzimelor. Parametrii variabili la extragerea glucanilor
din biomasa levuriană sunt: solvenţii şi concentraţia acestora, temperatura, durata de
extracţie, etc. [11].

Iniţial, pentru extragerea β-glucanilor din biomasa levuriană a Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20, s-a efectuat studiul comparativ al metodelor de dezintegrare a
pereţilor celulari. Pentru ruperea pereţilor celulari s-au studiat comparativ cinci metode
de fragmentare mecanică şi nemecanică:

Autoliza la 50˚C timp de 24 ore, martor [15]-
Autoliza la 55˚C timp de 8 ore-
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Omogenizare la 15000 r.p.m. 5 minute-
Omogenizare la 15000 r.p.m. 10 minute-
Congelare-decongelare (3 cicluri +20˚C/-20˚C).-

Efi cienţa metodelor de fragmentare s-a apreciat prin următoarele analize: studierea
sedimentelor prin microscopie optică; determinarea viabilităţii celulelor de drojdie din
sediment; determinarea conţinutului de carbohidraţi totali în sediment.

Analiza sedimentelor prin microscopie optică a demonstrat că practic în toate
variantele de distrugere a pereţilor celulari se observă celule de diverse dimensiuni,
ceea ce demonstrează că citoplasma este eliminată parţial (Figura 1). Informaţia dată
necesită studii suplimentare în vederea constatării gradului de dezintegrare a peretelui
celular. În acest sens s-a studiat viabilitatea celulelor.

Autoliză 24 ore Autoliză 8 ore Omogenizare 10 min

Figura 1. Sedimente
de levuri Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20
supuse diferitor procedee
de dezintegrare a peretelui
celular, (imagini la 16x40).

Omogenizare 5 min Congelare/decongelare

Viabilitatea celulelor s-a stabilit prin însămânţarea pe mediu YPD agarizat a 0,1 ml
suspensie (20 mg pereţi celulari + 2 ml apă distilată sterilă) din sedimentele obţinute
după procedura de centrifugare.

Rezultatele obţinute după aplicarea diferitor metode de dezintegrare sunt refl ectate în
fi gura 2, din care concluzionăm că gradul de rupere a pereţilor celulari este cel mai înalt
la aplicarea autolizei 8-24 ore (celule viabile lipsesc), urmat de procedeul omogenizare
5-10 minute, cu un grad de distrugere a celulelor de 90% (viabilitatea constituie 4,6-
11,0% comparativ cu varianta martor). Procedeul congelare-decongelare este mai puţin
efi cient, gradul de distrugere a celulelor este de 80,7% (viabilitatea constituie 19,3%
comparativ cu varianta martor).
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Figura 2. Viabilitatea celulelor levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 supuse
dezintegrării aplicând diferite procedee.

La analiza conţinutului de carbohidraţi totali se observă unele fl uctuaţii, care nu
indică legităţi ce ar permite evaluarea randamentului procedeelor de dezintegrare a
pereţilor celulari. Conţinutul mai mic de carbohidraţi în variantele experimentale
comparativ cu probele martor se explică prin dizolvarea monozaharidelor solubile
în apa adăugată la probele de biomasă celulară supusă procedeelor de autoliză,
omogenizare sau congelare/decongelare. Menţionăm faptul că conţinut sporit de
carbohidraţi 32,36 % la s.u. s-a observat în varianta III de distrugere a peretelui celular
(omogenizare cu durata de 10 minute), ceea ce constituie 81,6 % comparativ cu proba
martor (fi gura 2).

În continuare, în vederea izolării β – glucanilor din pereţii celulari, s-au
aplicat variante de lucru în care au fost modifi cate volumul de extragenţi şi
durata de extragere:

I. Proba martor: Metoda constă în autoliza suspensiei de drojdie (15% w/w
conţinut uscat cu pH-5), la 50˚C timp de 24 ore, agitare moderată. Autolizatul se supune
încălzirii la 80˚C timp de 15 minute, răcirii până la temperatura camerei şi centrifugării
la 3565 g 10 minute. Pereţii celulari se colectează. Procedura de extracţie a β-glucanilor
constă în tratarea pereţilor celulari cu 1N NaOH (1:5 volume) la temperatura de 80±5˚C
timp de 2 ore, urmată de extracţia cu acid acetic de 0,5N (1:5 volume) la temperatura
de 75±5˚C timp de 1 oră. Extractul se centrifugheză la 3565 g timp de 10 minute la
temperatura camerei, depozitul se spală de 3 ori cu apă distilată şi se usucă la 50±5˚C.
Pasta obţinută de β-glucani este de culoare cafeniu-deschis [15].

Variante experimentale:
II. Autoliză cu durata de 8 ore. Amestecul din 10 g drojdie (30% s.u.) şi10 ml

apă sterilă se supune autolizei la 550 C timp de 8 ore şi se centrifughează la 3500 r.p.m.
10 minute. Depozitul (pereţii celulari) se tratează cu 50 ml 1N NaOH timp de 1oră la
temperatura de 90±5˚C, se separă şi se tratează cu 0,5N acid acetic în volum de 1:5, la
75 ±5˚C timp de 1oră (în scopul eliminării glicogenului). Depozitul se spală de 2 ori cu
apă distilată, se centrifughează la 3500 g timp de 10 minute la temperatura camerei, se
usucă la 50±5˚C. Produsul obţinut sunt β-glucanii.
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III. Omogenizare cu durata de 10 minute. Amestecul din 10 g drojdie (30% s.u.)
şi 20 ml apă sterilă se omogenizează 10 min la viteza de rotaţie 15000 rot.p.m. (6F
volum 30 ml), umiditatea relativă 85%. Amestecul se centrifughează la 3500 r.p.m. 10
minute. Procedeul de extragere a glucanilor din pereţii celulari se desfăşoară conform
procedeului descris în varianta II.

IV. Omogenizare cu durata de 5 minute. Amestecul din 10 g drojdie (30% s.u.)
şi 20 ml apă sterilă se omogenizează 5 min la viteza de rotaţie 15000 rot.p.m. (6F
volum 30 ml), umiditatea relativă 85%. Amestecul se centrifughează la 3500 r.p.m. 10
minute. Procedeul de extragere a glucanilor din pereţii celulari se desfăşoară conform
procedeului descris în varianta II.

V. Congelare-decongelare: 10g drojdie (30% s.u.) se supun congelării/decongelării
la -200 C / +200 C (3 cicluri), se centrifughează la 3500 r.p.m. 10 minute. Procedeul
de extragere a glucanilor din pereţii celulari se desfăşoară conform procedeului
descris în varianta II.

Efi cienţa metodelor de extragere s-a apreciat prin determinarea conţinutului de
β-glucani. În urma analizei rezultatelor obţinute s-a stabilit, că condiţiile optime de
extragere a β-glucanilor sunt create la aplicarea variantei III (omogenizarea biomasei
celulare timp de 10 minute) şi variantei V (procedura de congelare/decongelare a
biomasei celulare în 3 cicluri). La utilizarea acestor metode se extrag circa 25,5%
respectiv 25,0% β-glucani la s.u. (cu 35,6% mai mult faţă de proba martor), în varianta
martor (autoliza 24 ore) conţinutul de β-glucani extraşi constituie 18,8 % (fi gura 3).
Rezultatul tehnic pozitiv specifi c variantei cu aplicarea omogenizării biomasei celulare
este că durata procesului de extragere a β-glucanilor se reduce cu 24 ore comparativ cu
procedeul martor.

Figura 3. Efi cienţa metodelor de extragere a β-glucanilor din pereţii celulari ai
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20.

Astfel, în rezultatul cercetărilor se propune un procedeu simplifi cat pentru extragerea
β-glucanilor din biomasa levuriană, care constă din următoarele etape:

omogenizarea biomasei celulare la 15000 r.p.m. timp de 10 minute,•
separarea pereţilor celulari prin centrifugare la 3500 r.p.m. 10 minute,•
tratatrea pereţilor celulari cu 1N NaOH în raport 1:5, încălzirea la 90˚C timp•
de 1 oră,
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tratarea cu acid acetic de 0,5N (1:5 volume) la temperatura de 75±5˚C timp de•
1 oră,
centrifugarea la 3500 r.p.m. timp de 10 minute la temperatura camerei,•
spălarea depozitului de β-glucani de 3 ori cu apă distilată,•
uscarea β-glucanilor la 50±5˚C.•

Următoarea etapă a studiului constă în caracterizarea fi zico-chimică a β – glucanilor
izolaţi din pereţii celulari ai levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20.

Structura glucanilor este un deziderat important al calităţii. Actualmente este
confi rmat că structura β-glucanilor depinde de procedeele de izolare şi uscare. Relevanţa
acestei ipoteze este confi rmată de cercetările efectuate la utilizarea a două proceduri
diferite de izolare din drojdia de bere a β-glucanilor insolubili în apă: izolare alcalin-
acidă (AA) şi izolare-alcalin acidă cu îndepărtarea manoproteinelor (AAM) [18].
Autorii au constatat că β-glucanii, uscaţi prin diferite procedee: cu aer, liofi lizare şi
uscare prin pulverizare, au avut structuri diferite. Preparatele de β-glucani obţinuţi
prin procedeele de izolare (AA) şi (AAM) au avut valori similare ale masei uscate,
a conţinutului de polizaharide totale, proteinei şi elementelor organice. În mod
semnifi cativ au fost afectate, fracţiile de β-glucani din totalul de polizaharide.
Liofi lizarea şi, în special, uscarea cu aer au cauzat un grad mai mare de aglomerare şi
modifi cări a microstructurii β-glucanilor. Toate aceste informaţii pot fi  valorifi cate la
analiza β-glucanilor obţinuti din alte tulpini de levuri.

Referitor la caracterele fi zico-chimice determinate ale β-glucanilor obţinuţi din
pereţii celulari ai levurilor Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, aplicând procedeul
de extragere simplifi cat, putem menţiona cristale inodore, de culoare bej-gălbuie,
greu solubile în solvenţi organici (alcool, acetonă, eter petroleic) şi în apă. Puritatea
constituie 90-93%. Compoziţia chimică este expusă în tabelul 1.

 Tabelul 1. Compoziţia chimică a β-glucanilor (raportată la s.u.).
β-glucani,

g %
Carbohidraţi

totali, g %
Proteine,

g %
Lipide, g

%
Alte impurităţi,

%

90...93.0 3,2 1,0 0,1 3,0...0,3

Caracteristicile fi zico-chimice a β-glucanilor prezintă criterii importante în
aprecierea adecvată a materialului vizat pentru utilizare în diferite domenii. Ulterior,
β-glucanii obţinuţi au stat la baza elaborării produsului Glucan -20 (pulbere), propus în
calitate de supliment alimentar şi furajer.

Concluzii
Gradul de rupere a pereţilor celulari este cel mai înalt la aplicarea autolizei1.

timp de 8-24 ore (celule viabile lipsesc), urmat de procedeul omogenizării timp de
5-10 minute, care are un grad de distrugere a celulelor de 90% comparativ cu varianta
martor.

 Procedeul cu aplicarea omogenizării biomasei celulare în combinaţie cu2.
tratarea alcalină sporeşte cu 35,6% conţinutul de β – glucani extraşi din pereţii celulari
levurieni şi reduce durata de extragere cu 24 ore comparativ cu procedeul martor.
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