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Sterolii sunt efectori biologici importanţi, ce participă în multe procese fiziologice  
(răspunsul imun, reglarea tonusului muscular şi vascular, etc.) care au loc în organism 
şi în reacţiile biochimice din celule. În baza ergosterolului, unul din componentele de 
bază a lipidelor, pot fi sintetizaţi mai mulţi compuşi, inclusiv şi cu activitate hormonală 
sau D-vitaminică [1,5,6]. Vitamina D joacă un rol important în asigurarea organismului 
cu calciu, în primul rând, prin participare în procesele de asimilare a calciului din 
sursele alimentare. Este binecunoscut că insuficienţa vitaminei D2 în organism duce la 
dereglări în procesele de formare a oaselor. Vitaminele grupei D se deosebesc de alte 
vitamine ce nu se sintetizează în organismul uman, dar se utilizează sub formă integră. 
Vitaminele liposolubile ale grupei D2  se formează din ergosterol la iradierea drojdiilor 
cu raze ultraviolete (260 – 285 nm) [7,8].  

Actualmente, preparatele sterolice, solicitate în medicină, cosmetologie, 
veterinărie, etc., sunt importate la un preţ destul de înalt, ceea ce determină necesitatea 
efectuării cercetărilor de evidenţiere a surselor competitive de ergosterol. Preparatele 
sterolice obţinute în baza obiectelor microbiologice prin metode biotehnologice sunt 
mai avantajoase datorită sinecostului redus. 

 Reieşind din cele expuse, ne-am propus drept scop de a efectua cercetări privind 
potenţialul de sinteză a sterolilor de către drojdii şi a selecta tulpini ce prezintă interes 
pentru tehnologiile industriale.

MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE

Obiect de cercetare. 

În  studiu au fost luate 6 tulpini de drojdii din clasa Hemyascomycetes (drojdii 
ascosporogene), reprezentate prin genul Saccharomyces şi 19 tulpini din clasa 
Blastomycetes (drojdii imperfecte),  din genurile Rhodotorula şi Candida. Culturile 
sunt păstrate în Colecţia Laboratorului Oleobiotehnologie şi Colecţia Naţională de 
Microorganisme Nepatogene.  

Metode de cercetare 

 Pentru cultivarea drojdiilor a fost utilizat mediul nutritiv: must de bere lichid şi 
agarizat. Determinarea productivităţii drojdiilor s-a efectuat conform metodei descrise 
în literatură  [10]. 

Extragerea lipidelor din biomasă s-a efectuat după metoda Bligh, Dyer [2] 
şi procedeul nou elaborat de către noi [4]. Determinarea componenţei calitative şi 
cantitative a lipidelor şi sterolilor s-a efectuat prin cromatografierea în strat subţire şi 
densitometrie  [9] cu utilizarea martorilor standard.

Caracterele morfologice, culturale şi fiziologice au fost studiate în conformitate 
cu cerinţele descrise în publicaţiile de specialitate [3].



108

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Tradiţional, ergosterolul se obţine din biomasa drojdiilor de panificaţie şi 
bere, mai rar din drojdiile de vin sau miceliul ciupercilor – deşeuri ale producerii 
acizilor organici şi antibioticilor [6,7]. Conform datelor din literatura de specialitate 
producători performanţi de ergosterol sunt drojdiile din genul Saccharomyces  care 
conţin în jur de 12,3...31,5% steroli din suma fracţiilor de lipide sintetizate. În paralel 
cu  saharomicetele, în calitate de surse de perspectivă a sterolilor se precaută şi biomasa 
drojdiilor din genurile Candida şi Rhodotorula, care conţine până la 8,5...11,0 %  steroli 
(Tab.1) [11].  

Tabelul 1. Productivitatea, conţinutul de lipide şi steroli la drojdiile din genul 
saccharomyces, candida, rhodotorula	(conform  [11])

Tulpina de drojdii Productivitatea,
 g/l B.U.

Lipide, 
% în B.U.

Steroli, 
% din suma 

lipidelor

Saccharomyces elipsoides y-24 4,2 8,7 19,9
Saccharomyces cerevisiae  a nex. 2,1 9,4 12,3
Saccharomyces cerevisiae  L. His 0,9 11,3 16,8
Saccharomyces cerevisiae  y-26 7,2 15,3 21,5
Saccharomyces cerevisiae  7,8 14,0 -
Saccharomyces vini 348 DV   7,0 11,3 -
Candida utilis и -33 16,6 14,4 -
Candida tropicalis Л-2k 14,4 13,8 8,5
Candida humicola 6 10,9 25,2 -
Rhodotorula glutinis 25 11,4 25,9 8,6
Rhodotorula gracilis 813/5 13,6 31,7 -
Rhodotorula glutinis T-2 10,2 18,2 11,0

Screening-ul preliminar a 25 tulpini de drojdii din genurile Saccharomyces, 
Candida şi Rhodotorula a demonstrat, că toate tulpinile cercetate posedă activitate 
oleogenă sporită. Din clasa Hemyascomycetes s-a evidenţiat tulpina Saccharomyces  
carlsbergensis–B, izolată din cultura de drojdii de bere comercializată, a cărui 
productivitate constituie 6,33±0,18 g/l B.U. şi care acumulează  până la 12,5±2,3 
g/100g B.U de lipide   (tab. 2).

Studiul efectuat asupra tulpinilor din clasa Blastomycetes a evidenţiat o 
productivitate ce variază de la 2,87±0,98 g/l B.U. (Rhodotorula glutinis CNMN-Y-08) 
la 11,68±3,84 g/l B.U. (Candida pelliculosa CNMN-Y-27  -01). Variaţiile conţinutului 
de lipide se încadrează în limitele 10,06±1,81 g/100 g B.U (Candida rugosa CNMN-
Y–23 -67) şi 25,97±9,52 g/100 g B.U. de lipide  (Candida pelliculosa CNMN-Y-27   
-01) (tab.3).
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Tabelul 2. Productivitatea şi conţinutul de lipide în biomasa drojdiilor din clasa 
heMYAscoMYceTes

Nr. Specia de drojdii 
Productivitatea, 

g/l B.U.
X 1±X 2

Lipide,
g/100g B.U.

X 1±X 2

1 Saccharomyces  cerevisiae CNMN-Y-11  6,39±0,3 10,93±2,7
2 Saccharomyces cerevisiae  PM 7,47±0,2 9,0±1,0
3 Saccharomyces  carlsbergensis –B 6,33 ±0,18 12,5 ±2,3
4 Saccharomyces sp. VRC-5 3,76±0,12 5,55±0,11
5 Saccharomyces sp.  VAŞ 4,84±0,15 6,16±0,10
6 Saccharomyces  sp. VACh 4,0±0,14 4,06±0,12

Tabelul 3. Productivitatea şi conţinutul de lipide în biomasa drojdiilor din clasa 
BlAsToMYceTes.

Specia de drojdii 
Productivitatea, 

g/l B.U.
X 1±X 2

Lipide,
 g/100g B.U.

X 1±X 2 

1 Canida tropicalis CNMN-Y-21– 303 5,74±3,71 16,96±0,22
2 Candida utilis – CNMN-Y-22 -74 5,86±2,05 15,56±2,48
3 Candida utilis – CNMN-Y-24  - 322 6,27±1,65 13,76±2,92
4 Candida rugosa CNMN-Y–23 -67 3,98±0,69 10,06±1,81
5 Candida albicans CNMN-Y-25 5,78±4,17 12,17±7,66
6 Candida diddensis – CNMN-Y-26 -1446 6,22±2,36 21,70±5,93
7 Candida pelliculosa CNMN-Y-27   -01 11,68±3,84 25,97±9,52
8 Rhodotorula glutinis CNMN-Y-08 2,87±0,98 24,89±3,25
9 Rhodotorula rubra CNMN-Y-09 2,91±0,43 21,86±1,35
10 Rhodotorula mucilaginosa CNMN-Y-10 5,14±2,71 16,90±3,40
11 Rhodotorula gracilis CNMN-Y-1/3 10,09±1,15 18,69±4,92
12 Rhodotorula gracilis CNMN-Y-1/4-04 9,12±4,80 18,67±2,30
13 Rhodotorula gracilis CNMN-Y-I/15 8,56±6,38 20,52±6,53

14 Rhodotorula gracilis CNMN-Y-II/6 8,56±4,68 20,06±7,09
15 Rhodotorula gracilis CNMN-Y-II/9 7,94±4,81 17,97±1,17
16 Rhodotorula gracilis CNMN-Y-III/5-05 11,07±3,89 22,10±3,10
17 Rhodotorula gracilis CNMN-YS-III/20-06 10,76±3,87 23,59±1,54
18 Rhodotorula gracilis CNMN-YS-IV/14 8,85±4,26 21,04±8,96
19 Rhodotorula gracilis CNMN-YS-V/12 10,22±4,42 15,14±1,47

Determinând conţinutul de steroli în biomasă,  am stabilit că  drojdiile de 
panificaţie şi bere conţin cantităţi mai sporite de aceste substanţe, comparativ cu tulpinile 
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din genurile Rhodotorula şi Candida. Un conţinut maximal de steroli s-a înregistrat 
pentru tulpina Saccharomyces  carlsbergensis B -  2,83% din B.U. (izolată din cultura 
de drojdii de bere), Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-11 -2,34% şi Saccharomyces 
cerevisiae  PM – 2,06% din BU (izolată din culturile de drojdii de panificaţie) ( Fig. 
1). Drojdiile de la vinificaţie Saccharomyces sp. VRC-5, Saccharomyces sp.  VAŞ  şi 
Saccharomyces  sp. VACh se caracterizează printrun conţinut mai mic de steroli -  
0,53...0,96 % din B.U.

Figura 1. Conţinutul de steroli în biomasa drojdiilor din clasa 
heMYAscoMYceTes.

1 - Saccharomyces  cerevisiae CNMN-Y-11, 2 - Saccharomyces cerevisiae  PM, 3- 
Saccharomyces   carlsbergensis B, 4 - Saccharomyces  sp. VRC-5, 5 - Saccharomyces  sp. VAŞ, 
6 - Saccharomyces  sp. VACh.

Drojdiile  genului Candida şi Rhodotorula  produc multe lipide, dar conţinutul  
de steroli (13,46% respectiv 13,14 % din suma fracţiilor lipidice)  nu-l  depăşeşte pe cel 
al drojdiilor de panificaţie sau bere (Fig. 2).

Analiza interdependenţei productivităţii şi  biosintezei sterolilor la culturile 
genului Saccharomyces a demonstrat că creşterea conţinutului de biomasă este însoţită 
de sporirea conţinutului de steroli în celulă. Coeficientul de corelaţie este pozitiv               
r =  + 0,846. Pentru culturile genurilor Candida şi Rhodotorula legătura între aceşti doi 
parametri este slabă r = + 0,13 şi respectiv r = + 0,11.

Pentru lucrările de selecţie este important de a evidenţia acele forme morfologice 
şi caractere fiziologo-biochimice care sunt specifice tulpinii cu însuşiri productive 
majore. În acest context, au fost efectuate cercetări de stabilire a particularităţilor morfo-
culturale şi fiziologo-biochimice pentru 5 tulpini din genul Saccharomyces. Ca rezultat 
al cercetărilor a fost descris aspectul coloniilor formate de către drojdii la cultivarea 
pe mediul agarizat şi lichid  cu malţ  de bere pentru Saccharomyces  carlsbergensis B, 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-11 şi Saccharomyces cerevisiae PM), iar pentru 
drojdiile de la vinificaţie Saccharomyces  sp.-VAŞ, Saccharomyces sp. - VRC-5 şi  
Saccharomyces  sp.-  VACH pe mediile cu malţ  de bere şi Rieder.
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 1- Canida tropicalis CNMN-Y-21– 303, 2 - Candida utilis – CNMN-Y-22-74, 3 - Candida 
utilis – CNMN-Y-24  - 322, 4 - Candida rugosa CNMN-Y–2 -67, 5 - Candida albicans CNMN-
Y-25, 6 - Candida diddensis – CNMN-Y-26 -1446, 7 - Candida pelliculosa CNMN-Y-27 -01, 
8  - Rhodotorula glutinis CNMN-Y-08, 9 - Rhodotorula rubra CNMN-Y-09, 10 - Rhodotorula 
mucilaginosa CNMN-Y-10, 11 - Rhodotorula gracilis CNMN-Y-1/3, 12 - Rhodotorula gracilis 
CNMN-Y-1/4-04, 13 - Rhodotorula gracilis CNMN-Y-I/15, 14 - Rhodotorula gracilis CNMN-
Y-II/6, 15 - Rhodotorula gracilis CNMN-Y-II/9, 16 - Rhodotorula gracilis CNMN-Y-III/5-05, 
17 - Rhodotorula gracilis CNMN-YS-III/20-06, 18 - Rhodotorula gracilis CNMN-YS-IV/14, 19 
- Rhodotorula gracilis CNMN-YS-V/12.

Figura 2. Conţinutul de steroli în biomasa drojdiilor din clasa BlAsToMYceTes
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Caracteristica particularităţilor fiziologo-biochimice a drojdiilor a inclus, în 
special, studierea capacităţii tulpinilor de a metaboliza diverse surse de carbon, azot, 
glucide. A fost studiată influenţa a 15 surse de carbon cu compoziţie chimică diferită: 
monozaharide – glucoza, galactoza, xiloza, arabinoza, rafinoza; dizaharide – maltoza, 
zaharoza, lactoza, sorbit; pentoze – L-arabinoza, D(+) - xiloza, L-ramnoza, D(+) 
tregaloza.  Rezultatele experimentale permit să concludem că tulpinile în studiu sunt 
capabile să asimileze diferite surse de carbon manifestând preferinţe specifice. 

În baza rezultatelor obţinute s-au întocmit pentru fiecare cultură paşapoartele 
specifice, în care sunt indicate particularităţile utile ale tulpinii, caracterele culturale, 
morfologice şi fiziologice, condiţiile şi componenţa mediilor pentru înmulţire. Culturile 
selectate au fost stocate în colecţia laboratorului Oleobiotehnologie ca perspectivi 
producători de steroli.

CONCLUZII:

1.  Screening-ul a 25 tulpini de drojdii a evidenţiat potenţialul variat de biosinteză 
a lipidelor şi sterolilor. Tulpinile din clasa Hemyascomycetes   izolate din culturile de 
drojdii de bere, panificaţie, vinificaţie prezintă interes atât ştiinţific pentru studierea 
legităţilor biosintezei ergosterolului,  cât şi practic ca  surse pentru obţinerea principiilor 
bioactive.

2. Tulpinile caracterizate prin potenţial superior de biosinteză a sterolilor 
Saccharomyces  carlsbergensis B (2,83%), Saccharomyces cerevisiae CNMN-
Y-11 (2,34%) şi Saccharomyces cerevisiae PM (2,06%)  au fost stocate în colecţia 
laboratorului Oleobiotehnologie ca perspectivi producători de steroli.

3. Pentru culturile de drojdii din clasa Hemyascomycetes   s-a evidenţiat o  
corelaţie pozitivă între productivitate şi biosinteza sterolilor (r =  + 0,846). Odată cu 
sporirea conţinitului de biomasă creşte şi conţinutul de steroli. Pentru culturile de 
drojdii din clasa Blastomycetes s-a relevat o  dependenţă slabă. Coeficientul de corelaţie   
constituie r =  + 0,13 (pentru culturile genului Candida) şi respectiv r =   + 0,11 (pentru 
culturile genului Rhodotorula).
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