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Introducere

Metoda tradiţională de menţinere a microorganismelor prin însămânţarea lor 
periodică pe diverse medii nutritive necesită multă meticulozitate şi o supraveghere 
permanentă, deoarece acest procedeu poate duce la o majorare a variabilităţii, atât 
fenotipice, cât şi genotipice.  Astfel, însămânţările periodice frecvente  trebuiesc evitate, 
prin urmare, reducerea timpului de a are a tulpinilor în stare vegetativă activă reprezintă 
o necesitate de rigoare pentru  păstrarea adecvată a unei colecţii de microorganisme. 

Procedeul de lio lizare asigură o mai mare stabilitate faţă de însămânţarea periodică, 
iar celulele microbiene rezistente la procesul desicării în vid pot  păstra viabilitatea 
în decursul a mai mulţi ani. Rezistenţa faţă de procesul uscării prin sublimare pentru 
drojdiile ce aparţin diferitelor grupări sistematice este foarte variată [4]. Viabilitatea 
tulpinilor de drojdii ce urmează a   conservate se a ă într-o dependenţă directă faţă de 
parametrii utilizaţi pentru procedura de lio lizare, un rol esenţial revenindu-i în acest 
sens temperaturii de congelare şi concentraţiei materialului iniţial. 

Totodată, reactivarea celulelor microbiene reprezintă o etapă foarte importantă 
în procesele de regenerare şi reconstituire a culturilor supuse lio lizării. Reactivarea 
microorganismelor după desicarea acestora prin procedeul sublimării în vid include 3 
etape: hidratarea celulelor, reparaţia structurilor celulare şi restabilirea vitezei de creştere 
din numărul celulelor viabile. Mecanismele ce stau la baza proceselor de reparare a 
celulelor lezate nu sunt elucidate pe deplin. Se ştie, însă, că procesul de reconstituire 
cuprinde atât restabilirea permeabiltăţii iniţiale a membranei celulare, reparaţia AND şi 
ARN, în mod special a ARN-ului ribosomal, cât şi sinteza de novo a unor componente 
proteice şi lipidice [11]. 

Procedeele de rehidratare şi condiţiile de regenerare a microorganismelor după 
liofilizare exercită o influenţă majoră asupra viabilităţii acestora. Rehidratarea 
celulelor uscate se produce cu degajarea căldurii, majorarea concentraţiei de electroliţi, 
oscilaţii necontrolate ale pH-ului, astfel încât mediile de regenerare utilizate, 
temperatura şi viteza de hidratare sunt factori esenţiali deloc neglijabili vis-à-vis de 
păstrarea viabilităţii microorganismelor studiate [11]. Ray şi colaboratorii săi [2] au 
ajuns la concluzia că numărul celulelor viabile rehidratate la temperatura de 15-250C 
este mult mai mare decât a celor rehidratate la 35 şi 450C. În condiţii controlate Poirier 
şi colaboratorii [3] au rehidratat cultura Saccharomyces cerevisiae (vini) foarte lent 
(7-16 zile), obţinând, astfel,  o rată superioară a viabilităţii faţă de rehidratarea lor 
imediată. 
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Viabilitatea microorganismelor se află într-o dependenţă directă atât de 
temperatura păstrării, cât şi de gradul de umiditate remanentă a  acestora. Din 
analiza datelor de referinţă [10, 12] viabilitatea a 4 tulpini de Saccharomyces 
cerevisiae păstrate la temperaturile de 4, 26 şi 370C nu a depăşit termenul de 3 ani 
- până când titrul de viabilitate a culturii a prezentat valori minime – 102 cel/ml. 
În acelaşi timp, unele metodici de specialitate categoric nu recomandă păstrarea 
culturilor liofilizate la temperatura camerei [8]. 

Este demonstrat, că viabilitatea drojdiilor supuse lio lizării depinde într-o mare 
măsură şi de modul de cultivare a acestora. Drojdiile din specia Saccharomyces cerevisae
cultivate submers au prezentat după 18 şi 24 ore de creştere o viabilitate de 0,28-0,25%. 
În acelaşi timp, cultivate pe mediul solid agarizat, acestea au avut după 64 şi 104 ore 
de creştere circa 8,3-8,7% celule viabile. Este interesant faptul, că combinând aceste 
două metode de creştere în una “two-step”, savanţii bulgari au obţinut o majorare a 
viabilităţii drojdiilor de până la 13,2% [1]. 

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 drojdii din Colecţia 
Naţională de Microorganisme Nepatogene.  

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost trasate următoarele sarcini speci ce: 
determinarea temperaturii de congelare optime pentru păstrarea viabilităţii - 

tulpinilor de drojdii după lio lizare;
selectarea mediilor de regenerare a culturilor de drojdii supuse lio lizării;- 
studiul in uenţei lio lizării asupra viabilităţii şi stabilităţii proprietăţilor - 

tulpinilor de drojdii de interes biotehnologic.   
Realizarea acestor investigaţii  va permite elaborarea procedeelor de păstrare 

optimă a tulpinilor de  microorganisme de interes biotehnologic. Totodată, realizarea 
cercetării în cauză este o condiţie obligatorie pentru aderarea Colecţiei Naţionale de 
Microorganisme Nepatogene  (CNMN) la organizaţiile mondiale  de pro l şi la bazele 
de date   internaţionale  a colecţiilor de microorganisme, pentru  transformarea în 
perspectivă a CNMN în depozit internaţional de microorganisme. Astfel, potenţialii 
utilizatori  vor   asiguraţi cu tulpini de microorganisme cu   parametri stabili de 
productivitate. 

Material şi metode

Obiectul de studiu: 15 tulpini de drojdii  din  CNMN  ce aparţin genurilor 
Rhodotorula (8), Saccharomyces (4) şi Lipomyces (3). 

Cultivarea. Tulpinile investigate au fost cultivate static în condiţii aerobe în tuburi 
de sticlă pe mediul de nutriţie în baza malţ-agarului, timpul incubării  ind de 3-5 zile 
la to= 26-300C pentru genurile Saccharomyces şi Rhodotorula şi 18-20 zile la to= 20 0C 
pentru genul Lipomyces. Densitatea celulară iniţială a fost de aproximativ 108 celule/
ml. 

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 de uscare -50…-600C şi vid – 6,7 Pa. 

Mediile de protecţie: lapte degresat (LD), lapte degresat de 10% (LD 10%), lapte 
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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  de10% 
(MA 5%+LD 10%). 

Mediile de regenerare: apă distilată, malţ şi soluţie  ziologică. 
Determinarea viabilităţii culturilor de drojdii. Viabilitatea tulpinilor de drojdii a fost  

determinată prin metoda contării coloniilor până şi după conservare.  Pentru determinarea 
viabilităţii culturilor înainte de lio lizare au fost efectuate diluţiile succesive a 1ml de 
suspensie până la densitatea de 102-103 celule/ml urmată de însămânţarea ulterioară a 
0,1 ml suspensie în mediul malţ-agar pe plăci Petri. După lio lizare, conţinutul unei 
 ole se resuspendă în  1 ml mediu de regenerare şi se inoculează câte 0,1 ml de soluţie 
obţinută pe plăcile Petri în mediul malţ-agar. După incubare coloniile crescute pe plăci 
se numără şi se fac însemnările de rigoare [7,9]. 

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

Rezultate şi discuţii

Densitatea celulelor microbiene reprezintă un factor important care condiţionează 
supraveţuirea culturilor lio lizate. Majoritatea colecţiilor de microorganisme recomandă 
utilizarea concentraţiei iniţiale de 108-1010 cel/ml [5, 10]. În acest scop, materialul iniţial 
a fost suspendat şi omogenizat în mediul protector la valoarea concentraţiei de 2÷7×108

celule/ml. Această densitate a celulelor levuriene a fost su cientă pentru reconstituirea 
viabilităţii culturilor de drojdii supuse lio lizării. 

Datele din literatura de specialitate indică asupra  unui spectru larg al temperaturii 
de congelare pentru drojdii, ce variază în limitele de –200C … -700C [6, 8]. Reieşind din 
cele menţionate, o sarcină a cercetărilor a constat în determinarea temperaturii optime 
de congelare, în vederea realizării unui procent mai mare al viabilităţii culturilor de 
drojdii. În acest scop au fost propuse pentru testare 2 regimuri de congelare: (-200C) şi 
(- 300C). 

Viabilitatea unor culturi de drojdii lio lizate în dependenţă de mediul protector 
utilizat şi temperatura de congelare este dată în  gura 1. 

Rezultatele obţinute, cu excepţia speciei Rh. rubra suspendată în baza 
mediului de protecţie LD 10%+MA 5%, indică asupra faptului că culturile studiate 
manifestă un procent mai mare al viabilităţii în cazul aplicării temperaturii de 
congelare de –200C.  Exemplul cel mai elocvent se referă la specia de drojdii 
Rh. rubra suspendată în mediul de protecţie LD, indicele viabilităţii pentru acest 
caz înregistrând o valoare de 2,5 ori mai mare decât pentru regimul congelării de   
–300C.  

Rehidratatrea microorganismelor reprezintă etapa finală critică pentru 
revitalizare. Procesul de rehidratare a celulelor uscate este exoterm, astfel încât 
acestea sunt expuse atât şocului termic, cât şi unor oscilaţii ale pH-ului, dincolo 
de limitele fiziologice admise. În general, pentru rehidratare se utilizează apă 
potabilă sterilă adusă la temperatura camerei, care se adaugă cu picătura în 
cantitate de 0,2-0,5ml [10, 11]. În unele cazuri, ca soluţii de regenerare pot servi şi 
mediile nutritive utilizate pentru multiplicarea culturii. Înainte de a fi însămânţate 
suspensia cu celulele liofilizate se rehidratează nu mai puţin de 30min. Astfel, 
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conţinutul  olelor cu drojdiile lio lizate au fost suspendate cu câte 1ml mediu de 
regenerare, menţinute timp de 1 oră la temperatura camerei şi inoculate steril pe plăci 
Petri cu mediul solidi cat malţ-agar. 

Figura 1. Viabilitatea unor culturi de drojdii lio lizate (colonii/cutie Petri) în 
dependenţă de mediul protector utilizat şi temperatura de congelare. 

În conformitate cu unele referinţe de specialitate [4, 8, 10, 11], pentru 
revitalizarea tulpinilor de drojdii liofilizate au fost testate următoarele medii de 
regenerare: apă distilată, malţ şi soluţie fiziologică.  Viabilitatea culturilor de 
drojdii liofilizate ce aparţine genului Rhodotorula în dependenţă de unele medii 
de protecţie şi de regenerare utilizate este dată în figurile 1 şi 2.

Rezultatele obţinute nu permit alegerea unui mediu optim de regenerare pentru 
toate culturile de drojdii a ate în studiu. Totodată, în majoritatea cazurilor, tulpinile 
de drojdii au crescut comparativ mai bine pe mediul de regenerare – apă distilată. 
Această a rmaţie este valabilă pentru culturile lio lizate de drojdii ce aparţin genului 
Rhodotorula (Fig. 2) şi Lipomyces (Fig. 3). 

Durata de păstrare a culturilor liofilizate de microorganisme depinde într-o 
mare măsură de factorul temperatură. Astfel, în cadrul CNMN culturile de drojdii 
liofilizate sunt păstrate la temperatura de 40C, ceea ce este în conformitate cu unele 
referinţe de specialitate care recomandă păstrarea colecţiei de microorganisme la 
valori ale temperaturii sub 50C [9]. 

Stabilitatea microorganismelor conservate se verifică atât prin evaluarea 
viabilităţii, cât şi  a caracterelor morfologo-culturale. Studiul de stabilitate a 
culturilor liofilizate comparativ cu cele păstrate pe medii solidificate înclinate 
indică asupra faptului că particularităţile morfologo-culturale ale tulpinilor aflate 
în studiu se păstrează. 

Astfel, evaluarea viabilităţii şi parametrilor de creştere şi dezvoltare a tulpinilor 
de drojdii liofilizate indică asupra faptului menţinerii indicilor aflaţi în studiu şi, 



155

prin urmare, asupra oportunităţii utilizării metodei date pentru păstrarea de lungă 
durată a drojdiilor din colecţie. 

Figura 2. Viabilitatea culturilor lio lizate de drojdii ce aparţine genului Rhodotorula
(colonii/cutie Petri) în dependenţă de mediul de regenerare utilizat.

Figura 3. Regenerarea culturilor de drojdii. 
A. Regenerarea culturii de drojdii Rhodotorula gracilis. B. Regenerarea culturii de 

drojdii Saccharomyces cerevisiae.  C. Regenerarea culturii de drojdii Lipomyces lipofer. 
1. cultura pe malţ-agar regenerată în apă distilată; 2. cultura pe malţ-agar regenerată în 
malţ; 3. cultura pe malţ-agar regenerată în soluţie  ziologică. 

Concluzii

Studiul influenţei temperaturii de congelare  asupra procentului de viabilitate 1. 
a culturilor de drojdii indică asupra faptului că culturile studiate manifestă un 
procent mai mare al viabilităţii în cazul aplicării temperaturii de congelare de 
–200C. 
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Densitatea celulelor levuriene la valoarea concentraţiei de 102. 8 celule/ml este 
su cientă pentru reconstituirea viabilităţii culturilor lio lizate. 

În rezultatul screeningului mediilor de regenerare a fost selectat  mediul ce 3. 
asigură o mai înaltă viabilitate a culturilor supuse lio lizării : apa distilată. Acest mediu 
este recomandat pentru utilizarea în cadrul procesului de lio lizare al drojdiilor, în 
general, şi, în mod particular, a celor ce aparţin genurilor Rhodotorula şi Lipomyces. 

Studiul de stabilitate a culturilor liofilizate comparativ cu cele păstrate pe 4. 
medii solidificate înclinate indică asupra faptului că particularităţile morfologo-
culturale ale tulpinilor aflate în studiu se păstrează. 
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drojdii depozitate în cadrul Colecţiei Naţionale de Microrganisme Nepatogene. 
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