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Introducere

Utilizarea metodelor de conservare de lungă durată a microorganismelor include 
în sine deshidratarea celulei care duce la distrugerea parţială sau totală a acesteia. Ca 
rezultat al leziunilor obţinute o parte din microorganisme mor, iar viabilitatea celor 
rămase variază de la 90-99% până la sutimi de procent [5 -7, 9].

 Scăderea viabilităţii microorganismelor supuse conservării (lio lizarea, uscarea, 
crioconservarea ş.a.) este cauzată inclusiv de formarea radicalilor liberi. Unii autori 
consideră că apariţia lor este determinată de schimbarea raportului dintre diferite forme 
ale apei din celulă cât şi de distrugerea lanţurilor polipeptidice [8-10; 16]. Conform altor 
opinii radicalii liberi se formează în procesul reacţiilor de oxidare [1-4, 9]. Radicalii 
liberi şi produsele oxidării lipidelor, interacţionează cu componentele celulei, ceia ce 
duce la apariţia leziunilor şi scăderea viabilităţii acestora. 

Un moment foarte important în procesul de păstrare a microorganismelor este 
alegerea condiţiilor şi mediilor de revitalizare a tulpinilor după conservarea prin 
lio lizare. Beker ş. a. [9] au demonstrat că, procesul de revitalizare a culturilor din 
starea de anabioză constă din 3 etape: 1) rehidratarea – îndestularea celulei cu apă (de 
la 10 minute până la câteva ore). La această etapă o parte din componentele celulei îşi 
recapătă forma iniţială. Pentru rehidratarea culturilor lio lizate este utilizat, de regulă 
mediul lichid optim pentru cultura dată sau apa distilată [8, 9-12]; 2) revitalizarea – 
durata acestei perioade depinde de caracterul şi gradul de lezare a celulelor în timpul 
lio lizării, cât şi a întregii perioade de conservare. În perioada de revitalizare a tulpinilor 
după o stare îndelungată de anabioză are loc biosinteza moleculelor noi în locul celor 
lezate; compensarea funcţiei structurilor lezate prin mecanismele de rezervă; distrugerea 
şi izolarea structurilor lezate parţial; restabilirea structurilor lezate [13-16]; 3) creşterea 
şi înmulţirea celulelor - la această etapă are loc restabilirea efectivului culturii în baza 
celulelor viabile rămase. Durata acestei perioade depinde atât de mediul de revitalizare 
cât şi de condiţiile de cultivare.

După reactivare microorganismele sunt cultivate pe medii agarizate în condiţii 
optime de creştere şi dezvoltare. Este necesar ca mediul de cultivare să conţină toate 
elementele necesare pentru dezvoltarea culturii date, cum ar   aminoacizii, carbonul, 
fosforul, microelementele ş.a.

Datele bibliogra ce ne indică asupra faptului că tulpinile de microorganisme, 
indiferent dacă au suferit sau nu schimbări în timpul conservării,  ind revitalizate într-
un mediu favorabil îşi restabilesc foarte repede sistemul enzimatic şi structura celulară 
[9-12, 15]. 

Culturile ce au fost supuse lio lizării, crioconservării, uscării şi altor metode de 
conservare îşi restabilesc totalmente proprietăţile după 2-3 pasaje pe medii agarizate. 
Scopul cercetărilor expuse în acest articol a constat în selectarea mediilor optime 
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de revitalizare a tulpinilor lio lizate de micromicete din Colecţia Naţională de 
Microorganisme Nepatogene.

Materiale şi metode

Ca obiect de studiu au servit culturile lio lizate de micromicete din Colecţia 
Naţională de Micoorganisme Nepatogene din genul Aspergillus (3 tulpini), Penicillium 
(3 tulpini), Fusarium (6 tulpini), Trihoderma (1 tulpină), Alternaria (1 tulpină). În 
calitate de medii de revitalizare au fost testate: apa distilată, malţul 7B şi mediul Czapek 
fără geloză cu următoarea componenţă, g: zaharoză – 30, NaNO

3
 – 2; K

2
HPO

4
 – 1; 

MgSO
4

. 7H
2
O – 0,5; KCl – 0,5; FeSO

4
. 7H

2
O – 0,01; pH – 7.

Revitalizarea a decurs în următoarele etape:
deschiderea  olei;ь 
adăugarea la conţinutul  olei a 2 ml mediu de revitalizare;ь 
incubarea timp de 1 oră la temperatura de 28ь oC;
pasajul a 3-4 picături din conţinutul  olei în cutii Petri pe medii agarizate malţ-ь 

agar şi Czapek;
incubarea la temperatura de 28ь oC timp de 14 zile;
studiul proprietăţilor culturale şi morfologice (forma, culoarea, diametrul ь 

coloniilor, creşterea şi sporularea acestora) [17]. Viabilitatea culturilor după un an de 
la lio lizare a fost determinată prin metoda Lusta, Fihte [18].

Rezultate şi discuţii

Cercetările efectuate au demonstrat, că viabilitatea tulpinilor a rămas practic la 
acelaşi nivel după un an de păstrare ca imediat după lio lizare, cu excepţia tulpinilor 
din genul Fusarium, viabilitatea cărora a scăzut considerabil (tab.1).

 Pentru revitalizarea tulpinilor lio lizate de micromicete s-a dovedit a   important 
atât mediul lichid de revitalizare a culturii, cât şi mediul solid de cultivare ulterioară a 
ei.

A fost stabilit, că indiferent de mediul de revitalizare, culturile cresc şi sporulează 
mai intens pe mediul agarizat malţ-agar decât pe mediul solid Czapek. În  g. 1-4 
sunt prezentate culturile Penicillium expansum, Penicillium verrucosum, Aspergillus 
alliaceus, Fusarium culmorum revitalizate în diferite medii şi cultivate pe malţ şi pe 
mediul solid Czapek. Deoarece cele mai multe rezultate au fost obţinute la cultivarea 
culturii revitalizate pe malţ, prezentăm rezultatele referitoare la descrierea coloniilor şi 
tipul creşterii şi sporulării culturilor revitalizate în diferite medii şi cultivate pe mediul 
malţ-agar (tab.2).

În ceia ce priveşte mediul de revitalizare cel mai efectiv s-a dovedit a   mediul 
Czapek fără geloză, care asigură o creştere, dezvoltare şi sporulare mai intensă a 
tulpinilor luate în studiu. Culturile revitalizate în mediul cu malţ şi în apă distilată se 
dezvoltă mai lent. După cum se vede din tabelul 2. forma şi culoarea coloniilor nu sunt 
in uenţate de mediul de revitalizare, dar se observă o viteză de dezvoltare diferită. 
Astfel, diametrul coloniilor, creşterea şi sporularea acestora sunt mai sporite în cazul 
revitalizării cu mediul Czapek fără geloză decât cu extras de malţ sau apă distilată, 
excepţie făcând doar tulpinile Aspergillus niger 412 şi Fusarium sporotrichiela 846 
pentru care mediul cu extras de malţ este la fel de favorabil.
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Tabelul 1. Viabilitatea tulpinilor de micromicete lio lizate după 1 an de păstrare

Nr.d/o Tulpina
% viabilităţii

Îndată după lio lizare După 1 an de păstrare

1 Aspergilus niger 13,4 x 1010 9,5x1010

2 Aspergilus  avus 19,4 x 1010 19,0x1010

3 Aspergilus alliaceus 10,2 x 1010 7,9x1010

4 Trihoderma lignorum 10,2 x 1010 9,6x1010

5 Penicillium expansum 14,0 x 1010 13,0x1010

6 Penicillium verrucosum 11,0 x 1010 10,1x1010

7 Penicillium corylophilum 71,0 x 1010 65,0x1010

8 Fusarium sporotrichiela 20,0 x 108 15,0x108

9 Fusarium oxysporum 40,0 x 108 32,0x106

10 Fusarium moniliforme 35,8 x 1010 12,0x108

11 Fusarium gibbosum 41,0 x 1010 25,0x108

12 Fusarium nivale 7,2 x 1010 12,0x108

13 Fusarium culmorum 3,1 x 1010 5,0x108

14 Alternaria alternata 37,2 x 1010 16,0x1010

Fig.1. Regenerarea culturii Penicillium 
expansum 

Fig.2. Regenerarea culturii Penicillium 
verrucosum

Fig.3. Regenerarea tulpinii Aspergillus 
alliaceus

Fig.4. Regenerarea tulpinii Fusarium 
culmorum

1. cultură pe malţ-agar revitalizată în mediul Czapek, 2. cultură pe malţ-agar revitalizată în 
malţ , 3. cultură pe mediul solid Czapek revitalizată în mediul Czapek, 4. cultură pe malţ-agar 
revitalizată în apă distilată



111

Tabelul 2. Dezvoltarea culturilor lio lizate în dependenţă de mediul de revitalizare 
cultivate pe mediul malţ-agar

Nr Cultura
Mediul de 
revitalizare

Culoare 
colonii

Forma 
colonii

Ǿ colon. 
(cm)

Creştere
Sporu-
larea

1
Aspergillus 

 avus

Apă distilată

Cafenie
Sferică, 
plată, 

catifelată

1-2 + +

Malţ 2-3 ++ ++

m. Czapek 2-3 +++ +++

2
Aspergillus 
alliaceus

Apă distilată Galben-
deschisă 

Sferică 
bombată

1-2 + +

Malţ 2-3 +++ ++

m. Czapek 2-4 +++ +++

3
Aspergillus 

niger

Apă distilată

Neagră
Sferică, 
alungită, 
catifelată

3-4 ++ ++

Malţ 4-5 +++ +++

m. Czapek 4-5 +++ +++

4
Penicillium 
expansum

Apă distilată Verzuie-
cenuşie

Sferică 
puţin 

bombară

2-3 ++ ++

Malţ 2-3 ++ ++

m. Czapek 2-4 +++ +++

5
Penicillium 

corylophilum

Apă distilată Albas-
tru-

verzui

Sferică, 
ridată şi 
catifelată

2-3 ++ ++

Malţ 2-3 ++ ++

m. Czapek 2-3 +++ +++

6
Penicillum 
verrucosum

Apă distilată Galben
-verzui

Sferică, 
plată, 

uniformă

2-3 ++ ++

Malţ 2-3 ++ ++

m. Czapek 2-4 +++ +++

7
Fusarium 

sporotrichiel

Apă distilată

Albă
Sferică , 
bombată

2-3 ++ ++

Malţ 3-4 +++ +++

m. Czapek 3-4 +++ +++

8
Fusarium 

oxysporum

Apă distilată

Roz-alb
Sferică, 
bombată

2-3 ++ +

Malţ 3-4 +++ ++

m. Czapek 3-4 +++ +++

9
Fusarium 

moniliforme

Apă distilată

Albă
Sferică, 
bombată

3-4 ++ ++

Malţ 3-4 +++ ++

m. Czapek 3-4 +++ +++

10
Fusarium 
gibbosum

Apă distilată
Crem-

Cafenie

Sferice, 
la nigloc 

crater

3-4 + +

Malţ 3-4 ++ ++

m. Czapek 3-4 +++ +++

11
Fusarium 

nivale

Apă distilată

Albă

Sferică , 
alungită, 
catifelată 

2-3 + +

Malţ 3-4 ++ ++

m. Czapek 3-4 +++ +++

12
Fusarium 
culmorum

Apă distilată Roză Sferică 
în centru 
bombată

2-3 + +

Malţ Slab-roz 3-4 +++ ++

m. Czapek Cafen. 3-4 +++ +++
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Tabelul 2. Continuare

13
Trihoderma 

lignorum

Apă distilată

Albă
Sferică, 
bombată 

3-4 + +

Malţ 4-5 ++ ++

m. Czapek 4-5 +++ ++

14
Alternaria 
alternata

Apă distilată

Albă

Sferică, 
alungită, 
uniformă

2-3 + +

Malţ 3-4 ++ ++

m. Czapek 3-5 +++ +++
Notă: + - slabă; ++ – moderată; +++ – bine 

Studiul particularităţilor morfo-culturale ale tulpinilor lio lizate de micromicete 
după 2-3 pasaje pe medii agarizate indiferent de mediul de revitalizare, indică asupra 
stabilităţii acestor caractere la aplicarea metodei date de păstrare (tab. 3).

Tabelul 3. Particularităţile morfo-culturale ale tulpinii Aspergillus alliaceus lio lizate 
şi revitalizate cu diferite medii în dependenţă de numărul pasajelor de cultivare.

Nr. 
pasaj.

Mediul de 
revitalizare

Caracterul coloniilor

culoarea Forma
Ǿ coloniilor,

(cm)
Creşterea Sporularea

  1

Apă distilată Galben 
deschis

Sferică, 
bombată

1 – 2 + +

Malţ 2 – 3 +++ ++

m.Czapek 2 – 4 +++ +++

  2

Apă distilată Galben
deschis

Sferică, 
bombată

2 – 3 ++ ++

Malţ 2 – 4 +++ +++

m. Czapek 3 – 5 +++ +++

  
  3

Apă distilată Galben 
deschis

Sferică, 
bombată

4 – 6 ++++ ++++

Malţ 5 – 6 ++++ ++++

m. Czapek 5 – 6 ++++ ++++

Notă: + - slabă; ++ – moderată; +++ – bine , ++++ - foarte bine

Fig.5 Fusarium culmorum.

După cum se vede din  g.5, forma, mărimea şi culoarea coloniilor tulpinii Fusarium 
culmorum cultivată pe mediul malţ-agar după 3 pasage, nu diferă la aplicarea diferitor 
medii de revitalizare (apă distilată, m/a-malţ-agar, c-Czapek). 
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Concluzii:

Mediu optim pentru revitalizarea culturilor fungice lio lizate este - mediul 1. 
lichid Czapek cu următoarea componenţă (g/l): zaharoză – 30g, NaNO

3 
- 2g, K

2
HPO

4
 – 

1g, MgSO
4
•7H

2
O – 0,5 g, KCl – 0,5 g, FeSO

4
•7H

2
O – 0,01 g, pH=7.

În calitate de mediul optim de cultivare a tulpinilor lio lizate după revitalizare 2. 
se propune mediul malţ-agar.

După 2-3 pasage tulpinile ce au fost lio lizate îşi restabilesc de nitiv 3. 
proprietăţile culturale şi morfologice indiferent de mediul de revitalizare.
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