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Rezumat
Lucrarea prezintă o sinteză a rezultatelor studiului particularităţilor de cultivare dirijată
a drojdiei Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 în vederea elaborării tehnologiei
de obţinere a manoproteinelor cu utilizări în diverse domenii. Sunt relatate date
privind selectarea tulpinii de drojdii înalt producătoare de manoproteine, determinarea
caracterelor fi ziologice, culturale şi biochimice, optimizarea mediului nutritiv şi a
condiţiilor de cultivare, stabilirea efectului undelor electromagnetice cu frecvenţă extra
înaltă asupra conţinutului de manoproteine în biomasa drojdiei. În rezultatul utilizării
combinate a factorilor cu infl uenţă majoră asupra biosintezei manoproteinelor a fost
elaborată tehnologia de cultivare a Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 ce permite
valorifi carea la maxim a potenţialului biosintetic a tulpinii de drojdii şi obţinerea
bioproduselor polizaharidice cu spectru larg de aplicare.
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Depus la redacţie 18 martie 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Molodoi Elena, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica
Moldova; e-mail: biotehnol_asm@mail.ru; tel. (+37322)73-80-13.

Microbiologia şi Biotehnologia



168

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(325) 2015

Introducere
Actualmente, polizaharidele parietale obţinute din drojdii îşi găsesc aplicarea

practică în diverse domenii - medicină, industria farmaceutică, industria alimentară,
vinifi caţie, cosmetologie, etc [4, 11-12].

Datorită proprietăţilor sale specifi ce, manoproteinele pot fi  utilizate în calitate
de stabilizatori şi agenţi de îngroşare, stabilizare şi dispersie. Studiile recente au
demonstrat, că manoproteinele se pot folosi în medicină ca antigeni imunoreactivi în
diagnosticul unor maladii, ca substituenţi ai plasmei sangvine, ca agenţi naturali de
protecţie cu efect imunomodulator, antineoplastic şi antioxidant. O altă direcţie, este
aplicarea acestora în calitate de agenţi de îngroşare şi gelifi anţi în producerea siropurilor
şi gemurilor. Cercetările realizate în domeniul oenologiei, demonstrează efi cacitatea
utilizării manoproteinelor în scopul stabilizării tartrice şi proteice a vinului, contribuind
astfel la îmbunătăţirea caracteristicilor senzoriale şi organoleptice a produsului
fi nit [6, 8, 10, 13].

Drojdiile reprezintă un obiect biotehnologic de înaltă valoare cu caracter aplicativ
în procesele de producţie. Interes sporit prezintă levurile ca sursă de manoproteine.
Acestea deţin avantaje semnifi cative faţă de alte materii prime costisitoare (de origine
vegetală) cum sunt viteza înaltă de creştere, ciclul scurt de producere, sinecostul relativ
mic a componentelor mediilor nutritive.

În acest context, scopul lucrării a constat în studierea particularităţilor de cultivare
dirijată a tulpinilor de drojdii înalt producătoare de polizaharide şi elaborarea tehnologiei
moderne de obţinere a manoproteinelor cu utilizări polivalente.

Materiale şi metode
Obiectul cercetărilor. În studiu au fost utilizate tulpini de drojdii din genurile

Saccharomyces, Candida, Hansenula păstrate în colecţia Laboratorului Biotehnologia
Levurilor şi în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de
Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Cultivarea submersă a culturilor de drojdii s-a efectuat în vase Erlenmayer cu
capacitate de 1,0 L, pe agitator cu viteza 180-200 rot/min, la temperatura de 250-
280C. În calitate de substrat nutritiv au fost utilizate: mediul Rieder (g/L): glucoză
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1,0; autolizat de drojdie - 10 ml; apă potabilă - 1 L, pH=5,0…6,0 [2]; mediul YPD
(g/L): glucoză – 20,0; peptonă – 20,0; extract de drojdie – 10 ml; apă potabilă - 1 L;
pH=5,0…6,0 [1]. Prelevarea probelor pentru cercetare s-a efectuat după 120 ore de
cultivare în profunzime.

Ca generator de unde cu frecvenţă extra înaltă a fost utilizat dispozitivul KBЧ-
НД (RS-232) model 2007 (f=42.19; 53.33; 60.12 GHz). Pentru iradiere, cutia Petri
cu 5 ml inocul se aranjează la distanţa de 0,5 cm de la senzorul generatorului. Durata
tratării a constituit: 5, 10, 15, 20, minute. Ulterior celulele de drojdii iradiate au fost
inoculate (în volum de 5%) în mediul lichid YPD şi crescute în condiţii identice
cu martorul [7, 16].

Metode de realizare a cercetărilor. Au fost analizaţi indicii: biomasa celulară,
conţinutul de manoproteine. Biomasa de drojdii a fost obţinută prin separarea de la
lichidul cultural, prin centrifugare la 3000g/15min, resuspendarea depozitului în apă,
centrifugare repetată. Această manipulare se repetă până se obţine supernatant străveziu.
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Celulele de levuri se colectează, se usucă la 1050C timp de 5 ore în etuvă, apoi biomasa
se cântăreşte la balanţa analitică [9]. Carbohidraţii totali în biomasa de levuri au fost
determinaţi conform metodei spectrofotometrice cu utilizarea reactivului antron şi
D-glucozei în calitate de standard [5]. Conţinutul de manoproteine a fost determinat
gravimetric conform metodei descrise [17, 19]. Planifi carea matematică a experienţelor
a fost efectuată con form metodelor propuse de Maximov [20]. Prelucrarea statistică
a rezultatelor s-a efectuat computerizat cu utilizarea programului Excel, cu calcularea
erorilor standard pentru valorile relative şi medii şi pragului de semnifi caţie p<0,05.

Rezultate şi discuţii
Este cunoscut, că polizaharidele sunt sintetizate de o varietate mare de

microorganisme. Capacitate superioară de biosinteză a mananilor posedă drojdiile
genului Saccharomyces, Rhodotorula, Sporobolomyces, Hansenula, Lipomyces,
Candida.

Scopul cercetărilor a constat în selectarea, studierea caracterelor morfologice,
culturale şi fi ziologo-biochimice ale tulpinilor de drojdii cu potenţial sporit de sinteză a
mananilor. În uma studiului efectuat, s-a stabilit că tulpinile din genul Saccharomyces şi
Hansenula posedă activitate biosintetică sporită, comparativ cu cele din genul Candida.
Din acestea s-au evidenţiat 4 culturi de drojdii: Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-
18, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-19, Saccharomyces carlsbergensis CNMN-
Y-15, Hansenula anomala CNMN-Y-07, conţinutul de carbohidraţi al cărora variază
în limitele 21,38 – 33,14% S.U., la cultivare pe mediul Rieder şi 22,67 – 36,16% S.U.
la cultivare pe mediul YPD (Fig. 1).

Figura 1. Conţinutul de carbohidraţi în biomasa drojdiilor din genul Saccharomyces,
Candida, Hansenula.

În continuare, a fost studiată componenţa fracţionară a carbohidraţilor la tulpinile
de drojdii cu potenţial biosintetic înalt (S. carlsbergensis CNMN-Y-15, S. cerevisiae
CNMN-Y-18, S. cerevisiae CNMN-Y-19, Hansenula anomala CNMN-Y-07).

Pentru realizarea obiectivului propus, au fost aplicate procedee ce au la bază
extragerea carbohidraţilor cu alcool, apă, baze şi acizi [15, 17, 19]. În urma studiului
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efectuat, s-a stabilit că conţinutul de carbohidraţi în fracţiile hidro- şi alcoolsolubile
(mono- şi dizaharidele) variază în limitele 1,16 – 3,62% şi respectiv 0,88 – 1,52%
S.U. Fracţia alcalinsolubilă (manoproteine) constituie circa 3,57 – 11,6% S.U.,
evidenţiindu-se cultura de drojdii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. Fracţia
rezultată în urma tratării cu soluţii slab acide (de tipul glicogenului) conţine
1,73 – 3,92% S.U. carbohidraţi.

Capacitatea înaltă de biosinteză a polizaharidelor parietale evidenţiată la tulpina
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 a permis de a o breveta şi depozita în
Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene al IMB, în calitate de producător
activ de manoproteine [18].

Ulterior, au fost determinate caracterele morfologice, culturale şi fi ziologo-
biochimice a tulpinii selectate. A fost verifi cată puritatea culturii de drojdii, aplicând
metode şi tehnici de laborator standard. De asemenea, au fost examinate caracterele de
cultură (micro- şi macroscopice) a tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 pe
medii lichide (must de malţ) şi solide (must de malţ, YPG, Rieder), conform cerinţelor
pentru identifi carea taxonomică a speciei de drojdie [1, 3].

Următoarea etapă de cercetări, a constat în realizarea unui studiu privind
reglarea biosintezei manoproteinelor la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-
Y-18, prin varierea nutrienţilor preferenţiali şi a condiţiilor de cultivare, în scopul
optimizării mediilor nutritive şi elaborării procedeelor efi ciente de sinteză orientată
a polizaharidelor parietale.

Astfel, din sursele de carbon studiate, efect superior au manifestat manoza
şi glucoza, prezenţa cărora în mediul de cultivare a Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-18 permite obţinerea a 8,25 şi respectiv 9,24% manani în biomasa uscată.
Conţinut maximal de carbohidraţi se obţine la concentraţia glucozei în mediul
de cultură YPD de 3...5%.

În calitate de sursă de azot, efi cient s-a dovedit a fi  hidrogenofosfatul de amoniu,
care sporeşte substanţial (cu 67, 5% faţă de martor) conţinutul de manani în biomasa
levuriană. Compusul adăugat în concentraţie de 0, 1…0, 4% în mediul de cultură YPD
asigură obţinerea până la 0,696 g/L de manoproteine.

Reieşind din faptul, că fi ecare compus al mediului nutritiv a fost cercetat separat,
în continuare a fost întreprins un studiu privind intercondiţionarea acestora asupra
procesului de sinteză a manoproteinelor la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-
Y-18. Ca martor a servit mediul YPD cu următoarea compoziţie, g/l: extract de drojdii
– 10, 0; peptonă – 20, 0; glucoză – 20, 0 [1].

Pentru optimizarea mediilor de cultură a microorganismelor, astfel încât să se obţină
o formulă echilibrată cu un efect sporit asupra potenţialului de biosinteză, se utilizează
metode matematice ce stau la baza elaborării modelelor experimentale.

Metoda de optimizare a mediilor nutritive se bazează pe analiza statistică cu
planifi carea experimentelor şi utilizarea ecuaţiilor de regresie [20].

În scopul obţinerii unei cantităţi sporite de manani în biomasă, a fost efectuată
optimizarea mediului de nutriţie, care a constat din câteva etape consecutive: iniţial, au
fost nominalizate şi codifi cate componentele cu infl uenţă majoră asupra mananilor (în
baza datelor obţinute din experienţele monofactoriale) şi s-a stabilit nivelul inferior şi
superior al concentraţiilor acestora, ulterior a fost montată experienţa conform planului
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factorial fracţionat EFF22, pentru aprecierea sensului pozitiv sau negativ al varierii
factorilor evidenţiaţi (tab. 1).

Tabelul 1. Experienţa factorială fracţionată EFF 22.

Factorii Codifi carea
Concentraţia componentelor, g/L Pasul de

variaţieNivel minim(-1) Bază(0) Nivel maxim(+1)

Glucoza X
1

30,0 40,0 50,0 10,0

Hidrogenofos-
fat de amoniu

X
2

1,0 2,5 4,0 1,5

În conformitate cu datele obţinute în experienţa EFF 22, au fost calculaţi coefi cienţii
de regresie după algoritmul Iets pentru manani. În baza analizei matematice a rezultatelor
obţinute în EFF 22 şi a coefi cienţilor de regresie calculaţi, a fost alcătuită ecuaţia de
regresie, care are expresia:

Y= 10,99 + 0,39 X1 – 0,075 X2 + 0,28 X1X2.
În corespundere cu ecuaţia dată a fost montată experienţa „Mişcarea pe gradient”,

care permite de a selecta concentraţia optimă a componentelor mediului nutritiv,
conform planului din tabelul 2. Cercetările efectuate au fi nalizat cu elaborarea unui nou
mediu de nutriţie – YP(GA), cu următoarea compoziţie (g/L): extract de drojdie – 10,0;
peptonă – 20,0; glucoză – 46,0; hidrogenofosfat de amoniu – 2,32; apă potabilă - 1,0 L;
pH 5,5. Utilizarea acestui mediu de nutriţie pentru cultivarea tulpinii Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-18 permite obţinerea până la 12,07% S.U. sau 1,050 g/L manani,
faţă de 10,15% S.U. sau 0,564 g/L manani la cultivare pe mediul martor YPD [14].

În continuare, au fost stabilite condiţiile optime de cultivare a tulpinii Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-18 pentru producerea maximală a manoproteinelor.

Tabelul 2. Planul experienţelor „Mişcarea pe gradient”.

Valorile
Factorii

Rezultate
experimentale

Glucoza X1

Hidrogenofosfat
de amoniu X2

Coefi cient de regresie, b(i) 0,39 -0,075

Unităţi de variaţie, λ(i) 10,0 1,5

b(i) · λ(i) 3,9 -0,11

Coefi cient de
proporţionalitate, K

i

1 -0,03

Pasul pantei maximale, H(i) 3 -0,09

Baza experimentului 40,0 2,5 Manani,
% S.U.

Manani,
g/LConcentraţia g/L g/L

1 40,0 2,50 10,30±0,03 0,840±0,04
2 43,0 2,41 10,62±0,12 0,947±0,05
3 46,0 2,32 12,07±0,02 1,050±0,13
4 49,0 2,23 10,58±0,03 0,904±0,04
5 52,0 2,14 10,45±0,10 0,885±0,09
Martor 20,0 - 10,15±0,05 0,564±0,02
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De menţionat, că sinteza unor compuşi la drojdii este asociată cu fazele de
dezvoltare. Din aceste considerente, este important de a stabili în dinamică, pentru
tulpina selectată, dependenţa dintre procesul de multiplicare a drojdiei şi biosinteză
a mananilor. Cercetările au fost efectuate la cultivarea tulpinii pe mediul nutritiv
optimizat YP(GA) la temperatura de 20…250 C, timp de 48-168 ore.

În urma analizei rezultatelor, privind efectul duratei de cultivare asupra biosintezei
manoproteinelor, s-a stabilit că o acumulare semnifi cativă a acestora (12,31%) se
produce la 120 ore de cultivare în profunzime (Fig. 2 (a)).

De asemenea, s-a constatat că tulpina de drojdie posedă un mecanism de reglare
a pH-ului mediului de cultură, valoarea căruia după 120 ore de cultivare scade şi se
menţine la nivelul de 3,72 (Fig. 2 (b)).

A B

Figura 2. Dinamica acumulării manoproteinelor în biomasa drojdiei Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-18.

Este cunoscut, că microorganismele posedă capacitatea de a-şi modifi ca metabolismul
sub infl uenţa factorilor de mediu, inclusiv şi a aeraţiei. Oxigenul manifestă infl uenţă
pozitivă asupra creşterii celulelor de drojdii şi stimulează biosinteza polizaharidelor
peretelui celular. Reieşind din aceasta, a fost efectuat studiul infl uenţei gradului de
aeraţie asupra procesului de acumulare a mananilor la drojdia în studiu. S-a constatat,
că concentraţia de oxigen molecular în mediul de cultură a tulpinii Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-18, manifestă infl uenţă semnifi cativă asupra conţinutului de
manani în biomasă. O activizare a biosintezei mananilor (12,51%) s-a remarcat la
cultivarea drojdiilor în condiţii de aeraţie, valorile de oxigen molecular fi ind cuprinse
între 57,8-81,0 mg/l (Fig. 3(a, b)). Prin urmare, pentru cultivarea tulpinii în condiţii de
laborator se propune de a utiliza baloane de 1 litru cu 150-200 ml mediu de cultură,
volumul de inoculare de 5%.

Temperatura, ca unul din factorii de bază în reglarea procesului de dezvoltare a
drojdiilor, manifestă acţiune şi asupra vitezei proceselor biosintetice ce au loc în celulă.
Din literatura de specialitate este cunoscut, că în majoritatea cazurilor, fl uctuaţiile
termice pot iniţia modifi cări cantitative a componentelor polizaharidice microbiene
[9]. La cultivarea tulpinii s-a utilizat mediul de cultură optimizat YP(GA), valori de
temperatură – 15, 20, 25, 300 C. Conform rezultatelor obţinute, s-a stabilit că creşterea
optimală a tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 şi maximul de manani
acumulaţi (13,7% din biomasa uscată a drojdiei) are loc la temperatura de 250C.
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A B

Figura 3. Infl uenţa gradului de aeraţie asupra acumulării mananilor la tulpina
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18.

Studiul de optimizare a componenţei mediului nutritiv şi a condiţiilor de cultivare a
permis de a elabora procedeul de sporire a conţinutului de manani la tulpina dată.

Următoarea etapă a cercetărilor, a constat în stabilirea efectelor undelor cu
frecvenţă extra înaltă asupra conţinutului de manani la tulpina de levuri Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-18 şi elaborarea strategiei de aplicare a radiaţiei electromagnetice
în biotehnologia producerii polizaharidelor parietale. Rezultatele cercetărilor infl uenţei
undelor milimetrice asupra conţinutului de manani sunt redate în fi gura 4.

A B

Figura 4. Infl uenţa undelor milimetrice asupra conţinutului de manani la
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 în dependenţă de frecvenţă (A) şi durata de
iradiere (B).

În urma studiului de evaluare a acţiunii radiaţiei milimetrice asupra levurii
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, s-a constatat că conţinutul de manoproteine
sporeşte cu circa 30% faţă de proba martor, optimă fi ind frecvenţa de 53.33 GHz şi
durata de iradiere 10 minute.

Prin urmare, undele electromagnetice pot provoca modifi cări importante la nivelul
peretelui celular, efectul biologic depinde de frecvenţa aplicată şi durata de tratare.

Datele ştiinţifi ce obţinute au fost valorifi cate în elaborarea procedeului de sinteză
orientată a manoproteinelor la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 cu
utilizare în calitate de factor stimulator a undelor cu frecvenţă extra înaltă.

Rezultatele cercetărilor destinate selectării tulpinii de drojdie - producătoare de
manani, concretizării concentraţiilor optime a surselor de carbon şi azot, optimizării
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mediului nutritiv, parametrilor optimali de cultivare dirijată a culturii, precum şi
stabilirii regimului optim de aplicare a undelor electromagnetice cu frecvenţă extra
înaltă, au servit drept reper pentru elaborarea procedeelor de sinteză orientată a
polizaharidelor parietale, care sunt incluse în tehnologia nouă de obţinere a produselor
manoproteice din biomasa levuriană. Schema integrată a procesului tehnologic este
redată în fi gura 5.

Figura 5. Schema tehnologică de obţinere a bioproduselor manoproteice din drojdia
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18.

Tehnologia de obţinere a produselor manoproteice prevede cultivarea tulpinii de
drojdie Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, selectată ca producător de manani, pe
mediul nutritiv optimizat YP(GA), utilizarea undelor milimetrice (cu frecvenţa 53.33
GHz, durata de tratare 10 minute) şi a condiţiilor optime de cultivare a producătorului
(temperatura 25…270C; pH=5,5; oxigen molecular 57,8-81,0 mg/l; durata de cultivare
120 ore). Avantajul aplicării acestei tehnologii constă în obţinerea unei cantităţi de 1,9
ori mai mare de manoproteine.

Prin urmare, în condiţiile aprofundării cercetărilor în domeniul biotehnologiei
moderne şi rezolvării unor probleme ce ţin de obţinerea prin sinteza microbiană
a produselor noi, devine evidentă necesitatea efectuării investigaţiilor în direcţia
valorifi cării potenţialului biologic al drojdiilor în vederea obţinerii produselor
programate cu aplicare în diverse domenii.
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