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Podczas obserwacji nastawionego octu 
owocowego zauważyłam opalizujący 
krążek p ływający na powierzchni 
gotowego produktu. Poszukiwa łam 
wiadomości o procesie fermentacji 
octowej, roli bakterii octowych oraz ww. 
materiale. Znalazłam informację, że jest to 
tzw. matka octowa. Zastanawiałam się, 
czy może być ona ekologiczną bazą do 
tworzenia wielu materiałów, np. osłonki na 
kapsułki znacznie mniej szkodliwej dla 
środowiska niż osłonka żelatynowa. 

MOTYWACJA 



CELULOZA BAKTERYJNA

Celuloza bakteryjna; produkowana 
podczas fermentacji octowej 
prowadzonej przez bakterie octowe 
(AAB). Jest to biopolimer zbudowany 
z łańcuchów β-1,4glikozydowych. 
Charakteryzuje się znacznie 
cieńszymi włóknami od celulozy 
roślinnej. Nie jest ona rozpuszczalna 
w odczynniku Schweizera, kwasie 
chlorowodorowym i wodzie.



DALSZA CZĘŚĆ BADAŃ

Na początku zajęłam się udoskonaleniem 
otrzymywania celulozy bakteryjnej, 
używałam zacierów owocowych oraz 
sfermentowanej herbaty. Z nastawów 
wyizolowałam bakterie kwasu octowego, 
tak aby w przyszłości móc szybciej 
otrzymywać matkę octową. Doszłam do 
wniosku, że najlepszym sposobem jest 
uzyskiwanie celulozy z kombucha tea - 
sfermentowanej herbaty. Otrzymywanie 
ww. substancji z octów owocowych jest 
niewygodne, ze względu na duże ryzyko 
pleśnienia.



MAGICZNA MIESZANINA

W ramach sprawdzenia, czy celuloza bakteryjna jest dobrym 
nośnikiem leków przygotowałam średniowieczną mieszaninę 
biobójczą pochodzącą z staroangielskiej książki pt. „Bald's 
Leechbook”, substancja była najpewniej wykorzystywana do 
leczenia ropni powiek. Mikstura składała się z żółci wołowej, 
cebul i , czosnku, pory i czerwonego wina, następnie 
przetrzymywana i rozcierana była w moździerzu wykonanym z 
brązu. Stwierdzono, że celuloza sprawdza się jako nośnik leków 
biobójczych wobec bakterii bytujących na skórze podczas próby in 
vitro na pożywce stałej typu agar: niestety nałożona na celulozę 
mieszanka prawie nie hamowała rozwoju kolonii bakteryjnych, 
znacznie lepiej działała amoksycylina z kwasem klawulanowym; 
celuloza bakteryjna okazała się być dobrym nośnikiem 
antybiotyku. Połączenie celulozy z solami (CuSO4, K2CrO4, 
FeSO4, AgNO3) przyniosło bardzo dobre efekty: sole, szczególnie 
srebra, na nośniku z celulozy, wykazały silne działanie biobójcze. 



Ze względu na to, że celuloza bakteryjna jest dobrym nośnikiem leków 
wykorzystano ją do stworzenia „sprytnej kapsułki” - osłonki dla leków 
podawanych doustnie. Zbudowana jest ona z trójkąta celulozowego 
sklejonego kwasem krzemowym albo wodorotlenkiem magnezu (wewnątrz 
osłonki znajduje się substancja czynna). Sprytna kapsułka działa na zasadzie 
różnicy pH w przewodzie pokarmowym, zależnie od spoiwa może być ona 
stosowana w celu ochrony żołądka, albo precyzyjnego podania leku do 
żołądka. 



Wykres przedstawia zależność 
między szybkością kondensacji 
kwasu krzemowego, a pH. 
Dodatkowo kolorem czerwonym 
zaznaczono pH panujące         
w żo ł ądku, a n ieb iesk im           
w dwunastnicy i jelicie cienkim. 

KONDENSACJA KWASU KRZEMOWEGO



Kiedy kapsułka ze spoiwem z 
kwasu krzemowego t raf i do 
żołądka substancja czynna nie jest 
u w a l n i a n a , r o z p a d t a b l e t k i 
następuje dopiero w jelicie cienkim 
(w środowisku zasadowym). Taka 
osłonka ochrania błonę śluzową 
żołądka, co jest szczególnie ważne 
u pacjentów, którzy stale przyjmują  
np . kwas ace ty losa l i cy lowy 
(chorują na miażdżycę).

DZIAŁANIE KAPSUŁKI „KRZEMOWEJ”



KAPSUŁKA „KRZEMOWA”

Kapsułka (wypełniona barwnikiem) w środowisku 
kwaśnym Kapsułka (wypełniona barwnikiem) w środowisku zasadowym



Dzia łanie os łonki stworzonej przez sklejenie celulozy bakteryjnej 
wodorotlenkiem magnezu zapewnia rozpad kapsułki dokładnie w żołądku (w 
kwaśnym środowisku), co ważne jest w przypadku leków powodujących 
zobojętnianie kwasu żołądkowego.

KAPSUŁKA „MAGNEZOWA”


