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REZUMAT 
Glicerolul, un compus des utilizat în industriile alimentară, cosmetică, farmaceutică şi în industria tutunului, este obţinut de 
cele mai multe ori pe cale chimică, dar poate fi obţ inut şi cu ajutorul microorganismelor. În acest studiu sunt prezentate 
microorganismele producătoare, surse industriale de carbon, aspecte economice, bazele metabolice ale producerii 
glicerolului de către drojdii şi câteva din strategiile de optimizare prin inginerie genetică a randamentului de glicerol obţinut pe 
cale fermentativă. 
 
ABSTRACT 
Glycerol, a very used compound in food industry, cosmetics, pharmaceutical products and tobacco, can be obtained by 
chemical methods or by using microorganisms. This study presents production microorganisms, industrial carbon sources, 
economic aspects, metabolic basis of glycerol production in yeast and ways to optimize its production through genetic 
engineering. 
 

Cu excepţia perioadelor de război, producerea glice-
rolului prin fermentaţie nu a fost economic competitivă cu 
alte metode. Cele mai mari dezavantaje ale procesului 
fermentativ au fost randamentul scăzut de glicerol obţinut 
din carbohidraţi şi dificultăţile la recuperarea acestuia din 
lichidul de fermentaţie. În ultimii ani, descoperirile făcute 
în domeniul biotehnologiei au determinat un interes crescut 
pentru obţinerea compuşilor chimici folosind carbohidraţi 
uşor regenerabili. Un exemplu de produs care poate fi 
obţinut cu ajutorul „chimiei ecologice” este glicerolul. 

Date generale . Denumirea de „glicerol” îşi are origi-
nile în cuvântul grecesc „glykeros”, care se traduce prin 
„dulce”. A fost obţinut pentru prima dată prin extracţie 
dintr-un amestec de oxid de plumb şi ulei de măsline, de 
Scheele, în 1779, care l-a numit „principiul dulce al un-
tului”. În 1815, Chevreuil l-a inclus în categoria alcoolilor, 
iar în 1823 a arătat  într-o lucrare a sa că glicerolul este 
prezent în toţi compuşii uleioşi. 

Glicerolul este un compus alcoolic, fără culoare, fără 
miros, cu gust dulce şi consistenţă siropoasă. Denumirea 
de glicerol se aplică doar compusului chimic pur 1,2,3- pro-
pantriol, iar cea de glicerină se referă la compusul 
comercial, care conţine peste 95% glicerol. 

Glicerolul apare în mod obişnuit în combinaţii, sub 
formă de gliceride, în toate grăsimile de origine animală şi 
vegetală. Producţia anuală de peste 600 000 tone glicerol 

este realizată mai ales prin recuperarea acestuia ca produs 
secundar de la saponificarea grăsimilor în timpul obţinerii 
săpunurilor. Poate fi obţinut şi la esterificarea grăsimilor 
cu metanol pentru realizarea esterilor metilici. Există şi 
varianta producerii glicerolului prin fermentaţie micro-
biană, utilizând un substrat glucidic. 

Microorganisme producătoare de glicerol. Glicerolul 
este un metabolit  produs de multe organisme, inclusiv 
bacterii, drojdii, mucegaiuri şi alge (tabelul 1). Întrucât 
glicerolul are adesea rolul unui osmolit, contracarând pre-
siunea osmotică, microorganismele osmofile prezintă un 
interes deosebit pentru producerea glicerolului. Cercetările 
s-au axat pe drojdia de panificaţie, Saccharomyces cerevi-
siae, datorită avantajelor pe care le implică: a. glicerolul 
este un produs secundar al metabolismului fermentativ al 
drojdiei; b. glicerolul este un compus cu acţiune benefică 
în vin şi, de aceea, producătorii de vin sprijină acţiunile ce 
au ca scop optimizarea procesului de obţinere microbiană 
a acestuia; c. glicerolul este un produs nedorit  la obţinerea 
etanolului distilat, astfel încât şi producătorii de etanol 
sunt interesaţi de cunoaşterea mai detaliată a metabolismu-
lui fermentativ al drojdiei. 

Surse industriale  de carbon. Producţia industrială de 
glicerol prin fermentaţie necesită materii prime ieftine 
pentru a fi o metodă competitivă. Sursele de carbon studi-
ate, altele decât glucoza, sunt prezentate în tabelul 2. 
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Tabelul 1. Microorganisme producătoare de glicerol [1] 
 

Grupa de 
microorganisme 

Specii importante de 
producători 

Drojdii Saccharomyces cerevisiae 
 Saccharomyces ellipsoideus 
 Saccharomyces rouxii 
 Saccharomyces uvarum 
 Kluyveromyces bulgaricus  
 Kluyveromyces lactis  
 Kluyveromyces marxianus  
 Hanseniaspora guilliermondii  
 Kloeckera apiculata  
Mucegaiuri Debaryomyces mogii 
 Rhizopus nigricans  
 Rhizopus javanicus  
 Aspergillus niger 
Alge Penicillum italicum 
 Dunaliella viridis  
 Trypanosoma cruzi 
Bacterii Crithidia fasciculata  
 Bacillus subtilis 
 Bacillus coli 

 
Tabelul 2. Surse industriale de carbon utilizate 

 la obţinerea glicerolului [1] 
 

Surse de carbon Microorganisme 
producătoare 

Melasă din sfeclă de zahăr S. cerevisiae 
Suc de grepfrut A. niger 

P. italicum 
R. nigricans 

Amidon S. cerevisiae 
Xiloză R. javanicus 
Zer K. marxianus 
Metanol Candida boidinii 

 
Tabelul 3. Preţurile de producţie şi de vânzare ale glicerolului 

 
Preţ producţie Preţ vânzare Anul Referinţa 

– 0,22 $ kg -1 1920 [1] 
– 1,95 $ kg -1 1987 [8] 
– 1,40 $ kg -1 2000 [7, 8] 

0,33 $ kg –1 2,30 $ kg -1 2002 [8] 

Aspecte  economice. Costurile de producţie şi cele de 
vânzare sunt secrete de firmă, astfel încât în publicaţiile de 
specialitate apar mai multe preţuri (tabelul 3). Întrucât 
glicerolul este obţinut de obicei ca produs secundar de la 
obţinerea acizilor graşi, a esterilor şi alcoolului, preţurile 
de producţie sunt foarte sensibile la schimbările cererilor 
pieţei chimice. De asemenea, preţul glicerolului variază o 
dată cu preţul uleiului de cocos şi al petrolului, materiile 
prime din care se obţine glicerolul [5]. 

Bazele metabolice  ale produceri glicerolului de către 
drojdii. În figura 1 este prezentată o schemă simplificată a 
metabolismului la Saccharomyces cerevisiae. 

1. Glicerolul este consumator al excesului de NADH 
produs prin reacţii anabolice în condiţii de anaerobioză. 
În timpul fermentaţiei alcoolice, motivul cel mai important 
al producerii glicerolului este menţinerea echilibrului redox. 
Chiar dacă producerea etanolului, care asigură reoxidarea 
NADH-ului format la oxidarea gliceraldehidei 3-fosfo-
glicerice, este un proces redox echilibrat, apare un exces 
de NADH la producerea de biomasă. Glicerolul este 
produs pentru a consuma excesul de NADH şi poate fi 
considerat o „valvă” redox. 

2. Glicerolul reacţionează ca un osmolit, contracarând 
o presiune osmotică externă mare în timpul stresului 
apărut la concentraţii mari de sare. Multe organisme 
folosesc osmoliţi pentru a menţine o concentraţie osmotică 
intracelulară mai mare decât cea din mediul extern. Acumu-
larea intracelulară a osmoliţilor compatibili cu proteinele şi 
structura membranelor permit restabilirea echilibrului 
osmotic fără afectarea funcţiilor celulei. Pentru drojdii 
şi mucegaiuri glicerolul este un osmolit  important. 
Acumularea intracelulară a unor cantităţi mari de glicerol 
în timpul stresului osmotic se datorează fie producerii lui 
în cantitate mare, fie retenţiei acestuia în celulă [7]. 

Optimizarea producerii glicerolului. „Costul” produ-
cerii a 1 mol de glicerol este de 0,5 mol glucoză, 1 mol 
NADH şi 1 mol ATP. Indiferent de strategia de optimizare 
adoptată, acest cost trebuie plătit . Direcţiile de îmbună-
tăţire a procesului de obţinere a glicerolului au avut câteva 
puncte de plecare diferite (fig. 2). 

 
Cantitate mare de glicerol 

obţinut din glucoză 
 
 

Redirecţionarea indirectă                Influenţarea directă   Interferenţă în metoda de 
a fluxului de carbon prin                a fluxului de carbon   semnalizare a necesarului 
modificarea echilibrului                de glicerol 
NADH 

 
 

Modificarea  Modificarea consumului 
producerii de NADH de altă enzimă 
NADH-ului  decât GPD 

 
Fig. 1. Strategii de îmbunătăţire a randamentului de glicerol obţinut pe cale fermentativă. 
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Legendă:  
1-TPI (triozfosfat izomerază); 2-GPD (glicerolfosfat dehidrogenază); 3-GPP (glicerol fosfatază);  
4-GPM (fosfoglicerat mutază); 5-PDC (piruvat decarboxilază); 6-ADH (alcool dehidrogenază) 

 
Fig. 2. Schema simplificată a metabolismului la Saccharomyces cerevisiae [7]. 

 
1. Strategia indirectă: încearcă să stabilească condiţii în 

care producerea NADH-ului să fie maximă; redistribuirea 
fluxului de carbon este cauzată de necesitatea regenerării 
NAD-ului şi determină o producţie ridicată de glicerol. 

2. Strategia directă: are la bază interferenţa directă cu 
fluxul de carbon: 

– prin blocarea reacţiei de izomerizare dintre DHAP şi 
GAP, sau 

– prin inhibarea ultimei părţi a glicolizei. Echilibrul redox 
este astfel modificat, ceea ce determină o redistribuire a 
produşilor de fermentaţie pentru a obţine NADH-ul necesar. 

Această strategie poate fi realizată prin: 
– activarea genelor răspunzătoare pentru enzimele din 

calea de producere a glicerolului (GPD); 
– dezactivarea genelor care controlează activitatea en-

zimelor precum ADH. 
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Pentru mărirea producţiei de glicerol este necesară o 
cantitate mai mare de NADH, care poate fi obţinută la 
formarea compuşilor oxidaţi (acizi carboxilici). 

În condiţii de stres osmotic, căile de semnalare sunt 
răspunzătoare pentru reducerea fluxului de carbon şi 
NADH, ca răspuns la necesarul de glicerol al celulei. 

Aceste strategii pot fi puse în practică folosind: 
● ingineria genetică; 
● controlul fiziologic; 
● o combinaţie între ingineria genetică şi controlul 

fiziologic. 
Vom prezenta în continuare metodele de optimizare 

folosind ingineria genetică. 

1. CALEA GLICOLITICĂ 

TPI (triozfosfatizomerază). S-a demonstrat că o acti-
vitate scăzută a acestei enzime inhibă complet creşterea pe 
mediu cu glucoză ca singură sursă de carbon. La mutanţii 
fără gena tpi 1, acumularea intracelulară de DHAP ar putea 
fi împiedicată dacă NADH-ul generat în timpul glicolizei 
de către GPD ar fi utilizat pentru transformarea DHAP în 
glicerol. Overkamp şi Pronk prezintă ipoteza conform 
căreia mutanţii cărora le lipseşte gena tpi 1, prezintă o 
creştere defectuoasă din cauza reoxidării mitocondriale 
a NADH-ului, făcându-l să nu mai fie disponibil pentru 
reducerea DHAP-ului. Pentru a testa veridicitatea 
acestei ipoteze se apelează la un mutant cvadruplu, 
tpi1∆ nde1∆ nde2∆ gut2∆ . Genele care lipsesc acestor 
mutanţi codifică informaţia răspunzătoare de oxidarea 
mitocondrială a NADH-ului citosolic de la Saccharomyces 
cerevisiae. Mutantul cvadruplu a crescut pe glucoză ca 
unică sursă de carbon şi a format glicerol. Creşterea lui 
a fost inhibată la concentraţii mari de glucoză în mediu, 
cauza fiind represia exercitată de glucoză asupra enzi-
melor respiratorii, întrucât la acest mutant descompunerea 
piruvatului în anaerobioză este esenţială pentru sinteza 
ATP-ului şi pentru creştere [4]. 

GPM (fosfogliceromutază). În absenţa acestei enzime 
creşterea pe mediu cu glucoză este imposibilă, întrucât 
dacă lipseşte gluconeogeneza nu are loc creşterea în 
aerobioză pe etanol, la fel cum nici creşterea pe un mediu 
care conţine glucoză şi etanol nu este posibilă din cauza 
represiei respiraţiei la concentraţii prea mari de glucoză 
(efectul Crabtree). Michnik şi Salmon au căutat o tulpină 
la care gena gpm1 să fie represată, care permite utilizarea 
etanolului în condiţii de aerobioză, chiar dacă este pre-
zentă glucoza. Tulpinile izolate au avut randamente foarte 
mari de glicerol raportate la glucoză, de circa 74% din 
randamentul teoretic; etanolul a fost şi el consumat pentru 
a asigura NADH-ul şi ATP-ul necesar producerii glice-
rolului. 

PDC  (piruvat decarboxilază). Nevoight şi Stahl au 
studiat tulpini mutante de Saccharomyces cerevisiae la 

care activitatea PDC era de doar 19% din cea a tulpinilor 
sălbatice. La tulpinile mutante s-a obţinut un randament de 
5 ori mai mare în condiţii de anaerobioză. Cantitatea de 
produşi secundari de reacţie s-a modificat, piruvatul fiind 
în cantitate mult mai mare, în timp ce cantitatea de 
biomasă şi de etanol a scăzut. 

ADH (alcooldehidrogenaza). La Saccharomyces cere-
visiae există 3 gene care codifică activitatea acestei enzime: 
adh1, adh2, adh3. Proteina codificată de adh1 este 
probabil enzima răspunzătoare pentru reducerea citosolică 
în anaerobioză a acetaldehidei la etanol. O activitate mai 
scăzută a acestei izoenzime se traduce printr-o producţie 
mărită de glicerol. 

2. CALEA DE FORMARE                                 
A GLICEROLULUI 

GPD (glicerofosfat dehidrogenază). Aceasta pare a 
fi o enzimă limitativă pentru producerea glicerolului la 
Saccharomyces cerevisiae. S-a obţinut o cantitate de 
4 ori mai mare de glicerol prin activarea genei gpd 1, în 
defavoarea producerii de etanol. Astfel, randamentul de 
biomasă şi etanol a scăzut, în timp ce randamentul 
formării de piruvat, acetat, acetaldehidă şi câţiva alţi 
compuşi a crescut. O activare şi mai puternică a genei 
gpd 1 a fost realizată de Nevoight şi Stahl, care au raportat 
o creştere de 6,5 ori a randamentului de producere a 
glicerolului. 

În mod surprinzător, o activare a genelor gpp 1 sau gpp 2 
a determinat o mărire de 50 de ori a activităţii GPP, dar nu 
a avut un efect vizibil asupra randamentului de glicerol. 

3. METABOLISMUL OXIDATIV 

Dehidrogenazele externe NADH dependente. Glice-
rolul este adesea considerat un produs final al unei căi 
metabolice desfăşurate în anaerobioză, cu toate că pot fi 
obţinute randamente mari de glicerol şi în condiţii de 
aerobioză. Overkamp a condus experimente în chemostat, 
în prezenţa oxigenului, cu tulpini de Saccharomyces 
cerevisiae la care genele nde1 şi nde2 ce codifică 
dehidrogenaza mitocondrială externă NADH dependentă 
au fost îndepărtate. Astfel, NADH-ul generat în citosol 
nu a mai putut fi oxidat de către dehidrogenaze şi era de 
aşteptat un randament crescut de NAD+ citosolic 
regenerat, datorită nevoii de NAD+ regenerat. Până la o 
anumită valoare a vitezei de diluţie formarea glicerolului 
era la un nivel foarte scăzut, sugerând prezenţa activităţii 
genei gut2, responsabilă de calea metabolică ce include 
activitatea GPD mitocondriale. La viteze de diluţie mai 
mari, randamentul glicerolului a  crescut. Peste limita 
critică a diluţiei glicerolului, randamentul a scăzut din 
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]cauza formării etanolului, care a consumat NADH-ul 
citosolic [7]. 

Strategii viitoare. Tulpina mutantă adaptată la glucoză 
tpi1∆ nde1∆ nde2∆ gut2∆  este un punct bun de pornire 
pentru studiul factorilor implicaţi în cinetica producerii 
glicerolului şi optimizarea concentraţiilor de glicerol 
obţinute. Totuşi, din punct de vedere şt iinţific, cea mai 
mare provocare este obţinerea unor randamente de peste 1 
mol glicerol/mol glucoză [7]. 

Au fost realizate cultivări în aer liber folosind alga 
Dunaliella viridis, datorită potenţialului său de transfor-
mare a energiei solare în glicerol. Productivitatea obţinută 
a fost de 8g glicerol/m2/zi la cultivarea de scurtă durată, în 
timp ce la cultivarea pe termen lung s-au obţinut doar 
4g glicerol/m2/zi [7]. 

Există un grup de susţinători ai ideii conform căreia se 
poate construi o fabrică în care, prin modificarea unor 
parametri ai fermentaţiei, precum presiunea osmotică, pH-ul, 
temperatura şi inoculul de drojdie, se pot produce atât glicerol 
cât şi etanol [3]. 
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