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STANDARDIZAREA PROCEDURII DE CONSERVARE A 
TULPINILOR DE ACTINOMICETE PĂSTRATE ÎN COLECŢIA 

NAŢIONALĂ DE MICROORGANISME NEPATOGENE. 
I. SELECTAREA MEDIILOR DE PROTECŢIE ŞI REVITALIZARE 

OPTIME PENTRU LIOFILIZAREA CULTURILOR DE 
STREPTOMICETE.
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Introducere

Păstrarea de lungă durată a culturilor de actinomicete din Colecţie poate   realizată 
prin desecare în vid – lio lizare, proces la baza căreia stă fenomenul de sublimare. 
Utilizarea acestei metode de conservare include în sine deshidratarea celulei, în 
rezultatul căreia o parte din microorganisme pier, iar viabilitatea celor rămase variază 
de la 90-99% până la sutimi de procent. Totodată, se menţionează că diminuarea 
procentului viabilităţii microorganismelor în timpul conservării poate   determinată de 
formarea radicalilor liberi, cauza certă a formării acestora ne ind stabilită. Unii autori 
consideră, că apariţia lor este determinată atât de schimbarea raportului dintre diferite 
forme ale apei din celulă, cât şi de distrugerea lanţurilor polipeptidice. Conform altor 
opinii acest proces are loc din cauza reacţiilor de oxidare. Astfel, atât radicalii liberi, 
cât şi produsele oxidative ale lipidelor, interacţionând cu componentele celulei duc la 
apariţia leziunilor, provocând scăderea viabilităţii acestora [7].
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Lio lizarea reprezintă unгд din cele mai e ciente procedee de păstrare a tulpinilor de 
microorganisme şi de menţinere a viabilităţii şi activităţii biosintetice. Cercetările privind 
acţiunea lio lizării asupra activităţii biosintetice la tulpina Streptomyces massasporeus 
36 a demonstrat că cantitatea şi calitatea celor mai importante fracţii lipidice nu s-a 
schimbat după 9 ani de păstrare [8]. De asemenea, este stabilit că viabilitatea tulpinilor 
depinde nu numai de condiţiile lio lizării, ci şi de starea  ziologică a acestora. Unele 
tulpini ce aparţin genului Streptomyces au fost păstrate în stare lio lizată timp de 8-21 
ani, totuşi, procentul viabilităţii a avut indici cuprinşi în limite foarte largi: de la 0,4 
până la 86,7%. [4].

Microorganismele lio lizate practic integral îşi păstrează proprietăţile, dar în 
acelaşi timp o parte din microorganisme pier. Moartea microorganismelor în procesul 
lio lizării poate   minimalizată considerabil daca înainte de lio lizare suspensia de 
spori este întrodusă într-un mediu de protecţie. Pentru lio lizare, în investigaţiile 
efectuate de Куплетская М.Б. şi Аркадьева З.А. [12], au fost utilizate diverse medii de 
protecţie, cel mai înalt grad de viabilitate a microorganismelor  ind stabilit pe mediile 
de protecţie: gelatină 1%+zaharoză 10% şi lapte degresat+glucoză 7% [12]. Păstrarea 
pe aceste medii timp de 36 ani a relevat o scădere treptată a numărului de celule viabile. 
În acelaşi timp, datele din literatura de specialitate demonstrează oportunitatea selectării 
individuale a metodelor de păstrare pentru  ecare tulpină în parte. 

Până în prezent, lio lizarea şi crioconservarea sunt considerate de cercetători 
metodele cele mai econome şi mai îndelungate de păstrare a tulpinilor de microorganisme 
[12]. Totuşi, nu toate tulpinile de actinomicete suportă bine lio lizarea: asupra unor 
tulpini ea poate avea un efect letal, iar la altele - pot apărea mutaţii spontane [14]. În 
ultimii ani, cea mai efectivă metodă s-a dovedit a   păstrarea microorganismelor în azot 
lichid (-1960C). Rezultatele unor studii referitoare la menţinerea viabilităţii şi activităţii 
antibiotice a streptomicetelor au demonstrat, că viabilitatea sporilor păstraţi timp de 
2 ani în azot lichid a fost de 10-40 ori mai înaltă decât a celor lio lizate [1, 2, 5, 17]. 
Autorii consideră, că această metodă poate   utilizată cu succes în cazul tulpinilor ce se 
caracterizează printr-o sensibilitate şi variabilitate ridicată.

În acelaşi timp, conform standardelor internaţionale elaborate de Federaţia Mondială 
a Colecţiilor de Microorganisme, toate culturile colecţiei necesită a   păstrate prin două 
procedee diferite, dintre care obligatoriu este lio lizarea [3].

Pornind de la cele expuse, scopul cercetării a constat în studierea, optimizarea 
şi crearea condiţiilor corespunzătoare standardelor internaţionale de conservare şi 
valori care a fondului genetic microbian, în special al tulpinilor de streptomicete din 
Colecţie.

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost trasate următoarele sarcini: 
- Selectarea mediilor de protecţie optime pentru lio lizarea tulpinilor de actinomicete 

depozitate în CNMN; 
- Selectarea mediilor optime de regenerare a culturilor lio lizate;

Material şi metode

Obiectul de studiu: 9 tulpini de actinomicete din Colecţie: Streptomyces canosus 
CNMN-Ac-02, S. canosus CNMN-Ac-03, S. canosus CNMN-Ac-04, Streptomyces 
levoris CNMN-Ac-01, S. levoris 22-K-1, S. levoris 22-4, Streptomyces massasporeus 
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36, S. massasporeus 36- II, S. massasporeus 36- III.
Cultivarea. Tulpinile investigate au fost cultivate static în condiţii aerobe în tuburi 

de sticlă pe mediile agarizate amidono-amoniacal, Czapek şi făinii de ovăz, timpul 
incubării  ind de 7 zile la to= 270C [9]. 

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

Mediile de protecţie: lapte degresat (LD), lapte degresat cu glucoză de 7% 
(LD+G7%), gelatină 1,0% cu zaharoză 10,0% (Gel1%+Z10%), gelatină 2,5% cu 
zaharoză 7,5 % (Gel2,5%+Z7,5%) [15]. 

Mediile de regenerare: mediul Czapek (Cz), mediul Duloney (D), apă distilată 
(AD) [10]. 

Determinarea viabilităţii culturilor de actinomicete. Viabilitatea sporilor culturilor a 
fost determinată prin numărarea coloniilor până şi după conservare. Pentru determinarea 
viabilităţii culturilor înainte de lio lizare au fost efectuate diluţiile succesive a 1,0 ml 
de spori până la densitatea de 106... 1010 cu însămînţarea ulterioară a 0,1 ml suspensie 
pe mediul agarizat Czapek cu glucoză. Conţinutul unei  ole după lio lizare a fost 
resuspendată în 1,0 ml mediu de regenerare: apă distilată (AD), mediul Czapek (Cz) 
ori mediul Duloney (D). Au fost efectuate diluţiile respective şi inoculate în 3-4 plăci 
Petri câte 0,1 ml de soluţie respectivă pe mediul solidi cat Czapek. Coloniile crescute 
pe plăci au fost numărate după 7 zile de incubare la temperatura de 270C [10, 13].

Datele experimentale au fost supuse prelucrării statistice în baza programului 
computerizat Of s Excel 2007.

Rezultate şi discuţii

Determinarea numărului de celule microbiene îndată după lio lizare este un 
parametru foarte important, care ne dă posibilitatea sa estimăm gradul de viabilitate 
a tulpinilor luate în studiu. Numărul mare de celule viabile îndată după lio lizare 
poate asigura păstrarea viabilităţii tulpinii pentru un timp mai îndelungat. Aceasta este 
condiţionat de faptul, că numărul celulelor viabile în timpul perioadei de păstrare scade 
relativ lent comparativ cu cel al lio lizării. Astfel,  ecare cultură microbiană are o limită 
admisă de menţinere a latenţei  ziologice, perioada de conservare  ind determinată de 
criteriile de apartenenţă a unei sau altei grupări taxonomice. 

Viabilitatea streptomicetelor lio lizate a avut valori cuprinse între sutimi de procent 
până la zeci de procente (Tab. 1). Rata viabilităţii celulelor S. canosus CNMN-Ac-02
faţă de tulpinile din aceiaşi specie S. canosus CNMN-Ac-03 şi CNMN-Ac-04 a prezentat 
valori mai mari,  ind cuprinsă între 2...23%. Totodată, titrul celulelor viabile pentru 
S. canosus CNMN-Ac-03 şi CNMN-Ac-04 a fost mai mare: 106...107 faţă de 104...105 

celule/ml pentru S. canosus CNMN-Ac-02. Acest fapt se datorează densităţii diferite a 
suspenziei de spori iniţial introduse în  ole pentru lio lizarea ulterioară: 106 pentru S. 
canosus CNMN-Ac-02 faţă de 108 pentru S. canosus CNMN-Ac-03 şi CNMN-Ac-04. 
Deaceea, pentru obţinerea unor rezultate mai bune privind numărul de celule viabile 
după lio lizare este foarte important de a standardiza şi de a asigura un titru cât mai 
înalt al densităţii iniţiale a sporilor. În acest context, menţionăm unele referinţe cu 
privire la factorii ce in uenţează viabilitatea sporilor în urma procesului de lio lizare 
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[13, 16, 18]. Autorii acestor studii susţin că sensibilitatea sporilor la lio lizare depinde 
nu numai de condiţiile desecării, ci şi de particularităţile speciei şi chiar a unor tulpini 
separate. Astfel, tulpinile producătoare de streptomicină, neomicină şi cicloserină au 
o rezistenţă sporită faţă de procesul lio lizării, pe când cele producătoare de nistatină 
şi canamicină aproape în totalitate pier. Aceeaşi autori consideră că densitatea iniţială 
a suspenziei de spori este un factor determinant în menţinerea viabilităţii culturilor 
lio lizate. 

Conform rezultatelor obţinute, putem constata, că păstrarea viabilităţii tulpinilor de 
actinomicete în urma procesului de lio lizare depinde atât de mediul protector utilizat, 
cât şi de particularităţile tulpinilor luate în studiu. Datele bibliografice de specialitate 
confirmă cu certitudine eficienţa incontestabilă a mediilor de protecţie asupra 
menţinerii viabilităţii culturilor, un rol major revenindu-i alegerii compoziţiei 
şi raportului elementelor combinate. În funcţie de natura substratului mediul 
protector poate fi organic, anorganic sau complex. În literatură sunt descrise 
diverse medii protectoare: ser sanguin de cabaline sau de vite mari cornute, lapte 
degresat, glicerină de 10%, glicocol de 10% etc., mai des fiind folosită soluţia 
de zaharoză cu gelatină [6, 11, 15]. Totodată, menţionăm că raportul acestora 
în mediul de protecţie diferă de la un autor la altul. Procedeele de rehidratare şi 
condiţiile de regenerare a microorganismelor după liofilizare exercită şi acestea o 
influenţă majoră asupra viabilităţii microorganismelor. 

În tabelul 1 este prezentată viabilitatea tulpinilor de actinomicete studiate până şi 
după lio lizare, în dependenţă de mediile protectoare şi de revitalizare utilizate. Din 
tabel se vede, că cel mai înalt grad al viabilităţii îl are tulpina S. canosus CNMN-Ac-02 
suspendată în mediul de protecţie gelatină 1,0% + zaharoză 10,0% şi reactivată ulterior 
pe mediul Czapek cu glucoză – 23,33%, ceea ce alcătuieşte circa 3,5×105 celule/ml. 
Cea mai slabă viabilitate tulpina o are la utilizarea mediului de protecţie - lapte degresat 
regenerată în apă distilată (2,07% sau 3,1×104 celule/ml).

Cel mai înalt grad de viabilitate al tulpinii S. canosus CNMN-Ac-03 a fost stabilit 
pentru mediul protector lapte degresat + glucoză 7,0% reactivat ulterior pe mediul de 
regenerare Czapek – circa 1,50%.

Spre deosebire de tulpina S. canosus CNMN-Ac-02, varianta acesteia - S. canosus 
CNMN-Ac-04, obţinută prin iradierea cu raze γ şi UV, are un nivel mult mai scăzut de 
viabilitate – 0,02...0,95%. Totuşi, numărul de celule viabile la S. canosus CNMN-Ac-04 
(1,3×106 ...7,72×107) este su cient pentru revitalizarea culturii din starea de anabioză 
şi restabilirea numerică a populaţiei tulpinii date ( g. 1). Mediul optim de revitalizare 
pentru cultura S. canosus CNMN-Ac-04 suspendată în gelatină 2,5% şi zaharoză 7,5% 
s-a dovedit a   Czapek ( g. 2).

Viabilitatea tulpinii S. levoris 22-K-1 (selectată în urma variabilităţii naturale) în 
comparaţie cu celelalte tulpini ai speciei S. levoris a fost cea mai înaltă: 0,08...0,21% 
sau 7,2×106...1,9×107celule/ml. Cele mai bune rezultate au fost obţinute pe mediul de 
protecţie: gelatină 2,5% + zaharoză 7,5 % - 0,21% sau 1,9×107celule/ml ( g. 1). Dintre 
tulpinile de S. levoris cea mai joasă viabilitate au avut-o cultura S. levoris 22 var. 4 
(obţinută în urma acţiunii factorilor chimici) – 0,03-0,10% şi S. levoris CNMN Ac-01 – 
0,03-0,11%. S-a stabilit că mediul de regenerare optimal pentru toate trei tulpini de S. 
levoris a fost mediul Duloney (tab. 1,  g.2).
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Tabelul 1. Viabilitatea culturilor de actinomicete lio lizate în dependenţă de mediile 
protectoare şi de revitalizare utilizate.

Tulpina

Până la 
lio -

lizare,
( celule/

ml)

După lio lizare, celule/ml

% 
viabilităţii

Medi-
ile 
de

revita-
lizare

Mediile de protecţie

LD 

LD
+

G 7%

Gel 1%
+

Z 10%

Gel 
2,5%

+
Z7,5%

Streptomyces 
canosus

CNMN Ac-02
1,5×106

AD٭ 3,1×104 8,1×104 2,3×105 6,3×104 2,07…15,33

Cz٭ 8,3×104 1,4×105 3,5×105 8,1×104 5,40…23,33

D٭ 4,1×104 1,6×105 1,8×105 9,7×104 2,73…12,00

Streptomyces 
canosus

CNMN Ac-03
1,4×109

AD 7,2×106 7,8×106 1,9×106 5,3×106 0,14…0,56

Cz 1,7×107 2,1×107 1,3×106 9,3×106 0,09…1,50

D 1,5×107 1,3×107 1,3×106 6,6×106 0,09…1,07

Streptomyces 
canosus

CNMN Ac-04
8,1×109

AD 1,3×107 1,3×106 4,8×107 2,1×107 0,02…0,59

Cz 2,9×107 1,9×106 6,3×107 7,7×107 0,02…0,95

D 6,6×106 2,5×107 5,0×107 4,5×107 0,08…0,62

Streptomyces 
levoris 

CNMN Ac-01
2,2×1010

AD 9,1×106 8,1×106 7,5×106 6,3×106 0,03…0,04

Cz 1,3×107 1,1×107 1,6×107 1,0×107 0,05…0,07

D 2,5×107 2,4×107 2,2×107 2,5×107 0,10…0,11

Streptomyces 
levoris 
22-K-1

9,1×109

AD 7,2×106 7,8×106 1,3×107 1,4×107 0,08…0,15

Cz 1,2×107 1,4×107 1,1×107 1,9×107 0,12…0,21

D 1,8×107 1,6×107 1,5×107 1,9×107 0,16…0,21

Streptomyces 
levoris  
22-4

2,5×1010

AD 8,4×106 1,0×107 6,6×106 8,8×106 0,03…0,04

Cz 1,3×107 1,5×107 1,3×107 1,4×107 0,05…0,06

D 1,3×107 1,7×107 2,1×107 2,5×107 0,05…0,10

Streptomyces 
massasporeus 

36
1,0×109

AD 2,2×106 4,4×106 5,0×106 1,9×106 0,19…0,50

Cz 5,6×106 4,7×106 4,7×106 7,5×106 0,47…0,75

D 6,6×106 6,3×106 7,8×106 5,0×106 0,50…0,78

Streptomyces 
massasporeus 

36-II
8,0×108

AD 1,6×107 1,6×107 3,0×107 2,7×107 2,00…3,75

Cz 6,3×106 2,9×107 3,4×107 3,4×107 0,79…4,25

D 3,2×107 2,6×107 3,6×107 3,6×107 3,25…4,50

Streptomyces 
massasporeus 

36-III
9,0×108

AD 1,9×107 2,1×107 1,5×107 2,4×107 2,11…2,67

Cz 2,6×107 2,7×107 4,6×107 2,9×107 2,89…5,11

D 1,6×107 3,6×107 3,6×107 3,9×107 1,78…4,33

Cea mai joasă viabilitate din tulpinile studiate de S. massasporeus a avut-o S. 
massasporeus 36: 0,19…0,78%. Analiza rezultatelor obţinute a arătat că variantele 
naturale S. massasporeus 36 var.2 şi S. massasporeus 36 var. 3, spre deosebire de 
tulpina iniţială, au avut un grad mai înalt de viabilitate: circa 0,79…5,11%. Viabilitatea 
tulpinilor S. massasporeus 36 var.2 reactivată pe mediul Duloney şi S. massasporeus 
36 var.3 reactivată pe mediul Czapek a fost maximă pentru acelaşi mediu protector 
- gelatină 1% +zaharoză 10%: 4,50% şi respectiv 5,11%. Conform datelor obţinute 
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mediul optimal pentru conservarea celor 3 tulpini de S. massasporeus este gelatină 
1,0% +zaharoză 10,0%, iar pentru reactivare pot   utilizate mediile Czapek (Cz) ori 
Duloney (D) ( g.2). 

Fig. 1. Viabilitatea culturilor de streptomicete S. canosus CNMN Ac-04 (A) şi S. levoris 
22-K-1(B) lio lizate în dependenţă de mediul protector utilizat

1. Lapte degresat + glucoză 7%; 2. Lapte degresat;  
3. Gelatină 2,5%+ saharoză 7,5%; 4. Gelatină 1% + saharoză 10%

Fig. 2. Viabilitatea culturilor de actinomicete lio lizate în dependenţă 
de mediile de revitalizare utilizate.

Astfel, cercetările efectuate au demonstrat, că procentul optimal al viabilităţii 
tulpinilor studiate se obţine pe mediile de protecţie în bază de: gelatină 1,0%+zaharoză 
10,0% (S. canosus CNMN-Ac-02 şi CNMN-Ac-04; S. massasporeus 36 şi variantele 
sale), gelatină 2,5 % +zaharoză 7,5 % (S. levoris 22 K-1 şi 22-4), lapte degresat (S. levoris 
CNMN-Ac-01) şi lapte degresat + glucoză 7% (S. canosus CNMN-Ac-03 şi S. levoris 
22-4). În acelaşi timp, dacă estimăm viabilitatea în dependenţă de media rezultatelor 
obţinute faţă de specia luată în studiu, conchidem următoarele generalizări:

Mediile de protecţie în bază de gelatină şi zaharoză asigură cea mai înaltă Ш 
viabilitate a culturilor supuse lio lizării:

gelatină 1,0%+zaharoză 10,0% pentru - S. canosus şi S. massasporeus,
gelatină 2,5 % +zaharoză 7,5 % pentru-  S. levoris.
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Mediile Czapek şi Duloney sunt cele mai e ciente pentru regenerarea culturilor Ш 
de actinomicete lio lizate: 

mediul Czapek pentru-  S. canosus, 
mediul Duloney pentru-  S. levoris,
mediile Czapek şi Duloney- pentru S. massasporeus.
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