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Polyhydroxyalkanoates are polyesters insoluble in water, synthesized by
microorganisms and accumulated intracellular as storage materials. They are
marked by high degree of polimerization, non-toxicity, wide range of application and biodegrability. Until now, there have been applied mainly pure microbial cultures for industrial PHAs production. Currently, for that purpose there
are conducted intensive investigations on use of mixed microbial cultures (activated sludge). The microorganisms of activated sludge accumulate polyhydroxyalkanoates as storage materials when availability of organics as electron donors
and oxygen or nitrate (electron acceptors) is distributed in time and space or
when the sludge is submitted to consecutive periods of external substrate accessibility and unavailability. The process efficiency depends on feed composition and reactor operating conditions. Nowadays, there are two types of reactor
operational strategies. In municipal wastewater treatment plants, a two-stage
process is used: 1° – selection of excess sludge to specific type of substrate
(molesses, whey) in SBR, and 2° – PHAs production in batch reactor. In wastewater treatment plants from agricultural and food industry, acidogenic fermentation is introduced as an additional stage, where the organic wastes are converted into a mixture of organic acids, and then used as a substrate for PHAs
storage.
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1. Wprowadzenie
Polihydroksykwasy (PHA) s¹ to nierozpuszczalne w wodzie poliestry, gromadzone przez mikroorganizmy jako Ÿród³o wêgla/energii oraz równowa¿ników redukcyjnych (1). Cechuje je wysoki stopieñ polimeryzacji (105-107 Da), nietoksycznoœæ, biokompatybilnoœæ oraz podatnoœæ na biodegradacjê (2). Rozwój biotechnologii polihydroksykwasów jest istotny, poniewa¿:
– polihydroksykwasy mog¹ byæ wytwarzane z odnawialnych surowców, co przyczynia siê do zmniejszenia zu¿ycia ropy naftowej. Obecnie, do produkcji polimerów
syntetycznych, wykorzystuje siê oko³o 4% tego surowca,
– wykazuj¹ podatnoœæ na biodegradacjê, co jest wa¿ne z punktu widzenia
unieszkodliwiania odpadów na sk³adowiskach. Wed³ug Association of Plastics Manufactures (APME), iloœæ odpadów z tworzyw sztucznych w Europie Zachodniej
w 2002 r. wynios³a oko³o 20 321 tys. ton, z czego 32% poddano recyklingowi, a pozosta³a czêœæ (62%) trafi³a na sk³adowiska (3),
– ich produkcja umo¿liwia tworzenie systemów zagospodarowywania odpadów
w cyklu zamkniêtym, co jest zgodne z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju.
Mikroorganizmy syntezuj¹ wiele polihydroksykwasów ró¿ni¹cych siê budow¹
chemiczn¹. Do tej pory w makrocz¹steczkach polihydroksykwasów zidentyfikowano oko³o 150 ró¿nych merów (4). Oprócz homopolimerów, mikroorganizmy kumuluj¹ równie¿ kopolimery, czyli polihydroksykwasy zawieraj¹ce przynajmniej dwa
ró¿ne mery.
Wiêkszoœæ autorów dzieli polihydroksykwasy na krótko- i œrednio³añcuchowe
(5-7). Polihydroksykwasy krótko³añcuchowe (PHASCL) zawieraj¹ od 3 do 5 atomów
wêgla w monomerach. Z aplikacyjnego punktu widzenia, najwa¿niejszym przedstawicielem PHASCL jest kwas poli-3-hydroksymas³owy – P(3HB) oraz jego kopolimer
z kwasem poli-3-hydroksywalerianowym – P(3HB-co-3HV), które posiadaj¹ w³aœciwoœci termoplastów. Polimery te znajduj¹ zastosowanie do produkcji opakowañ
w przemyœle kosmetycznym, tac, pojemników oraz innych tego typu artyku³ów
u¿ytkowych.
Polihydroksykwasy œrednio³añcuchowe (PHAMCL) posiadaj¹ mery zawieraj¹ce ³añcuchy nasycone lub nienasycone o liczbie atomów wêgla od 6 do 14. Do najwa¿niejszych przedstawicieli tej grupy nale¿¹ kwas poli-3-hydroksyoktanowy P(3HO) oraz
poli-3-hydroksydekanowy P(3HD) (8). Z PHAMCL wytwarza siê lateksowe os³ony do
¿ywnoœci oraz farby i pigmenty do znakowania i opisywania pojemników ze szk³a
i tworzyw sztucznych. Aktualnie prowadzi siê badania nad przekszta³caniem
PHAMCL, pod wp³ywem czynników sieciuj¹cych, w wysokoelastyczn¹ gumê. Obiecuj¹ce, jak siê wydaje, s¹ równie¿ mo¿liwoœci wykorzystywania tej grupy biopolimerów w medycynie do produkcji materia³ów chirurgicznych (np. implantów), œrodków
opatrunkowych czy w farmakologii jako os³onek lekarstw.
Zdolnoœæ gromadzenia PHA wykazuje ponad 300 gatunków bakterii (9). Wiêkszoœæ z nich gromadzi poli-3-hydroksymaœlan (P(3HB)), stanowi¹cy homopolimer
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kwasu 3-hydroksymas³owego. Jednak tylko nieliczne kumuluj¹ PHA w stê¿eniu przekraczaj¹cym 50% suchej masy komórek. Nale¿¹ do nich Cupriavidus necator (wczeœniej Ralstonia eutropha), rosn¹cy na po¿ywce zawieraj¹cej niskocz¹steczkowe kwasy
organiczne oraz glukozê i fruktozê jako Ÿród³o wêgla (10-12), a tak¿e Alcaligenes latus –
wykorzystuj¹cy jako substrat sacharozê i bardziej z³o¿one zwi¹zki organiczne wystêpuj¹ce np. w melasie oraz serwatce (13,14). Methylobacterium organophilum lub
Protomonas extroquens syntezuj¹ kwas poli-3-hydroksymas³owy w obecnoœci metanolu, stanowi¹cym tanie i ³atwo dostêpne Ÿród³o wêgla. Przydatnoœæ w procesach biotechnologicznych wykazuj¹ równie¿ bakterie z rodzaju Pseudomonas jak np. P. oleovorans
czy P. putida, które syntezuj¹ polihydroksykwasy œrednio³añcuchowe podczas wzrostu na wêglowodorach alifatycznych (15,16) lub kwasach t³uszczowych (17-19).
Z danych literaturowych wynika, ¿e synteza PHA nastêpuje podczas niezrównowa¿onego wzrostu komórek, tj. w warunkach nadmiaru wêgla organicznego (substratu), przy okresowym niedoborze pierwiastków niezbêdnych do wzrostu drobnoustrojów, np. azotu, fosforu, siarki lub magnezu. Wiêkszoœæ gatunków gromadzi
PHA, gdy po¿ywka nie zawiera azotu, b¹dŸ zawiera ten pierwiastek w stê¿eniu niewystarczaj¹cym do syntezy nowego materia³u komórkowego. C. necator efektywnie
kumuluje polihydroksykwasy równie¿ w warunkach limitowanego stê¿enia fosforu.
Niektóre gatunki jak C. necator, intensywnie gromadz¹ PHA w fazie wzrostu stacjonarnego. Do tej grupy nale¿¹ równie¿ P. extorquens i P. oleovorans. W praktyce,
hodowle z ich udzia³em prowadzone s¹ w dwóch fazach. W fazie pierwszej, namna¿a siê biomasê, podczas gdy w drugiej – po ograniczeniu stê¿enia azotu lub fosforu w po¿ywce – uzyskuje kumulacjê polihydroksykwasów.
A. latus oraz Azotobacter vinelandii UWD kumuluj¹ polihydroksykwasy nawet,
wówczas gdy po¿ywka zawiera wszystkie niezbêdne sk³adniki pokarmowe, a mikroorganizmy znajduj¹ siê w fazie wzrostu. W przypadku, gdy synteza PHA i wzrost komórek nastêpuj¹ równoczeœnie, stosunek pomiêdzy stê¿eniem substratu i substancji limituj¹cej wzrost np. wêgla do azotu (C/N) stanowi istotny czynnik pozwalaj¹cy
na kszta³towanie zak³adanej proporcji miêdzy szybkoœci¹ namna¿ania mikroorganizmów a szybkoœci¹ gromadzenia PHA.
Obecnie na skalê przemys³ow¹ produkowane s¹ cztery biopolimery (20). Nale¿¹
do nich:
– BiopolTM (kopolimer 3HB i 3HV) syntezowany przez C. negator, a ostatnio równie¿ modyfikowan¹ genetycznie Escherichia coli,
– BiomerTM (homopolimer 3HB) uzyskiwany w hodowlach A. latus,
– NodaxTM (kopolimer 3HB i 3Hx) otrzymywany z udzia³em modyfikowanego genetycznie C. necator,
– BiocycleTM (homopolimer 3HB, kopolimer 3HB i 3HV) kumulowany przez
Burkholderia sacchari.
Czynnikiem ograniczaj¹cym upowszechnienie produkcji polihyroksykwasów jest
wysoki koszt ich wytwarzania z udzia³em czystych kultur (9 /kg w porównaniu
z 1 /kg dla tworzyw sztucznych) (21). Kierunki badañ maj¹ce na celu obni¿enie
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ceny tej grupy polimerów koncentruj¹ siê na wykorzystaniu do ich biosyntezy tanich Ÿróde³ wêgla (œcieków i odpadów) oraz/lub mieszanych populacji mikroorganizmów (osadu czynnego).
W porównaniu z czystymi kulturami, wytwarzanie PHA z osadu czynnego jest
korzystne, g³ównie z uwagi na:
– mo¿liwoœæ wykorzystania jako surowców produktów ubocznych i odpadów
poprodukcyjnych pochodz¹cych z przemys³u rolno-spo¿ywczego,
– ³atwoœæ sterowania syntez¹ PHA poprzez zmianê warunków operacyjnych procesu. Mieszane populacje gromadz¹ polihydroksykwasy, wówczas gdy funkcjonowanie ich pierwotnego metabolizmu zostaje zak³ócone,
– naturaln¹ selekcjê gatunkow¹ mikroorganizmów, dziêki której hodowle wykazuj¹ wysok¹ stabilnoœæ, co u³atwia prowadzenie i kontrolê procesu technologicznego (22),
– brak koniecznoœci utrzymywania sterylnych warunków podczas hodowli,
– niskie nak³ady inwestycyjne i koszty eksploatacji obiektów. Jak podaj¹ Reis
i wsp. (23) cena polihydroksykwasów uzyskanych z osadu czynnego kszta³tuje siê na
poziomie oko³o 4 $/kg i jest porównywalna lub ni¿sza w stosunku do ceny PHA
otrzymywanych z udzia³em czystych kultur.
Z danych literaturowych wynika, ¿e w porównaniu z czystymi kulturami, mieszane populacje mikroorganizmów charakteryzuj¹ siê ni¿sz¹ szybkoœci¹ gromadzenia
polihydroksykwasów i produktywnoœci¹ objêtoœciow¹ (24). St¹d te¿ rozpoznanie
czynników umo¿liwiaj¹cych intensyfikacjê procesu poprzez podniesienie wydajnoœci PHA, stanowi obecnie wa¿ny kierunek badawczy w tym zakresie.
W pracy przedstawiono perspektywy rozwoju technologii polihydroksykwasów w aspekcie zdolnoœci ich gromadzenia przez mikrorganizmy osadu czynnego
w warunkach beztlenowo-tlenowych oraz tlenowych – z dynamiczn¹ dostêpnoœci¹ substratu. Zaprezentowano uk³ady technologiczne i zdefiniowano warunki
operacyjne procesu. Omówiono budowê i w³aœciwoœci fizyczno-chemiczne polihydroksykwasów sytezowanych w osadzie czynnym oraz metody ich odzysku. Wskazano czynniki ograniczaj¹ce wydajnoœæ syntezy polihydroksykwasów w osadzie
czynnym.

2. Wp³yw warunków œrodowiskowych i operacyjnych procesu na zdolnoœæ
gromadzenia polihydroksykwasów
Mikroorganizmy osadu czynnego gromadz¹ polihydroksykwasy, wówczas gdy:
– dostêpnoœæ zwi¹zków organicznych stanowi¹cych donory elektronów oraz tlenu (akceptor elektronów) jest rozdzielona w czasie lub przestrzeni,
– w reaktorze wystêpuje nadmiar substratu zewnêtrznego, po wyczerpaniu którego, mikroorganizmy wykorzystuj¹ zmagazynowany polimer jako endogenne Ÿród³o wêgla.
12
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2.1. Gromadzenie polihydroksykwasów w osadzie czynnym pracuj¹cym w warunkach beztlenowo-tlenowych
W reaktorach z osadem czynnym, rozdzielenie dostêpnoœci donorów i akceptorów elektronów w przestrzeni lub czasie, uzyskuje siê wydzielaj¹c strefê/komorê
beztlenow¹ (uk³ady przep³ywowe) lub stosuj¹c przemienne mieszanie i napowietrzanie (uk³ady porcjowe). Tego typu rozwi¹zania s¹ obecnie powszechnie stosowane w oczyszczalniach œcieków komunalnych. Warunki beztlenowe i obecnoœæ ³atwo
przyswajalnych zwi¹zków organicznych, sprzyjaj¹ rozwojowi gatunków wykazuj¹cych zdolnoœæ gromadzenia polihydroksykwasów. Z analizy piœmiennictwa wynika,
¿e w osadzie czynnym takie w³aœciwoœci posiadaj¹ bakterie kumuluj¹ce polifosforany (typ PAO) oraz gatunki nie wykazuj¹ce zdolnoœci gromadzenia polifosforanów,
ale kumuluj¹ce glikogen (typ GAO) (25). Bakterie kumuluj¹ce polifosforany (typ PAO),
w warunkach beztlenowych pobieraj¹ kwas octowy, który przekszta³caj¹ w acetylo-CoA. W kolejnych etapach, acetylo-CoA ulega kondensacji do acetoacetylo-CoA,
a nastêpnie redukcji do 3-hydroksymaœlanylo-CoA, który w wyniku polimeryzacji
jest przekszta³cany w P(3HB). Hydroliza zgromadzonych wewn¹trzkomórkowo polifosforanów po³¹czona z uwalnianiem ortofosforanów do œrodowiska dostarcza
energii, podczas gdy równowa¿niki redukcyjne, niezbêdne w syntezie biopolimeru,
uzyskiwane s¹ z rozk³adu glikogenu w cyklu Entnera-Doudoroffa (ED). Bakterie kumuluj¹ce glikogen (GAO) wykorzystuj¹ natomiast szlaki metaboliczne, w których
rozk³ad glikogenu jest sprzê¿ony z fermentacj¹ propionow¹. Energia do akumulacji
kwasu poli-3-hydroksymas³owego pochodzi z glikolizy, a nie z hydrolizy polifosforanów (26).
Metabolizm bakterii kumuluj¹cych polifosforany by³ przedmiotem badañ wielu
autorów, co umo¿liwi³o szczegó³owe zdefiniowanie procesów jednostkowych prowadz¹cych do kumulacji polifosforanów oraz gromadzenia P(3HB) (27-31). Smolders
i wsp. (32,33), a nastêpnie Filipe i wsp. (34) sformu³owali równanie, stanowi¹ce
obecnie podstawê do obliczania wydajnoœci procesu z udzia³em bakterii typ PAO:
1 molC octanu + 0,5 molC glikogenu ® 1,33 molC P(3HB).
Wydajnoœæ PHA u bakterii zaliczanych do typu GAO zosta³a natomiast okreœlona
przez Liu i wsp. (35):
1 molC octanu + 1,105 molC glikogenu ® 1,76 molC PHA.
W osadzie pracuj¹cym w przemiennych warunkach beztlenowych i tlenowych,
stê¿enie PHA w biomasie nie jest du¿e. Czynnikiem ograniczaj¹cym syntezê PHA
jest dostêpnoœæ wewn¹trzkomórkowych polifosforanów i glikogenu. W zale¿noœci
od stê¿enia wêgla organicznego w dop³ywie i warunków operacyjnych procesu, zawartoœæ polihydroksykwasów w suchej masie osadu zazwyczaj mieœci siê w przedziale od 15 do 20% (1,36).
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2.2. Gromadzenie polihydroksykwasów w warunkach mikroaerofilowych
Satoh i wsp. (37) udowodnili, ¿e w reaktorach porcjowych (SBR, ang. Sequencing
Batch Reactor), stê¿enie polihydroksykwasów w osadzie czynnym mo¿na zwiêkszyæ,
wprowadzaj¹c ma³¹ iloœæ powietrza w fazie mieszania. W takich warunkach, mikroorganizmy uzyskuj¹ energiê do syntezy PHA z utleniania zwi¹zków organicznych
i nie musz¹ do tego celu wykorzystywaæ polifosforanów i/lub glikogenu. W wyniku
selekcji, w osadzie czynnym dominantami staj¹ siê gatunki wykazuj¹ce wiêksz¹
zdolnoœæ syntezy PHA ani¿eli glikogenu. Skutkiem tego, stê¿enie polihydroksykwasów mo¿e osi¹gn¹æ wartoœæ nawet 62% suchej masy osadu, ale hodowle prowadzone w warunkach mikroaerofilowych charakteryzuj¹ siê ma³¹ stabilnoœci¹.

2.3. Gromadzenie polihydroksykwasów w warunkach tlenowych z dynamiczn¹
dostêpnoœci¹ substratu (ADF, ang. Aerobic Dynamic Feeding)
Mikroorganizmy kumuluj¹ PHA równie¿ w hodowlach tlenowych przy zmieniaj¹cej siê w czasie dostêpnoœci substratu (Salehizadeh, Loosdrecht (22) cyt. za Ueno
i wsp. (1993). W warunkach ustalonych, przy sta³ej koncentracji substratu i innych
niezbêdnych do wzrostu substancji pokarmowych, stê¿enie sk³adników komórkowych, tj. bia³ek, RNA i DNA utrzymuje siê na okreœlonym poziomie. Po pewnym czasie, gdy fizjologiczna adaptacja mikroorganizmów utrwala siê jako stan fizjologiczny, wówczas sk³ad i stê¿enie enzymów niezbêdnych dla syntezy bia³ek osi¹ga wartoœæ optymaln¹. Taki typ wzrostu jest definiowany jako zrównowa¿ony. Porcjowe
doprowadzenie po¿ywki do reaktora SBR, jest powodem pojawienia siê warunków
nieustalonych, tj. takich, w których stê¿enie substratu zmienia siê w czasie. Mikroorganizmy osadu czynnego musz¹ zatem przystosowywaæ swój metabolizm do zmieniaj¹cego siê w przemienny sposób du¿ego i ma³ego stê¿enia substratu.
Gdy faza niedoboru lub braku substratu trwa wystarczaj¹co d³ugo, wówczas dochodzi do obni¿enia stê¿enia sk³adników komórkowych maj¹cych istotne znaczenie
dla procesów biosyntezy. Ni¿sza zdolnoœæ do podzia³u komórek nie stanowi przeszkody w pobieraniu substratu, zw³aszcza prostych zwi¹zków organicznych, w kolejnej fazie. Substancje takie jak kwas octowy, s¹ pobierane i zatrzymywane przez
mikroorganizmy w komórkach lub ulegaj¹ przemianom do ma³ocz¹steczkowych
metabolitów poœrednich (38). Jednak z powodów termodynamicznych, wzrost stê¿enia octanu wewn¹trz komórek powoduje spadek szybkoœci jego pobierania
z po¿ywki. Kumulacja metabolitów poœrednich jest równie¿ zjawiskiem niekorzystnym, poniewa¿ zgromadzone w zbyt du¿ym stê¿eniu mog¹ dzia³aæ jak inhibitory.
W tej sytuacji, zdolnoœæ mikroorganizmów do syntezy polimerów pozwala zarówno
utrzymaæ odpowiednio niskie stê¿enie substratu jak i stê¿enie ma³ocz¹steczkowych
metabolitów wewn¹trz komórek. Synteza polihydroksykwasów mo¿e byæ zatem
rozwa¿ana jako mechanizm adaptacyjny u mikroorganizmów. Zdolnoœæ gromadze14
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nia polihydroksykwasów posiada wiele gatunków, poniewa¿ fizjologiczna adaptacja
do syntezy PHA zachodzi szybciej ni¿ adaptacja do syntezy bia³ek i innych sk³adników komórkowych (39,40).
Gdy proporcja pomiêdzy czasem trwania faz o ma³ej i du¿ej dostêpnoœci substratu jest odpowiednia, wówczas synteza polimerów mo¿e staæ siê jednym z dominuj¹cych procesów. Szybkoœæ gromadzenia PHA zale¿y równie¿ od innych czynników, w tym sk³adu populacji i stanu fizjologicznego komórek, które s¹ nastêpstwem warunków operacyjnych procesu takich jak rodzaj i stê¿enie Ÿród³a wêgla
oraz stê¿enie innych substancji od¿ywczych, a zw³aszcza azotu (41-43). Z danych literaturowych wynika, ¿e mikroorganizmy zazwyczaj magazynuj¹ polimery, w obecnoœci ³atwo przyswajalnych zwi¹zków organicznych, co zapobiega wewn¹trzkomórkowej akumulacji substratu oraz metabolitów poœrednich.
Gdy adaptacja mikroorganizmów do wzrostu w warunkach limitowanego stê¿enia substratu nie zostaje utrwalona jako stan fizjologiczny, wówczas mikroorganizmy zachowuj¹ zdolnoœæ syntezy bia³ek i mog¹ zwiêkszaæ swoj¹ specyficzn¹ szybkoœæ wzrostu w odpowiedzi na wzrost stê¿enia substratu, zw³aszcza gdy w po¿ywce
wystêpuje azot. W takich warunkach, gromadzenie polihydroksykwasów zachodzi
z ma³¹ wydajnoœci¹.
Eksploatacja systemów ADF wymaga starannego doboru warunków operacyjnych.
Optymalne stê¿enie Ÿród³a wêgla, w³aœciwe stê¿enie azotu oraz wystarczaj¹co d³ugi
czas trwania fazy niedoboru substratu, prowadz¹ do selekcji gatunkowej i wp³ywaj¹
na zwiêkszenie liczebnoœci populacji gatunków charakteryzuj¹cych siê zdolnoœci¹
gromadzenia PHA. Z danych eksperymentalnych wynika, ¿e w systemach ADF, procentowe stê¿enie polihydroksykwasów w osadzie czynnym mo¿e siê zmieniaæ w szerokim zakresie od 31,9 do 78,5%, w zale¿noœci od warunków hodowli (44).

3. Systemy wytwarzania polihydroksykwasów z osadu czynnego
Podstaw¹ koncepcji technologicznej wytwarzania polihydroksykwasów, w warunkach gdy dostêpnoœæ zwi¹zków organicznych oraz tlenu jest rozdzielona w czasie lub przestrzeni (warunki beztlenowo-tlenowe), jest wykorzystanie do tego celu
osadu nadmiernego. W obiektach pracuj¹cych w systemach ze zintegrowanym usuwaniem zwi¹zków wêgla, azotu i fosforu, polihydroksykwasy mog¹ byæ wytwarzane
z osadu nadmiernego w bocznym ci¹gu technologicznym (rys. 1). Uk³ad technologiczny oczyszczania œcieków wyposa¿a siê w dodatkowy reaktor, do którego kieruje
siê osad nadmierny oraz doprowadza œcieki komunalne, œcieki komunalne z dodatkiem przyswajalnych zwi¹zków organicznych, najczêœciej ma³ocz¹steczkowych kwasów organicznych jak octowy lub propionowy lub tylko zwi¹zki organiczne jako zewnêtrze Ÿród³o wêgla.
Badania nad produkcj¹ polihydroksykwasów z osadu zapocz¹tkowali Takabatake
i wsp. (45), którzy testowali osad czynny pochodz¹cy z czterech oczyszczalni, ró¿BIOTECHNOLOGIA 3 (82) 9-27 2008
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Rys. 1. Schemat wytwarzanie polihydroksykwasów w oczyszczalniach œcieków miejskich w bocznym
ci¹gu technologicznym (O. wt. – osadnik wtórny) (1).

ni¹cy siê miejscem pobierania próbek (komora beztlenowa i anoksyczna) oraz sposobem adaptacji (warunki tlenowe – 10 próbek, beztlenowo-tlenowe – 6 próbek
oraz anoksyczne – 2 próbki). Syntezê PHA prowadzili w hodowlach okresowych,
wykorzystuj¹c octan jako Ÿród³o wêgla w stê¿eniu od 100 mg/dm3 do 300 mg/dm3.
Efektywnoœæ procesu oceniali na podstawie maksymalnej szybkoœci zu¿ywania octanu, szybkoœci syntezy PHA, procentowej zawartoœci PHA w osadzie oraz wspó³czynnika wydajnoœci PHA wzglêdem kwasu octowego. Na podstawie badañ wykazano, ¿e
procentowe stê¿enie PHA w osadzie czynnym zmienia³o siê od 6,0 do 29,5%, a œrednia wartoœæ dla wszystkich prób wynios³a 18,8%. W eksperymencie dowiedziono, ¿e
efektywnoœæ gromadzenia PHA zale¿a³a raczej od pochodzenia próbek osadu, a nie
od sposobu jego adaptacji.
Zdaniem autorów poprawê warunków produkcji PHA z osadu czynnego mo¿na
uzyskaæ poprzez:
– bardziej efektywn¹, ni¿ to ma miejsce w komorach osadu czynnego, selekcjê
kultur mikroorganizmów zdolnych do magazynowania PHA,
– utrzymanie odpowiednio wysokiej koncentracji biomasy osadu podczas produkcji PHA.
W tym celu rozbudowano uk³ad wprowadzaj¹c, zamiast jednego, dwa reaktory
w bocznym ci¹gu technologicznym. Pierwszy reaktor, zasilany osadem nadmiernym,
s³u¿y do selekcji gatunkowej mikroorganizmów, zaœ drugi do produkcji PHA, z wykorzystaniem biomasy pochodz¹cej z pierwszego reaktora, jako zaszczepienia.
Obecnie istnieje zgodnoœæ co do tego, ¿e najlepsze warunki selekcji uzyskuje siê
w reaktorach typu SBR. Osad zawieraj¹cy wyselekcjonowane kultury jest nastêpnie
podawany do reaktora okresowego lub okresowego z zasilaniem substratem, w którym poprzez zapewnienie optymalnych warunków substratowych oraz œrodowisko16
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wych d¹¿y siê do uzyskania wysokiej produktywnoœci PHA. W ostatnim dziesiêcioleciu tego typu rozwi¹zania by³y przedmiotem badañ wielu autorów (1,46).
Takabatake i wsp. (46) adaptowali osad czynny do produkcji PHA w reaktorze
SBR zwanym PABER (PHA, ang. Accumulation Bacteria Enrichment Reaktor). Reaktor
pracowa³ w warunkach beztlenowo-tlenowych. Pojedynczy cykl trwa³ 6 h (dekantacja – 30 min, przedmuchiwanie azotem – 30 min, warunki beztlenowe – 1 h, warunki tlenowe – 3 h, sedymentacja – 1 h). System PABER testowano równie¿
w warunkach mikroaerofilowych oraz tlenowych. Reaktor zasilano mieszanin¹ octanu i propionianu w zmiennej proporcji lub samym octanem oraz ekstraktem dro¿d¿owym i peptonem jako Ÿród³em azotu, na koñcu fazy przedmuchiwania azotem.
Wiek osadu wynosi³ 5 dni, a czas zatrzymania po¿ywki w reaktorze – 10 h, co uzyskiwano stosuj¹c odpowiedni stopieñ wymiany objêtoœciowej. W badaniach wykazano, ¿e maksymalne stê¿enie PHA w osadzie pracuj¹cym w warunkach beztlenowo-tlenowych mieœci³o siê w przedziale 17-57%, w osadzie pracuj¹cym w warunkach
mikroaerofilowo-tlenowych 33-50% i tlenowych 20-30%. Osad charakteryzowa³ siê
ma³¹ stabilnoœci¹. Reaktory okresowe (2°), w zale¿noœci od za³o¿eñ eksperymentu
by³y zasilane octanem i propionianem w zmiennej proporcji lub samym octanem.
Analogiczne badania prowadzili Chua i wsp. (1), wykorzystuj¹c osad czynny
oczyszczaj¹cy œcieki miejskie pochodz¹ce z oczyszczalni w Tokio. Stê¿enie substancji organicznych (ChZT) w œciekach by³o silnie zró¿nicowane i zmienia³o w szerokim
zakresie od 60 mg O2/dm3 do 300 mg O2/dm3. Polihydroksykwasy wytwarzane by³y
w bocznym ci¹gu technologicznym wyposa¿onym w dwa reaktory. Pierwszy stanowi³ reaktor SBR pracuj¹cy w warunkach beztlenowo-tlenowych, zaœ drugi – reaktor
okresowy. Reaktor SBR zasilany by³ œciekami miejskimi oraz œciekami miejskimi
z dodatkiem octanu i pracowa³ w 4-godzinnym cyklu (dekantacja – 15 min, zasilanie œciekami – 5 min, faza beztlenowa – 1 h, faza tlenowa – 2 h, sedymentacja –
40 min). Czas zatrzymania œcieków wynosi³ 30 h. W reaktorze okresowym jako
Ÿród³o wêgla stosowano octan, który wprowadzano porcjowo 2-krotnie: na pocz¹tku i po 6 h hodowli. Czas hodowli okresowej wynosi³ 24 h. Poszczególne eksperymenty ró¿ni³y siê stê¿eniem pocz¹tkowym zawiesin osadu czynnego, stê¿eniem
octanu oraz odczynem. W badaniach wykazano, ¿e w reaktorze SBR osad czynny
oczyszczaj¹cy œcieki miejskie gromadzi³ PHA w stê¿eniu 21% suchej masy osadu,
podczas gdy osad zasilany œciekami miejskimi z dodatkiem octanu – 31%. Produkcja PHA by³a wy¿sza, gdy wiek osadu wynosi³ 3 dni w porównaniu z d³u¿szym wiekiem wynosz¹cym 10 dni. W badaniach w reaktorze okresowym (2°) wykazano, ¿e
osad pochodz¹cy z reaktora SBR zasilany œciekami miejskimi z dodatkiem octanu
charakteryzowa³ siê wy¿sz¹ zdolnoœci¹ gromadzenia polihydroksykwasów ani¿eli
osad zasilany samymi œciekami. Gromadzenie polihydroksykwasów zachodzi³o efektywnie w œrodowisku zasadowym przy odczynie pH 8 i pH 9, podczas gdy przy obojêtnym i lekko kwaœnym (pH 7 i pH 6) osad czynny nie wykazywa³ zdolnoœci kumulacji PHA. Z badañ cytowanych autorów (1,45) wynika, ¿e w warunkach beztlenowo-tlenowych kumulacja polihydroksykwasów kszta³towa³a siê na poziomie od
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20 do 30%. Proces charakteryzowa³ siê nisk¹ stabilnoœci¹, a utrzymanie sta³ej wydajnoœci polihydroksykwasów, w d³u¿szym przedziale czasowym nastrêcza³o wiele
trudnoœci.
Stê¿enie PHA w biomasie jest jednym z wa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych
na cenê produktu koñcowego. Przy niskim stê¿eniu PHA w biomasie, rosn¹ koszty
jego odzysku, poniewa¿ relatywnie wysokie staj¹ siê nak³ady na œrodki trawi¹ce
oraz koszty sk³adowania odpadów poprodukcyjnych. Szacunkowo, dla czystych kultur, przy stê¿eniu P(3HB) wynosz¹cym 50% s.m., koszt odzysku polimeru z biomasy
wynosi 4,8 $/kg P(3HB), podczas gdy przy stê¿eniu P(3HB) na poziomie 88% s.m. jest
oko³o 5-krotnie ni¿szy (47). Z tego powodu, odzysk PHA z osadu staje siê op³acalny,
gdy stê¿enie polimeru w suchej masie osadu wynosi 50% lub powy¿ej, co jest mo¿liwe do uzyskania w systemach ADF.
Uk³ad technologiczny produkcji PHA w systemie ADF jest analogiczny jak opisany
wczeœniej w warunkach beztlenowo-tlenowych i sk³ada siê z dwóch stopni. Pierwszy stopieñ stanowi reaktor SBR, w którym wytwarza siê biomasê zawieraj¹c¹ mikroorganizmy charakteryzuj¹ce siê zdolnoœci¹ gromadzenia PHA oraz odpowiednio
wysok¹ specyficzn¹ szybkoœci¹ wzrostu. Odbierana na koñcu cyklu biomasa s³u¿y
jako zaszczepienie w drugim stopniu. Reaktor okresowy (2°) pracuje zazwyczaj
w dwóch fazach. W fazie pierwszej, doprowadza siê po¿ywkê zawieraj¹c¹ Ÿród³o
wêgla i wszystkie niezbêdne sk³adniki pokarmowe, co prowadzi do zwiêkszenia stê¿enia biomasy w reaktorze. Po uzyskaniu odpowiedniej koncentracji biomasy, do
reaktora doprowadza siê po¿ywkê z wy³¹czeniem np. azotu, co prowadzi do kumulacji polihydroksykwasów.
Dionisi i wsp. (3) okreœlili wp³yw stê¿enia azotu w po¿ywce oraz odczynu na
kumulacjê PHA. ród³o wêgla stanowi³a mieszanina kwasów octowego, mlekowego oraz propionowego w proporcji 40:40:20%, w przeliczeniu na wskaŸnik ChZT.
Na podstawie badañ wykazano, ¿e mikroorganizmy kumulowa³y g³ównie kopolimer P(3HB-co-3HV) o zawartoœci kwasu 3-hydroksywalerianowego 31 mol%. Ograniczenie stê¿enia azotu w po¿ywce nie poprawi³o zdolnoœci gromadzenia PHA
w osadzie czynnym. Najwy¿sze stê¿enie P(3HB-co-3HV) w biomasie autorzy odnotowali w zakresie odczynu pH 6,5-8,5. Serafim i wsp. (44) stosowali octan w stê¿eniu od 15 mmol C/dm3 do 150 mmol C/dm3 oraz azot w stê¿eniu od 0 mmol N/dm3
do 2,8 mmol N/dm3. Najwy¿sze stê¿enie P(3HB) w biomasie, wynosz¹ce 78,5% uzyskali, wówczas gdy po¿ywka zawiera³a 180 mmol C/dm3 octanu i 0,7 mmol/dm3
azotu.
Choi, Lee (48) podaj¹, ¿e koszt surowca mo¿e stanowiæ nawet 40% ceny produktu handlowego. Z tego powodu, od szeregu lat prowadzone s¹ badania nad poszukiwaniem tanich i efektywnych Ÿróde³ wêgla do wytwarzania PHA, jak np. hydrolizaty
skrobi, serwatka, cukier drzewny, melasa, s³ód i odpady sojowe. Wiêkszoœæ badañ
dotyczy³a jednak czystych kultur bakterii (49-54). Przyk³ady wydajnoœci procesu
i udzia³ ceny surowca w ogólnych kosztach wytwarzania PHA przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Wydajnoœæ i koszt produkcji P(3HB) przez drobnoustroje przy wykorzystaniu ró¿nych Ÿróde³ wêgla (55)
Orientacyjna cena surowca
($/kg)

Wydajnoœæ polimeru
(kg/kg surowca)

Udzia³ ceny surowca w cenie produktu
($/kg polimeru)

glukoza

0,493

0,38

1,35

sacharoza

0,295

0,40

0,72

metanol

0,180

0,43

0,42

kwas octowy

0,595

0,38

1,56

etanol

0,502

0,50

1,00

melasa

0,220

0,42

0,52

serwatka

0,071

0,33

0,22

Surowiec

W przypadku mieszanych populacji, wêglowodany nie s¹ odpowiednim surowcem do syntezy PHA, poniewa¿ mikroorganizmy wykorzystuj¹c je jako substrat,
w warunkach tlenowych akumuluj¹ g³ównie glikogen (56). Z tego powodu, do tej
pory do wytwarzania PHA z osadu czynnego wiêkszoœæ autorów stosowa³a jako
Ÿród³o wêgla kwasy organiczne. Na podstawie ostatnio przeprowadzonych badañ
wskazuje siê, ¿e do produkcji polihydroksykwasów mog¹ byæ stosowane wody osadowe z fermentacji produktów ubocznych i odpadów z przemys³u rolno-spo¿ywczego, zawieraj¹ce ma³ocz¹steczkowe kwasy organiczne.
Wykorzystanie odpadów wymaga zatem rozbudowy uk³adu ADF o komorê fermentacji. Schemat uk³adu technologicznego produkcji polihydroksykwasów przedstawiono na rysunku 2. Uk³ad sk³ada siê z trzech stopni. W pierwszym stopieniu
prowadzi siê fermentacjê odpadów, a woda nadosadowa, zawieraj¹ca ma³ocz¹steczkowe kwasy organiczne takie jak octowy, propionowy i mas³owy jest kierowana do
drugiego stopnia (SBR). W reaktorze SBR namna¿a siê biomasê w warunkach umo¿liwiaj¹cych selekcjê gatunkow¹ mikroorganizmów prowadz¹c¹ do zapewnienia odpowiedniej liczebnoœci kultur charakteryzuj¹cych siê odpowiednio wysok¹ szybkoœci¹ wzrostu i zdolnoœci¹ kumulacji PHA. Z reaktora SBR biomasa jest kierowana do
trzeciego stopienia (reaktor okresowy), w którym odbywa siê produkcja polihydroksykwasów.
Albuquerque i wsp. (56) syntezowali polihydroksykwasy w obecnoœci melasy
i trzciny cukrowej w uk³adzie 3-stopniowym sk³adaj¹cym siê z fermentacji kwaœnej,
reaktorów (SBR) oraz reaktora okresowego. Kontroluj¹c podczas fermentacji odczyn w zakresie od pH 5 do pH 7, autorzy uzyskiwali zmienn¹ proporcjê ma³ocz¹steczkowych kwasów organicznych (octowego, propionowego i mas³owego)
w wodzie osadowej. Przy wy¿szym odczynie, w wodzie osadowej dominowa³y kwasy octowy i propionowy, zaœ przy ni¿szym – mas³owy i walerianowy. W dalszych
badaniach wykazano, ¿e udzia³ frakcji molowej monomerów 3-hydroksymaœlanu
w polihydroksykwasach, by³ proporcjonalny do udzia³u molowej frakcji octanu i maBIOTECHNOLOGIA 3 (82) 9-27 2008
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Rys. 2. Schemat technologiczny produkcji PHA z odpadów organicznych (57).

œlanu w wodzie osadowej po fermentacji, podczas gdy udzia³ molowej frakcji 3-hydroksywalerianu – do udzia³u propionianu, walerianu i mleczanu. Du¿e stê¿enie
azotu amonowego w dop³ywie do SBR, powodowa³o spadek stê¿enia PHA w osadzie
czynnym, ale stymulowa³o wzrost liczebnoœci gatunków zdolnych do kumulacji polihydroksykwasów. Dla uzyskania wysokiej produktywnoœci PHA nale¿a³o zapewniæ
odpowiednie warunki substratowe i w³aœciw¹ proporcjê C/N w reaktorze okresowym.

4. Charakterystyka polihydroksykwasów wytwarzanych przez osad czynny
i metody ich pozyskiwania z biomasy
Wielu autorów (58-60) uwa¿a, ¿e mikroorganizmy w³¹czaj¹ w ³añcuch polihydroksykwasów monomery o strukturze chemicznej analogicznej do struktury substratu. Wang i wsp. (61) udowodnili, ¿e homopolimer kwasu 3-hydroksymas³owego
jest akumulowany, wówczas gdy jako Ÿród³o wêgla zastosuje siê maœlan. Kwas
poli-3-hydroksymas³owy gromadzony jest równie¿, gdy Ÿród³o wêgla do jego syntezy stanowi¹ kwasy organiczne o parzystej liczbie atomów wêgla, jak np. kwas octowy (62).
20
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Œredni ciê¿ar cz¹steczkowy kwasu poli-3-hydroksymas³owego mieœci siê w zakresie od 6 × 105 do 1,6 × 106 g/mol. W komórkach mikroorganizmów P(3HB) wystêpuje w stanie amorficznym, lecz po ekstrakcji staje siê czêœciowo krystaliczny,
o krystalicznoœci od 55 do 80%. Z innych wa¿nych w³aœciwoœci fizycznych mo¿na wymieniæ temperaturê zeszklenia (tg – 4°C) oraz temperaturê topnienia (tm – 180°C),
tylko niewiele ni¿sz¹ od temperatury jego destrukcji termicznej (200°C). Mechaniczne w³aœciwoœci P(3HB), mierzone wartoœci¹ modu³u Younga (3,5 GPa) oraz wytrzyma³oœci¹ na zerwanie (40 MPa), s¹ podobne do w³aœciwoœci polipropylenu (PP), podczas gdy inny parametr taki jak wyd³u¿enie przy zerwaniu P(3HB) wynosi zaledwie
5%, i w porównaniu z PP (400%), jest znacznie ni¿szy (63,64). Ma³a stabilnoœæ termiczna P(3HB), jego niska wytrzyma³oœæ mechaniczna oraz kruchoœæ stwarzaj¹ trudnoœci podczas obróbki przemys³owej. Du¿a ró¿nica pomiêdzy temperatur¹ topnienia a temperatur¹ rozk³adu termicznego jest natomiast korzystna, poniewa¿ umo¿liwia termiczne przetwarzanie polimeru bez ryzyka uszkodzenia jego chemicznej
struktury. Poprawê w³aœciwoœci P(3HB) mo¿na uzyskaæ stosuj¹c plastyfikatory lub
sporz¹dzaj¹c mieszaniny z innymi polimerami.
W osadzie czynnym, polihydroksykwasy s¹ wytwarzane równoczeœnie przez wiele gatunków mikroorganizmów, które mog¹ syntezowaæ zarówno homopolimery
jak i kopolimery. Satoh i wsp. (65) udowodnili, ¿e w warunkach beztlenowo-tlenowych mikroorganizmy syntezuj¹ 3-hydroksy-2-metylomaœlan (3H2MB) oraz 3-hydroksy-2-metylowalerian (3H2MV). Z u¿ytkowego punktu widzenia, korzystna jest synteza kopolimeru kwasu 3-hydroksymas³owego i 3-hydroksywalerianowego P(3HB-co-3HV),
która zachodzi w obecnoœci przynajmniej dwóch zwi¹zków chemicznych w po¿ywce, z których jeden pe³ni rolê kosubstratu. Badania nad wp³ywem ró¿nego rodzaju
kosubstratów na sk³ad gromadzonych w osadzie czynnym polihydroksykwasów prowadzone by³y przez wielu autorów. Wykazano w nich istotn¹ rolê kwasu propionowego i walerianowego podczas syntezy kopolimeru P(3HB-co-3HV) (31,66,67). Kopolimer mo¿e byæ syntezowany równie¿ na kwasie walerianowym jako jedynym Ÿród³e
wêgla (67) oraz z wykorzystaniem bardziej z³o¿onych substratów, w tym niektórych
œcieków z przemys³u rolno-spo¿ywczego (61,68).
W tabeli 2, podsumowano wyniki badañ ró¿nych autorów uwzglêdniaj¹c warunki syntezy i wydajnoœæ gromadzenia PHA w osadzie czynnym oraz podano udzia³
jednostek monomerycznych w syntezowanych polihydroksykwasach. W prezentowanych danych wskazuje siê wyraŸnie na mo¿liwoœæ wytwarzania kopolimerów
o ró¿nej proporcji jednostek monomerycznych w cz¹steczce, w zale¿noœci zarówno
od rodzaju substratu jak i warunków hodowli.
W ostatnio przeprowadzonych badaniach Dai i wsp. (73) wykazano, ¿e w warunkach beztlenowych mikroorganizmy zaliczane do typu metabolicznego GAO maj¹
zdolnoœæ wytwarzania terpolimerów, wykorzystuj¹c kwas octowy jako jedyne Ÿród³o wêgla. Udzia³ jednostek 3HV i 3HMV wynosi³ od 30 mol% do 35 mol%, pozosta³e
jednostki w polimerze stanowi³ 3HB. Uzyskany terpolimer charakteryzowa³ siê nisk¹
temperatur¹ topnienia (tm), du¿¹ mas¹ cz¹steczkow¹ (od 380 do 550 kDa) i ma³ym
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stopniem polidyspersji (od 1,4 do 1,8). Autorzy wykazali, ¿e warunki procesu (beztlenowe lub tlenowe) maj¹ wp³yw na sk³ad kopolimerów. PHA syntezowane w warunkach beztlenowych zawiera³y sta³¹ zawartoœæ innych ni¿ 3HB monomerów, podczas gdy w warunkach tlenowych udzia³ frakcji 3HV ulega³ zmianom. Wytworzone
w osadzie czynnym w warunkach beztlenowych polihydroksykwasy wykazywa³y podobne w³aœciwoœci fizyczne jak produkt handlowy znany pod nazw¹ Biopol.

Tabela 2
Warunki syntezy, rodzaj oraz wydajnoœæ gromadzenia PHA przez osad czynny
Substrat

Warunki hodowli

PHA (%)

Rodzaj PHA (mol:mol)

Literatura

1

2

3

4

5

beztlenowo-tlenowe

16,7

kwas octowy

kwas propionowy

P(3HB/3HV) (90:10)

(32)

beztlenowo-tlenowe

P(3HB/3HV) (83:17)

(69)

beztlenowo-tlenowe

P(3HB/3HV) (79:21)

(67)

beztlenowo-tlenowe

P(3HB/3HV) (75:25)

(66)

mikroaerofilowo-tlenowe

62,0

P(3HB)

(37)

tlenowe z dynamiczn¹
dostêpnoœci¹ substratu

50,0

P(3HB)

(70)

tlenowe z dynamiczn¹
dostêpnoœci¹ substratu

40,0

P(3HB)

(71)

tlenowe z dynamiczn¹
dostêpnoœci¹ substratu

31,9

P(3HB)

(44)

beztlenowo-tlenowe

P(3HB/3HV) (10:90)

(67)

beztlenowo-tlenowe

P(3HB/3HV) (28:72)

(66)

P(3HB/3HV/3H2MV) (12:61:27)

(20)

P(3HB/3HV) (60:40)

(66)

tlenowe z dynamiczn¹
dostêpnoœci¹ substratu

13,6

beztlenowo-tlenowe
tlenowe,
limitowane stê¿enie azotu

37,0

P(3HB)

(72)

tlenowe z dynamiczn¹
dostêpnoœci¹ substratu

14,5

P(3HB)

(20)

P(3HB/3HV) (11:89)

(67)

tlenowe,
limitowane stê¿enie azotu

22,0

P(3HB/3HV) (46:54)

(72)

tlenowe z dynamiczn¹
dostêpnoœci¹ substratu

14,3

P(3HB/3HV/3H2MV) (32:52:16)

(20)

mieszanina kwasów octowego
i propionowego

tlenowe z dynamiczn¹
dostêpnoœci¹ substratu

25,4

P(3HB/3HV/3H2MV) (54:33:13)

(20)

mieszanina kwasów octowego,
propionowego i mas³owego

beztlenowo-tlenowe

P(3HB/3HV) (55:45)

(66)

kwas mas³owy

beztlenowo-tlenowe
kwas walerianowy
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1

2

mieszanina kwasów octowego,
propionowego, mas³owego
i walerianowego

tlenowe z dynamiczn¹
dostêpnoœci¹ substratu

mieszanina kwasów octowego,
propionowego i mlekowego
(40%/20%/40%)

tlenowe z dynamiczn¹
dostêpnoœci¹ substratu

fruktoza
glukoza

5

(70)

46,0

P(3HB/3HV) (69:31)

(57)

tlenowe

50,0

P(3HB/3HV) (20:80)

(61)

tlenowe

50,0

P(3HB/3HV) (55:45)

(61)

tlenowe

70,0

P(3HB/3HV) (90:10)

(61)

tlenowe

70,0

P(3HB/3HV) (75:25)

(61)

tlenowe z dynamiczn¹
dostêpnoœci¹ substratu

54,0

P(3HB/3HV) (96:4)

(68)

a)

odpady s³odowe
odpady sojowe

a)

a)

fermentowane wyt³oczyny
z oliwek
a)

4

P(3HB/3HV) (50:50)

a)

3

hodowla prowadzona z udzia³em wyizolowanej z osadu czynnego Klebsiella spp.

Do tej pory, uwaga wielu badaczy koncentrowa³a siê na szczegó³owym rozpoznaniu mechanizmów syntezy PHA i optymalizacji warunków operacyjnych z udzia³em mieszanych kultur. Mniej liczne s¹ natomiast doniesienia dotycz¹ce wyników
badañ odzysku polihydroksykwasów z biomasy.
Metody odzysku PHA s¹ warunkiem ci¹g³oœci procesu technologicznego, zatem
musz¹ byæ tak dobrane, aby:
– zapobiec degradacji polimeru,
– nie stanowiæ zagro¿enia dla œrodowiska,
– nie podnieœæ znacz¹co ceny polimeru.
W przypadku czystych kultur rozwijane s¹ metody odzysku polegaj¹ce na rozpuszczaniu polihydroksykwasów w odpowiednich rozpuszczalnikach lub rozbijaniu
oraz trawieniu œcian komórkowych mikroorganizmów. Jako rozpuszczalniki organiczne stosuje siê chloroform, chlorek metylenowy, 1,2-dichloroetan lub cyjanek
etylu. Z powodu du¿ej lepkoœci, wyekstrahowanie biopolimeru wymaga du¿ego, nawet 20-krotnego nadmiaru rozpuszczalnika w stosunku do masy próby, co podnosi
koszt procesu nawet, wówczas gdy rozpuszczalnik jest oczyszczany i u¿yty powtórnie (9).
Do rozbicia œcian komórkowych stosuje siê metody mechaniczne, chemiczne
oraz enzymatyczne. W metodach chemicznych wykorzystuje siê chloran (I) sodu,
kwasy, alkalia oraz surfaktanty. Zastosowanie chloranu (I) sodu powoduje rozpuszczenie sk³adników komórkowych takich jak: kwasy nukleinowe, lipidy, fosfolipidy,
wêglowodany, bia³ka z wyj¹tkiem PHA. Wad¹ metody jest czêœciowa degradacja
PHA z powodu utlenienia, czego konsekwencj¹ mo¿e byæ obni¿enie œredniej masy
cz¹steczkowej biopolimerów nawet o 50% (74). Zdaniem Roh i wsp. (75), dodatek
przeciwutleniacza w postaci disiarczanu sodu przeciwdzia³a degradacji P(3HB) œrednio o 14-30%. Zwiêkszaj¹c odczyn do pH 12 oraz wprowadzaj¹c dodatkowo œrodki
powierzchniowo czynne mo¿na uzyskaæ polimer o wy¿szej czystoœci.
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W celu obni¿enia stopnia rozk³adu polihydroksykwasów stosuje siê chloran (I)
sodu w mieszaninie z chloroformem. Hahn i wsp. (76) odzyskiwali kwas poli-3-hydroksmas³owy z biomasy C. necator stosuj¹c 30% roztwór chloranu (I) sodu i chloroformu w proporcji objêtoœciowej 1:1. Efektywnoœæ ekstrakcji P(3HB) wynios³a 91%,
a czystoœæ polimeru powy¿ej 97%. Zdaniem autorów, chloroform powoduje szybkie
rozpuszczenie P(3HB), zapobiegaj¹c w ten sposób jego degradacji. Odzysk PHA
z biomasy mo¿na równie¿ zwiêkszyæ wprowadzaj¹c do chloranu (I) sodu surfaktanty. Ramsay i wsp. (77) badali wp³yw wstêpnego przemywania œrodkami powierzchniowo czynnymi (Triton X-100 oraz dodecylosiarczan sodu – SDS) na stopieñ odzysku PHA z komórek C. necator. Po zastosowaniu wstêpnej obróbki biomasy, uzyskali
polihydroksykwasy o czystoœci od 97 do 98% i masie cz¹steczkowej pomiêdzy 730 000
a 790 000 w zale¿noœci od u¿ytego surfaktantu. PHA izolowane za pomoc¹ samego
chloranu (I) sodu charakteryzowa³y siê wy¿sz¹ czystoœci¹, ale mniejsz¹ mas¹ cz¹steczkow¹.
W metodzie enzymatycznej, do dezintegracji œcian komórkowych przez d³ugi czas
wykorzystywano lizozym. W skali technicznej jego stosowanie jest zbyt kosztowne.
Obecnie bada siê przydatnoœæ do tego celu tañszych enzymów jak trypsyna, pepsyna,
papaina i inne proteazy. Lakshman, Shamala (78) do lizy komórek Sinorhizobium meliloti
zastosowali mieszaninê enzymów litycznych wyizolowanych z komórek Microbispora
sp. i chloroformu. W temperaturze 50°C i przy odczynie pH 7, odzysk polihydroksykwasów o stopniu czystoœci 92%, kszta³towa³ siê na poziomie 94%. Obecnie nowe kierunki badawcze koncentruj¹ siê na zastosowaniu ekstrakcji PHA dwutlenkiem wêgla
w stanie nadkrytycznym (79,80).

5. Podsumowanie
Produkcja polihydroksykwasów z osadu czynnego mo¿e byæ realizowana w systemach beztlenowo-tlenowych oraz systemach ADF, które obecnie s¹ bardziej polecane ze wzglêdu na mo¿liwoœæ uzyskania wysokiego stê¿enia PHA w biomasie (do
70%) i z uwagi na stabilnoœæ procesu.
Wykorzystanie jako surowca produktów ubocznych i rolniczych odpadów poprodukcyjnych jest mo¿liwe w uk³adach sk³adaj¹cych siê z trzech stopni, przy czym:
– w pierwszym stopniu (fermentacja) uzyskuje siê wodê osadow¹ zawieraj¹c¹
ma³ocz¹steczkowe kwasy organiczne stanowi¹ce surowiec do produkcji PHA,
– w drugim stopniu (reaktor SBR ze zmienn¹ dostêpnoœci¹ substratu – ADF)
d¹¿y siê do uzyskania odpowiedniej liczebnoœci mikroorganizmów zdolnych do kumulacji PHA,
– w trzecim stopniu (reaktor okresowy) produkuje siê polihydroksykwasy.
Czynnikiem ograniczaj¹cym produktywnoœæ objêtoœciow¹ PHA jest ma³a specyficzna szybkoœæ wzrostu mieszanych populacji (0,1 h-1). Do tej pory w reaktorze
okresowym uda³o siê uzyskaæ stê¿enie biomasy na poziomie 7 g s.m./dm3, nato24
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miast w celu uzyskania porównywanej produktywnoœci z czystymi kulturami nale¿y
d¹¿yæ do uzyskania od 10 do 12 g s.m./dm3. Wymaga to dalszych badañ nad okreœleniem warunków selekcji mikroorganizmów charakteryzuj¹cych siê nie tylko wysok¹
zdolnoœci¹ kumulacji PHA, ale równie¿ wiêksz¹ zdolnoœci¹ namna¿ania biomasy.
Zalet¹ produkcji PHA z udzia³em mieszanych populacji mikroorganizmów jest
³atwoœæ syntezy kopolimerów, nawet w warunkach gdy substrat stanowi sam kwas
octowy. Istnieje natomiast koniecznoœæ dok³adniejszej oceny w³aœciwoœci fizycznych polihydroksykwasów, pod k¹tem ich dalszego ³atwego przetwarzania.
Do korzyœci wynikaj¹cych ze stosowania mieszanych populacji nale¿y mo¿liwoœæ
oddzielania i zgêszczania biomasy przed ekstrakcj¹ PHA z komórek na drodze sedymentacji grawitacyjnej.
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