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SELECTIVE SEPARATION OF VITAMIN C AND 2-KETOGLUCONIC ACID BY FACILITATED PERTRACTION (Abstract): The removal of vitamin C from a mixture with
2-ketogluconic acid by using a bulk liquid membrane (BLM) has been investigated. The studies
on facilitated pertraction of vitamin C with Amberlite LA-2 indicated the major parameters that
affect the separation efficiency: pH gradient between the two aqueous phases, carrier concentration in the liquid membrane and phase mixing intensity. The overall results obtained in this
work showed that liquid membrane system can effectively be used to selectively separate
vitamin C from its mixture with the fermentation by-product, 2-ketogluconic acid. Key words:
VITAMIN C, 2-KETOGLUCONIC ACID, AMBERLITE LA-2, CARRIER, PERTRACTION

Vitamina C (acid ascorbic) este un nutrient esenþial vieþii ºi poate fi sintetizatã
de cãtre majoritatea speciilor animale ºi vegetale, excepþie fãcând primatele ºi cobaiul.
Este o vitaminã hidrosolubilã implicatã în
metabolismul glucozei, al colagenului, al
acidului folic ºi al anumitor acizi aminaþi,
în neutralizarea radicalilor liberi ºi a nitrozaminelor, în reacþii imunologice care faciliteazã absorbþia fierului de cãtre tubul
digestiv, constituind un cofactor pentru o
serie de enzime. În organismul uman, vitamina C deþine un rol deosebit de important,
datoritã caracterului sãu antioxidant, proprietate care justificã ºi numeroasele utilizãri în medicinã ºi alimentaþie (1,2). În cosmeticã, vitamina C constituie un ingredient
valoros al multor loþiuni ºi creme, datoritã
acþiunii sale antioxidante ºi protectoare a
pielii împotriva radiaþiilor UV (3,4).
Acidul 2-cetogluconic este principalul
produs secundar rezultat la obþinerea vitami-

nei C prin biosintezã, dar poate fi obþinut
ºi individual prin fermentaþie pornind de la
sorbozã, având utilizãri în industria de sintezã
(obþinerea xilitolului, fie prin decarboxilare,
fie prin reducere chimicã sau enzimaticã) (3).
Vitamina C poate fi obþinutã la nivel
industrial prin douã procedee, ºi anume
biosinteza cuplatã cu transformarea chimicã
(procedeul Reichstein) ºi fermentaþia în douã
stadii cu ajutorul unor microorganisme modificate genetic (1,2,5,6). Indiferent de procedeul utilizat, un intermediar inevitabil în
sinteza sau biosinteza vitaminei C îl reprezintã acidul 2-cetogluconic. Diferenþele structurale între aceºti doi compuºi sunt datorate
doar structurii lactonice (fig. 1), astfel încât
caracteristicile fizico-chimice ale acizilor
sunt destul de asemãnãtoare.
Ambii compuºi au caracteristici similare în ceea ce priveºte solubilitatea: sunt puternic solubili în solvenþi polari, în special
apã, ºi slab solubili în solvenþi organici
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Fig. 1. Structurile chimice ale vitaminei C ºi
acidului 2-cetogluconic

(2). În consecinþã, separarea prin extracþie
lichid-lichid din amestecul rezultat la fermentaþie este dificilã din punct de vedere
economic. Bazându-se pe rezultatele anterioare privind mecanismul separãrii ºi
influenþa factorilor determinanþi în extracþia reactivã a vitaminei C ºi a acidului
2-cetogluconic, studiile experimentale prezentate în continuare urmãresc stabilirea
condiþiilor optime pentru separarea selectivã a celor doi componenþi prin pertracþie
facilitatã cu Amberlite LA-2 (9,10).
MATERIAL ªI METODÃ
Instalaþia de pertracþie originalã utilizatã în vederea realizãrii experimentelor a
fost prezentatã în detaliu în lucrãrile anterioare (7,8). Aceasta utilizeazã o membranã
lichidã liberã (cele douã faze apoase miscibile sunt separate de stratul de solvent
organic nemiscibil cu acestea care, însã,
permite transportul masic al celor doi componenþi). Experimentele au fost realizate
în sistem pseudostaþionar, soluþiile apoase
fiind alimentate separat cu un debit volumic
de 1,9 L/h.
Solventul organic care a constituit membrana lichidã a fost diclormetanul în care a
fost dizolvat agentul purtãtor Amberlite LA-2
în concentraþii cuprinse între 0 ºi 100 g/L).
Faza apoasã iniþialã a constat dintr-un amestec de 1 g/L acid 2-cetogluconic ºi 7 g/L
vitamina C, iar faza apoasã finalã a constat
din soluþii de hidroxid de sodiu, cu diferite
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valori ale pH-ului. Modificarea pH-ului celor
douã faze apoase la valorile prestabilite de
programul experimental (intervalul 1 - 6
pentru soluþia iniþialã ºi 7 - 12 pentru cea
finalã) s-a efectuat cu soluþii 5% H2SO4,
respectiv 5% NaOH, utilizând un pH-metru
digitalic de tip HI 213 (Hanna Instruments).
Pentru a urmãri desfãºurarea procesului
s-au urmãrit fluxurile masice iniþiale, ni, ºi
finale, nf , ale acizilor , factorul de permeabilitate prin membrana lichidã, P ºi factorul
de selectivitate (S) (7,8). Fluxurile masice
s-au calculat prin dozarea concentraþiei ambilor compuºi din soluþia iniþialã ºi din
rafinat ºi efectuarea bilanþului de masã în
sistemul de pertracþie. Factorul de permeabilitate prin membrana lichidã, P, este definit ca raportul între fluxul masic final ºi
iniþial al celor doi compuºi, iar factorul de
selectivitate ca raportul între factorii de
permeabilitate. Dozarea s-a realizat prin
metoda HPLC, utilizând o coloanã de tip
Hamilton PRP-X300 (diametru 4,1 mm,
lungime 150 mm), la temperatura de 25 oC.
Eluentul folosit a fost o soluþie apoasã 4
mM de acid sulfuric, cu un debit de 0,5
mL/min. Detecþia s-a realizat în domeniul
UV la 210 nm.
REZULTATE ªI DISCUÞII
În scopul optimizãrii condiþiilor de operare pentru separarea selectivã a vitaminei
C, s-au analizat efectul gradientului de pH
dintre fazele apoase, al concentraþiei agentului purtãtor dizolvat în membrana lichidã
ºi intensitatea amestecãrii fazelor, principalii parametri care controleazã procesul.
În studiul influenþei pH-ului fazelor
apoase, trebuie þinut cont de faptul cã atât
procesul de extracþie al celor doi compuºi,
cât ºi cel de reextracþie se bazeazã pe dependenþa coeficientului de distribuþie de
pH-ul soluþiilor iniþialã ºi finalã. Separarea
vitaminei C ºi viteza transferului de masã
al ambilor compuºi din amestec sunt controlate de gradientul de pH dintre aceste
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soluþii. Astfel, s-au observat diferenþe majore între variaþia fluxurilor masice în funcþie de pH între cei doi compuºi (fig. 2).
Odatã cu creºterea pH-ului soluþiei din care
se realizeazã extracþia, pHi, are loc scãderea continuã a fluxurilor pentru vitamina
C, în timp ce pentru acidul 2-cetogluconic
graficul înregistreazã un maxim corespunzãtor valorii de pH = 3.
În cazul vitaminei C, reducerea pH-ului
soluþiei apoase iniþiale determinã intensificarea fluxului masic dinspre soluþia apoasã
iniþialã spre membrana lichidã, datoritã mecanismului de realizare a extracþiei reactive. Vitamina C reacþioneazã cu Amberlite
LA-2, dizolvat în membrana lichidã, la interfaþa de separare dintre faza apoasã iniþialã
ºi membranã formând complexul solut-agent
purtãtor puternic hidrofob. Creºterea pH-ul
fazei apoase iniþiale controleazã transformarea vitaminei C în acid dehidroascorbic,
incapabil sã reacþioneze cu Amberlite LA-2
(determinând scãderea fluxului masic iniþial)
(1). Datoritã capacitãþii acidului 2-cetogluconic de a forma dimeri la pH puternic
acid, acesta este extras cu eficienþã ridicatã
doar la un pH al fazei apoase mai mare
decât 2 (10). În acelaºi timp, depaºirea valorii de pH corespunzãtoare pKa -ului acidului
(pKa = 2,66 la 25°C (2)) determinã disocierea grupãrii COOH, împiedicând reacþia cu agentul purtãtor la interfaþa dintre
faza apoasã iniþialã ºi membrana lichidã (9).
Fluxurile masice superioare ale acidului
2-cetogluconic în domeniul de pH = 3-5 se
datoreazã aciditãþii superioare a acestuia
comparativ cu vitamina C, caracterul acid
fiind cel care controleazã viteza reacþiilor
interfaciale dintre solut ºi agentul purtãtor.
Din acelaºi motiv, reducerea fluxului masic
iniþial este mai accentuatã pentru acest acid
odatã cu apropierea de domeniul neutru de
pH (fig. 2).
Scãderea pH-ului fazei apoase iniþiale
induce creºterea concentraþiei vitaminei C
în membrana lichidã, determinând creºterea
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Fig. 2. Influenþa pH-ului fazei apoase iniþiale
asupra fluxurilor masice ale vitaminei C ºi
acidului 2-cetogluconic (pH f = 11, concentraþia
Amberlite LA-2 = 40 g/L, turaþia = 500 rpm)

fluxului masic final, deoarece fluxurilor masice finale ale celor doi compuºi sunt direct
dependente de concentraþia acestora în membrana lichidã. În cazul acidului 2-cetogluconic, fluxul masic dinspre membrana lichidã
înspre faza apoasã finalã are o alurã similarã celui iniþial. Acesta creºte pânã la o
valoare a pHi-ului de 3, apoi se reduce,
datoritã unei eficienþe scãzute a extracþiei
reactive, care induce o concentraþie mai
micã a acidului ºi în membrana lichidã.
Influenþa pH-ului fazei apoase finale asupra fluxurilor masice iniþiale ºi finale ale
celor doi compuºi este reprezentatã în figura 3. Se observã intensificarea acestora atât
pentru vitamina C, cât ºi pentru acidul 2-cetogluconic, datoritã creºterii vitezei de transformare în sarea de sodiu, ºi, respectiv, a
vitezei de reextracþie determinatã de mãrirea concentraþiei agentului de reextracþie
(hidroxid de sodiu) ºi, implicit, a gradientului de pH dintre cele douã faze apoase
(fig. 3).
Factorii de permeabilitate pentru ambii
componenþi ai amestecului scad cu creºterea
pH-ului fazei apoase iniþiale, dupã cum se
poate observa din figura 4. Limitãrile induse de difuzia dinspre membrana lichidã
cãtre faza apoasã finalã, mai accentuate în
cazul vitaminei C datoritã structurii ciclice
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Alexandra Cristina Blaga et al.

ni vitamina C
nf vitamina C
ni acid 2-cetogluconic
nf acid 2-cetogluconic

2

n, moli/m h

0,10
0,08

1,0

1,50

0,8

1,25

P

F

0,06
0,6

1,00

0,04
0,4

P vitamina C
P acid 2-cetogluconic
F

0,02
0,00

0,2

7

8

9

10

11

12

pH-ul fazei apoase finale

Fig. 3. Influenþa pH-ului fazei apoase finale
asupra fluxurilor masice ale vitaminei C ºi
acidului 2-cetogluconic (pHi = 1, concentraþia
Amberlite LA-2 = 40 g/L, turaþia = 500 rpm)

mai voluminoase, cumulat cu faptul cã fluxul masic iniþial al acidului 2-cetogluconic
este mult mai mic pentru pH i > 5, explicã
valorile superioare ale factorului de permeabilitate al acidului comparativ cu cele
corespunzãtoare vitaminei C pentru pH >
4 al fazei apoase iniþiale.
Factorul de selectivitate, F, calculat ca
raportul între factorii de permeabilitate a
vitaminei C ºi acidului 2-cetogluconic, înregistreazã o valoare maximã la pH = 3 pentru
faza apoasã iniþialã, care poate fi justificatã
prin diferenþa mare între concentraþiile din
membrana lichidã a celor doi compuºi, la
aceastã valoare a pH-ului. Pentru acidul
2-cetogluconic, viteza de extracþie este superioarã celei înregistrate pentru vitamina C,
astfel încât cantitatea de acid extrasã în
stratul de solvent este mult mai ridicatã
decât cea reextrasã, fluxul masic final neputându-l compensa semnificativ pe cel iniþial
(fig. 4).
Creºterea valorii pH-ului fazei apoase
finale induce mãrirea factorilor de permeabilitate, ceea ce evidenþiazã faptul cã pe
mãsura apropierii de domeniul puternic acid,
viteza de reextracþie a celor doi compuºi
devine mai importantã decât viteza extracþiei reactive. Creºterea este mai accentuatã
pentru vitamina C, ca rezultat al vitezei
924
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Fig. 4. Influenþa pH-ului fazei apoase iniþiale
asupra factorilor de permeabilitate a vitaminei C
ºi acidului 2-cetogluconic ºi a factorului de
selectivitate (pHf = 11, concentraþia Amberlite
LA-2 = 40 g/L, turaþia = 500 rpm)

superioare de extracþie la pHi = 1 comparativ cu acidul 2-cetogluconic. Odatã cu
creºterea pH-ului acestei faze apoase, viteza
de reextracþie creºte semnificativ, pentru
pHf = 12 fluxurile masice iniþiale fiind
echilibrate de cele finale (P = 0,96), aproape
întreaga cantitate de vitaminã fiind reextrasã din membranã.
Factorul de selectivitate creºte cu creºterea pH-ului fazei apoase finale, observându-se atingerea unor valori maxime ale factorului de selectivitate pentru diferenþe minime de pH dintre soluþiile apoase (fig. 5).
Un alt parametru care influenþeazã eficienþa transportului prin membrane lichide
îl reprezintã intensitatea amestecãrii celor
douã faze apoase. Mãrirea turaþiei agitatoarelor care realizeazã amestecarea acestora s-a
realizat pânã la 600 rpm, rotaþie care a permis menþinerea planã a interfeþei de contact
dintre cele trei soluþii. ªi în cazul pertracþiei, creºterea continuã a fluxurilor masice
cu turaþia corespunde unui proces limitat
de difuzia componenþilor sistemului, în timp
ce atingerea unui nivel constant de variaþie
al fluxurilor indicã trecerea în domeniul
cinetic de desfãºurare a separãrii.
Din figura 6 se poate observa cã intensificarea amestecãrii induce creºterea fluxurilor masice iniþiale ºi finale atât pentru
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Fig. 5. Influenþa pH-ului fazei apoase finale
asupra factorilor de permeabilitate a vitaminei C
ºi acidului 2-cetogluconic ºi a factorului de
selectivitate (pH i = 1, concentraþia Amberlite
LA-2 = 40 g/L, turaþia = 500 rpm)

Fig. 6. Influenþa intensitãþii amestecãrii fazelor
apoase asupra fluxurilor masice ale vitaminei C
ºi acidului 2-cetogluconic (pH i = 1, pHf = 11,
concentraþia Amberlite LA-2 = 40 g/L)

acidul 2-cetogluconic, cât ºi pentru vitamina
C, ca efect al reducerii rezistenþei datorate
difuziei prin filmele de lichid din vecinãtatea celor douã interfeþe de separare. Fluxurile masice sunt mai mici pentru acidul
2-cetogluconic, evidenþiind un efect mai
important al amestecãrii în cazul vitaminei
C, datoritã rezistenþei mai mari la difuzia
prin straturile limitã (fig. 6).
Fluxul masic final al acidului este mult
mai mic comparativ cu cel iniþial, datoritã
stabilitãþii superioare a complexului (acid
2-cetogluconic - Amberlite LA-2) în reacþia
de reextracþie, respectiv formarea 2-cetogluconatului de sodiu.
Creºterea factorilor de permeabilitate cu
turaþia, reprezentatã în figura 7, sugereazã
faptul cã difuzia ascorbatului de sodiu, respectiv a 2-cetogluconatului de sodiu, în
faza apoasã finalã creeazã o rezistenþã superioarã celei opuse de difuzia din faza apoasã
iniþialã, datoritã structurii chimice mai voluminoase a sãrurilor. Factorul de selectivitate
scade cu creºterea turaþiei, înregistrând un
maxim atunci când fazele apoase sunt în
repaus, caz în care, datoritã diferenþelor
între gradele de extracþie reactivã, fluxurile
masice ale vitaminei C sunt mai mari decât
cele ale acidului 2-cetogluconic (fig. 7).

Concentraþia agentului purtãtor, Amberlite LA-2, manifestã, de asemenea, o influenþã
semnificativã asupra pertracþiei selective a
vitaminei C, influenþând atât capacitatea de
transport a membranei (difuzia complexului
prin membranã), cât ºi cinetica reacþiilor
interfaciale. Conform rezultatelor experimentale reprezentate grafic în figura 8, se
constatã intensificarea fluxurilor masice iniþiale ºi finale ale soluþiilor odatã cu mãrirea
concentraþiei agentului purtãtor în membrana lichidã (fig. 8).
Aceastã evoluþie a fluxurilor masice este
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Fig. 8. Influenþa concentraþiei agentului purtãtor
asupra fluxurilor masice ale vitaminei C ºi
acidului 2-cetogluconic (pHi = 1, pHf = 11,
turaþia = 500 rpm)

consecinþa creºterii concentraþiei unuia dintre participanþii la reacþia chimicã care se
desfaºoarã la interfaþa de separare dintre
faza apoasã iniþialã ºi solvent. Creºterea
concentraþiei Amberlite LA-2 în membrana
lichidã manifestã un efect pozitiv mai accentuat asupra fluxurilor masice ale vitaminei
C, datoritã solvatãrii complexului format
de cãtre moleculele de extractant.
Aceeaºi evoluþie crescãtoare o înregistreazã ºi factorii de permeabilitate, fapt
evidenþiat de rezultatele expuse în figura 9,
datoritã rezistenþei de naturã cineticã superioarã care afecteazã procesul global de separare. În cazul vitaminei C, factorul de
permeabilitate creºte pânã la o concentraþie
de Amberlite LA-2 de 40 g/L, peste aceastã
valoare efectul acestui parametru devenind
neglijabil.
Aplatizarea curbei este rezultatul unor
eficienþe apropiate între procesele de extracþie ºi reextracþie la cele douã interfeþe ale
membranei lichide. Deoarece la pH i = 1,
acidul 2-cetogluconic se gãseºte sub formã
de dimeri, factorul de permeabilitate este
inferior celui corespunzãtor vitaminei C
(fig. 9).
Factorul de selectivitate scade puternic
cu creºterea concentraþiei agentului purtãtor, valoarea maximã (F = 2,1) fiind atinsã
926
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Fig. 9. Influenþa concentraþiei agentului purtãtor
asupra factorilor de permeabilitate a vitaminei C ºi
acidului 2-cetogluconic ºi a factorului de selectivitate (pHi = 1, pHf = 11, turaþia = 500 rpm)

pentru concentraþia aminei de 10 g/L. La
aceastã valoare a concentraþiei, Amberlite
LA-2 reacþioneazã preferenþial cu vitamina
C, însã cu creºterea concentraþiei agentului
purtãtor creºte probabilitatea reacþiei ºi cu
acidul 2-cetogluconic.
CONCLUZII
Rezultatele obþinute au demonstrat faptul cã vitamina C poate fi extrasã selectiv
din amestecul cu acidul 2-cetogluconic, produs secundar rezultat din procesul de fermentaþie. Parametrul cu importanþa decisivã
asupra eficienþei pertracþiei a fost pH-ul
soluþiei apoase. Astfel, pentru a separa selectiv vitamina C este necesarã menþinerea
pH-ului fazei apoase iniþiale la valoarea 1,
corespunzãtoare unor fluxuri masice superioare datorate mecanismului de realizare a
extracþiei reactive. Agitarea fazelor iniþialã
ºi finalã are un efect pozitiv, însã nu similar,
asupra vitezelor de extracþie ºi, respectiv,
de reextracþie, sugerând faptul cã, în timp
ce procesul de extracþie este controlat atât
difuzional, cât ºi cinetic, cel de reextracþie
este controlat predominant de difuzie.

Experimentele au fost realizate în cadrul grantului ID 317/2007, finanþat de
UEFISCSU - CNCSIS
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EFECTELE ANTIDEPRESIVE ALE UNEI FRACÞIUNI POLIZAHARIDICE
ACIDE DIN GINSENG
Rãdãcinile speciei Panax ginseng C. A. Meyer (Araliaceae) sunt utilizate pentru proprietãþile tonic
generale. Profilul farmacologic al extractelor de Ginseng este foarte complex; extractele de
Ginseng moduleazã axa hipotalamo-pituitaro-adrenergicã ºi activitatea sistemelor monoaminice. În
contextul noilor teorii referitoare la etiopatogenia depresiei, extractele de Ginseng acþioneazã
neuroprotector ºi, în acelaºi timp, cresc rezistenþa celulelor la diferiþi agenþi agresori. Ginseng-ul
conþine peste 15% polizaharide, neutre ºi acide, solubile în apã, considerate a fi rãspunzãtoare
pentru multe dintre efectele benefice ale extractelor. Fracþiunea polizaharidicã neutrã conþine, în
principal, glucani ºi cantitãþi mici de arabinogalactani. Fracþiunea polizaharidicã acidã este un
amestec complex de pectine bogate în unitãþi de tip arabinogalactan, ramnogalacturonan ºi
homogalacturonan. Aceastã fracþiune a fost administratã animalelor de experienþã (ºoareci masculi
ICR) pe cale oralã, în doze de 100 mg/kg ºi 200 mg/kg. Administrarea s-a fãcut zilnic, timp de o
sãptãmânã înainte de efectuarea experimentelor ºi în timpul desfãºurãrii experimentelor. Au fost
evaluate spontaneitatea ºi abilitãþile de socializare ale animalelor de experienþã, precum ºi
comportamentul acestora în testul labirintului ºi testul înotului forþat. Fracþiunea polizaharidicã
acidã nu a influenþat spontaneitatea animalelor ºi comportamentul acestora în testul labirintului. În
dozã de 100 mg/kg, fracþiunea polizaharidicã acidã a redus semnificativ imobilitatea animalelor în
testul înotului forþat; în doze de 100 mg/kg ºi 200 mg/kg, aceastã fracþiune a diminuat agresivitatea
ºi a îmbunãtãþit abilitãþile de socializare ale animalelor (Wang J, Flaisher-Grinberg S, Li S et al.
Antidepressant-like effects of the active acidic polysaccharide portion of ginseng in mice. J
Ethnopharmacol 2010; 132: 65-69).
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