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REZUMAT 
Imobilizarea celulelor presupune medii diferite pentru celulele imobilizate. Proprietăţile polimerului folosit ca gel afectează 
cinetica fermentării prin modificarea caracteristicilor de transfer de masă ale matricei finale. Reacţiile fiziologice ale celulelor 
vor varia, depinzând de metoda de imobilizare folosită. Factorul principal ce influenţează comportarea celulelor este 
limitarea de transfer de masă raportat la oxigen, substrat şi produs. Aceste schimbări pot creşte sau reduce 
metabolismul celulei, astfel imobilizarea poate influenţa fiziologia celulei şi activitatea acesteia. Diferenţele în activitatea 
celulelor sunt puse pe baza limitării de transfer de masă, depind de mărimea picăturii, concentraţiei şi tipul polimerului sau 
structurii matricei şi de caracteristicile hidrodinamice ale fermentării. 
 
ABSTRACT 
The cells’immobilization supposes different environments for the immobilizead cells.oThe properties of the polymer used as 
a gel affect the fermentation cynetics by modifing the characteristics of the mass transfer of the final matrix. The 
physiological reactions of the cells will vary depending on the immobilized method which was used. The main factor which 
influences the cells behaviour is the limitation of the mass transfer in relation to the oxygen, substratum and product. These 
changes can increase or reduce the cell’s metabolism, so the immobilization can influence the cell’s phisiology and activity. 
The differences in the cells’ activity are a conseqwence of the limitation the mass transfer, depend on the size of the drof, the 
concentration and the polymer’s type or the matrix structure, and the hydrodynamics’s characteristics of the fermentation. 

 
Reacţiile fiziologice ale celulelor vor varia, depinzând 

de metoda de imobilizare folosită. 
Factorul principal ce influenţează comportarea celulelor 

este limitarea de transfer de masă raportat la oxigen, sub-
strat şi produs. Aceste schimbări pot creşte sau reduce 
metabolismul celulei, astfel imobilizarea putând influenţa 
fiziologia celulei şi activitatea acesteia. 

Diferenţele în activitatea celulelor sunt puse pe baza 
limitării de transfer de masă, depind de mărimea picăturii, 
concentraţiei şi de tipul polimerului sau structurii matricei 
şi de caracteristicile hidrodinamice ale fermentării. 

1. EFECTUL LIMITĂRII DE MASĂ ASUPRA 
FIZIOLOGIEI CELULEI 

Imobilizarea celulelor presupune medii diferite pentru 
celulele imobilizate. Rouxet şi colab. (1990) au stabilit  un 
model simplu de transfer de masă printr-o matrice de celu-
le imobilizate, demonstrând că pentru celulele cu diametru 
de 5 µm oxigenul este furnizat la o distanţă de 60 µm sau 
12 straturi celulare. Limitările de transfer de masă afec-
tează nutrienţii sau preluarea de oxigen, dar şi îndepărtarea 
produşilor formaţi, rezultând acumularea produsului în 
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jurul celulelor imobilizate. 
Influenţa mărimii picăturilor asupra cineticii fermen-

tării este deseori observată şi corelată cu limitările de 
transfer de masă. Vives şi colab. (1993) nu au observat nici 
o diferenţă între drojdiile libere şi cele imobilizate în pică-
turi cu diametrul de 1 mm. Hannoun şi Stephanopoulous 
(1990) au observat diferenţe în activitatea de după imo-
bilizarea în picături cu diametrul de 2,4 mm înăuntrul 
membranei de 0,4 mm grosime. Cu bacterii de acid lactic au 
fost prezentate cinetici similare între celulele imobilizate şi 
imobilizate în picături de la 0,5 la 1 mm. Picăturile cu 
diametru mai mare (de la 1 la 2 mm) au ca rezultat o 
producţie mai scăzută de acid lactic (Audet şi colab., 1989). 

Proprietăţile polimerului folosit  ca gel afectează cine-
tica fermentării prin modificarea caracteristicilor de transfer 
de masă ale matricei finale. Pentru drojdia imobilizată 
în alginat, Johansen şi Flink (1986) au studiat influenţa 
greutăţii moleculare a alginatului, raportul dintre acidul 
guluronic şi manuronic (raportul G/M) şi concentraţia 
alginatului, stabilitatea gelului în timpul fermentării, viteza 
fermentării şi randamentul etanolului. 

Când ori concentraţia alginatului ori raportul G/M 
scade sau când masa moleculară este foarte scăzută, tăria 
picăturilor scade şi viteza fermentării ca randament în 
etanol scade. În cazul unor geluri de alginat mai subţiri, se 
facilitează un grad mai ridicat de transport al substratului 
şi al produsului prin reţeaua gelului, sporind performanţa 
fermentării. Totuşi, Gossmann şi Rehm (1986) au arătat  că 
concentraţia scăzută în alginat are doar o mică influenţă 
asupra difuziei oxigenului în interiorul gelului. 

Densitatea celulelor în interiorul matricei de asemenea 
poate afecta propietăţile de transfer de masă ale picăturilor. 
Limitările de transfer de masă se pot datora şi creşterii 
celulelor. S-a demonstrat pentru diferite tipuri de celule 
imobilizate în picături de alginat cu diametrul de 2,3 mm 
că o dată cu creşterea concentraţiei de celule viteza de 
respiraţie specifică scade (Gossmann şi Rehn, 1986). De 
fapt, cu creşterea concentraţiei de celule oxigenul a fost 
consumat mai repede decât poate difuza în picătură. Astfel, 
difuzia oxigenului devine un factor limitativ. 

Limitările de transfer de masă prezintă unele avantaje, 
cum ar fi atunci când imobilizarea reduce difuzia unui 
agent de micşorare al activităţii celulelor. 

2. DISTRIBUŢIA CELULELOR ÎN GEL ŞI 
MORFOLOGIA CELULELOR 
IMOBILIZATE 

Au fost folosite metode diferite pentru observarea 
celulelor şi estimarea densităţii celulare înăuntrul matricei, 
incluzând tehnicile macroscopice, secţionarea picăturilor 
sau dizolvarea picăturilor în cazul alginatului. S-a observat 
creşterea celulelor în mici cavităţi ale gelului (Barboiu şi 
colab., 1990). Creşterea celulelor nu este uniformă în tot 

cuprinsul particulelor de gel. 
Prin scanare sau microscopie prin transmisie electro-

nică, densitatea celulară poate fi determinată ca o funcţie 
de localizare (Burrill şi colab., 1983). Jamuna şi Rama-
krishna (1990) au arătat  cum creşterea celulelor de drojdie 
are loc în principal la periferia picăturilor de diametru 
4 mm, cu o creştere evidentă şi în mijloc. Creşterea rapidă 
în apropierea suprafeţei gelului induce rigiditate şi tărie 
mecanică gelului (Barbotin şi colab., 1990). 

Mărimea inoculului afectează distribuţia spaţială a celu-
lelor în interiorul matricei (Berry şi colab., 1988). Când 
s-a folosit  un inoculum mic, 4,7 × 103 celule/ml, numărul 
de celule din gel a crescut la 2×1010 celule/ml în faza 
staţionară, celulele formând microcolonii în picături. 

3. MODIFICAREA METABOLISMULUI 
CELULEI 

Tipul imobilizării, fie că este absorbţie, fie că este 
captare, are efecte diferite asupra funcţionării celulei. De 
exemplu, în timpul fermentării cu S. cerevisae (Sroka şi 
Rzedowski, 1991), cantitatea de subproduşi  obţinută a 
depins de tipul suportului – celulele imobilizate pe sticlă 
poroasă au determinat niveluri scăzute de subproduşi faţă 
de celulele imobilizate pe polistiren expandat. 

Saucedo şi colab. (1989) au observat că t ipul şi con-
centraţia suportului (poliuretan, carrageenan sau alginat) 
influenţează producţia metaboliţilor secundari, creşterea şi 
viabilitatea celulelor. 

În timpul fermentaţiei cu Saccharomyces bayanus captu-
rat în carrageenan (Taipa şi colab. 1993) sau Saccharomy-
ces cerevisiae imobilizat în ceramică poroasă (Demuyakor 
şi Ohta, 1992), pH-ul mediului a fost mai puţin acid decât 
în cultura de celule libere. 

Celulele imobilizate menţin un pH citoplasmatic mai 
ridicat în timpul fermentaţiei glucozei (Loureira–Dias şi 
Santos, 1990). Acest comportament modificat al celulelor 
imobilizate, rezultat în producerea de etanol, este un efect 
protectiv al imobilizării. 

Nivelurile de pH exterior între 2,5 şi 6,2 nu au avut nici 
o influenţă asupra parametrilor de fermentare în compa-
raţie cu celulele libere care au un pH optim de 4 (Buzas şi 
colab., 1989). 

4. CONVECŢIA TERMICĂ 

Drojdiile aflându-se în cartuş sunt imobile; reacţia de 
fermentare nu ar putea avea loc fără să existe un aport de 
zahăr la nivelui celulelor active. 

Difuzia moleculară ce realizează echilibrul concen-
traţiilor diferitelor molecule în buteliile supuse fermentării 
nu poate explica viteza de fermentare la amorsarea fer-
mentaţiei. 
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unde: t este timpul; R – distanţa parcursă; D – coeficient 
de difuzie. 

Cunoscând coeficienţii de difuzie: 

D(CO2) =10 –9 m2/s; 

D(zaharoză) = 0,5·10 –9 m2/s, 
se constată că: 

– o moleculă de zahăr parcurge aproximativ 10 cm în 
30 de zile; 

– o moleculă de CO2 parcurge aproximativ 10 cm în 
15 zile. 

Aceasta înseamnă că prin difuzie moleculară sunt 
necesare 30 de zile pentru ca moleculele de zahăr să poată 
reveni la nivelul celulelor aflate în cartuş. Trebuie deci să 
existe un alt mecanism – convecţia termică – ce permite 
întreţinerea fermentaţiei la cote înalte. 

Reacţia de fermentare este o reacţie exoergică, de-
gajând 25,4 kcal pentru un mol de zahăr consumat. 
Convecţia termică este deci motorul fermentaţiei. Vinul 
aflat în contact cu celulele de drojdie este mai sărac în 
zahăr şi în acelaş t imp mai cald. Prin convecţie termică 
acesta este înlocuit cu vin rece şi mai bogat în zahăr. 
Curenţii de convecţie permit ajungerea rapidă a nutri-
enţilor la nivelul drojdiilor, întreţinând astfel fermentaţia 
până la dispariţia completă a zahărului. 

Suprafaţa celulelor de drojdie active ce se găsesc la 
suprafaţa superioară a depozitului la fermentaţia secundară 
a celulelor libere şi de asemenea suprafaţa membranelor în 
cazul utilizării cartuşului Millispark se comportă deci ca 
un „radiator” în butelie. 

Curenţii de convecţie sunt dependenţi, pe de o parte, de 
poziţia pe care o are acest radiator în butelie şi, pe de altă 
parte, sunt dependenţi de forma acestui radiator. 
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Secţiune 
Poziţia ideală pentru o bună convecţie    
la folosirea celulelor libere de drojdie 


