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Elaborarea metodelor e ciente de conservare a culturilor de microorganisme 
prezintă un mare interes atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Valoarea 
teoretică a acestor cercetări este determinată de necesitatea elucidării mecanismelor 
trecerii reversibile a microorganismelor prin starea de anabioză, în scopul dirijării 
acestui proces [3, 6]. Totodată, importanţa practică a cercetărilor în domeniul dat este 
determinată de necesitatea asigurării ştiinţei şi industriei microbiologice cu tulpini de o 
înaltă viabilitate şi stabilitate în privinţa tuturor parametrilor.

În present este elaborat un număr impunător de metode de conservare a culturilor de 
microorganisme. Cele mai mari colecţii de microorganisme din lume aleg din aseastă 
multitudine doar câteva metode de bază. Analiza practicii mondiale atestă în calitate de 
forme preponderente de conservare a microorganismelor lio lizarea şi crioconservarea. 
În acelaşi timp, conform standardelor internaţionale elaborate de Federaţia Mondială a 
Colecţiilor de Microorganisme, toate culturile necesită a   păstrate prin două procedee 
diferite, dintre care obligatoriu este lio lizarea [5].

Conservarea de lungă durată a microorganismelor prin lio lizare reprezintă o 
metodă pe larg răspândită în practica microbiologică [3, 5, 6, 7, 11]. În cadrul procesului 
desecării în vid la temperaturi scăzute culturile de microorganisme îşi păstrează aproape 
în întregime caracterele, însă nu şi viabilitatea. Pentru o mai bună păstrare a viabilităţii 
culturilor, acestea, înainte de lio lizare, se suspendă într-un mediu stabilizator, cu efect 
protector faţă de şocurile osmotice şi termice [2, 3].

Există mai multe ipoteze cu privire la mecanismele de acţiune a mediilor protectoare 
[11]. Una din acestea este că în mediul protector se conţine un substrat capabil de 
menţinerea unei valori anumite a umidităţii remanente. După cum se ştie, desecarea 
până la valorile de 0,5-1,5% umiditate poate   letală supravieţuirii microorganismelor. 
Optimul de umiditate remanentă pentru păstrarea adecvată a microorganismelor este de 
2-6% şi depinde de mediul în care celulele sunt lio lizate, atmosfera în care acestea sunt 
plasate şi starea  ziologică a lor. Conform altei ipoteze, mecanismul de apărare celulară 
împotriva stresului desecării este legat de anumiţi factori  zico-chimici. Compuşii cu 
greutate moleculară mică, cum sunt glucidele, pătrunzând în celulă creează o presiune 
osmotică mare, împiedicând prin aceasta deteriorarea peretelui celular în timpul uscării. 
Proteinele şi alţi polimeri cu greutate moleculară mare nu difuzează în celulă, formând 
o presiune osmotică extracelulară, ceea ce duce la faptul că peretele celular nu se 
detaşează de citoplasmă în timpul rehidratării ulterioare. Un alt mecanism este asociat 
cu structura chimică conformaţională a substanţelor protectoare. Prezenţa legăturilor 
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de hidrogen şi a grupărilor ionizante, cum sunt, de exemplu, grupările -OH pentru 
glucide şi polialcooli, -NH

2
 pentru acidul glutamic şi arginină, stabilizează constituenţii 

celulari.
Pornind de la cele expuse, scopul cercetării a constat în studierea, optimizarea şi 

crearea condiţiilor corespunzătoare standardelor internaţionale de conservare şi valo-
ri care a fondului genetic microbian, în special al tulpinilor de drojdii din Colecţia 
Naţională de Microorganisme Nepatogene (CNMN).

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost trasate următoarele sarcini speci ce: 
- selectarea metodelor optime de conservare a drojdiilor depozitate în CNMN;
- selectarea mediilor de protecţie necesare pentru lio lizarea tulpinilor de drojdii 

din colecţie.
În realizarea cercetărilor la etapa dată am pornit de la principiul e cienţei metodelor 

de conservare atât din punct de vedere al păstrării viabilităţii, caracterelor morfologice 
şi  ziologice, activităţii biochimice şi stabilităţii genetice a tulpinilor de microorgan-
isme, precum şi din considerentele aplicării sigure şi cu cheltuieli minime a metodelor 
alese. 

Material şi metode

În calitate de obiect de studiu au fost luate 15 tulpini de drojdii din CNMN ce 
aparţin genurilor Rhodotorula (8), Saccharomyces (4) şi Lipomyces (3). Tulpinile in-
vestigate au fost cultivate static, în condiţii aerobe, la temperatura de 20-300C în tuburi 
de sticlă, pe mediul de nutriţie în baza malţ-agarului (50Balling). 

Practic, toate culturile de drojdii cultivate pe geloză înclinată au fost preluate în 
1ml lichid stabilizator. Efectul crioconservator a fost evaluat pentru următoarele medii 
protectoare: lapte degresat (LD), lapte degresat de 10% (LD 10%), lapte degresat de 
20% (LD 20%), lapte degresat de 10% cu glucoză de 20% (LD 10%+G 20%), miere de 
albini de 5% (MA 5%), miere de albini de 5% cu lapte degresat de 10% (MA 5%+LD 
10%).

Culturile suspendate în medii protectoare au fost congelate rapid la to= -200C, us-
carea masei congelate  ind realizată la lio lizatorul“Иней 3” la temperatura de uscare 
-50…-600C şi vid – 6,7 Pa.

Densitatea celulară iniţială a fost de aproximativ 2÷7×108 celule/ml. Concentraţia 
celulară a fost determinată indirect, prin metoda diluţiilor succesive zecimale [8]. De-
terminarea viabilităţii culturilor de drojdii după lio lizare a fost efectuată în conformi-
tate cu formula b/a × 100 = c %, unde a este numărul coloniilor înainte de lio lizare, 
b - numărul coloniilor după lio lizare şi c – viabilitatea culturilor în procente [2, 4]. 

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

Rezultate şi discuţii

Păstrarea culturilor de drojdii în cadrul colecţiei (CNMN) se efectuează prin 3 
metode acceptate în toate depozitele internaţionale de microorganisme (Fig. 1). Toate 
aceste metode au avantaje, dar şi dezavantaje. Conservarea în tuburi pe medii solidi -
cate înclinate este limitată din cauza duratei scurte de păstrare a culturilor şi a pasajelor 
repetate care trebuiesc evitate. Dezavantajul păstrării culturilor în tuburi sub ulei min-
eral derivă din necesitatea păstrării în poziţie verticală a eprubetelor, ceea ce măreşte 
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riscul contaminării în timpul manipulării. Experienţa acumulată în decursul a mai mul-
tor ani indică asupra faptului că procedeul de conservare a drojdiilor prin lio lizare 
este şi acesta limitat din cauza viabilităţii scăzute a unor reprezentanţi din acest grup 
taxonomic [10]. În acelaşi timp, conservarea microorganismelor prin lio lizare, crio-
conservare şi sub ulei mineral sunt unele din cele mai practice şi de lungă durată me-
tode de păstrare a viabilităţii culturilor. Perioada maxim admisibilă pentru păstrarea mi-
croorganismelor sub ulei mineral este cuprinsă în limitele de la 1 până la 12 ani şi este 
determinată de criteriile de apartenenţă a unei sau altei grupări taxonomice. La drojdii 
această perioadă este cuprinsă între 1-2 ani pentru reprezentanţii genului Hansenula, 
2-3 ani pentru Rhodotorula şi de la 3 până la 6 ani pentru Saccharomyces [7]. În cazul 
lio lizării şi crioconservării, unele specii de drojdii pot   păstrate şi până la 30 ani [7, 
11].

Păstrarea în tuburi pe 
medii solidi cate

Păstrarea în tuburi sub 
ulei mineral

Lio lizarea în  ole

Figura 1. Metodele de conservare a culturilor de drojdii din Colecţie.

După cum se ştie, microorganismele supuse lio lizării se suspendă în lichid stabili-
zator, cu efect protector faţă de şocurile osmotice şi termice. Mediul protector reprezintă 
o soluţie nutritivă, bogată în săruri minerale, substanţe proteice şi/sau substanţe glu-
cidice care exercită o acţiune protectoare importantă şi ridică procentul de supravieţuire 
celulară. Mecanismul acţiunii de protecţie nu este elucidat pe deplin. Se presupune, 
că substanţele crioprotectoare micşorează concentraţia electroliţilor, modi că structura 
apei extracelulare, acţionează asupra permeabilităţii celulare şi o protejează faţă de 
presiunea osmotică exercitată [11].

 În linii generale, cele mai rezistente la procesul de lio lizare au fost tulpinile 
genurilor Rhodotorula (Rh. glutinis CNM-YS-08, Rh. rubra CNM-YS-09, Rh. mucilagi-
nosa CNM-YS-10), Saccharomyces (Sacch. carlsbergensis CNMN-YS-15, Sacch. cer-
evisiae CNMN-YS-16, Sacch. cerevisiae CNMN-YS-17) şi Lipomyces (L. lipofer CNM-
YS-12), procentul viabilităţii acestora constituind valori cuprinse între 2,1...94,1% 
(Tab. 1, Fig. 2). În acelaşi timp, tulpinile speciei Rh. gracilis au fost cele mai sensibile 
la procedura de lio lizare: viabilitatea celor 5 tulpini de Rh. gracilis a ate în studiu a 
fost cea mai scăzută, rezultatele valorilor înregistrate oscilând între 2,8...13,6%. Indicii 
viabilităţii obţinuţi pentru drojdiile ce aparţin unor tulpini ai genurilor Saccharomyces
(Sacch. cerevisiae CNM-YS-11) şi Lipomyces (L. lipofer CNM-YS-13, L. lipofer CNM-
YS-14) a variat în limitele de până la 50%, aceştea  ind evaluaţi la valori cuprinse între 
0,9...46,4% (Tab. 1). 
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Tabelul 1. Viabilitatea culturilor de drojdii până şi după lio lizare (colonii/ml) în 
dependenţă de mediul protector utilizat.

Tulpina

Până la 
lio li-
zare,

colonii/
ml

După lio lizare, colonii/ml

%
viabili-

tăţii

Mediile de protecţie

LD LD 
10%

LD 
20%

LD 
10% +
G20%

MA 5%

LD 
10% +
MA5%

Rh.  gracilis
CNM-YS-02

2,7×108 2,2×107 9,0×106 9,0×106 1,7×107 1,7×107 2,7×107 3,3...9,9

Rh.  gracilis
CNM-YS-03

1,5×108 2,0×107 9,0×106 5,0×106 1,6×107 1,2×107 5,0×106 3,4...13,6

Rh.  gracilis
CNM-YS-04

1,8×108 8,0×106 1,0×107 7,0×106 9,0×106 6,0×106 6,0×106 3,3...5,5

Rh.  gracilis
CNM-YS-05

2,3×108 2,5×107 1,6×107 1,0×107 1,3×107 1,0×107 9,0×106 3,9...10,9

Rh.  gracilis
CNM-YS-06

2,2×108 1,6×107 1,2×107 8,0×106 1,2×107 1,5×107 6,0×106 2,8...7,3

Rh. glutinis
CNM-YS-08

2,4×108 1,7×108 1,9×108 5,5×107 5,3×107 4,7×107 1,7×108 19,3...79,4

Rh. rubra
CNM-YS-09

4,6×108 1,3×108 1,5×108 6,6×107 2,7×108 1,6×108 2,2×108 14,3...58,1

Rh. 
mucilaginosa
CNM-YS-10

2,7×108 2,1×108 1,2×108 7,0×107 1,1×108 2,0×107 3,7×107 7,5...77,2

Sacch. 
cerevisiae

CNM-YS-11
6,7×108 2,9×108 1,1×107 6,0×106 3,0×108 1,8×107 1,7×108 0,9...44,5

L. lipofer
CNM-YS-12

1,6×108 1,3×108 1,2×107 9,0×106 1,7×107 1,2×107 1,1×107 5,5...81,6

L. lipofer
CNM-YS-13

6,1×108 2,6×108 1,3×107 7,0×106 1,3×108 2,6×107 8,0×106 1,1...42,6

L.  lipofer
CNM-YS-14

2,4×108 1,1×108 1,2×107 7,0×106 2,5×107 7,0×106 1,7×107 3,0...46,4

Sacch. 
carlsbergen-

sis
CNMN-Y-15

2,8×108 1,8×108 6,3×107 1,1×107 1,5×107 2,8×107 8,0×106 2,8...63,7

Sacch. 
cerevisiae

CNMN-Y-16
4,9×108 4,6×108 1,3×108 1,0×107 9,4×107 2,1×107 4,6×107 2,1...94,1

Sacch. 
cerevisiae

CNMN-Y-17
3,4×108 2,7×108 7,8×107 8,9×107 8,6×107 2,4×107 4,6×107 7,2...79,7
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Figura 2. Viabilitatea speciilor de drojdii lio lizate (%) în dependenţă de mediul pro-
tector utilizat.

Din cele 6 medii de protecţie utilizate pentru ridicarea procentului de supravieţuire 
celulară evidenţiem 3, şi anume: lapte degresat, lapte degresat (10%), lapte degresat 
(10%) + glucoză (20%). La modul general mediile de protecţie în componenţa cărora 
intră mierea de albini au avut calităţi stabilizatoare inferioare faţă de cele cu lapte de-
gresat.

Astfel, evaluarea efectului stabilizator a mediilor de protecţie în baza laptelui de-
gresat indică asupra faptului menţinerii unor indici înalţi ai viabilităţii tulpinilor de 
drojdii, şi, prin urmare, asupra oportunităţii utilizării procesului de lio lizare pentru 
păstrarea adecvată a acestui grup de microorganisme în cadrul colecţiei.

Concluzii

Studiul de viabilitate a drojdiilor indică asupra oportunităţii utilizării metodei de 
lio lizare pentru păstrarea de lungă durată a acestui grup de microorganisme în cadrul 
Colecţiei Naţionale de Microorganisme Nepatogene.

Păstrarea viabilităţii tulpinilor de drojdii în urma procesului de lio lizare depinde 
atât de mediul protector utilizat, cât şi de particularităţile tulpinilor de drojdii luate în 
studiu. 

În rezultatul screeningului mediilor de protecţie a fost selectat mediul ce asigură 
cea mai înaltă viabilitate a culturilor supuse lio lizării : laptele degresat. Acest mediu 
este recomandat pentru utilizare în procesul de lio lizare al drojdiilor ce aparţin speci-
ilor Rhodotorula gracilis, Rhodotorula mucilaginosa, Saccharomyces cerevisiae, Sac-
charomyces carlsbergensis şi Lipomyces lipofer.
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БАЗИДИАЛЬНЫЕ КСИЛОТРОФЫ - ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ

Дворнина Е.Г.

Институт микробиологии и биотехнологии АН Молдовы.

Введение

Биологически активные метаболиты, способные оказывать терапевтическое 
действие, обнаружены у нескольких сотен видов базидиальных грибов.

В активный терапевтический процесс вовлечены около трех десятков видов 
базидиальных грибов. Однако, в элиту лекарственных съедобных видов грибов 
входят: Lentinus edodes, Grifola frondosa, Ganoderma lucidum, Flammulina veluti-
pes, Tremella fuciformis и др. [ 3, 9 ].

Химическая природа биологически активных метаболитов грибов различна, 
они относятся как к биополимерам, так и к низкомолекулярным соединениям. 
Наибольшее внимание исследователей всего мира привлекают, безусловно, 
полисахариды или их комплексы с белками. Повышенный интерес обусловлен 
их биологическими свойствами. Известно, что полисахариды способны 
воздействовать на иммунную систему, оказывая при этом противоопухолевое, 
противовирусное, антибактериальное, противогрибковое, противоаллергическое 
действие, а также способны регулировать кровяное давление и содержание сахара 
в крови [ 10, 13 ].

 Полисахариды - это обширный класс химических соединений, различающихся 
по углеводному составу, молекулярной массе, гликозидным связям, наличию и 
степени разветвлённости молекулы биополимера, растворимости в воде и другим 
свойствам. Наибольшей активностью отличаются β-D-глюканы: лентинан, 
образуемый Lentinus edodes, крестин, выделенный из Ganoderma lucidum, 


