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Referat
A fost demonstrat, că mediile de nutriţie King B şi bulion peptonat de carne, asigură
o densitate sufi cientă de celule nesesară unei liofi lizări reuşite a bacteriilor din genul
Pseudomonas. Au fost determinaţi parametrii optimi pentru liofi lizarea tulpinilor din
genul Pseudomonas. S-a stabilit, că utilizarea mediilor de protecţie, lapte degresat (LD)
+ zaharoză de 10,0% (Z 10%) şi succinatului de sodiu (Succ.Na) + zaharoză de 12,0%
(Z12%), a temperaturii de congelare  (-20oC), apoi revitalizarea cu apă distilată asigură
cea mai înaltă viabilitate a tulpinilor din genul Pseudomonas.
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Introducere
Tulpinile de microorganisme, utilizate în biotehnologie prezintă valoare comercia-

lă, de aceea problema menţinerii cît mai indelungate a proprietăţilor biosintetice şi celor
economic valoroase este permanent în atenţia savanţilor. Păstrarea microorganismelor
necesită utilizarea metodelor efi ciente de conservare şi monitorizarea permanentă al
efi cacităţii acestor metode. Diferite metode de conservare au avantajele şi dezavanta-
jele lor [4, 5, 9,14, 16, 18]. Verifi carea viabilităţii culturilor după păstrarea îndelungată
prin diferite procedee a arătat, că cele mai efi ciente  metode de păstrare sunt crioconser-
varea şi liofi lizarea, deoarece asigură un nivel destul de înalt de viabilitate şi activitate
de creştere [3, 6, 10, 17, 19-22].
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 Utilizarea preparatelor bacteriene în lupta cu insectele dăunătoare şi diverse mi-
coze, întâlnite la plantele agricole, prezintă şi astăzi un interes deosebit. Unele din cele
mai cunoscute preparate cu acţiune entomo- şi fi topatogenă sunt obţinute din bacteriile
ce aparţin genurilor Bacillus şi Pseudomonas. În cadrul Colecţiei Naţionale de Micro-
organisme Nepatogene avem peste 20 tulpini din aceste grupuri taxonomice, o parte din
ele fi ind cunoscute pentru activitatea lor antimicrobiană. Conservarea de lungă durată
al acestor tulpini, fără modifi carea vădită a caracterelor morfo-culturale şi biochimice
reprezintă o sarcină de importanţă majoră pentru colecţie.

Pentru o mai buna păstrare a viabilităţii, înainte de liofi lizare culturile  de microor-
ganisme sunt suspendate într-un mediu stabilizator, ce le protejează de acţiunea şocului
osmotic şi termic.

În conformitate cu mecanismele de acţiune, mediile de protecţie sunt divizate în
două categorii:

endocelulare, care penetrează membrana celulară;-
extracelulare, care leagă apa extracelulară.-

În cadrul cercetărilor cu microorganisme - destructori ai petrolului - Pseudomonas
sp. 142NF şi Rhodococcus sp. S67 - au fost utilizate 2 medii de protecţie: nr.1 (4 %
tiouree, 8% zaharoză, 4% poliglucină) şi nr. 2 (6% tiouree şi 10% zaharoză). A fost
demonstrat că pentru Pseudomonas cel mai bun mediu de păstrare este mediul nr.2, iar
pentru Rhodococcus – mediul nr.1, la aplicarea cărora  viabilitatea a alcătuit 16,2% şi
52,3% respectiv, ceea ce este semnifi cativ mai mare decât la liofi lizarea pe alte medii
[15]. Viabilitatea bacteriilor marine, păstrate timp de 14 luni în stare liofi lizată, la fel
este mai mare şi alcătuieşte 60-65% pe mediile de protecţie ce conţineau zaharoză
(10%), gelatină, NaCl şi glutamat [7, 8].

Astfel, reeşind din cele expuse, liofi lizarea este cea mai efi cientă metodă de con-
servare a tulpinilor de microorganisme atât din punct de vedere al păstrării viabilităţii,
caracterelor morfologice şi fi ziologice, activităţii biochimice şi stabilităţii genetice, cât
şi din considerentele aplicării sigure şi cu cheltuieli minime.

Material şi metode
Obiectul de studiu: 13 tulpini de bacterii din Colecţia Naţională de Microorganisme

Nepatogene aparţinând genului Pseudomonas (Ps.fl uorescens B-561, B-894, B-970,
B-01, Ps. clororafi s B-897, Ps. aureofaciens B 1249, CNMN-03, Ps. aurantiaca B 875,
B 548, Ps. sp.1, 63, 77, 78).

Cultivarea. Tulpinile investigate au fost cultivate static în condiţii aerobe în tuburi
de sticlă pe mediile agarizate geloză peptonată de carne sau King B[1,2].

Liofi lizarea. Culturile suspendate în medii protectoare au fost congelate rapid la to=
-20…-300C, uscarea masei congelate fi ind realizată la liofi lizatorul “Иней 3”la tempe-
ratura condensorului -50…-600C şi vid – 6,7 Pa.

Mediile de protecţie: lapte degresat (LD), gelatină de 1,0% + zaharoză 10,0%
(Gel1,0%+Z10,0%), lapte degresat 10,0% (LD10%), lapte degresat + zaharoză 10,0%
(LD+ Z10,0%), lapte degresat+glucoză 10,0% (LD+G10,0%), lapte degresat 10% +
glucoză 20,0% (LD10%+G20,0%), succinat de Na+zaharoză 12,0% (Succ.Na+Z12%),
lapte degresat+zaharoză 12,0% (LD+ Z12%).

Mediile de regenerare: apă distilată (AD), succinat de Na (Succ.Na), King B.
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Determinarea viabilităţii culturilor de bacterii. Viabilitatea culturilor  a fost de-
terminată prin numărarea coloniilor până şi după conservare. Pentru aceasta înainte de
liofi lizare au fost efectuate diluţiile succesive de suspensie până la densitatea de 106...
1010 celule/ml cu însămînţarea ulterioară a 0,1 ml suspensie pe mediul agarizat geloză
peptonată de carne sau King B. Pentru aprecierea viabilităţii după liofi lizare conţinutul
unei fi ole a fost resuspendată în 1,0 ml mediu de regenerare: apă distilată (AD), succi-
nat de sodiu (Succ.Na) ori mediul King B. Au fost efectuate diluţiile respective şi ino-
culări în 3-4 plăci Petri a câte 0,1 ml de soluţie respectivă pe mediile solidifi cate geloză
peptonată de carne sau King B. Coloniile crescute pe plăci au fost numărate după 3 zile
de incubare la temperatura de 300- 35oC [11 - 13].

Datele experimentale au fost supuse prelucrării statistice în baza programului com-
puterizat Offi s Excel 2007.

Rezultate şi discuţii
Cel mai înalt grad de viabilitate al tulpinilor de Pseudomonas după sublimare a

fost stabilit pentru mediile protectoare în componenţa cărora intră zaharoza: laptele
degresat+zaharoza de 10,0% şi succinatul de Na+zaharoza de 12,0% (Tab.1, Tab. 2).
Procentul de supravieţuire a bacteriilor studiate la utilizarea acestor medii protectoare
a fost destul de mic – până la 0,67 - 1,92% (1,8×109  - 2,5×109), totuşi în comparaţie cu
restul mediilor protectoare aceste rezultate rămân a fi  cele mai bune.

Procentul viabilităţii celulelor bacteriene de Pseudomonas după 1 an de păstrare în
stare liofi lizată pentru cele 6 medii de protecţie a scăzut considerabil şi constituie doar
0,2-38,6% faţă de numărul celulelor viabile înregistrat imediat după liofi lizare (Tab. 3).
După 1 an de păstrare în stare liofi lizată rezultate bune privind stabilizarea numerică
a celulelor bacteriene de Pseudomonas au fost remarcate pentru mediul care conţine,
ca şi în cazurile precedente, zaharoză: Gel.1,0%+Z10,0%. Acest fapt a fost remarcat şi
în investigaţiile efectuate de Cupleţcaia M. B. şi Arcadieva Z.A. (1997) [11], care au
stabilit un înalt grad de viabilitate a microorganismelor studiate la utilizarea mediului
protector - gelatină 1,0%+zaharoză 10,0%.

Astfel, viabilitatea culturilor de Pseudomonas  imediat după liofi lizare a fost destul
de mică faţă de rezultatele expuse în sursele bibliografi ce [11, 13, 15]. Comparativ cu
speciile de Pseudomonas aurantiaca, P. fl uorescens şi P. aeruginosa, care au avut o
viabilitate cuprinsă între 47,5-87,9% [13], culturile de Pseudomonas testate în CNMN
au manifestat o rezistenţă scăzută faţă de liofi lizare, procentul de supravieţuire fi ind
de circa 0,03...1,92%. Totuşi, numărul de celule viabile la tulpinile de Pseudomonas
atât imediat după liofi lizare (7,0×107 ...2,5×109), cât şi după 1 an de păstrare (1,0×106

...5,4×107) este mai mult decât sufi cient pentru revitalizarea culturii din starea de ana-
bioză şi restabilirea numerică a populaţiilor tulpinilor date.

Procedeele de rehidratare şi condiţiile de regenerare a microorganismelor după
liofi lizare exercită o infl uenţă majoră asupra viabilităţii microorganismelor. Astfel,
conform datelor bibliografi ce [13, 17], pentru revitalizarea culturilor de Pseudomonas,
au fost testate mediile: apa distilată, succinatul de sodiu şi mediul King B. Conform
rezultatelor obţinute (Tab. 4) viabilitatea maximă a tuturor tulpinilor de Pseudomonas
a fost înregistrată la utilizarea în calitate de mediu de regenerare a apei distilate. La
regenerarea tulpinilor, luate în studiu, cu succinat de sodiu şi mediu King viabilitatea
este de 2-4 ori mai mică.
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Tabelul 4. Viabilitatea tulpinilor de bacterii ce aparţin genului Pseudomonas pe diver-
se medii de regenerare.

Tulpina

Mediile de regenerare, cel/ml

(X±x)×107

AD Succ.Na King B

Ps.aurantiaca B548 43,0 ±8,1 12,7±3,0 10,0±2,6
Ps.aurofaciens B-1249 20,7±1,5 3,7±1,5 2,3±0,9
Ps.fl uorescens B-970 49,0±9,1 21,3±2,4 15,7±1,2
Pseudomonas sp.77 96,0±10,4 88,0±7,2 46,3±2,6
Pseudomonas sp.78 34,3±3,3 8,7±1,4 6,3±1,4

Deci, mediul optim pentru regenerarea tulpinilor liofi liozate de Pseudomonas este
apa distilată.

Astfel, conform rezultatelor obţinute, putem constata că păstrarea viabilităţii tul-
pinilor de bacterii Pseudomonas în urma procesului de liofi lizare depinde atât de me-
diile protectoare şi de regenerare utilizate, cât şi de particularităţile tulpinilor luate în
studiu.

Viabilitatea tulpinilor de bacterii, ce urmează a fi  conservate, se afl ă într-o
dependenţă directă de parametrii utilizaţi pentru procedura de liofi lizare, un rol esenţial
revenindu-i, în acest sens, temperaturii de congelare. Pentru verifi carea acţiunii temper-
aturii de congelare asupra viabilităţii culturilor de bacterii studiate acestea au fost sus-
pendate în mediile protectoare selectate LD+S10,0 % şi Succ. Na+Z12,0 % şi conge-
late la două regimuri de temperaturi: (-200 C) şi (-300 C) (Tab. 5). Rezultatele obţinute,
la modul general, indică asupra faptului că culturile studiate manifestă un procent mai
mare al viabilităţii în cazul aplicării temperaturii de (-200C), faţă de cea de (-30oC). În
consecinţă, pentru realizarea procedurii de liofi lizare a culturilor de bacterii din genul
Pseudomonas, luate în studiu, se recomandă aplicarea temperaturii de congelare de
(-200C).

Tabelul 5. Studiul infl uenţei temperaturii de congelare asupra viabilităţii culturilor de
Pseudomonas liofi lizate.

Tulpina Mediile de protecţie
Temperatura de congelare

-200C -300C

(X ± x) × 107 cel/ml (X ± x) × 107 cel/ml

Ps. aurantiaca B548
LD+Z10% 8,3±0,9 1,3±0,7

Succ. Na+Z12% 75,7±6,2 14,0±3,1

Ps. aurofaciens B-1249
LD+Z10% 3,3±0,9 1,0±0,6

Succ. Na+Z12% 15,7±1,5 16,7±1,5

Ps. fl uorescens B-970
LD+Z10% 14,3±1,2 12,3±0,9

Succ. Na+Z12% 24,7±4,1 23,7±3,3

Pseudomonas  sp.77
LD+Z10% 3,0±0,6 1,0±0,6

Succ. Na+Z12% 17,3±1,2 16,7±0,9

Pseudomonas sp.78
LD+Z10% 15,0±1,0 17,7±1,5

Succ. Na+Z12% 16,7±0,9 17,3±0,9
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Concluzii
Mediile de nutriţie King B şi bulion peptonat de carne oferă condiţiile necesare1.

unei multiplicări accelerate a microbilor, asigurând prin aceasta o densitate sufi cientă
de celule necesare pentru procedura de liofi lizăre.

Mediile de protecţie, lapte degresat+zaharoză de 10,0% (LD 10%) şi succinat2.
de sodiu (Succ.Na )+zaharoză de 12,0% asigură cea mai înaltă viabilitate la liofi lizare
a tulpinilor din genul Pseudomonas.

Cel mai efi cient mediu de revitalizare pentru bacteriile cercetate s-a dovedit a3.
fi  apa distilată, care asigură o viabilitate superioară comparativ cu alte medii utilizate
în studiu;

Viabilitatea tulpinilor de bacterii din genul4. Pseudomonas la liofi lizare se afl ă
într-o dependenţă directă de temperatura de congelare. Rezultatele obţinute, indică asu-
pra faptului că culturile studiate manifestă un procent mai mare al viabilităţii  la tempe-
ratura de -20oC, faţă de temperatura de -30oC
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