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Rezumat
Sunt expuse rezultatele aprecierii infl uenţei diferitor factori de cultivare asupra tulpinii de
levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. Articolul include date privind infl uenţa
temperaturii, aeraţiei, duratei de cultivare asupra conţinutului de biomasă, carbohidraţi
totali, β-glucani în peretele celular al levurii. Investigaţiile de selectare a condiţilor
optime de cultivare dirijată a tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 au permis
elaborarea unui procedeu efi cient de obţinere a β-glucanilor, care poate fi  încadrat cu
succes în fl uxurile tehnologice de producere industrială.
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Introducere
O sursă importantă de β-glucani, polimeri ai glucozei cu proprietăţi imunogene,

este peretele celular al Saccharomyces cerevisiae, în care aceştea reprezintă până la
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20-30% din masa celulei uscate. Glucanii intră în structura stratului interior al peretelui
celular şi apar ca lanţuri lungi cu circa 1500 de reziduuri de β-(1-3) şi β-(1-6) glucoză
[15, 16, 18].

Reieşind din faptul că compoziţia biomasei de levuri poate fi  modifi cată în mod sem-
nifi cativ prin intermediul mediului de cultură şi condiţiilor de cultivare, pentru producţia
înaltă de glucani este important de a optimiza aceşti factori specifi ci producătorilor
identifi caţi. Biosinteza β-glucanilor, fi ind determinată de particularităţile fi ziologice ale
microorganismelor, variază de la o tulpină la alta. O soluţie a problemei de sporire a
producerii de β-glucani constă în selectarea condiţiilor optime de cultivare, efi cacitatea
utilizări acestora fi ind confi rmată de numeroase rezultate experimentale obţinute de
cercetători [14,17].

Infl uenţă semnifi cativă asupra creşterii şi metabolismului microorganismelor
au factorii mediului de cultivare. Temperatura, pH-ul, aeraţia, durata procesului de
cultivare determină activitatea fi ziologică a microorganismelor şi acţionează asupra
compoziţiei biochimice a acestora [5,8,24,25].

Scopul cercetărilor expuse în lucrare constituie aprecierea infl uenţei diferitor fac-
tori de cultivare asupra biosintezei β-glucanilor la tulpina Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20 în vederea elaborării procedeelor biotehnologice avantajoase.

Materiale şi metode
Obiect de studiu. A fost cercetată tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae

CNMNY-20 selectată ca producător de β-glucani [6].
Medii de cultură. Pentru inoculare s-a utilizat mediul : must de bere [3], mediul

de fermentare optimizat R-ZZ cu următoarea compoziţe, (g L -1 ): zaharoză - 37,0,
(NH

4
)

2
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4
•7H

2
O - 0,7; NaCl - 0,5; Ca(NO
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de zinc – 0,00816; autolizat de levuri - 10 ml; apă potabilă - 1 L; pH - 5,0-6,0 [7]; în
calitate de mediu de fermentare a fost utilizat mediul Rieder: 30,0 g/l glucoză; 3,0 g/l
(NH

4
)

2
SO

4
; 0,7 g/l MgSO

4
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10 ml autolizat de drojdii; apă potabilă 1 l; pH- 5,0-6,0 [3]. Condiţii de fermentare. În
mediul de fermentare au fost introduse 5 ml inocul (2x106 celule/ml), numărul de ce-
lule se determină prin măsurarea densităţii optice (DO) la lungimea de undă λ=600nm
[22]. Cultivarea tulpinii de levuri s-a realizat în baloane Erlenmeyer cu capacitate de
0,25...1,00 L ce conţineau 0,05...0,20 L mediu de cultură, pe agitator rotativ (200 rpm),
la temperatura de 250C, durata de cultivare în profunzime 120 ore.

Metodele de investigaţie. Biomasa levurilor s-a determinat gravimetric, după cen-
trifugare la 3000 g timp de 15 min, resuspendarea depozitului de celule cu apă distilată
sterilă, centrifugare repetată. Celulele de levuri s-au colectat, uscat la 105 0 C în etuvă
până la o greutate constantă, apoi biomasa s-a cântărit la balanţa AQT-250 (2005) [13].
Carbohidraţii totali în biomasa de levuri s-au determinat la spectrofotometrul PG T60
VIS Spectrophotometer, la lungimea de undă λ=620 nm cu utilizarea reactivului antron
şi D-glucozei în calitate de standard [10,11]. Determinarea conţinutului de β-glucani
s-a realizat gravimetric conform procedeului [27]. Conţinutul de oxigen s-a măsurat cu
Oximetrul portabil – Oxi-315i/SET 2B10-0011 (2008). Valorile pH-ului mediului au
fost determinate cu pH-316i MeBketten WTW, Germania (2008). Analiza statistică a
rezultatelor s-a efectuat cu ajutorul setului de programe Statistica 7.
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Rezultate şi discuţii
 Efectul temperaturii asupra biosintezei β-glucanilor la tulpina Saccharomyces

cerevisiae CNMN-Y-20. Este cunoscut că procesul de creştere al levurilor este deo-
sebit de sensibil la temperatură. Sub acţiunea temperaturii se modifi că durata etapelor
de dezvoltare a microorganismului – lag-fazei, fazei exponenţiale, fazei staţionare şi a
termenelor de manifestare a activităţii biochimice - biosintezei enzimelor, proteinelor
şi altor substanţe biologic active [4, 21]. La temperaturi extreme, mecanismele de
reglare ale celulei sunt afectate, astfel că randamentul producerii principiilor bioactive
se modifi că. De exemplu, la o tulpină pentru creşterea masei celulare este necesară o
anumită temperatură optimă, iar pentru producerea principiilor bioactive sunt necesare
alte valori de temperatură [20].

Glucanul este un polizaharid complex, prezent în peretele S. cerevisiae, format
dintr-un lanţ axial în care reziduurile de D - glucopiranoză au conexiuni prin catene
laterale cu β-(1-6) β-(1-3) (fi g.1) [16, 19, 23, 24, 28]. Diferite valori de temperatură pot
infl uenţa procesele de biosinteză a carbohidraţilor, în special a β-glucanilor, astfel prin
cultivarea dirijată a tulpinii de levuri se pot obţine glucani cu structură programată.

Figura 1. Relatări despre componentele majore polizaharidice ale peretelui celular
la Saccharomyces cerevisiae (după Lipke Peter N., et al., [19]).

Pentru selectarea valorilor de temperatură adecvate biosintezei β-glucanilor la
tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 s-a studiat infl uenţa a 4 regimuri ter-
mice – 15, 20, 25 300 C. Cultivarea s-a realizat submers în baloane Erlenmeyer cu volu-
mul de 100 ml pe agitator rotativ (200 r.p.m.). Probele au fost prelevate la 120 ore de
cultivare. Celule se recuperează prin centrifugare la 3000 g, timp de 15 minute. Ulterior
s-a determinat cantitatea de biomasă, de carbohidraţi totali şi β-glucani.

În rezultatul cercetărilor s-a stabilit, că temperatura optimă pentru multiplicarea ce-
lulelor este de 15...25°C la care tulpina timp de 120 ore acumulează o cantitate maximă
de biomasă. Majorarea temperaturi de cultivare până la 30ºC induce o încetinire a pro-
cesului de multiplicare a levurii (fi g. 2). Faptul poate fi  explicat prin creşterea esenţială,
la cultivare la temperaturi elevate, a concentraţiei compuşilor toxici (formelor active
a oxigenului: anionului superoxid (O

2
-), peroxidului de hidrogen (H

2
O

2
) şi radicalilor
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hidroxili (OH) în celulele de levuri. Formarea acestor compuşi duce la distrugerea
membranelor, denaturarea proteinelor şi ADN- ului şi moartea celulelor [9, 26 ].

Figura 2. Efectul temperaturii de cultivare asupra acumulării biomasei,
carbohidraţilor totali (a) şi β-glucanilor (b) la tulpina Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20.

Cu toate că tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN–Y-20 a manifestat activitate
maximală la cultivare în regimul de 30°C (fi g. 2), calculul pentru cantitatea netă de
β - glucani la 1 L mediu de cultură arată, că productivitate sporită a tulpinii (0,792 g/L)
poate fi  obţinută la cultivarea în regimul de 25 0 C (fi g. 2b).

Infl uenţa oxigenului dizolvat în mediu asupra biosintezei β-glucanilor la tulpina
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. Unul din factorii decisivi ai procesului de
dezvoltare a microorganismelor aerobe este alimentarea cu oxigen. Necesarul de oxigen
pune problema dizolvării acestuia în mediu cu o viteză care să corespundă cerinţelor
față de oxigen ale microorganismului afl at la o viteză maximă de creştere. Viteza de
solvire a oxigenului depinde de temperatură, de concentraţia unor componente ale me-
diului, în special al zaharurilor. Numeroase investigaţii efectuate de cercetători având
ca obiect de studii microorganismele au evidenţiat că la concentraţii mari de zahăr,
inhibiţia creşterii se datorează stresului osmotic ce infl uenţează procesele legate de
difuzie şi deshidratare. Pe de altă parte, pornind de la aceeaşi cantitate de glucoză, dar
în condiţiile unei oxigenări puternice, se produce o cantitate mult mai mare de celule
decât în condiţii de oxigenare redusă [20]. Prezenţa unei concentraţii mari de glucoză,
în condiţiile unei oxigenări puternice, duce la inhibarea sintezei citocromilor a, b, c şi,
ca urmare, la represia respiraţiei celulare. Aceasta afectează metabolismul celulelor,
deoarece NADH acumulat inhibă sistemul piruvat dehidrogenazic, ceea ce determină
încetarea activităţii ciclului Krebs, represia fosforilării oxidative, inhibarea producerii
de ATP şi afectarea transportului transmembranar al glucozei [20]. Acest efect prezintă
o importanţă deosebită în performanţa proceselor biotehnologice.

Pornind de la aceste premise, cercetările experimentale ulterioare s-au axat pe elu-
cidarea efectelor infl uenţei gradului de aerare a mediului de cultivare asupra biosintezei
β-glucanilor la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. Tulpina a fost cultivată
pe mediul nutritiv R-ZZ optimizat. Infl uenţa oxigenului dizolvat asupra procesului de
biosinteză s-a urmărit în condiţii de cultivare pe agitator (200 r.p.m.) şi staţionar la
temperatura de 250 C, durata de cultivare -120 ore.
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Gradul de aerare, în condiţiile cultivării submerse în baloane Erlenmeyer, a fost
modifi cat prin varierea volumului baloanelor: 1) baloane cu capacitatea 0,25 L ce
conţin 0,15 L mediu nutritiv, 2) baloane cu capacitatea 0,50 L ce conţin 0,15 L mediu
nutritiv, 3) baloane cu capacitatea 0,75 L ce conţin 0,15 L mediu nutritiv, 4) baloane cu
capacitatea 1,0 L ce conţin 0,150 L mediu nutritiv. Ca martor a servit aceleaşi variante
cultivate staţionar.Rezultatele variaţilor conţinutului de oxigen molecular determinat la
120 ore de cultivare sunt refl ectate în fi gura 3.

Figura 3. Conţinutul de oxigen molecular în variantele experimentale şi de control
la cultivarea tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 (1 - baloane cu capacitatea
0,25 L, 2 - baloane cu capacitatea 0,5 L, 3 - baloane cu capacitatea 0,75 L, 4 - baloane cu
capacitatea 1,0 L).

Cercetările au demonstrat că la cultivarea tulpinii în condiţii de agitare conţinutul
de biomasă, carbohidraţi şi β-glucani este semnifi cativ mai mare comparativ cu cel
obţinut în condiţii de staţionare, în care conţinutul de oxigen este redus şi constituie
3,4...9,8 mg/L (fi g.4-5). Pentru multiplicare şi biosinteza carbohidraţilor, inclusiv a
β-glucanilor este optimă cultivarea tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în
baloane cu capacitatea de 0,75-1,0 L, gradul de aerare fi ind mai mare (81,3...83,3 mg
O

2
/L), graţie faptului că se măreşte suprafaţa de contact al fazei lichide cu aerul. În

aceste condiţii conţinutul de β-glucani constituie 0,674 g/L mediu de cultură, faţă de
0,424 g/L calculat în varianta cultivării staţionare (fi g. 5).

Infl uenţa duratei de cultivare a Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 asupra
biosintezei β-glucanilor. În baza studiului bibliografi c s-a constatat că sinteza unui anu-
mit produs la levuri este asociată cu fazele de dezvoltare. Din aceste considerente este
important de a stabili pentru tulpina selectată relaţiile dintre procesul de multiplicare şi
biosinteză a β-glucanilor în dinamică.

Cercetările au fost efectuate la cultivarea tulpinii pe mediul nutritiv optimizat
R-ZZ la temperatura de 25 0C, pe agitator rotativ (200 r.p.m.) şi concentraţia 0

2
de la

80,3....85,0 mg/L, durata cultivării - 7 zile. La fi ecare 24 ore de cultivare au fost prel-
evate probe pentru a stabili acumularea biomasei celulare, conţinutul de carbohidraţi
totali şi de β-glucani.

Datele ce refl ectă dinamica acumulării biomasei, carbohidraţilor totali şi β-glucanilor
de către tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 sunt prezentate în fi gura 6.
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Figura 4. Efectul gradului de aerare asupra acumulării biomasei (a) şi carbohidraţilor
totali (b) la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20.

Figura 5. Efectul gradului de aerare asupra acumulării β-glucanilor la tulpina Sac-
charomyces cerevisiae CNMN-Y-20. 1) baloane cu capacitatea 0,25 L, 2) baloane cu ca-
pacitatea 0,50 L, 3) baloane cu capacitatea 0,75 L, 4) baloane cu capacitatea 1,0 L.

Figura 6. Dinamica acumulării biomasei, carbohidraţilor totali (a) şi β-glucanilor
(b) la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20.

S-a constatat că acumularea biomasei este intensă în primele 48 ore de culti-
vare, după care acest proces se stabilizează şi după 72 ore de la începutul procesu-
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lui de dezvoltare se intensifi că acumularea de glucide în celule (Fig. 6a). Majorarea
conţinutului de carbohidraţi în biomasă în faza respectivă de dezvoltare a levurilor,
poate fi  explicată prin diminuarea conţinutului de azot în mediu, fapt ce duce la sto-
parea proceselor de multiplicare şi biosinteza active a componentelor celulare şi poate
fi  considerată o adaptare la conţinutul mediului nutritiv. Aceste date corelează cu datele
altor autori [17].

O acumulare semnifi cativă a β-glucanilor în peretele celular la tulpina Saccha-
romyces cerevisiae CNMN-Y-20 se produce peste cu 96 ore de cultivare submersă,
valori care practic nu se modifi că pe parcursul următoarelor ore de cultivare
(fi g. 6 b). Conţinutul maximal al β-glucanilor 0,559 g/L se observă la 120 ore de culti-
vare a levurii.

Infl uenţa pH-ului asupra proceselor de creştere şi biosinteză la microorganisme
este complexă. Într-un ciclu de cultivare, pH-ul optim în faza de creştere a masei celu-
lare are o valoare, iar în faza de sinteză a produsului o altă valoare. Deci, în cele două
etape tehnologice, trebuie asigurate valori optime diferite pentru pH. Din aceste con-
siderente, în timpul procesului de creştere este necesar ca pH mediului de cultură să fi e
permanent monitorizat.

Modifi carea pH-ului mediului de cultivare iniţial 5,5 observat pe durata creşterii
tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 este refl ectată în fi gura 7.

Figura 7. Modifi carea pH-ului mediului de cultivare pe durata ciclului vital al Sac-
charomyces cerevisiae CNMN-Y-20 pe mediul R-ZZ.

S-a constatat că levura posedă un puternic mecanism de reglare a pH-ului me-
diului de cultură. Stabilizarea valorilor pH-ului se produce după 48 ore de cultivare.
Conţinutul maximal de biomasă determinat în primele 48 ore de cultivare (fi g. 6) poate
fi  caracterizat ca unul pozitiv deoarece la etapele ulterioare de dezvoltare, când pH me-
diului de cultivare scade, se înlătură posibilitatea de contaminare bacteriană.

Microbiologia şi Biotehnologia



123

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(320) 2013

Astfel, ca rezultat al studiului efectuat asupra infl uenţei diferitor parametri de cul-
tivare a levurii, s-a stabilit că temperatura favorabilă pentru producerea β-glucanilor
este de 250C, valoarea optimă a concentraţiei oxigenului solvit în mediul de cultură
– 81,3..83,3 mg/L, durata optimă de cultivare a tulpinii Saccharomyces cerevisiae CN-
MN-Y-20 este 120 ore.

Cercetările de optimizare a condiţiilor de cultivare au permis de a elabora un pro-
cedeu efi cient de producere a β-glucanilor, având ca obiect biotehnologic tulpina Sac-
charomyces cerevisiae CNMN-Y-20.

Procedeul de sporire a conţinutului de β-glucani se desfăşoară în modul următor:
se prepară mediul nutritiv R-ZZ cu următoarea componenţă (g L-1 ): zaharoză - 37,0;
(NH

4
)

2
SO

4
 - 3,0 ; MgSO

4
•7H

2
O - 0,7; NaCl - 0,5; Ca(NO

3
)

2
- 0,4; KH

2
PO

4
- 1,0; acetat

de zinc – 0,00816;, autolizat de drojdii - 10 ml; apă potabilă - 1 L; pH - 5,0-6,0. În
mediul preparat se introduce inoculumul (celule de levuri cultivate pe must de malţ cu
vârsta de 48 ore). Materialul semincer (2x106 celule/ml), se introduce în cantitate de 5%
din volumul mediului nutritiv şi se cultivă pe agitator (200 r.p.m.), la temperatura de 25
0C, valoarea optimă a concentraţiei oxigenului solvit - 81,3..83,3 mg/L, pe parcursul a
124 ore. Biomasa se colectează prin centrifugare, se supune autolizei urmată de efectu-
area analizelor biochimice de rigoare şi standardizarea bioprodusului după conţinutul
de β-glucani. Pentru comparaţie, s-au efectuat cercetări de cultivare a tulpinii de levuri
şi cu aplicarea procedeului cunoscut de multiplicare industrială a drojdiilor, în care s-a
utilizat mediul de fermentaţie Rieder [3]. Rezultatele sunt refl ectate în tabelul 1.

Tabelul 1. Indicii bioproductivi ai tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 la
cultivare cu aplicarea diferitor procedee.

Indici bioproductivi Procedeu nou
Procedeu
cunoscut

Avantajul pro-
cedeului nou, %

Biomasa uscată, g/L 2,18 ± 0,38 2,09±0,03 4,3

Carbohidraţi totali, % la B.U. 37,65± 2,88 35,38±0,34 6,4

Β-glucani, % la B.U. 28,74±0,96 22,36±0,57 28,5

Β-glucani, g/L mediu de cultură 0,620±0,086 0,467±0,02 32,8

Astfel, conform rezultatelor analizate, putem constata că procedeul elaborat, care
are la bază parametrii optimizaţi pentru activitatea fi ziologică a tulpinii Saccharomy-
ces cerevisiae CNMN-Y-20, asigură obţinerea a 2,18±0,38 g/L biomasă uscată, care
conţine 28,74±0,96 % la B.U. β-glucani. Cantitatea netă de β-glucani obţinută la apli-
carea acestui procedeu este de 0,620±0,086 g/L mediu de cultură.

Procedeul standard cu utilizarea mediului clasic Rieder permite producerea a
2,09±0,03 g/L biomasă uscată ce conţine 22,36±0,57 % la B.U. β-glucani. Cantitatea
netă de β-glucani obţinută la aplicarea acestui procedeu este de 0,467±0,02 g/L mediu
de cultură. Avantajul procedeului elaborat constă în producerea cu 32,8 % mai mult
β-glucani la 1 L mediu de cultură.

Cercetările realizate confi rmă superioritatea rezultatelor faţă de cele expuse în
studiile în care se indică în peretele celular al Saccharomyces cerevisiae prezenţa a
5,24...7,9% sau 7,1...12,7% β-glucani [1, 2, 12].

Microbiologia şi Biotehnologia



124

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(320) 2013

Prin urmare, putem afi rma că procedeul elaborat de reglare a biosintezei β-glucanilor
în biomasa de drojdie permite de a obţine cantităţi considerabile ale asectui compus cu
valoare fi ziologică înaltă. Datorită simplităţii etapelor de realizare, procedeul de sinteză
orientată a β-glucanilor de către tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 poate
fi  încadrat cu succes în fl uxurile tehnologice de producere industrială.

Concluzii
1. Condiţiile optimale pentru biosinteza β-glucanilor la tulpina Saccharomyces cer-

evisiae CNMN-Y-20, cultivată pe mediul R-ZZ sunt: temperatura de 25 °C, gradul de
aerare 81,3...83,3 mg/L, durata de cultivare submersă 96-120 ore.

2. Investigaţiile de selectare a condiţilor de cultivare a levurii Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20 au permis elaborarea unui procedeu efi cient de producere a
β-glucanilor. Avantajul procedeului se exprimă în obţinerea a 0,620 g/L β-glucani sau
cu 32,8% mai mult comparativ cu procedeul cunoscut.
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