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На ринку органічних кислот однією з найперспективніших щодо 

використання в різних галузях, зокрема в косметології, вважається молочна 

кислота. Обсяг світового ринку молочної кислоти оцінюється в 2,7 млрд 

доларів США в 2020 році і, як очікується, буде рости із середньорічним 

темпом зростання 8,0 % з 2021 по 2028 рік [1]. Проте наразі, згідно з 

літературними джерелами, частка кислоти для виготовлення засобів особистої 

гігієни та в фармацевтичній галузі не є переважаючою, що свідчить про 

необхідність подальшого розвитку саме цих сфер її застосування [1].  

В косметологічній сфері молочну кислоту використовують для 

безпечного пілінгу шкіри, а також направляють на подальшу переробку 

шляхом перетворення на полімолочну кислоту переведенням її в лактид та 

подальшу полімеризацію з розкриттям циклу в умовах підвищеної 

температури та зниженого тиску [2]. В результаті отримують волокна (нитки) 

певної структури, що мають здатність до ліфтингової корекції обличчя та тіла 

без хірургічного втручання. Такий спосіб дозволяє вводити полімолочну 

кислоту у підшкірно-жирову клітковину та стимулювати синтез власного 

колагенового каркасу. Гістологічні дослідження тканин, в які були 

імплантовані нитки, показують збільшення числа фібробластів, волокон 

колагену та еластину [3].  

Молочна кислота – це одноосновна карбонова кислоту, яка за кімнатної 

температури є безколірною або злегка жовтою сиропоподібною 

речовиною [4]. Її отримують шляхом хімічного синтезу або за допомогою 

ферментативного бродіння. Перший спосіб є дуже енергоємним, оскільки 

отримана речовина є рацемічною сумішшю L- та D-форм молочної кислоти. 

Через це виникає необхідність в розділенні та ретельній очистці кінцевого 

продукту [5]. Як альтернативу було запропоновано використання штамів 

мікроорганізмів як продуцентів кислоти.  

Раніше вважалося, що до синтезу молочної кислоти можливо залучити 

лише паличкоподібні термофільні форми молочнокислих бактерій, оскільки їх 

культивування відбувається за температури 48–50 ºС, що попереджає розвиток 

сторонньої мікрофлори у культуральному середовищі [6]. Проте 

експериментальні дослідження щодо порівняння швидкості росту 

паличкоподібних та кокових форм термотолерантних і термофільних бактерій 

показали, що кокові форми демонструють більшу кількість нарощеної біомаси 

та синтезованої молочної кислоти. Крім того, оскільки кокові форми ростуть 

досить швидко, утворення патогенів в культурі не відбувається [6]. 
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Тому, як удосконалення процесу синтезу молочної кислоти було 

запропоновано використання штаму кокових термотолерантних бактерій виду 

Streptococcus faeсium 3185 Т, культивування якого проводиться за температури 

45 ºС при постійному підтриманні рівня рН. Оскільки встановлено, що за 

16 годин вирощування бактерій можливо проведення 16 циклів синтезу без 

ініціювання реактору та отримання на виході 170 г/л молочної кислоти з 

кожного циклу, що перевищує вихід при культивуванні лактобацил в 

1,5 рази [6]. 

Молочна кислота, яка використовується в косметологічній та 

фармацевтичній промисловості має бути високої чистоти (ступінь очищення 

не менш ніж 90 %) [7]. Для досягнення цієї мети було обрано спосіб очищення 

молочної кислоти за допомогою нутч-фільтру [8], нанофільтраційної 

мембрани та подвійного упарювання на вакуум-випарній установці. 

Використання такого покращеного способу очистки дозволяє отримати 

продукт з кінцевим ступенем очищення до 96 % [7].  

Таким чином, впровадження у виробництво запропонованих 

удосконалень дозволить отримати продукт високої якості, знизить 

енерговитрати й втрату сировини, а також буде сприяти просуванню її на 

ринку косметичної продукції. 
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