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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για φυσικά τρόφιμα και η ανάγκη για µακροπρόθεσµη διατροφική 
εξασφάλιση ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού, οδηγούν στην ανάγκη αναζήτησης 
εναλλακτικών πηγών πρωτεϊνών. 

Το κυανοβακτήριο Arthrospira platensis (κοινώς αναφερόμενο ως Σπιρουλίνα), γνωστό για την 
υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες (έως και το 70% της κυτταρικής μάζας), συνθέτει τη C-
φυκοκυανίνη (C-pc), ένα σύμπλεγμα μπλε χρωστικών ουσιών-πρωτεϊνών, με αυξημένο ενδιαφέρον 
για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες [1]. Οι κοινές τεχνικές εκχύλισης της C-pc είτε απαιτούν 
υψηλούς χρόνους, είτε αποδίδουν εκχυλίσματα χαμηλής καθαρότητας ή/και σταθερότητας [2]. Ως 
εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη διερεύνησης εναλλακτικών τεχνικών εκχύλισης. 

Το αντικείμενο της έρευνας αφορά στην αξιολόγηση της επίδρασης της Υπερυψηλής πίεσης (ΥΠ) 
στο ρυθμό εκχύλισης, στην απόδοση και στην καθαρότητα της C-pc από υγρή βιομάζα του 
κυανοβακτηρίου Arthrospira platensis (υγρασία 76.0±1.2%). Δείγματα σε απιονισμένο νερό (1/20 
w/v), υποβλήθηκαν σε πιέσεις από 100 έως 600 MPa στους 20°C και για χρόνους επεξεργασίας 0, 
10 και 20 min. Σε διάστημα 24 h μετά την επεξεργασία, όλα τα δείγματα μετρούνταν σε κατάλληλα 
χρονικά διαστήματα ως προς τη συνολική περιεκτικότητα σε ολικές διαλυτές πρωτεΐνες, καθώς και 
ως προς τη συγκέντρωση και καθαρότητα της C-pc μέσω κατάλληλων τεχνικών. Ταυτόχρονα 
πραγματοποιούνταν αναλύσεις χρώματος και φάσματος για συσχετισμό τους με συγκεντρώσεις 
πρωτεϊνών, φυκοκυανίνης, χλωροφύλλης κλπ.  

Η επίδραση της ΥΠ στην εκχύλιση των πρωτεϊνων στους 20oC περιγράφηκε μέσω εξίσωσης 
σιγμοειδούς μορφής. Η αύξηση της πίεσης οδήγησε σε μείωση της διάρκειας της λανθάνουσας 
φάσης καθώς και σε αύξηση του ρυθμού εκχύλισης με τις σταθερές των ρυθμών να κυμαίνονται 
για τη C-pc στο εύρος 0.24±0.02-3.75±0.4 h-1 και για τις ολικές πρωτεϊνες στο εύρος 0.29±0.02-
2.53±0.18 h-1 για επεξεργασία από 100-600 MPa, αντίστοιχα. Ωστόσο, επεξεργασία σε συνθήκες 
εντονότερες των 400 MPa οδήγησαν σε χαμηλότερη απόδοση C-pc, πιθανώς λόγω μετουσίωσης 
της πρωτεΐνης. Συνθήκες επεξεργασίας 300 MPa για 10 min θεωρήθηκαν ως οι βέλτιστες, 
οδηγώντας σε παραλαβή του 90% της συνολικής C-pc και του 60% των ολικών διαλυτών πρωτείνων 
σε διάστημα ~1.6 h μετά την επεξεργασία, καθώς και σε εκχυλίσματα υψηλής καθαρότητας 
(purity=1.23, reagent grade). 

Συνολικά, η ΥΠ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως γρήγορη και αποτελεσματική τεχνολογία για 

την εκχύλιση C-pc από υγρή βιομάζα του κυανοβακτηρίου Arthrospira platensis. 
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