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Streszczenie
Wydajność syntezy celulozy bakteryjnej, poza rodzajem wytwarzających ją bakterii,
determinowana jest przez wiele innych czynników, takich jak rodzaj pożywki hodowlanej,
zawartość źródeł węgla i azotu w podłożu, temperatura i ilość tlenu, pH medium, wielkość
powierzchni, na której może tworzyć się błona celulozy, czy obecność innych
mikroorganizmów. Optymalnie dobrany skład pożywki oraz warunki hodowli są ważne dla
prawidłowego wzrostu bakterii, który stymuluje powstawanie celulozy mikrobiologicznej.
W niniejszej pracy, na podstawie przeglądu literatury przedstawiono informacje dotyczące
wpływu wybranych czynników warunkujących przebieg i wydajność syntezy celulozy
bakteryjnej.
Abstract
The efficiency of bacterial cellulose synthesis, with the exception of the type of bacteria
that produce it, is determined by many other factors, such as the type of culture medium,
sugar content and nitrogen source in the medium, temperature and amount of oxygen, pH of
the medium, surface area on which it can form a membrane made of synthesized cellulose,
or the presence of other microorganisms. Optimally selected medium composition and
cultivation conditions are important for the proper growth of bacteria, which stimulates the
formation of microbial cellulose. In this paper, on the basis of a literature review, information

Biuletyn Informacyjny OB-RPPD 1-2 (2022) 19-42

on the influence of selected factors influencing the course and efficiency of bacterial
cellulose synthesis is presented.
Słowa kluczowe: celuloza bakteryjna, wydajność syntezy, pożywka hodowlana, parametry
hodowli
Keywords: bacterial cellulose, synthesis efficiency, culture medium, culture parameters
Wprowadzenie
Intensywność syntezy celulozy bakteryjnej jest nie tylko cechą gatunkową, zależy
również od wielu innych czynników, jak dostępność składników pożywki, sposób hodowli,
pH podłoża, czy współistnienia innych mikroorganizmów. Vigentini et al. (2019) wskazali, że
przede wszystkim źródło azotu i rodzaj mikroorganizmów, a w mniejszym stopniu źródło
węgla ma wpływ na jakość synetyzowanej celulozy. W swoich badaniach autorzy wskazali
również na różnice w produktywności pomiędzy dwoma szczepami K. rhaeticus LMG
22126T i K. swingsii LMG 22125T. Różnice w syntezie celulozy bakteryjnej pomiędzy
szczepami wynikają z liczby operonów syntazy celulozy, jednak wpływ i funkcja kopi
operonów w produkcji polimeru nie jest do końca wyjaśniona (Lu et al. 2020). Niemniej
zaburzenia w poszczególnych operonach mogą wpływać na zmniejszenie syntezy celulozy
lub nieregularne upakowanie włókien (Nakai et al. 2013). Modyfikacje genetyczne dotyczące
intensyfikacji syntezy celulozy przez mikroorganizmy nie są tematem częstych analiz,
niemniej genomy kilku gatunków, jak K. xylinus E25 (Kubiak et al. 2014) i K. xylinus
CGMCC 2955 (Liu et al. 2018) zostały całkowicie zsekwencjonowane. Bardzo istotnym
czynnikiem wpływającym na właściwości polimeru ma sposób hodowli mikroorganizmów.
Niewątpliwie sposób hodowli mikroorganizmów syntetyzujących celulozę wpływa na jej
potencjalne zastosowanie aplikacyjne (Wang et al. 2019).
Cel i zakres pracy
Celem pracy było określenie poszczególnych aspektów wpływających na wydajność
procesu biosyntezy celulozy bakteryjnej, uwzględniając przy tym wpływ warunków
fermentacji, przedstawienie metod hodowli mikroorganizmów syntetyzujących polimer tego
typu wraz z oceną możliwości wykorzystania pozostałości rolno-przemysłowych
stanowiących alternatywne pożywki hodowlane.
Zakres pracy obejmuje analizę literaturową dotyczącą:
- wpływu składników podłoża na wydajność syntezy celulozy bakteryjnej,
- wpływu warunków hodowli na wydajność syntezy celulozy bakteryjnej,
- charakterystyki metod hodowli bakterii syntetyzujących celulozę,
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- możliwości zagospodarowania odpadów rolno-przemysłowych jako alternatywnych
składników pożywek hodowlanych wykorzystywanych w procesie syntezy celulozy
bakteryjnej.
Wpływ składników podłoża na wydajność syntezy celulozy bakteryjnej
Teoretycznie, każdy substrat zawierający węgiel, który bakterie mogą metabolizować,
może zostać użyty do produkcji celulozy bakteryjnej (Gorgieva i Trček 2019). Testując wiele
rodzajów cukrów dowiedziono, że stosowane sacharydy mają kluczowe znaczenie przy
efektywności syntezy celulozy bakteryjnej. W wysoko wydajnych procesach
fermentacyjnych osiąga się 60÷80% konwersji wykorzystywanego źródła węgla w czysty
polimer (Chawla i in. 2009). Typowym medium odżywczym używanym do hodowli, zarówno
w metodzie statycznej, jak i wytrząsanej jest płynne podłoże opracowane przez Hestrina
i Schramma (1954), które składa się z 2% glukozy, 0,5% peptonu, 0,5% ekstraktu
drożdżowego, 0,27% bezwodnego wodorofosforanu sodu oraz 0,15% kwasu cytrynowego.
Ze względu na wysoki koszt przygotowania takiego podłoża uznaję się je jednak za
nieopłacalne do przemysłowego pozyskiwania celulozy bakteryjnej (Jozala i in. 2016).
W tabeli 1. przedstawiono wybrane szczepy bakterii oraz wydajność prowadzonej przez nie
biosyntezy na różnych podłożach odżywczych.
Glukoza, jako idealny ingredient do produkcji celulozy, a jednocześnie źródło energii dla
wzrastających komórek bakterii jest jednym z najczęściej stosowanych substratów do
produkcji celulozy bakteryjnej (Jozala i in. 2016). Problemem związanym ze stosowaniem
glukozy jako źródła węgla jest przekształcanie monosacharydu w procesie fermentacji
w kwas glukonowy, który obniża pH kultury, hamując jednocześnie syntezę celulozy
(Tantratian i in. 2005).
Masaoka i in. (1993) zbadali wydajność syntezy celulozy przez bakterie A. xylinum IFO
13693 w pożywkach o różnych stężeniach glukozy wynoszących 6, 12, 24 i 48 g/L.
Stwierdzono, że efektywność syntezy maleje wraz ze wzrostem początkowego stężenia
glukozy w medium; przy zawartości cukru 24 i 48 g/L zwiększa się zawartość kwasu
glukonowego w pożywce w okresie hodowli, zmniejszając wydajność produkcji celulozy
przez bakterie. Podobne wyniki uzyskali Rani i Appaiah (2011), badając efektywność
syntezy celulozy przez G. hansenii UAC09. Stwierdzono, że produkcja celulozy rośnie wraz
ze wzrostem stężenia glukozy do 4%. Dalszy wzrost zawartości cukru obniżał efektywność
syntezy i jednocześnie powodował spadek pH medium poniżej 2,5. Keshk i Sameshima
(2005) uzyskali największą wydajność syntezy celulozy przez A. xylinum przy 1% stężeniu
glukozy, a podniesienie zawartości sacharydu do 2 i 3% powodowało obniżenie
efektywności procesu.
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Tabela 1. Wydajność syntezy celulozy bakteryjnej przez wybrane szczepy bakterii (Chawla i in.
2009)
Table 1. Efficiency of bacterial cellulose synthesis by selected bacterial strains (Chawla et al.
2009)

Źródło
węgla

Dodatki
w pożywce

Czas
hodowli

Wydajność
(g/L)

Źródło

glukoza

etanol, tlen

50 h

15,30

Hwang i in. (1999)

glukoza

tlen

48 h

1,72

Jung i in. (2005)

glukoza

etanol

72 h

2,50

Park i in. (2003)

glukoza
glukoza
melasa
fruktoza

etanol
etanol
agar, tlen

8 dni
8 dni
72 h
72 h

4,16
15,20
7,82
14,10

Son i in. (2003)
Son i in. (2001)
Bae i Shoda (2004)
Bae i in. (2004)

A. xylinum BPR2001
Acetobacter xylinum ssp.
sucrofermentans BPR2001
Acetobacter xylinum ssp.
sucrofermentans BPR2001

fruktoza

agar

56 h

12,00

Bae i in. (2004)

fruktoza

tlen

52 h

10,40

Chao i in. (2000)

fruktoza

agar, tlen

44 h

8,70

Chao i in. (2000)

Acetobacter xylinum E25

glukoza

-

7 dni

3,50

Krystynowicz i in.
(2002)

G.hylinus (K3)

mannitol

zielona herbata

7 dni

3,34

Rodzaj bakterii
A.xylinum BRC 5
G.hansenii PJK (KCTC 10505
BP)
G.hansenii PJK (KCTC 10505
BP)
Acetobacter sp. V6
Acetobacter sp. A9
A. xylinum BPR2001
A. xylinum BPR2001

Gluconacetobacter xylinus
IFO 13773
Acetobacter xylinum NUST4.1
Gluconacetobacter xylinus
IFO 13773
Gluconacetobacter sp. RKY5

Nguyen i in. (2008)
Keshk i Sameshima
(2006b)
Zhou i in. (2007)

glukoza

lignosulfonian

7 dni

10,10

glukoza
melasa
z trzciny
cukrowej
glicerol

alginian sodu

5 dni

6,00

-

7 dni

5,76

Keshk i Sameshima
(2006a)

-

144 h

5,63

Kim i in. (2006)

Ramana i in. (2000) wykazali, że obok glukozy, sacharoza i mannitol są optymalnymi
substratami do produkcji celulozy bakteryjnej, a obecność źródła azotu przyczynia się do
wzmocnienia biosyntezy. Korzystając ze szczepu A. xylinum, autorzy uzyskali maksymalną
wydajność syntezy 5 g/L (5g biofilmu celulozowego z 1l pożywki hodowlanej) przy medium
zawierającym sacharozę. Substraty takie jak galaktoza, maltoza, skrobia, sorbitol i kwas
octowy, wpływały na zdecydowanie niższą wydajność (poniżej 2 g/L). Mikkelsen i in. (2009)
porównali wydajność syntezy na podłożu Hestrina i Schramma modyfikując je poprzez
zastąpienie glukozy innymi sacharydami. Najwyższą wydajność, wynoszącą 3,83 g/L,
uzyskano na pożywce zawierającej sacharozę, po niej kolejno glicerol, mannitol, glukozę,
fruktozę i galaktozę, przy czym właściwości błony produkowanej na wszystkich podłożach
były bardzo podobne i wykazywały zbliżony stopień krystaliczności 80÷90%. Ishihara i in.
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(2002) zastosowali ksylozę jako substrat do produkcji celulozy przez A. xylinum IFO 15606
i uzyskali wydajność 3,0 g/L. Zwiększenie w pożywce zarówno zawartości sacharydu, jak
i substancji bogatych w azot, wpływa na efektywność syntezy celulozy i masę uzyskiwanego
biofilmu. Betlej i Krajewski (2019) porównali wpływ zawartości sacharozy oraz rodzaju
źródła azotu w podłożu hodowlanym na efektywność procesu fermentacji przez
mikroorganizmy Kombucha. Największą wydajność syntezy celulozy (2,81 g/L) uzyskano
przy maksymalnej 10% zawartości sacharydu, a obecność w medium źródła związków
azotu niemal ośmiokrotnie zwiększyła efektywność produkcji polimeru. Azot stanowi bowiem
główny składnik białek niezbędnych w procesach metabolicznych komórek i stanowi 8÷14%
suchej masy komórkowej bakterii (Chawla i in. 2009). W celu zoptymalizowania warunków
fermentacji do efektywnej produkcji celulozy przez Acetobacter sp. A9, Son i in. (2001)
przetestowali różne źródła azotu w stężeniu 0,5%, jako uzupełnienie pożywki hodowlanej.
Najefektywniejszy okazał się dodatek ekstraktu drożdżowego, uzyskując wydajność syntezy
2,87 g/L, następnie polipepton 2,65 g/L i CSL (z jęz. ang. corn steep liquor), czyli ekstrakt
z fermentowanej skrobi kukurydzianej, tzw. namok, z wydajnością 2,59 g/L. Pomimo
wysokiej efektywności, dodatek peptonu lub ekstraktu drożdżowego uznaje się za
ekonomicznie nieopłacalny. CSL może być z powodzeniem stosowany do poprawy
efektywności procesu fermentacji, jako tańszy substytut. Innym składnikiem znacząco
podnoszącym wydajność syntezy celulozy jest etanol.
We wstrząsanej metodzie produkcji celulozy bakteryjnej zaobserwowano spontaniczną
mutację niektórych bakterii w komórki (Cel−) nieprodukujące celulozy (Valla i Kjosbakken
1982). Etanol nie tylko hamuje mutację mikroorganizmów, ale także stanowi dla nich
dodatkowe źródło węgla (Lee i in. 2014). Po dodaniu do pożywki 1% obj. etanolu uzyskano
zwiększenie wydajności z 0,52 g/L do 3,31 g/L korzystając z medium Hestrina i Schramma
(Krystynowicz i in. 2002). Son i in. (2001) badali wpływ dodatku 1,4% obj. etanolu do
pożywki, który pozwolił uzyskać wydajność celulozy 15,2 g/L. Wynik ten czterokrotnie
przewyższał efektywność podłoża pozbawionego etanolu. Rani i Appaiah (2011) również
stwierdzili stymulujący efekt dodatku 1,5% etanolu i 1,0% kwasu octowego na syntezę
celulozy bakteryjnej przez szczep G. hansenii UAC09.
Wpływ warunków hodowli
Obok zapewnienia odpowiedniego źródła węgla i azotu, podczas całego procesu
fermentacji istotne jest utrzymywanie optymalnej temperatury, która stymuluje wzrost
drobnoustrojów i aktywność enzymów, poprawiając wydajność syntezy celulozy (VillarrealSoto i in. 2018). Temperatura fermentacji wynosi zazwyczaj 22÷30°C (May i in. 2019), przy
czym wysoką wydajność uzyskuje się również w temperaturze 28÷30°C (Chawla i in. 2009).
Największą wydajność syntezy dla G. hansenii UAC09 zaobserwowano w temperaturze
27°C; przy 40°C wzrost bakterii został zahamowany (Rani i Appaiah 2011).
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Kolejnym kluczowym parametrem w produkcji celulozy bakteryjnej jest odczyn pożywki.
Optymalne pH medium do syntezy biopolimeru mieści się w zakresie 4,0÷6,0 (Masaoka i in.
1993). Badania wykazały, że wytrzymałość mechaniczna celulozy bakteryjnej wzrasta wraz
z obniżeniem odczynu. Błona wytworzona przy odczynie roztworu pH=4 odznacza się
istotnie wyższą wytrzymałością mechaniczną od polimeru wyprodukowanego w środowisku
o pH=5 (Tahara i in. 1997). Związane jest to z obniżeniem aktywności enzymów
hydrolitycznych m.in. celulazy, która rozkłada celulozę na celobiozę (dimer glukozy), co
zmniejsza jej stopień polimeryzacji, a tym samym wytrzymałość polimeru (Olędzki
i Walaszczyk 2020). W środowisku o pH=4 bakterie produkują celulozę o stopniu
polimeryzacji w zakresie 14 000÷16 000, natomiast wzrost pH do 5 może obniżyć stopień
polimeryzacji do 11 000 (Ross i in. 1991). Wraz z postępem fermentacji, odczyn medium
obniża się, ze względu na nagromadzenie się powstających w procesie kwasów, m.in.
glukonowego, mlekowego i octowego. Ważne jest, aby kontrolować jego poziom i nie
dopuścić do spadku pH poniżej 3, gdyż już przy odczynie poniżej 4 obserwuje się spadek
wydajności syntezy (Villarreal-Soto i in. 2018).
Zawartość rozpuszczonego w pożywce tlenu jest istotna zarówno dla metabolizmu
komórek, wydajności tworzenia celulozy bakteryjnej, jak i jakości otrzymywanej błony.
Stwierdzono także, że wysokie stężenie tlenu w medium wpływa na produkcję kwasu
glukonowego z glukozy. Aby zmaksymalizować wydajność produkcji celulozy, stężenie tlenu
powinno wynosić 10%. Niższa wartość prowadzi do zahamowania wzrostu komórek
i zatrzymania procesu syntezy celulozy (Lee i in. 2014).
Metody hodowli bakterii syntetyzujących celulozę
Istnieją dwie główne metody produkcji

celulozy

bakteryjnej

wykorzystujące

mikroorganizmy: statyczna oraz dynamiczna. Dobór systemu hodowli determinowany jest
ostatecznym zastosowaniem błony celulozowej, gdyż jej właściwości morfologiczne,
mechaniczne i fizykochemiczne uzależnione są od zastosowanych rozwiązań
produkcyjnych (Jozala i in. 2016).
Hodowla statyczna jest stosunkowo prostą techniką, wykorzystywaną najczęściej
w warunkach laboratoryjnych. Jest to metoda powierzchniowa, w której formowanie
polimeru zachodzi w płynnym podłożu na granicy faz gaz-ciecz. Z tego względu wydajność
produkcji jest ściśle związana z powierzchnią stosowanej pożywki (Wang i in. 2019),
a intensywność syntezy jest znacząco ograniczona przez ilość tlenu docierającą do podłoża
(Borzani i de Souza 1995). W wyniku hodowli stacjonarnej uzyskuje się skóropodobną,
silnie uwodnioną, elastyczną, białawą błonę o jednolitej strukturze, która syntetyzowana jest
na powierzchni ciekłego medium, gdzie bakterie mają swobodny dostęp do niezbędnego
w procesach metabiolicznych tlenu (Kuo i in. 2016). Początkowo w pożywce pojawia się
cienka błonka zbudowana z pojedynczych fibryli, która wraz z postępem hodowli znacząco
zyskuje na grubości. W porównaniu z metodą wstrząsaną, błona pozyskiwana w warunkach
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statycznych charakteryzuje się większą wytrzymałością mechaniczną (Jozala i in. 2016),
znaczną powierzchnią właściwą i dużą zdolnością do zatrzymywania wody (Huang i in.
2013). Wiąże się to jednak z wydłużonym czasem hodowli, trwającym w zależności od
szczepu bakterii od 5 do 20 dni i wymaga znacznych powierzchni hodowlanych, co skutkuje
niewystarczającą produktywnością do zastosowania jej na skalę masową (Chao i in. 2000;
Song i in. 2009; Lee i in. 2014).
Metoda dynamiczna polega na rozproszonej syntezie biopolimeru, poprzez
napowietrzanie podłoża (Olędzki i Walaszczyk 2020). Dodatkowa ilość tlenu ma zwiększyć
wydajność produkcji celulozy bakteryjnej, która przyjmuje wówczas postać nieregularnych
owalono-kulistych kłębków i zawieszonych włókien (Krystynowicz i in. 2002; Czaja i in.
2004). Rozwiązanie to jest jednak problematyczne, ze względu na trudność utrzymania
optymalnego stężenia rozpuszczonego w medium tlenu. Zbyt intensywne napowietrzanie
i mieszanie medium prowadzi do mutacji bakterii w komórki nieprodukujące celulozy (Cel−),
przez co wydajność syntezy spada (Valla i Kjosbakken 1982; Czaja i in. 2004). Metoda
wstrząsana umożliwia jednak wytworzenie celulozy bakteryjnej o różnorodnym kształcie
i rozmiarze, od kulistych cząsteczek o średnicy od 10 µm do 10 mm, po elipsoidalne,
gwiaździste i nieregularne formacje (Gu i Catchmark 2012). Postać otrzymywanej celulozy
i jej właściwości uzależnione są od prędkości obrotów, czasu i temperatury hodowli, a także
substancji dodatkowych uzupełniających pożywkę (Wang i in. 2019). Hodowle wstrząsane
prowadzi się w warunkach laboratoryjnych w kolbach stożkowych wypełnionych w ok. 1/3
medium odżywczym, które umieszczane są w wytrząsarkach inkubatorowych. Hu
i Catchmark (2010) badali wpływ dynamicznych warunków hodowli na tworzenie się
kulistych form celulozy bakteryjnej. Stwierdzono, że przy prędkości obrotowej poniżej
100 obr./min oraz powyżej 200 obr./min praktycznie nie obserwuje się kulistych form
celulozy, a raczej drobne, nieregularne kłębki włókien. Optymalna prędkość do wytworzenia
sferycznej celulozy o średnicy ok. 8 mm wyniosła 125 obr./min Przy wzroście prędkości
obrotów do 150 obr./min następowało wydłużenie kształtu i zmniejszenie średnicy celulozy
do ok. 2,5 mm.
Aby móc produkować celulozę bakteryjną o pożądanych właściwościach w ekonomiczny
i efektywny sposób na skalę przemysłową, a tym samym zwiększyć zakres jej zastosowań,
niezbędne stało się opracowywanie nowych systemów hodowli przy użyciu różnego typu
bioreaktorów.
Do produkcji masowej celulozy bakteryjnej badano wykorzystanie reaktorów typu HoLiR
(Horizontal Lift Reactor). Komora takiego bioreaktora, w postaci poziomego podłużnego
zbiornika, wypełniona jest pożywką hodowlaną, na powierzchni której zachodzi synteza
celulozy w formie prostokątnego arkusza. Proces produkcji polimeru może wówczas
zachodzić w sposób ciągły, poprzez podnoszenie polimeru na jednym końcu zbiornika
i powolne wyjmowanie arkuszy znad powierzchni podłoża na drugim końcu reaktora
(Kralisch i in. 2009; Olędzki i Walaszczyk 2020).
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Inne rozwiązanie zastosowano w reaktorach aerozolowych, w których medium ze
składnikami odżywczymi jest natryskiwane na całą powierzchnię kultury mikroorganizmów,
na której zachodzi proces biosyntezy. W ten sposób uzyskuje się błonę celulozową
o grubości nawet kilku centymetrów, która znajduje zastosowanie w materiałach o wysokich
wymaganiach technicznych (Hornung i in. 2007). Większość bakterii obecnych w pożywce
znajduje się w wierzchniej warstwie błony (do 1 mm), w której stężenie tlenu jest
największe, dlatego równomierne rozprowadzenie pożywki na całej powierzchni powstającej
celulozy zapewnia mikroorganizmom dostęp do substancji odżywczych, niezbędnych
w procesie biosyntezy (Lee i in. 2014).
W reaktorach wyposażonych w obrotowe dyski, powierzchnię hodowlaną stanowią
okrągłe tarcze do połowy zanurzone w płynnej pożywce, które osadzone są na obracającym
się wale. Ciągły ruch obrotowy wału powoduje naprzemienne zanurzanie dysków w medium
i wystawianie ich na działanie tlenu z powietrza ponad powierzchnią roztworu. Podczas
zanurzania w pożywce, mikroorganizmy zaszczepione na powierzchni okrągłych tarcz
pobierają substancje odżywcze, natomiast zwiększona ilość docierającego do bakterii tlenu,
stymuluje ich wzrost i proces syntezy celulozy. Rozwiązanie to umożliwia również
wprowadzanie do medium różnych substancji wzbogacających, które są włączane do
struktury celulozy bakteryjnej, w celu poprawy jej właściwości lub stworzenia odpowiedniego
materiału kompozytowego (Serafica i in. 2002). W badaniach prowadzonych przez
Krystynowicz i in. (2002) stwierdzono, że największą wydajność syntezy w tego typu
reaktorach osiąga się przy prędkości obrotów dysków 4 obr./min. i stosunkowi pola
powierzchni dysków do objętości medium (S/V) 0,71 cm-1.
Aby wykorzystać zalety statycznej metody hodowli bakterii syntetyzujących celulozę, bez
konieczności stosowania znacznych powierzchni produkcyjnych, podjęto próby utworzenia
reaktorów membranowych. Yoshino i in. (1996) opracowali system z wykorzystaniem
membrany z tworzywa sztucznego do zwiększenia efektywności procesu wytwarzania
celulozy bakteryjnej. Spód naczynia hodowlanego wykonano z przepuszczalnej dla tlenu
membrany silikonowej, przez którą gaz ten dyfundował do pożywki hodowlanej. System ten
pozwolił zwiększyć wydajność syntezy, w porównaniu do produkcji polimeru na powierzchni
ciekłego medium. Hofinger i in. (2011) zastosowali porowatą membranę z polieterosulfonu
(PES) do hodowli szczepu G. xylinus. Umieszczona w reaktorze membrana stykała się
dolną powierzchnią z mieszanym poniżej medium. Na górnej, „powietrznej” stronie
membrany, zaszczepiona została kultura bakterii produkujących celulozę. Substancje
odżywcze dyfundując przez hydrofilową membranę przedostawały się z pożywki na drugą
powierzchnię błony, gdzie zachodziła synteza celulozy. Takie rozwiązanie zapewnia
mikroorganizmom dostęp do większej ilości tlenu, niż ma to miejsce w tradycyjnej metodzie
statycznej.
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Odpady rolno-przemysłowe jako alternatywne pożywki hodowlane
Nieustannie największą przeszkodzą hamującą wykorzystanie celulozy bakteryjnej na
skalę przemysłową jest wysoki koszt produkcji biopolimeru. Od wielu lat prowadzi się
badania, w celu zminimalizowania kosztów związanych z wytwarzaniem celulozy
bakteryjnej, poszukując alternatywnych źródeł węgla i modyfikując parametry procesu
fermentacji. Coraz więcej badań skupia się obecnie na wykorzystaniu różnego rodzaju
odpadów rolno-przemysłowych, które umożliwiłyby prowadzenie wydajnej biosyntezy
celulozy bakteryjnej, przyczyniając się jednocześnie do promowania gospodarki obiegu
zamkniętego i wykorzystywania odpadów z jednego sektora, jako wartościowego surowca
w innej dziedzinie.
Dzięki zdolności bakterii do syntetyzowania celulozy z wielu rodzajów cukrów, różne
alternatywne źródła sacharydów mogą być wykorzystywane do produkcji biopolimeru. Aby
dany surowiec został uznany za potencjalnie wydajny substrat hodowlany, powinien
zawierać znaczne ilości cukrów, prostych lub złożonych. Pożądana jest także obecność
aminokwasów, białek i związków mineralnych, które stymulują wzrost bakterii i proces
biosyntezy. Szczególna uwaga skupia się wobec tego na pozostałościach z przemysłu
rolnego, cukierniczego, browarniczego, włókienniczego oraz na odpadach z biorafinerii
i celulozowni (Hussain i in. 2019). W tabeli 2. przedstawiono wybrane odpady organiczne,
które wykorzystywano do produkcji celulozy wraz wydajnością przeprowadzonego procesu.
Ze względu na niskie koszty pozyskania, do hodowli bakterii syntetyzujących celulozę
wykorzystuje się melasę otrzymywaną w procesie rafinacji sacharozy z buraków, trzciny
cukrowej lub karobu. Badania potwierdziły, że celuloza bakteryjna syntetyzowana przez
szczep G. xylinus ATCC 10245 z melasy buraczanej charakteryzuje się wyższym stopniem
polimeryzacji, niż celuloza wyprodukowana na podłożu zawierającym wyłącznie czystą
glukozę, jako jedyne źródło węgla (Keshk i in. 2006). Premjet i in. (2007) przebadali wpływ
dodatku melasy z trzciny cukrowej na wydajność syntezy celulozy bakteryjnej. Stwierdzono,
że składniki melasy takie jak sacharoza, fruktoza, glukoza, aminokwasy, związki azotu
i substancje mineralne, dodawane do pożywki H-S, stymulują biosyntezę celulozy przez
G. xylinus ATCC 10245, kilkukrotnie zwiększając wydajność procesu. Salari i in. (2019)
badali efektywność biosyntezy celulozy przez szczep G. xylinus PTCC 1734 na tradycyjnym
medium Hestrina i Schramma oraz na pożywce z produktów ubocznych przemysłu
spożywczego. Wydajność produkcji celulozy na medium zawierającym melasę buraczaną
przewyższała efektywność syntezy ze standardowego podłoża i wyniosła 4,56 g/L dla
początkowej zawartości cukru 20 g/L. Czyni to podłoże melasowe potencjalnym substratem
do produkcji celulozy na skalę przemysłową.
Kurosumi i in. (2009) badali pożywki hodowlane zawierające sok owocowy i stwierdzili
wyższą wydajność syntezy celulozy bakteryjnej (6 mg/mL) po 96h hodowli z pożywki
zawierającej sok pomarańczowy. Jozala i in. (2015) osiągnęli w tym samym czasie hodowli
dziesięciokrotnie większą wydajność (60 mg/mL), stosując jako pożywkę przegniłe owoce.
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Autorzy badań wykorzystali już rozkładające się jabłka, śliwki, winogrona i ananasy do
stworzenia podłoża dla bakterii G. xylinus ATCC 53582, które swoją efektywnością znacznie
przewyższało standardowe medium H-S.
Tabela 2. Wybrane odpady rolno-przemysłowe wykorzystywane jako surowiec do produkcji
celulozy bakteryjnej (Hussain i in. 2019)
Table 2. Selected agro-industrial waste used as a raw material for the production of bacterial
cellulose (Hussain et al. 2019)

Rodzaj odpadów
rolno-przemysłowych
Skórki cytrusów
Łuski ziaren kawy
Sok z trzciny cukrowej
i pozostałości ananasa
Syrop daktylowy

Dodatki
w pożywce
mocznik
i CSL
jak
w medium
HS

Ścieki gorzelniane

-

Wywar gorzelniany
po produkcji piwa

-

Wytłoki winogronowe/CSL

-

Melasa trzcinowa
i browarniana

-

Miazga ze słodkich limonek

-

Włókniste masy odpadowe
z celulozowni
i biorafinerii
Surowy glicerol
i hydrolizat mączki
słonecznikowej

ekstrakt
drożdżowy
i trypton

Hydrolizat biomasy drożdży

-

-

Rodzaj bakterii
Komagataeibacter
hansenii GA 2016
Gluconacetobacter
hansenii UAC09
Gluconacetobacter
medellinensis
Acetobacter xylinum
0416 MARDI
Gluconacetobacter
oboediens
Gluconacetobacter
hansenii PJK KCTC
10505BP
Acetobacter xylinum
NRRL B-42
Gluconoacetobacter
xylinum ATCC
23768
Komagataeibacter
europaeus SGP3
Gluconacetobacter
xylinus ATCC
23770
Komagataeibacter
sucrofermentans
DSM 15973
Gluconacetobacter
xylinus CH001

Wydajność (g/L)

Żródło

3,92 BC/100g
odpadów

Güzel i Akpınar (2018)

8,20

Rani i Appaiah (2013)

3,24

Algar i in. (2015)

5,80

Lotfiman i in. (2016)

8,50

Jahan i in. (2018)

8,46

Ha i in. (2008)

6,70

Cerrutti i in. (2016)

3,05

Khattak i in. (2015)

6,30

Dubey i in. (2018)

11,00

Cavka i in. (2013)

13,30

Tsouko i in. (2015)

2,90

Luo i in. (2017a,b)

Światowe, roczne pozyskanie cytrusów w 2015 r. wyniosło 27,1 mln ton, z czego na
odpady w postaci wytłoków i skórek przypadało 40÷60% całkowitej masy owoców. Tego
typu surowiec odpadowy zawiera wiele składników odżywczych, cukrów, pektyn i wody,
łatwo ulega rozkładowi przez mikroorganizmy, przez co może wywierać niekorzystny wpływ
na środowisko naturalne. Fan i in. (2016) wykorzystali ten fakt do utworzenia medium pod
hodowlę szczepu bakterii K. xylinus CICC 10529, stosując produkt enzymatycznej hydrolizy
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wytłoków cytrusowych. Pozyskanie suchej błony celulozowej z tak przygotowanego
roztworu wyniosło 5,7 g/L, w porównaniu do standardowego podłoża, którego efektywność
kształtowała się na poziomie 3,9 g/L. Próbki pozyskane z obu wariantów pożywek
wykazywały zbliżone właściwości. Wysoką wydajność medium z odpadów owocowych
tłumaczy się obecnością znacznej ilości glukozy i ksylozy, które są łatwo metabolizowane
przez bakterie. Kompleks enzymów obecny w roztworze rozkłada błonnik i pektyny
wchodzące w skład owoców, ułatwiając bakteriom dostęp do cukrów prostych i zwiększając
wydajność biosyntezy celulozy.
Coraz więcej uwagi kierowane jest na odpady pochodzące z przetwórstwa mleka, jako
trudne w utylizacji i niebezpieczne dla środowiska wodnego ścieki przemysłowe, groźniejsze
nawet od ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych. Serwatka, która jest płynną
pozostałością po produkcji sera, charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem biochemicznego
zapotrzebowania na tlen (BZTn). Drobnoustroje występujące w środowisku zużywają
znaczne ilości tlenu do rozłożenia pozostałości z przemysłu mleczarskiego, doprowadzając
do jego deficytu w naturalnych ciekach wodnych i stwarzając zagrożenie dla życia ryb
i innych stworzeń (Jozala i in. 2015). Z drugiej strony, płynna serwatka zawiera wiele
rozpuszczalnych białek, laktozę, minerały i witaminy, które mogą posłużyć do hodowli
bakterii syntetyzujących celulozę. Dotychczasowe wyniki badań pokazują, że rozcieńczony
roztwór serwatki umożliwia produkcję celulozy bakteryjnej przez szczep G. xylinus PTCC
1734 w warunkach statycznych w ilości 3,55 g/L, podczas gdy wydajność próbki kontrolnej
na medium H-S wyniosła 3,26 g/L (Salari i in. 2019). Dodatek do medium enzymu laktazy
umożliwia hydrolizę laktozy obecnej w serwatce do glukozy i galaktozy, które są szybciej
metabolizowane przez bakterie, niż cukry złożone. Podobne wyniki zaobserwowano przy
wstrząsanych warunkach produkcji celulozy przez baktereie K. sucrofermentans B-11267,
osiągając wydajność 5,45 g/L po 3 dniach hodowli (Revin i in. 2018). Wysoka wartość
pozostałości z przemysłu mleczarskiego, jako potencjalnego substratu do produkcji
celulozy, spowodowana jest dodatkowo zawartością białek, aminokwasów, witamin oraz
kwasów organicznych mlekowego i cytrynowego, które stymulują wzrost bakterii
i poprawiają efektywność biosyntezy celulozy.
Kolejną grupą odpadów stanowiącą potencjalne źródło węgla dla produkcji celulozy
bakteryjnej są wywary gorzelnicze i ścieki powstające podczas produkcji alkoholi, które
można wykorzystać jako samodzielne medium lub jako część standardowej pożywki H-S.
Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie tzw. cienkiego wywaru gorzelnianego (z jęz. ang.
distillery thin stillage), który jest pozostałością po produkcji wina ryżowego. Badania
wykazały, że dodatek wywaru ryżowego do tradycyjnego podłoża pozwala uzyskać polimer
celulozowy w ilości 6,26 g/L, w związku z tym wydajność procesu jest o 50% wyższa niż
efektywność samego medium H-S (Wu i Liu 2013). Dodatkowo, błona pozyskana ze
wzbogaconego medium charakteryzowała się wyższym stopniem krystaliczności i gęstszą
strukturą włóknistą, ale mniejszą zdolnością do zatrzymywania wody. Zwiększona produkcja
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celulozy bakteryjnej spowodowana jest bogatą zawartością kwasów organicznych oraz
aminokwasów w wywarze gorzelnianym. Jednocześnie zastosowanie destylatu ryżowego
pozwoliło obniżyć koszty produkcji celulozy bakteryjnej o 67%. Wytłoki winogronowe
również zostały przebadane jako niekonwencjonalne podłoże do produkcji celulozy
bakteryjnej, wykazując wysoką wydajność 8,0 g/L po uzupełnieniu namokiem
kukurydzianym (CSL) dla zapewnienia optymalnego poziomu azotu (Vazquez i in. 2012).
Analiza morfologiczna wykazała, że mikrofibryle celulozowe uzyskane z alternatywnego
podłoża charakteryzowały się stopniem krystaliczności w granicach 74÷79% oraz
szerokością i grubością z zakresu odpowiednio 35÷70 nm i 13÷24 nm. Wartości te były
zbliżone do wymiarów fibryli wyhodowanych na standardowym medium.
Nie tylko odpady poprodukcyjne z przemysłu spożywczego stanowią potencjalny
substrat do hodowli bakterii syntetyzujących celulozę. W celulozowniach i biorafineriach,
podczas procesu rozwłókniania materiału drzewnego i lignocelulozowego gorącą parą lub
wodą powstaje wodny ekstrakt, zawierający cukry proste (glukozę, arabinozę, ksylozę),
sacharozę, kwasy organiczne (mlekowy, mrówkowy, octowy) i inne związki organiczne
(furfural, hydroksymetylofurfural). Skład takiego roztworu umożliwia hodowlę bakterii bez
konieczności wzbogacania go o substancje dodatkowe, które podnoszą koszty pożywki.
Pomimo dość niskiego stężenia cukrów w wodnym ekstrakcie, badaczom udało się
opracować podłoże do produkcji celulozy przez szczep K. xylinus 23769, z którego
uzyskano błonę o zbliżonym stopniu krystaliczności, a o mniejszej średnicy włókien, co
biofilm z pożywki H-S (Kiziltas i in. 2015). Odpady tekstylne bogate w celulozę, po
oczyszczeniu i poddaniu ich hydrolizie, również stanowią potencjalne źródło węgla dla
wzrostu bakterii. Hong i in (2012) otrzymali w ten sposób hydrolizat z materiału
bawełnianego, który umożliwił pozyskanie błony celulozowej z wydajnością o 83% większą
(10,8 g/L), niż prezentowaną przez medium zawierającą glukozę. Celuloza bakteryjna
wyhodowana na alternatywnym podłożu odznaczała się również o 79% wyższą
wytrzymałością na rozciąganie.
Woda kokosowa, syropy owocowe, hydrolizat drożdży piwnych, glicerol będący
pozostałością po produkcji biodiesla, hydrolizaty biomasy roślinnej, to tylko niektóre
z substratów, które są również wykorzystywane do badania potencjału odpadów
przemysłowych, jako wydajnych podłoży do produkcji błony celulozowej. Zaletą
wykorzystania pozostałości rolno-przemysłowych do hodowli bakterii syntetyzujących
celulozę, jest stworzenie ekonomicznie opłacalnej metody wytwarzania biopolimeru
i wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko, poprzez zagospodarowanie i utylizowanie
w ten sposób odpadów organicznych.
Podsumowanie
Efektywność biosyntezy celulozy bakteryjnej uzależniona jest od wielu czynników:
warunków hodowli, rodzaju i zawartości sacharydów, azotu oraz innych substancji
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wzbogacających, które stymulują wzrost i metabolizm bakterii. Pomimo stosunkowo
prostego procesu fermentacji, koszty sporządzenia pożywki hodowlanej, która dostarczy
mikroorganizmom wytwarzającym celulozę niezbędnych składników do optymalnej syntezy,
stanowią główną przeszkodę uniemożliwiającą wykorzystanie celulozy bakteryjnej na skalę
przemysłową. Coraz więcej uwagi skupia się wobec tego na odpadach rolnoprzemysłowych, jako potencjalnych podłożach hodowlanych, mogących zwiększyć
opłacalność
produkcji
celulozy
bakteryjnej.
Zagospodarowanie
pozostałości
poprodukcyjnych nie tylko pozwala zmniejszyć koszty wytwarzania polimeru tego typu, ale
także sprzyja ochronie środowiska naturalnego, poprzez przekształcanie odpadów
organicznych w wartościowe surowce.
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