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Introducere

Acţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă asupra diferitor obiecte biologice 
se cercetează intens în ultimii 20-25 ani. Sinteza rezultatelor experimentale publicate, 
permite de a elucida unele aspecte fundamentale ale activităţii vitale şi a mecanismelor 
de interacţiune a undelor milimetrice de intensitate joasă cu celulele vegetale sau ani-
male [6,8].

În baza studiilor efectuate au şi elucidate mecanismele de acţiune a undelor mili-
metrice de intensitate joasă asupra organismelor fotosintetizante şi formulate câteva 
principii de bază [7,14]. Totodată, elaborarea unei teorii faţă de problema modelării şi 



116

prognozării efectelor acţiunii undelor milimetrice prezintă o sarcină di cilă. În primul 
rând, acţiunea are loc la toate nivelele de organizare a materiei vii, iar mecanismele de 
acţiune şi răspunsul obiectului biologic pentru  ecare nivel, diferă.

Studiul literaturii de specialitate a evidenţiat importanţa aplicării undelor milimet-
rice de intensitate joasă în biotehnologia cultivării microorganismelor. Efectul pozitiv 
al undelor milimetrice de intensitate joasă a fost stabilit pentru diferite specii de drojdii 
şi mucegaiuri [2,3,4]. Modi cările biosintezei produselor oleogene, în special a stero-
lilor la drojdii, sub acţiunea undelor milimetrice este mai puţin cercetată. De aceea, 
studiul acţiunii undelor milimetrice de diferite lungimi de undă asupra proceselor de 
multiplicare şi sterologeneză la drojdii ar permite explicarea unor mecanisme de interes 
atât teoretic cât şi practic.

Scopul investigaţiilor constă în ameliorarea procesului de biosinteză a sterolilor la 
drojdia Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16 prin acţiunea undelor milimetrice de 
intensitate joasă şi elaborarea unui procedeu e cient de sinteză orientată a lor.

Material şi metode

 În calitate de obiect de cercetare a servit tulpina de drojdie Saccharomyces cer-
evisiae CNMN-Y-16, potenţial producător de steroli. Cultura, crescută pe cutii Petri cu 
malţ-agar, la t0 +27...280C timp de 24 h a fost tratată cu unde milimetrice.

Ca generator de unde milimetrice de intensitate joasă a servit dispozitivul „Iavi-1”, 
ce emite unde cu λ=5,6 mm (valorile iradierii mai joase de 10 mW/ cm2 ), în regim 
continuu şi periodic (raport corelativ 5:4) şi dispozitivul «Малыш-САР» ce emite unde 
cu lungimea de undă λ=4,9 mm. (f = 65,0 Hz), densitatea puterii  uxului 1-10 mW/
cm2 . Undele milimetrice au fost emise în regim periodic. Durata tratării a variat în 
dependenţă de scopul experimentelor şi a constituit 5, 10, 15, 20, 30 minute. Iradierea 
repetată s-a efectuat: iniţial, în faza de latenţă a culturii (până la inoculare) şi repetat, în 
faza creşterii accelerate (după 24 ore de cultivare în profunzime). 

Cultivarea s-a realizat submers în baloane Erlenmayer cu capacitate de 1l ce conţinea 
0,2 l mediu nutritiv cu următoarea compoziţie (g/l): peptonă – 20,0; glucoză – 20,0; 
extract de drojdie – 10 ml; apă potabilă până la 1000 ml [1]. Probele au fost cultivate 
pe agitator rotativ (180-200 rot/min) la temperatura de + 28...300C timp de 2 zile. De-
terminarea productivităţii drojdiei s-a efectuat gravimetric cu recalculul masei celulare 
la biomasa absolut uscată, conform metodei clasice [13]. Determinarea conţinutului 
de steroli s-a efectuat conform procedeului elaborat de noi [5]. Experimentele au fost 
efectuate în trei repetări, iar  ecare variantă a unui experiment a fost reprezentată de 3 
repetări. Analiza rezultatelor obţinute a fost efectuată prin metoda statistică cu utiliza-
rea criteriului Stiudent (t) [9].

Rezultate şi discuţii

La etapa iniţială a fost cercetată in uenţa undelor milimetrice de intensitate joasă 
cu diferite lungimi de undă, durate de tratare şi la tratare repetată (iniţial în faza de 
latenţă a culturii şi după 24 ore de cultivare în profunzime) asupra productivităţii tulpi-
nii de drojdie Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16. Din literatura de specialitate este 
cunoscut faptul că efectul biologic al undelor milimetrice este mai evident pe durata 
emiterii în intervalul 5-30 minute [8,10]. În conformitate cu aceasta, durata tratării cul-
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turii de drojdie a constituit 5, 10, 15, 20, 30 minute. Analiza rezultatelor experimentale 
de evidenţiere a acţiunii undelor milimetrice de intensitate joasă cu lungimile de undă 
λ=4,9 mm şi λ=5,6 mm asupra productivităţii drojdiei indică că conţinutul de biomasă 
în probele iradiate practic nu se modi că comparativ cu martorul (tab.1).

Tabelul 1. Efectele undelor milimetrice de intensitate joasă asupra productivităţii 
drojdiei Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16

Varianta
Lungimea de undă λ=4,9 mm Lungimea de undă λ=5,6 mm

Biomasa absolut 
uscată, g/l

T 
F  (95%)

% la 
martor

Biomasa absolut 
uscată, g/l

T 
F  

(95%)

% la 
martor

Martor 6,57 ± 0,08 0,37 100 6,36 ± 0,31 1,36 100

5 minute 6,97 ± 0,01 0,04 106 6,20 ± 0,56 2,42 97,5

10 minute 6,46 ± 0,13 0,57 98,3 6,35 ± 0,29 3,74 99,8

15 minute 6,49 ± 0,13 0,59 98,7 6,74 ± 0,56 2,41 105,9

20 minute 6,63 ± 0,03 1,14 100,9 6,57 ± 0,24 3,04 103,3

30 minute 6,16 ± 0,02 0,11 93,7 5,80 ± 0,21 2,98 91,1

Valoarea criteriului autenticităţii teoretice T 
st (95%) 

= 2,78

Conform unor publicaţii efectul acţiunii undelor milimetrice asupra microorganis-
melor poartă caracter de lungă durată, treptat micşorându-se la pasajele repetate [14]. 
Sunt publicaţii în care se menţionează că efectul acţiunii undelor milimetrice asupra 
microorganismelor depinde de faza de dezvoltare a culturii [11]. Practic nu este elu-
cidat efectul tratărilor multiple cu unde milimetrice de intensitate joasă. În legătură 
cu aceasta este important de a elucida modi cările ce au loc la multiplicarea drojdiei 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16, tratată repetat la diferite faze de dezvoltare 
cu unde milimetrice de intensitate joasă şi variaţiile în biosinteza sterolilor. Iradierea 
dublă a culturii de drojdie, iniţial în faza de latenţă (până la inoculare) şi repetat în 
faza creşterii accelerate (după 24 ore de cultivare în profunzime) nu induce schimbări 
esenţiale în productivitate (tab. 2). Conţinutul de biomasă absolut uscată în variantele 
experimentale variază de la 7,03 la 7,54 g/l, în martor biomasa constituind 7,38 g/l.

Deoarece tulpina în studiu are importanţă practică pentru biotehnologie, prezintă 
interes examinarea in uenţei undelor milimetrice de intensitate joasă asupra biosin-
tezei principiilor bioactive oleogene. Rezultate importante s-au obţinut în experienţele 
de cercetare a biosintezei sterolilor. Răspunsul celulei la tratarea cu unde milimetrice 
de intensitate joasă cu diferite lungimi de undă se exprimă prin sporirea substanţială 
(cu 66,3% – 72,5%) a conţinutului de steroli în biomasa absolut uscată a drojdiilor din 
variantele experimentale (tab. 3).

La tratarea repetată a culturii de drojdie cu unde milimetrice s-a stabilit că fracţia 
sterolică în biomasa drojdiei  este în creştere comparativ cu martorul. Conţinutul maxim 
de steroli (cu 59% mai mult faţă de martor) s-a obţinut la tratarea repetată cu unde 
milimetrice, λ=4,9 mm, timp de 20 minute (tab.4). Efectul stimulator nu se ampli că 
comparativ cu cel obţinut la iradierea ordinară efectuată numai în faza de latenţă a 
culturii.
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Tabelul 2. Efectele tratării repetate a tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16 cu 
unde milimetrice de intensitate joasă ( lungimea de undă λ=4,9 mm), asupra productivităţii 
drojdiei.

Varianta Biomasa absolut uscată, g/l T 
F  (95%)

% la martor

Martor 7,38  ± 0,56 2,44 100

5 minute 7,42 ± 0,46 1,99 100,5

10 minute 7,54 ± 0,29 1,26 102,1

15 minute 7,14 ± 0,47 2,06 96,7

20 minute 7,21 ±  0,33 1,45 97,7

30 minute 7,03 ± 0,28 1,20 95,2

Valoarea criteriului autenticităţii teoretice T 
st (95%) 

= 2,78

Tabelul 3. Conţinutul de steroli în biomasa drojdiei Saccharomyces cerevisiae CNMN-
Y-16 tratată cu unde milimetrice de intensitate joasă

Varianta
Lungimea de undă λ=4,9 mm Lungimea de undă λ=5,6 mm

Steroli, % 
din BAU

T 
F  

(95%)

% la 
martor

Steroli, % 
din BAU

T 
F  (95%)

% la 
martor

Martor 3,27±0,30 1,31 100 2,58 ±  0,37 1,62 100

5 minute 4,02±0,60 2,60 122,9 3,51 ±  0,45 1,93 136,0

10 minute 5,64± 1,49 6,43 172,5 3,92 ±  0,61 2,63 151,9

15 minute 4,54±0,60 2,59 138,8 4,29 ±  0,69 3,00 166,3

20 minute 4,54±0,69 2,98 138,8 3,85 ±  0,56 2,40 149,2

30 minute 4,93± 0,44 1,92 150,7 3,75 ±  0,60 2,62 145,3

Valoarea criteriului autenticităţii teoretice T 
st (95%) 

= 2,78

Tabelul 4. Efectele tratării repetate a drojdiei Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16 
cu unde milimetrice de intensitate joasă ( lungimea de undă λ=4,9mm) asupra conţinutului  
de steroli

Varianta Steroli, % la BAU T F  (95%)

% la martor

Martor 5,28  ±   0,22 0,95 100

5 minute 6,57  ±  0,68 2,94 124,4

10 minute 6,70±  0,33 1,44 126,9

15 minute 7,89±  0,65 2,80 149,4

20 minute 8,40±   0,77 3,34 159,0

30 minute 7,65±  0,60 2,58 144,9

Valoarea criteriului autenticităţii teoretice T 
st (95%) 

= 2,78

Una din explicaţiile sporirii biosintezei sterolilor ar   că undele milimetrice de 
intensitate joasă stimulează capacitatea drojdiei de a asimila glucidele din mediul nu-
tritiv care servesc ca sursă iniţială de carbon pentru biosinteza principiilor bioactive, 
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în special a sterolilor[12]. Aceasta ne permite să concluzionăm ca unul din factorii 
importanţi ce in uenţează metabolismul celulei, tratate cu unde milimetrice de inten-
sitate joasă ţine de unele modi cări a funcţiei transportatoare a membranei celulare 
legate de mecanismele ce au loc în faza lipidică la drojdie. 

Figura 1. Schema realizării procedeului de sinteză orientată a sterolilor la drojdia 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16.

Ca rezultat al studiului in uenţei undelor milimetrice de intensitate joasă asupra 
dezvoltării drojdiei şi activităţii biosintetice se propune un procedeu nou de sporire a 
biosintezei sterolilor.

Schema realizării procedeului este prezentată în  g.1 şi include următoarele etape:
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Etapa I. Iradierea culturii cu unde milimetrice de intensitate joasă. Cultura de dro-
jdie Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16, crescută pe cutii Petri cu malţ-agar, la t0 

+300C timp de 24 h este supusă tratării cu unde milimetrice de intensitate joasă (λ=4,9 
mm), cu durata de 10 minute. 

Etapa II. Obţinerea inoculului. După iradiere, cultura este transferată cu ansa în 
mediul lichid pentru pregătirea inoculului. Inoculul se obţine prin cultivarea drojdiei 
pe must de bere, timp de 24 ore, pe agitatorul rotativ (180-200 rot/min), la temperatura 
de + 28... 300C. Inoculul, în volum de 3-5% este utilizat ulterior pentru mediile de 
fermentaţie.

Etapa III. Cultivarea drojdiei în profunzime. Ca mediu nutritiv pentru cultivarea 
submersă a drojdiei serveşte mediul cu următoarea compoziţie: extract de drojdie – 1%; 
peptonă – 2%; glucoză – 2% [1]. Cultivarea se realizează în baloane Erlenmayer cu ca-
pacitate de 1l ce conţine 0,2 l mediu de cultură, pe agitatorul rotativ (180-200 rot/min), 
la temperatura de + 28..300C, timp de 48 ore.

Etapa IV Separarea biomasei şi extragerea sterolilor. Biomasa de drojdie se separă 
de lichidul cultural prin centrifugare 3000 rot/min timp de 20 min. Sterolii se extrag 
conform metodelor descrise în [4].

Procedeul propus asigură majorarea conţinutului de steroli cu 72,5% mai mult faţă 
de martor.

Concluzii:

Tratarea drojdiei Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16 cu unde milimetrice 
de intensitate joasă λ=4,9 mm şi λ=5,6 mm, emise pe durata de 5 – 30 minute sau 
prin iradierea dublă nu iniţiază modi cări semni cative în procesul de multiplicare a 
drojdiei, dar, în anumite condiţii, stimulează procesele de biosinteză a sterolilor. 

Prin varierea duratei de iradiere sau tratării repetate a culturii la diferite etape de 
dezvoltare este posibilă majorarea de 1,5-1,7 ori a activităţii de biosinteză a sterolilor .

 În premieră se propune procedeul de sinteză orientată a sterolilor de către drojdia 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16 cu utilizarea undelor milimetrice de intensitate 
joasă în calitate de factor stimulator. Avantajul procedeului propus constă în majorarea 
conţinutului de steroli cu 72,5% faţă de martor.
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Introducere

Sfecla de zahăr este considerată una dintre culturile tehnice importante pentru agri-
cultura Republicii Moldova, iar obţinerea unor recolte de calitate superioară, în condiţiile 
unor costuri cât mai reduse, nu poate   realizatã decât prin aplicarea unor tehnologii 
speci ce perfecţionate, care să permită o valori care superioară atât a resurselor natu-
rale, dar şi a imputurilor. Din aceste considerente, acţiunile de protecţie a plantelor sunt 
uneori determinante la în inţarea culturii sau pentru obţinerea recoltei, iar cunoaşterea 
organismelor dăunătoare şi a factorilor care le in uenţeazã evoluţia reprezintă o cerinţã 
de bază. In prezent, printre factorii care pot in uenţa negativ în inţarea culturilor de 
sfeclă de zahãr se numără şi putregaiul rădăcinii plantulelor de sfeclã, fenomen com-
plex, cunoscut ca simptomul de înnegrire şi putrezire a germenilor, dar şi sub denumi-
rea de “căderea plăntuţelor de sfeclă” sau “picioruşul negru”. Severitatea bolii depinde 


