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Rendimenti i sasisë së likopenit total dhe β-karotenit të
ekstraktuar në CO2 mbikritik, në temperaturën 348 K për
presionin 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa, për kohë të
ndryshme, te cipa e domates
Rendimenti i sasisë së likopenit total dhe β-karotenit të
ekstraktuar në CO2, pranë kritik, në temperaturën 298 K
për presionin 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5 MPa, 10 MPa për kohë
të ndryshme, te cipa e domates
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Figurë 7.74

Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa
për 3 orë
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Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa
për 6 orë
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ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa
për 6 orë
Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
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Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
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Figurë 7.87

Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa
për 6 orë
Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa
për 24 orë
Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa
për 1 orë
Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa
për 3 orë
Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa
për 6 orë
Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa
për 24 orë
Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa
për 1 orë
Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa
për 3 orë
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Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa
për 6 orë
Figurë 7.96 Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa
për 24 orë
Figurë 7.97 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 6.3 MPa
për 1 orë
Figurë 7.98 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 6.3 MPa
për 3 orë
Figurë 7.99 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 6.3 MPa
për 6 orë
Figurë 7.100 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 6.3 MPa
për 24 orë
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Figurë 7.101 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 7 MPa për
1 orë
Figurë 7.102 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 7 MPa për
3 orë
Figurë 7.103 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 7 MPa për
6 orë
Figurë 7.104 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 7 MPa për
24 orë
Figurë 7.105 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 8.5 MPa
për 1 orë
Figurë 7.106 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 8.5 MPa
për 3 orë
Figurë 7.107 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 8.5 MPa
për 6 orë
Figurë 7.108 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 8.5 MPa
për 24 orë
Figurë 7.109 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 10 MPa për
1 orë
Figurë 7.110 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 10 MPa
për 3 orë
Figurë 7.111 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 298 K, presion 10 MPa
për 6 orë
Figurë 7.112 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2në temperaturën 298 K, presion 10 MPa për
24 orë
Figurë 7.113 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa
për 1 orë
Figurë 7.114 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa
për 3 orë
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Figurë 7.115 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa
për 6 orë
Figurë 7.116 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa
për 24 orë
Figurë 7.117 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa
për 1 orë.
Figurë 7.118 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa
për 3 orë
Figurë 7.119 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa
për 6 orë
Figurë 7.120 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa
për 24 orë
Figurë 7.121 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa
për 1 orë
Figurë 7.122 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa
për 3 orë
Figurë 7.123 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa
për 6 orë
Figurë 7.124 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa
për 24 orë
Figurë 7.125 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa
për 1 orë
Figurë 7.126 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa
për 3 orë
Figurë 7.127 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa
për 6 orë
Figurë 7.128 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa
për 24 orë
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Figurë 7.129 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa
për 1 orë
Figurë 7.130 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa
për 3 orë
Figurë 7.131 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa
për 6 orë
Figurë 7.132 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa
për 24 orë
Figurë 7.133 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa
për 1 orë
Figurë 7.134 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa
për 3 orë
Figurë 7.135 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa
për 6 orë
Figurë 7.136 Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga
ekstraktimi me CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa
për 24 orë
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CO2 në temperaturën 313 K, si funksion i kohës së ekstraktimit
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Varësia e rendimentit të β-karotenit nga cipa e domates në CO2
në temperaturën 313 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për
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Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit total nga tuli i
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102

Grafik 4.46

Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga tuli i domates
në CO2 në presion 37.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit
për temperaturat 313 K dhe 348 K
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105

Grafik 4.44

Dafina Karaj

102

XXX

STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E
EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT

Grafik 4.50

Varësia e rendimentit të β-karotenit nga tuli i domates në CO2
në temperaturën 348 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për
presione 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa

105

Grafik 4.51

Varësia e rendimentit të likopenit total nga tuli i domates në
CO2 në temperaturën 298 K, si funksion i kohës së ekstraktimit
për presione 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5 MPa, 10 MPa
Varësia e rendimentit të β-karotenit nga tuli i domates në CO2
në temperaturën 298 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për
presione 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5 MPa, 10 MPa

106

Grafik 4.53

Varësia e rendimentit të likopenit total nga tuli i domates në
CO2 në presion 22.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit
për temperaturat 313 K dhe 348 K

108

Grafik 4.54

Varësia e rendimentit të likopenit total tuli i domates domates
në CO2 në presion 30 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit
për temperaturat 313 K dhe 348 K
Varësia e rendimentit të likopenit total nga tuli i domates në
CO2 në presion 37.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit
për temperaturat 313 K dhe 348 K

108

Varësia e rendimentit të β-karotenit nga tuli i domates në CO2
në presion 22.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për
temperaturat 313 K dhe 348 K
Varësia e rendimentit të β-karotenit nga tuli i domates në CO2
në presion 300 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për
temperaturat 313 K dhe 348 K
Varësia e rendimentit të β-karotenit nga tuli i domates në CO2
në presion 37.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për
temperaturat 313 K dhe 348 K

109

Grafik 4.52

Grafik 4.55

Grafik 4.56

Grafik 4.57

Grafik 4.58

Dafina Karaj

106

109

110

110

XXXI

STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E
EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT

SHTRIMI I DETYRËS
Objekt i këtij studimi ka qenë ekstraktimi i karotenoideve, si likopen dhe β-karoten me
dioksid karboni pranë dhe mbikritik nga mostra e domates:
Ekstraktimi i karotenoideve (likopen dhe β-karoten) te mostra e domates (cipë dhe
tul domate) me dioksid karboni të lëngët në kushtet e ekuilibrit lëng-avull sipas
parimit Sokslet.
Përcaktimi i efektit të temperaturës dhe modifikuesve të ndryshme si etanol dhe
vajit të ullirit në ekstraktimin e karotenoideve (likopen dhe β-karoten) te mostra e
domates me dioksid karboni të lëngët në kushtet e ekuilibrit lëng-avull sipas
parimit Sokslet.
Përcaktimi i efektit të acidit oleik si modifikues gjatë studimit të kinetikës së
ekstraktimit të karotenoideve (likopen dhe β-karoten) te mostra e domates me
dioksid karboni të lëngët në kushtet e ekuilibrit lëng-avull sipas parimit Sokslet.
Përcaktimi i tretshmërisë aparente të karotenoideve (likopen dhe β-karoten) nga
mostra e domates në dioksid karboni mbikritik, në temperaturën 313 K dhe 348 K
si funksion i kohës së ekstraktimit (1 orë, 3 orë, 6 orë dhe 24 orë) për presionet
22.5 MPa, 30 MPa dhe 37.5 MPa.
Përcaktimi i tretshmërisë aparente të karotenoideve (likopen dhe β-karoten) nga
mostra e domates në dioksid karboni pranë kritik, në temperaturën 298 K si
funksion i kohës së ekstraktimit (1 orë, 3 orë, 6 orë dhe 24 orë) për presionet 7
MPa, 8.5 MPa dhe 10 MPa.
Përcaktimi i tretshmërisë aparente të karotenoideve (likopen dhe β-karoten) nga
mostra e domates në dioksid karboni pranë kritik, në kushtet e ekuilibrit lëngavull, në temperaturën 298 K si funksion i kohës së ekstraktimit (1 orë, 3 orë, 6
orë dhe 24 orë) në presionin 6.3 MPa.
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Hyrje
Karotenoidet kanë qenë subjekt i një sërë studimesh për shkak të ndikimit pozitiv që ato
kanë në shëndetin e njeriut, apo përdorimit si ngjyrues dhe antioksidant në produktet
ushqimore. Interesi i veçantë i përdorimin të këtyre komponimeve vjen për shkak të
aktivitetit të provitaminës A, që shfaq β-karoteni ose vetive të fuqishme antioksidative të
likopenit. Kërkesa për produkte ushqimore të shëndetshme dhe ngjyruesve ushqimorë
natyral si karotenoidet, është në rritje për shkak të shqetësimeve të konsumatorit për
sigurinë dhe cilësinë ushqimore. Studimet afatgjata kanë treguar efektin pozitiv që kanë
këto karotenoide në parandalimin e një sërë sëmundjesh kancerogjene si: kancerin e
prostatës, gjirit apo të sëmundjeve kardiovaskulare [1-2].
Domatet janë një burim i pasur i karotenoideve në të cilën likopeni është përbërësi
kryesor, i cili është gjetur kryesisht tek cipa. Domatet janë pjesë e dietave botërore dhe
miliona ton domate përpunohen çdo vit për të prodhuar produkte si salcë apo
nënprodukte të tjera. Gjatë përpunimit të domates (domate e freskët), më shumë se 40% e
lëndës së parë hidhet si mbeturinë, duke përfshirë cipën, tulin dhe farat. Fakti se lëkura
përmban rreth 5 herë më shumë likopen se tuli i domates, kjo i përbën këto mbeturina
industriale të përpunimit të domates një alternativë shumë e mirë për përftimin e
karotenoideve, sidomos të likopenit [1][3-4]. Një sërë studimesh në lidhje me
ekstraktimin e karotenoideve, sidomos likopenit, nga nënproduktet e domates tashmë janë
botuar [1][3][5-7].
Tretshmëria dhe stabiliteti i likopenit janë problemi kryesor i ekstraktimit e likopenit nga
domatja dhe nënproduktet. Likopeni është i patretshëm në ujë, por shumë i tretshëm në
tretësa organikë. Ekstraktimi me fluidë mbikritikë është një ndër metodat mjaft efikase
për ekstraktimin e karotenoideve për shkak të temperaturës së ulët kritike (Tk=304.1 K) të
dioksidit të karbonit, e cila sjell reduktimin e mundësisë së oksidimit të karotenoideve
gjatë procesit të ekstraktimit dhe eleminon ndonjë mbetje të rrezikshme në produkt
[5][8]. Përdorimi i ekstraktimit me gaze në presion po rritet gjithnjë e më shumë.
Përdorimi i dioksidit të karbonit të lëngët pranë kritik, në kushtet e ekuilibrit lëng-avull si
tretës është cituar në literatura [9]. Shihet që ekstraktimi me dioksid karboni të lëngët
mund të jetë më selektiv në krahasim nga ekstraktimi me dioksid karboni mbikritik, për
shkak të temperaturës së ulët të ekstraktimit. Literatura për ekstraktimin e këtyre
karotenoideve nga matrica e domates, në këto kushte është e limituar.
Prandaj njëri nga objektivat e punimit tonë është përdorimi i dioksidit të karbonit të
lëngët pranë kritik si tretës, për të ekstraktuar karotenoidet si likopen dhe β-karoten nga
cipa dhe tuli i domates. Ndikimi i temperaturës dhe prania e modifikuesve gjatë procesit
të ekstraktimit të likopenit dhe β-karotenit në këto kushte, gjithashtu është studiuar.
Fuqia tretëse e fluidëve mbikritikë lidhet drejtpërdrejt me presionin dhe temperaturën e
ekstraktimit. Optimizimi i kushteve të ekstraktimit të likopenit dhe β-karotenit nga
matrica e domates janë paraqitur nga një sërë autorësh, por përcaktuar këto në kushte të
ekuilibrit dinamik përveç De La Fuentes, që përcaktoi tretshmërinë në kushte të ekuilibrit
statik, por të likopenit pothuajse të pastër [3][4][8][10-12].
Gjatë këtij punimi është studiuar kinetika e tretshmërisë aparente të likopenit dhe βkarotenit në CO2-MK dhe në dioksid karboni të lëngët, në mostrën e domates (cipë ose
tul). Në të gjitha rastet përcaktimet janë kryer në kushtet e ekuilibrit statik.
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PJESA TEORIKE
KAPITULLI I. FLUIDËT PRANË DHE MBIKRITIKË
1.1. Historiku i fluidëve pranë dhe mbikritikë
Vëzhgimi i fenomenit të pikës kritike është raportuar për herë të parë nga Baron Cagniard
de la Tour. Në studimin e tij ai vuri re, që kufiri gas-lëng zhduket kur temperatura e disa
materialeve rritet nga ngrohja në një ene të mbyllur. Ai zbuloi pikën kritike në vitin 1822
dhe për shumë vite ajo është njohur si pika e Cagniard de la Tour. Ndërsa aftësinë tretëse
të fluideve për të tretur materiale të ngurta nga avujt me presion të ulët është raportuar për
herë të parë nga Hannay dhe Hogarth në vitin 1879. Ata i zhvilluan eksperimentet e tyre
në një tub të vogël qelqi, në të cilën panë që ndryshimi i presionit shkaktonte tek një sërë
kripërash inorganike, të treteshin ose precipitoheshin nga etanoli, kur ai nxehej në një
temperaturë më të lartë se temperatura kritike e etanolit (Tk = 234oC) [13].
Dioksidi i karbonit mbikritik (CO2-MK) ka tërhequr vëmendjen në mesin e shekullit të
XIX. Dr Thomas Andrews kreu një sërë eksperimentesh intensive në mesin e viteve 1800
mbi sjelljen fazore të dioksidit të karbonit. Vlerat e raportuara nga ai për pikën kritike të
CO2 (30.92oC dhe 74.0 bar), janë shumë të ngjashme me vlerat reale të pikës kritike të
CO2 (31.1oC dhe 73.8 bar) [1].
Në vitin 1896 Villard publikoi një përmbledhje të fenomenit të tretshmërisë në fluidët
mbikritikë. Ai përshkroi aftësinë e metanit, etilenit, dioksidit të karbonit dhe oksidit të
diazotit për të tretur një sërë hidrokarburesh të lëngëta dhe të ngurta si: sulfur karboni,
kamfur, acid stearik dhe dyll parafine. Disa vjet më vonë pas publikimit të Villard,
Buchner bëri një përmbledhje të literaturës dhe gjithashtu bëri shtesa të rëndësishme në të
dhënat eksperimentale të përzierjeve të fluideve mbikritikë në presione të larta. Ai ishte i
pari që studiojë tretshmërinë e naftalenit në CO2 [1].
Përmbledhjen më të madhe në krahasim me bashkëkohësit e tij, në lidhje me tretshmërinë
e komponimeve në CO2 e raportoi në vitin 1954, A.W. Francis, në të cilën paraqiti një
studim të gjerë të tretshmërisë së 261 komponimeve në CO2 të lëngët dhe mblodhi të
dhëna për 464 diagramave fazore ternare. Ai përfshiu një sërë klasash të komponimeve
organike si psh: alifatike, aromatike, heterociklike dhe komponimeve me larmishmëri të
gjerë të grupeve funksionale [14-15].
Edhe pse dukuria e tretshmërisë në fluidët mbikritikë ka qenë shumë e njohur për më
shumë se një shekull, aplikimi i saj në proceset e ekstraktimit me fluid mbikritikë nuk
paraqiste interes. Faktorët që motivuan përdorimin e fluidëve mbikritikë si tretësa, në
zhvillimin e proceseve të ndarjes janë:
1. Rritja mjaft e shpejtë e kostos së energjisë gjatë viteve 1970.
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Një numër i madh shkencëtarësh studiuan ekstraktimin me fluidë mbikritikë si alternativë
ndaj ekstraktimit tradicional, i cili do kishte kosto më të ulët energjie. Reduktimi i
energjisë ka qenë synimi kryesor në ato vite.
2. Rritja e interesit të qeverive për tretësat industrialë.
Nga fundi i viteve ‘70 ishin grumbulluar prova mbi rreziqet e mundshme të disa tretësave
të përdorur në proceset e ekstraktimit, sidomos hidrokarburet e klorura. Rritja e interesit
dhe ndërgjegjësimi i konsumatoreve në lidhje me rreziqet e mundshme kimike, të
shoqëruar me pasigurinë në të ardhmen e legjislacionit qeveritar, motivuan në studimin e
fluidëve mbikritikë si tretës në proceset e ekstraktimit për ushqimet, pijet dhe erëza.
3. Rritja e ndërgjegjes publike për kontrollin e ndotjes.
Në këto vite publiku bëhet i ndërgjeshëm për konceptin e shkarkimeve zero. Sfida për
shkarkime të mbeturinave zero, edhe pse legjislacionet nuk ishin shumë të rrepta, kanë
rezultuar në studimin e një sërë procesesh të pastrimit dhe shkatërrimit për trajtimin e
materialeve të lëngta dhe ngurta të mbeturinave.
4. Rritja e kërkesës në performancën e materialeve të specializuara.
Prodhuesit u gjenden përpara kërkesave për një sërë materialesh të ndryshme të tilla si:
kimikate, polimere dhe farmaceutikë. Ata panë se një sërë procesesh tregtare nuk i
kënaqnin kërkesat e reja. Proceset me fluidë mbikritikë filluan të vlerësohen për të gjetur
zgjidhjen e këtyre problemave.
Zhvillimet më të mëdha në aspektin teknologjik të fluideve mbikritikë kanë ndodhur
sidomos në 25 vitet e fundit në ekstraktimin e ushqimeve, komponimeve farmaceutike,
aromave të ndryshme, pesticideve, polimerizimi dhe reaksionet kimike të ndryshme
inorganike dhe organike; prodhimi i aeroxhelit; ngjyruesve tekstil dhe pastrimit kimik;
prodhimi i mikro dhe nano-grimcave. Aplikimet tregtare përfshinin kafen dhe
dekafinimin, largimin e nikotinës nga duhani, ekstraktimi i substancave aromatike,
pastrimi kimik, dhe nxjerrjen e mbeturinave kimike të naftës. Qëllimi i teknologjisë së
fluideve mbikritik është zgjeruar në një sërë fushash të ndryshme që përfshijnë kiminë,
biologjinë, shkencat ushqimore, kozmetikën, inxhinierinë tekstile, industrinë e
polimereve, etj.

1.2. Parimet kryesore të fluideve mbikritikë
Një fluid mbikritik është çdo substancë mbi temperaturën dhe presionin kritik. Mbi
temperaturën kritike ai nuk kondeson ose avullon për të formuar lëng ose gaz, por është
një fluid me veti që ndryshojnë vazhdimisht nga të ngjashme si gas, në të ngjashme si
lëng me rritjen e presionit. Kjo bën të mundur që të bëhet selektiv në nje farë mase.
Figura 1.1 paraqet diagramën fazore të një substance të vetme, dioksidit të karbonit. Këto
zona kufizohen nga kurbat që tregojnë bashkë-ekzistencën e dy fazave. Të tre kurbat
priten në ashtëquajturën pika trefishe, ku të tre fazat: e ngurtë, gaz, dhe lëng ekzistojnë në
ekuilibër. Tre kurbat në diagramë përfaqësojnë kurbën e sublimimit, atë të ngurtësimit
dhe kurbën e presionit të avujve, të cilat përfundojnë në pikën kritike. Mbi temperaturën
kritike është e pamundur të ndodhë procesi i lëngëzimit me rritjen e presionit dhe nuk do
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të formohet gas me rritjen e temperaturës. Kjo veti e fundit lejon për një përkufizim të ri,
fluid mbikritik.
Rritja e temperaturës gjithashtu rrit presionin në të cilën faza e lëngët dhe e gaztë bashkëekzistojnë në kurbën e presionit të avullit. Rritja në kurbën e presionit të avullit
shoqërohet me ulje të diferencës midis densitetit të fazës së lëngët dhe të gaztë. Në
temperaturën dhe presionin kritik, densiteti i lëngut dhe i gazit janë identikë, kështu që të
dy fazat janë të padallueshme. Mbi këtë temperaturë ose presion, lëngu dhe gazi
ekzistojnë si një fazë e vetme. Kjo zonë mbi temperaturën dhe presionin kritik është
quajtur zona mbikritike.
Pika kritike është karakteristike për çdo substancë.

Figurë 1.1: Diagrama fazore për dioksidin e karbonit
Në tabelën 1.1 renditen temperatura, presioni kritik dhe densiteti kritik të një sërë
komponimesh të ndryshme.
Dioksidi i karbonit është ndër tretësit më të përdorur në kushte mbikritike si rrjedhojë e
temperaturës kritike të ulët, qëndrueshmërisë kimike, etj. Për shkak se molekula e CO2
është jopolare, shpesh klasifikohet si tretës jopolar. Etani, eteni dhe propani mbeten një
alternativë shumë e mirë për tretjen e këtyre komponimeve, të cilët janë pak të tretshme
në CO2, psh molekulat me masë molekulare të madhe, por ato kanë disavantazhin duke
qenë të rrezikshëm për shkak se marrin flakë shumë shpejt dhe janë pak miqësor me
mjedisin. Uji ka avantazhe mjedisore dhe një sërë avantazhe të tjera, por parametrat e tij
kritike e bëjnë atë pak të përshtatshëm për t’u përdorur si tretës mbikritik.
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Tabelë 1.1: Vetitë fizike të disa fluidë mbikritikë
Tretësat

Temperatura
kritike (oC)

Presioni
kritik (bar)

Densiteti
kritik (g/ml)

Dioksid karboni

31.1

72

0.47

Oksidi diazotit

36.5

70.6

0.45

Amoniaku

132.5

109.8

0.23

Etan

32.3

47.6

0.2

Propani

96.7

42.4

0.22

Butani

152

70.6

0.228

Diklordiflourmetani

111.7

109.8

0.558

Ujë

374.2

214.8

0.32

1.3. Vetitë fizike të fluideve mbikritikë
Shumica e vetive fillojnë të ndryshojnë shumë në afërsi të pikës kritike në diagramën
fazore. Një ndryshim i tillë duhet të merret parasysh në studimin e sjelljes së fluidëve
mbikritik. Shpesh, ndryshime të tilla shihen vetëm pranë pikës kritike, por që nuk
vazhdojnë brenda zonës mbikritike.
Vlera të vetive të tilla të rëndësishme si densiteti, difuzioni, viskositeti, etj, në zonën
mbikritike shtrihet midis atyre të lëngjeve dhe gazeve, të cilat mund të përdoren për t’u
shfrytëzuar në aplikime.

Figurë 1.2: Vetitë kryesore të fluidëve mbikritikë
Dafina Karaj
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1.3.1. Densiteti i fluidëve mbikritikë
Një fluid mbikritik ndryshon nga të qenurit i ngjashëm si gaz, deri në i ngjashëm si lëng
me rritjen e presionit dhe vetitë e tij termodinamike ndryshojnë në të njëjtën mënyrë.
Afër pikës kritike, këto ndryshime ndodhin shpejt me ndryshime të vogla të presionit.
Ndër vetitë më të njohura është densiteti. Sjellja e tij është paraqitur në figurën 1.3.

Figurë 1.3: Izotermat densitet-presion për dioksidin e karbonit
Kjo diagramë tregon tre izoterma densitet-presion në tre temperatura të ndryshme, ku
temperatura më e ulët është 6 K më e lartë se temperatura kritike. Shihet se densiteti rritet
në mëyrë të shpejtë rreth presionit kritik. Me rritjen e temperaturës, ndryshimi i densitetit
është më i pakët dhe lëviz drejt presioneve të larta. Është shumë e vështirë për të
kontrolluar densitetin afër temperaturës kritike dhe meqënëse shumë efekte janë të lidhur
me densitetin, kontrolli i eksperimentit dhe proceseve mund të jetë i vështirë. Veti të
tjera, siç është entalpia, gjithashtu paraqesin ndryshime drastike afër temperaturës kritike.
Në lidhjen midis densitetit dhe presionit, me ndryshimin e temperaturës së reduktuar
(TR=T/Tk) nga 0.9 ne 1.2, edhe rritje te vogla të presionit të reduktuar (PR=P/Pk) do të
rezultojnë në një rritje dramatike të densitetit të reduktuar të tretësit (ρR=ρ/ρk) nga 0.1
(densiteti i afërt me atë të gazeve) në 2.5 (densiteti i afërt me atë të lëngjeve) siç është
paraqitur në figurën 1.4. Meqënëse densiteti i reduktuar bëhet i afërt si densiteti i
lëngjeve, fluidët mbikritikë do të kenë fuqinë tretëse si ajo e lëngjeve. Nga alternimi i
vlerave të presionit dhe temperaturës, vetitë e fluideve mbikritikë do të ndryshojnë nga
ato të gazit të cilët kanë fuqi të ulët tretëse, në atë të lëngjeve me veti të fuqishme tretëse.
Tretësat me fuqi të madhe tretëse kanë selektivitet të ulët për shkak se një sërë
komponimesh nga një përzierje e komponentëve janë të tretshme. Ndërkohë tretësa me
fuqi të ulët tretëse kanë selektivitet më të lartë.
Dafina Karaj

6

STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E
EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT

Figurë 1.4: Ndryshimi i densitetit të CO2 në lidhje me presionin për tre temperatura të
ndryshme
1.3.2.Viskoziteti dhe difuzioni i fluidëve mbikritikë
Në presione të ulta, nën 1 atm, viskoziteti (η) i një gazi është afërsisht konstant, por pas
kësaj rritet me presionin në mënyrë të njëjtë me densitetin, ρ. Tabela 1.2 tregon vlerat për
densitetin dhe viskozitetin e gazeve, fluidëve mbikritikë dhe lëngjeve.

Figurë 1.5: Ndryshimi i viskozitetit të CO2 në lidhje me presionin për tre temperatura të
ndryshme. PK= Pika Kritike
Dafina Karaj
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Në grafik shihet se në temperaturë konstante, viskoziteti rritet me rritjen e presionit.
Gjithashtu, ndryshimi i viskozitetit ulet kur presioni rritet, siç shihet në figurë përveç
shkallës jolineare të grafikut.
Tabelë 1.2: Të dhënat e krahasuara për gazet, lëngjet dhe fluidët [16]
Densiteti
(kg/m3)

Viskoziteti
(mPa.sek)

Koeficenti i difizionit
(cm2.sek)

Gaz (1 bar, 25oC)

10-3

10-2

10-1

Lëng (25oC)

1

1

5.10-6

Fluid

0.2-0.9

10-2

10-3-10-4

Në tabelën 1.2 janë paraqitur vetitë fiziko–kimike për gazet, lëngjet dhe fluidët. Densiteti
i një gazi është afërsisht i rendit 10-3 kg/m3 dhe kështu është afërsisht 1000 herë më i
vogël se sa densiteti i një lëngu. Në varësi të presionit dhe temperaturës densiteti i një
fluidi mbikritikë është shumë afër densitetit të tretësave të lëngshëm. Përkundrazi
viskoziteti i fluidëve është 1/100 e viskozitetit të një lëngu dhe në kushte normale shtrihet
në zonen e viskoziteteve të një gazi. Koeficenti i difuzionit të një gazi nën presion
shtrihet në vlerat 10-3–10-4 cm2/sek, duke zënë kështu një vend të ndërmjetëm midis
lëngjeve (me vlerë10-6 cm2/sek) dhe gazeve (me vlere10-1 cm2/sek).

1.4. Tretshmëria në fluidë mbikritikë
Sjellja në temperaturë konstante të tretshmërisë të një substance gjëndje mbikritike, i
shprehur si fraksion moli, është paraqitur skematikisht në figurën 1.6.

Figura 1.6: Ilustrimi skematik të sjelljes së tretshmërisë të një fluidi mbikritik
Dafina Karaj
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Kur presioni është afër zeros vetëm tretësi është në gjendje të gaztë. Pas qëndrimit afër
zeros ka një rritje të tretshmërisë rreth densitetit kritik të fluidit, kur densiteti rritet shpejt
me presionin. Kjo rritje vjen si rrjedhim i solvatimit që vjen nga ekzistenca e forcave
tërheqëse midis tretësit dhe molekulave të tretura. Pas kësaj tretshmëria mund të pësojë
ulje, siç paraqitet në figurë me vija të ndërprera. Kjo ndodh për shkak se në presione të
larta, sistemi ngjeshet dhe bashkëveprimet shtytëse bëhen të rëndësishme.

1.5. Faktorët që ndikojnë në ekstraktimin me fluidë mbikritikë
Ekstraktimi nga fluidë mbikritik nuk mbaron në një kohë të fundme, por mund të
konsiderohet i sukseshëm në një kohë të caktuar për ekstraktime analitike në bazë të
saktësisë së kërkuar. Ekstraktimi mbikritik është shumë i shpejtë në fillim, por më pas
vazhdon një vijë e drejtë në kurbën e përqindjes së ekstraktit ndaj kohës. Në një situatë të
tillë 50% ekstraktohet për 10 minuta, por mund të kërkojë 100 minuta që të ekstraktohet
99% e ekstraktit.
Procesi i ekstraktimit mund të konsiderohet duke perfshirë tre faktorë, të paraqitur si më
poshtë, në ekstraktimin me fluidë mbikritikë.

Së pari, substanca e tretur duhet të jetë mjaftueshëm e tretshme në fluidin mbikritik. Në
qoftë se tretshmëria është e pamjaftueshme, situata mund të përmirësohet nga shtimi i
bashkëtretësëve në fluid.
Së dyti lënda e tretur duhet të transportohet mjaftueshëm shpejt nga difuzioni ose nga të
tjerë, nga brendësia e matricës në të cilën ajo ndodhet. Procesi i difuzionit mund të jetë
difuzioni normal i substancës së tretur, ose mund të përfshijë difuzionin e fluidit nëpër
poret e matricës.
Koha për difuzionin do të varet nga koeficienti i difuzionit, nga forma dhe dimensionet
ose grimcat e matricës. Dimensione të vogla kanë rëndësi më të madhe për sa kohë varet
nga katrori i vlerës së dimensionit. Janë të nevojshme dimensionet rreth 1mm ose më pak.
Së treti, analiti duhet të çlirohet nga matrica. Ky proces mund të përfshijë desorbimin nga
matrica, kalimi ndërmjet mureve të qelizës ose largimin nga një kafaz i formuar nga një
zinxhir polimerësh. Mund të jetë i ngadaltë ose në disa raste ndodh që pjesë të substancës
që janë ekstraktuar të mbeten të bllokuar në strukturën e matricës.
Hapi i parë në procesin e ekstraktimit me fluidë mbikritikë është futja e materialit fluid në
matricë. Kjo mund të jetë futja e fluidit në poret e matricës ose midis grimcave të
mostrës. Përzierja e azotit dhe oksigjenit me dioksid karboni nën presion çon në një
ndërfutje më të shpejtë. Ky hap nuk do të thotë se mund të jetë hapi përcaktues i
Dafina Karaj
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shpejtësisë së ekstraktimit mbikritik. Figura nr 1.7 tregon shembuj të tipeve të ndryshme
të rikuperimit kundrejt kohës që mund të përftohet nga ekstraktimi me fluidë mbikritikë.

Figura 1.7: Shembuj të kurbave të rikuperimit: (a) kurba tipike të kontrolluar nga
difuzioni; (b) kurba që tregon një efekt të rëndësishëm të matricës; (c) kurba e një analiti
me tretshmëri të ulët
Kurba (a) është një kurbë tipike e përftuar, kur procesi është i kontrolluar nga difuzioni.
Kur efektet e matricës janë të rëndësishme, ata të çojnë në marrjen e një kurbe si (b).
Kurba (c) është një shembull, kur analiti i ekstraktuar nuk është shumë i tretshëm në
fluidin ekstraktues.

1.6. Dioksidi i karbonit si tretës
Gazi më i përdorshëm në ekstraktimin e lëndëve natyrale është dioksidi i karbonit.
Struktura dhe vetitë e tij fiziko-kimike janë paraqitur si më poshtë:

Figura1.8: Struktura e dioksidit të karbonit
Dioksidi i karbonit është një gaz i padjegshëm, pa ngjyrë, dhe me shije të lehtë acide. Ai
lind nga shumë procese natyrore si p.sh: gjatë fermentimit të alkoolit. Për qëllime teknike
ai përdoret si një gaz i lëngëzuar dhe si një konservues mjaft i mirë.
Dafina Karaj
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Ai zhvendos oksigjenin për të cilin kanë shume nevojë mikrorganizmat për të kryer
shkëmbimin e lëndëve. CO2 ndryshon vleren e pH në sipërfaqe, kështu që
mikrorganizmat nuk kanë më mundësinë që të jetojnë. Ai pengon rritjen e zhvillimit të
shumicës së organizmave, veçanërisht kundrejt atyre që kanë nevojë për oksigjen, dhe
është më pak efektiv kundrejt majave dhe disa kërpudhave. Qëndrueshmëri të mirë
kundrejt CO2 paraqesin disa bakterie acide ose Clostridet (bakterie helmuese). Ai mund
të përdoret si mjet ftohës dhe forma e tij e ngurte quhet akull i thate. Ai përdoret si një
tretës mjaft i mirë dhe i lirë (mbas ujit). Temperatura kritike e ulët (31oC) për një presion
kritik të tij të moderuar lejon një ekstraktim fin, veçanërisht për substancat e
paqëndrueshme nga ana termodinamike. Për shkak se ai është inert dhe i qëndrueshem,
atëhere ai është i parrezikshem nga ana psikologjike dhe nga ana bakteriologjike. Duke
qenë se është i padjegshëm, jo eksploziv dhe i padëmshëm për shëndetin, është i
mirëpërdorshëm në sasi të mëdha. Në bazë të ndërtimit linear dioksidi i karbonit nuk
shfaq moment dipolar permanent, prandaj ai zotëron në gjendjen nën presion vetitë e një
tretësi lipofil. Kësaj i dedikohet selektiviteti i lartë i dioksidit të karbonit mbikritik për
lëndët lipofile. Kjo kërkon që gjatë ekstraktimit të përdoren sasi më të mëdha të tretësit se
sa gjatë përdorimit të tretësave organikë. Me anën e shtimit të një tretësi tjetër tregtar
mund të rritet aftësia tretëse, të ulet presioni i punës dhe të bëhet e mundur tretja e
komponimeve polare. Si modifikues ose bashkëtretës mund të përmendet etanoli,
metanoli, hekzani, uji etj.
Studimet sistematike mbi ekstraktimin e një numri komponentësh të pastër, të tillë si
poliarenet, fenolet, acidet karboksilike aromatike, dhe lipidet me dioksid karboni
mbikritik janë sjellë për herë të parë nga Stalh [17]. Rezultatet e tyre janë me vlerë në
punën vazhduese mbi ekstraktimin e grupeve të ndryshme të komponimeve, të cilat mund
të ekstraktohen nga materialet bimore duke përdorur dioksid karboni nënkritik.
Dioksidi i karbonit i lëngshëm përdoret për ekstraktimin e substancave aromatike nga
disa bimë. Në gjendjen nënkritike, dioksidi i karbonit i lëngshëm sillet si një tretës jo
polar, me temperaturë pune midis -55C dhe 31C, dhe presion 5 deri 74 bar
Në kushtet normale të punës (temperaturë 20-31C, presion 50-73.8 bar) ky është një
tretës selektiv që tret kryesisht komponentët jo polar dhe pak polar me peshë molekulare
mbi 400 g/mol. Komponentë të tillë si klorofil, karotenoide dhe alkaloidet janë faktikisht
të patretshëm në CO2 të lëngshëm.
1.6.1. Avantazhet e ekstraktimit me CO2
Dioksidi i karbonit i përdorur si tretës në procesin e ekstraktimit të materialeve bimore,
ka disa përparësi mbi shumë tretës organikë konvercial, për arsye se:
Është tretës i vetëm më i lirë pas ujit dhe realisht efektiv në sasitë e nevojshme për
kushtet e përdorura.
I gaztë në kushtet e mjedisit dhe lehtësisht i lëvizshëm
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Tabela 1.3:Vetitë kryesore fiziko-kimike të dioksidit të karbonit [14]

Vetitë

Vlera

Njësitë

Masa molekulare

44.0095

gr/mol

Temperatura kritike

304.19

K

Presioni kritik

7.38

MPa

Densiteti kritik

468

kg/m3

1.9768

g/m3

1.56

g/m3

Densieti në 0oC dhe 1 atm
Densiteti në -79 oC ( i ngurtë)

-78.48

o

Pika e shkrirjes

-57

o

Tretshmëria në ujë në 20oC
dhe 1 atm

1.8

g/l

Tretshmëria në ujë në 0oC
dhe 1 atm

3.4

g/l

0.0

C*m*10-31

Polarizueshmëria optike
mesatare

2.65

m3*10-32

Diametri i molekulës

3.94

m*10-10

Pika e sublimimit

Momenti dipolar

C
C

Duke zotëruar veti tretëse shumë të mira, ai nuk lë mbeturina në produktin final si
tretësat e tjerë organike dhe nuk dëmton mjedisin.
Tretshmëria e komponimeve pak polare rritet në prani të modifikuesve si uji dhe
alkoolet me pak atome karboni.
Është tretës jo-polar, gjë që tregon se është një tretës shumë i mirë për
hidrokarburet dhe komponimet jo-polare.
Është lëndë jo e djegshme.
Është jo toksik dhe jo reaktiv.
Për arsye të këtyre avantazheve, dioksidi i karbonit paraqet interest në industri, sidomos
ekstraktimi nën dhe mbikritik.
Dafina Karaj
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KAPITULLI II. GJENDJA E DERITANISHME E STUDIMEVE NË KËTË
FUSHË

2.1. Karotenoidet
Karotenoidet janë komponime të përbëra nga tetë njësi izopreni të bashkuar në një kokë
në model bisht, shumica e tyre kanë 40 atome karboni dhe paraqesin një strukturë kimike
të ngjashme me ate të paraqitur si më poshtë:

Figurë 2.1: Struktura kimike tipike të karotenoideve
Karotenoidet mund të klasifikohen në dy mënyra të ndryshme, nga struktura kimike e
tyre dhe nga funksioni i tyre. Ato mund të klasifikohen nga struktura si karotene në qoftë
se përbëhen vetëm nga karboni dhe hidrogjeni si β-karoteni dhe likopeni, ose mund të
konsiderohen si ksantofile në qoftë se ato përmbajnë dhe oksigjen në strukturën e tyre si
p.sh. luteina dhe zeoksanthina. Funksioni i tyre në bimë përcakton nëse ato janë
karotenoide primare ose sekondare. Një karotenoid primar është i nevojshëm për proçesin
e fotosintezës si β-karoteni, luteina ose neoksanthina, ndërsa një karotenoid sekondar nuk
përfshihet në mbijetësën e bimës si α-karoteni ose likopen.
Në natyrë gjenden më shumë se 600 karotenoide të shpërndara te bimët e larta, bakteriet,
kërpudhat dhe disa kafshë [18-19]. Gjithashtu disa karotenoidë specifikë janë të
pranishëm tek algat si fukoksanthina, që është ndër më kryesoret. Kërpudhat përmbajnë
kryesisht mono- dhe poli-karotenoide biciklike si canthaksanthina.
Funksioni kryesor i karotenoideve në natyrë lidhet me procesin e fotosintezës si foto
protektor të aparatit të fotosintezës dhe si antioksidantë [2][18].
Karotenoidet janë komponime me ngjyrë për shkak të numrit të madh të lidhjeve dyfishe,
të cilat i bëjnë si komponime mjaft të paqëndrueshme. Këto pigmente janë përgjegjës për
ngjyrat e verdha, portokalli dhe të kuqe të frutave, rrënjëvë, luleve, algave, bakterieve,
etj. Ndonjëherë ngjyra e karotenoideve maskohet nga pigmenti jeshil i klorofilës (p.sh.
perimet e gjelbra dhe gjethet) [20]. Në një numër të rasteve, përmbajtja e klorofilit ulet
me pjekjen e bimës duke lënë likopenin dhe karotenoidet e tjera përgjegjëse për ngjyrat e
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ndritshme të shumicës së frutave (portokalli, limoni, luleshtrydhe, domate, spec i kuq, etj)
dhe shumë luleve (Eschscholtzia, Naricssus).

Figurë 2.2: Strukturat kimike të karotenoideve më të zakonshme
Dafina Karaj
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Karotenoidet gjithashtu janë përgjegjës për ngjyrën e disa zogjve (flamingo, kanarinë),
insekteve dhe kafshë detare (karkaleca, karavidhe dhe salmon).
Ngjyruesit ushqimorë kanë qenë gjithmonë objekt i ankesave të kosumatorit të industrisë
ushqimore, kryesisht për shkak të famës së keqe të pigmenteve sintetikë të cilët sillnin
dëme në shëndet. Në ditët e sotme tregu ushqimor kërkon ushqime funksionale dhe
produkte të shëndetshme. Ndërkohë përdorimi i produkteve kimike është konsideruar si
diçka negative, prandaj kërkohen shtesa natyrore që të sigurohet një produkt final i
shëndetshëm.
Për më tepër, futja e termave si funksionale, mjekësore dhe nutraceutikë, përforcon
avantazhet e përdorimit të ngjyruesve natyrore kundrejt atyre sintetikë. Edhe pse tregu
është orientuar drejt shtesave natyrore numri i ngjyruesve të miratuara në të gjithë botën
është shumë i ulët.
Edhe pse karotenoidet janë gjerësisht të pranishme në natyrë, në mbarë botën pjesën më
të madhe të tyre e dominon prodhimi nga metoda sintetike. Karrer dhe Eugster zhvilluan
sintezën e prodhimit të likopenit dhe β-karotenit dhe në të njëjtën kohë një tjetër kërkues
Inhoffent, paraqiti metodën për prodhimin e β-karotenit sintetik dhe më vonë prodhimin
në procesin e parë industrial për prodhimin e β-karotenit dhe tregtimin e tij. Në ditët e
sotme vetëm rreth 8 karotenoidë nga afërsisht 600 karotenoidë në natyrë janë prodhuar
me anë të sintezave.
Ekstraktimi i karotenoideve nga burime natyrore është shumë i studiuar, por kryesisht për
likopenin dhe β-karotenin. Një sërë metodash ekstraktimi dhe pastrimi janë aplikuar për
të fituar këto produkte, siç është ekstraktimi me fluid mbikritikë, distilimi, kromatografi,
etj. Sidoqoftë nga pikëpamja industriale ekstraktimi me tretës ka qenë gjithmonë zgjidhja
e parë, meqenëse është e thjeshtë dhe ka kostë të lirë. Gjithashtu teknikat që mënjanojnë
përdorimin e tretësave organikë për të prodhuar produkte ushqimore janë gjithmonë të
preferuara dhe si rezultat teknika si ekstraktimi me fluid mbikritikë, e cila ishte një
teknikë laboratorike, që tani përdoret në proceset industriale [21-22].
Gjithashtu fluidet mbikritikë janë të përshtatshëm për ekstraktime të komponimeve që
mund të shpërbashkohen lehtë nga drita, oksigjeni dhe temperatura e lartë si karotenoidet.
Tretëshmëria e këtyre substancave është akoma e ulët krahasuar me tretshmërinë e tyre
në tretësa organikë, por ndoshta ekstraktimi në presione të larta mund të përdoret për të
marrë rendimente të kënaqshme.
Pavarësisht nga burimi i tyre, karotenoidet kërkojnë trajtime të mëtejshme që të jenë të
përdorshëm si ngjyrues industrial. Natyra jopolare e tyre kufizon aplikimin e tyre në
tretësirat jo-ujore. Ato janë praktikisht të patretshëm në ujë, krahasuar me ngjyruesit e
tjerë sintetikë.

2.2. Likopeni
Ngjyra e kuqe të shumë llojeve të frutave është për shkak të prezencës së likopenit dhe
karotenoideve të tjera. Likopeni është një pigment natyral që sintetizohet nga bimët dhe
nga mikroorganizmat. Një nga funksionet e likopenit dhe të karotenoideve të tjera është
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absorbimi i dritës gjatë fotositenzës, ku në këtë mënyrë mbron bimët nga drita. Likopeni
është ndër pigmentët më të përhapur dhe nga më të rëndësishmit. Duke qenë se likopeni
dhe karotenoidet e tjerë janë fotosintetizuar nga bimët dhe mikroorganizmat, ata përbëjnë
burimin kryesor të karotenoideve për kafshët.
2.2.1. Likopeni në frutin e domates
Domatet janë një nga produktet bujqësore shumë të rëndësishme në të gjithë botën. Fruti i
domates është i përbërë nga cipa, perikarpi dhe tuli. Zgarvat brenda tulit janë të mbushura
me qelizat parenkimore që rrethojnë farat. Domatet normalisht përmbajnë 5 deri në 10%
lëndë të thatë, në të cilën 75% është e tretshme dhe rreth 1 deri ne 3% e cila është e
përbërë nga cipa dhe farat. Rreth gjysma e totalit të lëndës së thatë janë sheqerna të
reduktuar dhe 10% është acid organik, kryesisht acid citrik dhe malik. Më shumë se 80%
të domateve të përpunuara kosumohen në formën e lëngut të domates, salca etj [23].
Domatet dhe ushqimet me bazë domate janë kosideruar si ushqime të shëndetshme për
disa arsye. Ata kanë përmbatje të ulët të yndyrës dhe kalorive, nuk përmbajnë kolesterol
dhe janë nje burim i mirë i fibrave dhe proteinave. Përveç kësaj, domatet janë të pasura
me vitaminë A dhe C, β-karoten, kalium dhe likopen. Ngjyra karakteristike e kuqe e
ndritshme te domatet e pjekura i detyrohet kryesisht likopenit. Domatet dhe ushqimet me
bazë domateje janë burimet kryesore te likopenit dhe konsiderohen si kontribues të
rëndësishëm të karotenoideve në dietën e njeriut.
Likopeni nuk sintetizohet nga e para nga trupi i njeriut, dhe për këtë arsye duhet të merret
me anë të ushqimeve. Ka një sërë frutash dhe perimesh që përmbajnë subtancën likopen,
ku më të zakonshmit janë paraqitur në tabelën e mëposhtme [24].
Tabela 2.1: Përmbatja e likopenit në fruta dhe perime
Perimet dhe frutat
Domatet
Shalqi
Guava rozë
Rrush
Papaja
Kajsi

Likopeni ( μg/g peshë e lagët)
8.8-42.0
23.0-72.0
54.0
33.6
30.0-53.0
<0.1

Përmbatja e likopenit në disa produkte ushqimore me bazë domateje të zakonshme është
paraqitur në tabelën 2.2.
Domatet përmbajnë sasi të larta të karotenoideve (5.1-6.3 mg/100 g domate), ku likopeni
është karotenoidi dominues duke përbërë afërsisht 80-90% të pigmenteve të pranishëm
[8].
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Tabela 2.2: Përmbatja e likopenit në ushqimet më të zakonshme me bazë domate
Produktet e domates

Likopeni ( μg/g peshë e lagët)
8.8-42.0
37.0
62.0
54.0-1500.0
1126.3-1264.9
50.0-116.0
99.0-134.4

Domatet freskëta
Domatet e gatura
Salcë domate
Pastë domate
Pudër domate
Lëng domate
Ketchup

Ndërsa përmbatja e karotenoideve të tjera është më e ulët, karotenoide si ksantofilet janë
të papërfillshme [7][25]. Përmbatja në përqindje për secilin karotenoid përmblidhet në
tabelën e mëposhtme [26]:
Tabela 2.3: Përmbatja e karotenoideve në frutin e domates

Karotenoidet
Likopeni
α-karoteni
β-karoteni
γ-karoteni
ξ-karoteni
Fitoenë
Fitofluenë
Neurosporenë
Lutein

Përbërja në %

Lidhjet dyfishe
konjuguara

Numri i
unazave

Abs, λmax(nm)
në hekzan

80-90
0.03
3-5
1-1.3
1-2
5.6-10
2.5-3.0
7-9
0.011-1.1

11
9
9
7
7
3
5
9
10

-1
2
-------

472
444
450
450
400
290
350
450
442

Në natyrë të dy karotenoidet si likopeni dhe β-karoteni janë në formën e izomerit trans
[27-29].
Sasia e likopenit në domaten e freskët varet nga varietete, pjekja dhe kushtet mjedisore në
të cilën fruti piqet. Normalisht domatet përmbajnë rreth 3-5 mg likopen për 100 g domate
të papërpunuara [30]. Sasi më të mëdha janë gjetur në disa varietete të domates. Tonuci et
al. kanë raportuar që përmbajtja e likopenit në të gjithë domaten është më e madhe se
9.27 mg/100g. Disa varietete të kuqe përmbajnë më shumë se 15 mg për 100 g, ndërsa
varietetet e verdha përmbajnë rreth 0.5 mg për 100 g [30]. Liu and Luh raportojnë që
pjekja e tepërt ndikon në përmbatjen e karotenoideve në pastën e domates [31]. Edwards
dhe Reuters analizuan likopenin në 11 varietete të ndryshme duke vlerësuar në bazë të
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varietetit dhe pjekjes së tyre [32]. Heinonen et al. raportojnë që përqëndrimi i likopenit në
domate është më i lartë në verë (nga qeshori deri në gusht) dhe më i ulët në dimër (nga
tetori deri në mars) [33]. Domatet e rritura në sera, edhe në verë ose dimër përmbajnë sasi
më të ulët të likopenit sesa ato të prodhuara në ambiente të hapura.
Sasia më e madhe e likopenit dhe karotenoideve në total në frutin domates e përmban
zona e perikarpit të jashtëm, ndërsa zona e tulit është i pasur me karotene [34].
Përmbajtja e likopenit tek domatja varion nga 30-200 mg/kg domate të freskët dhe nga
430 në 2950 mg/kg domate të tharë [12]. Sipas Al-Wandawi cipa e domates përmban 12
mg likopen/100 g cipë (e lagësht), prandaj përmbatja e likopenit në cipë është rreth 3 herë
më e lartë se në të gjithë domaten e pjekur [35]. D’Souza gjithashtu ka gjetur që cipa dhe
perikarpi i frutit të domates është i pasur me likopen [36].
Cipa e domates sipas Sharma dhe Le Maguer përmban 5 herë më tepër likopen (53.9
mg/100g) se sa gjithë tuli i domates (11 mg/100g) Kjo tregon se pjesa më e madhe e
likopenit gjendet e lidhur në porcionet e patretshme të domates [37-38]. Analiza e
përmbatjes së nutrientëve në fraksionin e lëngut të domates tregon se 72-92% e likopenit
në domate gjendet në fraksionin ujor dhe në cipën e domates. Rreth 2/3 e sasisë së
likopenit është e përqëndruar në materialin e citoplazmit të denatyruar nga nxehtësia e
fazës ujore të patretshme, ndërsa likopeni i mbetur është gjetur në granulat
brendaqelizore [36]. Kjo shpërndarje mund të vijë si rrjedhim i lokalizimit të koagulimit
të citoplazmës midis dy fraksioneve të ndryshme të masës së ngurtë të patretshme [39].
2.2.2. Biosinteza e likopenit në qelizën bimore.
Likopeni është karotenoidi kryesor në domatet e pjekura, duke përbëre afërsisht 80-90%
të karotenoideve totale. Karotenoidet e tjera si α-karoteni, β-karoteni, luteina janë të
pranishëm në sasi të papërfillshme [25]. Likopeni është gjetur kryesisht në kromoplastin
e qelizave bimore [40].
Në domatet e pjekura, likopeni është karotenoidi i fundit që formohet. Biosinteza e tij
fillon të rritet në mënyrë drastike pas fazës së pjekjes (pasi ngjyra e kokrrës fillon të
ndryshojë nga jeshile në të kuqe), sepse kloroplasti i nënshtrohet ndryshimit të
kromoplastit [41]. Kromoplastet e pasur me likopen mbizotërojnë në pjesën e jashtme të
perikarpit. Ato përmbajnë fletë voluminoze në të cilën likopeni është vendosur në të
ashtuquajtura komplekse që absorbojnë shumë dritë. Këto komplekse përbëhen nga
sekuenca proteinash hidrofobike, që ndërveprojnë me një sërë molekulash të pigmenteve
të koaguluar si kristale në formë gjilpërash të zgjatura. Në nivel qelizor likopeni është i
vendosur në kloroplastin e frutit të domates dhe mund të gjendet në mesin e membranës
së thylakoidit në kompleksin pigment-proteinë fotosintetik. Faza finale e zhvillimit të
kromoplastit është formimi i kristaleve të likopenit, të cilët zënë një vend shumë të madh
në kromoplast duke bërë që të shfaqen si fletë të kuqe voluminoze. Përqëndrimet më të
larta të likopenit janë gjetur në perikarp, i cili ekziston në formë rruazash të vogla të
shpërndara në të gjithë frutin e domates. Likopeni mund të ekzistojë në formë dispersioni
lipidesh ose mund të jenë të lidhur në strukturën e elementit. Sasia më e madhe e
likopenit gjendet në kromoplastin e indeve të frutit të domates. Biosinteza e tij rritet gjatë
procesit të pjekjes në të cilën kloroplasti shndërrohet në kromoplast [41]. Cipa dhe
perikarpi i frutit të domates janë veçanërisht të pasur me likopen dhe karotenoide të tjera
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[35-37]. Gjithashtu ato përbëjnë dhe pjesën që mbetet gjatë proceseve industriale të
domates. Sipas Al Wandawi, cipa e domates përmban 12 mg likopen për 100 g (masë e
lagët), ndërsa e gjithë pjesa tjetër e domates përmban vetëm 3.4 mg likopen për 100 g
(masë e lagët).
2.2.3. Vetitë fizike dhe kimike të likopenit
2.2.3.1. Vetite fizike
Likopeni është karotenoidi kryesor i gjetur në domate, bashkë me një sasi të vogël të α-,
β-, γ- dhe ζ-karotene, fitoene, fitofluene, neurosporene dhe lutein [42-43].
Vetitë kryesore fizike të likopenit janë përbledhur në tabelën nr 2.4. Në domatet e pjekura
kristalet e likopenit marrin formën e zgjatur si gjilpërë dhe janë përgjegjëse për ngjyrën e
kuqe të shndritshme. Tek domatet e freskëta, forma e kristaleve është përgjegjëse për
ngjyrën tipike të frutit të pjekur të domates.
Likopeni është më i tretshëm në kloroform, benzen dhe në tretësa të tjerë organikë. Në
sistemet ujore, likopeni ka tendencën të grumbullohet dhe të percipitojë si kristale, kjo
sjellje dyshohet të pengojë bioaktivitetin e likopenit tek njeriu [44].
Tabela 2.4: Vetitë fizike të likopenit
Formula molekulare
Masa molekulare
Pika e vlimit
Forma e kristalit

Forma e pluhurit
Tretshmëria
Ndjeshmëria

C40H56
536.85 g/mol
172-175 oC
Gjilpëra të gjata të kuqe të ndara nga
përzierja e disulfitit të karbonit dhe
etanolit.
Ngjyrë e kuqe me nuacë të kafes së mbyllur.
Të tretshme ne kloroform, hekzan, benzen,
disulfit karboni, açeton.
Drita, oksigjeni, temperatura e lartë dhe acidet

2.2.3.2. Struktura kimike
Me një masë molare rreth 536.85 g/mol, është një ndër 600 karotenoide të gjetura në
natyrë dhe gjithashtu përbën karotenoide që përmban shkallën më të lartë të
pangopshmërisë [45][46].
Likopeni i përket familjes së karotenoideve që gjenden në fruta, perime dhe bimë të
gjelbra. Ai si karotenoidet e tjera është një pigment natyral i sintetizuar nga bimët dhe
mikroorganizmat për të adsorbuar dritë gjatë fotositenzës. Emri ka ardhur nga specia e
domates, Lycopersicon esculentum.
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Likopeni ka formulë molekulare C40H56, përmban 13 lidhje dyfishe nga të cilat 11 janë të
konjuguara dhe 2 jo të konjuguara të vedosura në vijë të drejtë [3][4][6][46]. Dy nga
grupet metilike qendrore vendosen në pozicionet-1,6, ndërsa grupet e tjera metilike janë
në pozicionet-1,5 përkatëse me njëra tjetrën. Seria e lidhjeve dyfishe të konjuguara është
çelësi i aktiviteti biologjik të likopenit. Treshmëria në vajrat dhe aktiviteti antioksidant
janë rrjedhim i strukturës së tij unike dhe të lidhjeve dyfishe të vazhduara.
Prania e këtyre lidhjeve dyfishe i jep molekulës ngjyrë të kuqe për shkak se sa më shumë
të rritet numri i lidhjeve dyfishe në një komponim, aq më pak energji duhet për kalimin e
elektroneve në gjendje më të lartë [47]. Për shkak të strukturës së lartë të konjuguar
likopeni është përgjegjës për ngjyrën e kuqe shumë të theksuar te domatja e pjekur,
ngjyrës së shalqirit , kajsisë etj [6][48].

Figurë 2.3: Struktura e trans-likopenit
Likopeni ekziston në disa forma të ndryshme gjeometrike, si gjithë-trans, mono-cis dhe
poli-cis. Izomeri all-trans likopen është izomeri gjeometrike dominuese në domatet e
freskëta dhe është forma më e qëndryeshme termodinamike [49]. Sidoqoftë ai mund t’i
nënshtrohet izomerizimit nga forma trans në cis gjatë përpunimit dhe ruajtes. Në ushqime
të ndryshme me bazë domate forma e izomerit gjithe-trans përbën 35% deri 96% të
likopenit total [50].
Ekspozimi ndaj dritës, temperaturës ose reaksione të tjera sjellin që shtatë nga lidhjet
dyfishe izomerizohen në forma më pak të qëndrueshme mono ose poli-cis izomerësh
[36][37]. Ndër format e izomerëve më të zakonshëm të likopenit të indetifikuara janë: 5cis, 9-cis, 13-cis dhe 15-cis, në disa ushqime të ndryshme dhe inde njerëzore anë të
spektroskopise NMR [50-51].
Botimet e fundit tregojnë se 5-cis likopen është izomeri më i qëndrueshëm i ndjekur nga
all-trans, 9-cis, 13-cis, 15-cis, 7-cis dhe 11-cis [52] dhe izomeri cis i likopenit mund të
përthithet në trup shumë herë më lehtë, duke luajtuar një rol shumë të rëndësishëm në
funksionet biologjike se izomerët all-trans-likopene [53-54].
Forma e izomerëve cis të likopenit përbëjnë më shumë se 50% të likopenit total në
serumin e njeriut dhe inde [55]. Në përgjithësi cis-izomerët janë më polarë se homologët
e tyre të formës gjithë-trans dhe janë më pak të prirura për t’u kristalizuar për shkak të
formës së tyre të përdredhur. Gjithashtu izomerët cis janë më të tretshëm në vaj dhe
tretësa hidrokarbure, ndryshe nga izomerët gjithe-trans.
Disa nga strukturat të cis-izomerë janë paraqitur më poshtë:
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Figurë 2.4: Strukturat e formave të izomerëve cis të likopenit
Shumica e studimeve në lidhje me stabilitetin e likopenit ne sistemin ushqimor lidhet me
shpërbashkimin. Likopeni mund të shkatërrohet pjesërisht gjatë përpunimit të produkteve
të domates nga nxehtësia në prani të joneve metalike (Cu2+, Fe3+, etj) ose oksigjeni.
Faktorët fizik dhe kimik si temperatura, ekspozimi ndaj dritës, oksigjenit, vlera ekstreme
të pH dhe molekula me sipërfaqe të aktivizuar që stabilizojnë lidhjet dyfisha, çojnë në
destabilizimit jo vetem të likopenit por edhe të karotenoideve të tjera. Likopeni si një
polien i konjuguar mund ti nënshtrohet dy proceseve gjatë përpunimit, izomerizimit dhe
oksidimit. Izomerizimi i likopenit mund të ndodhë si në produktet e domates, por dhe në
formën e likopenit të pastër, që mund të ndodhë gjate përpunimit. Nga ana tjetër
shndërrimi e izomerit cis në formën trans është një tjetër reaksion që ndodh gjatë ruatjes
së produktit.
2.2.3.3. Vetitë biokimike
Likopeni me strukturën e tij akrilike, lidhjet dyfishe të konjuguara dhe hidrofibicitetin e
tij të jashtëzakonshëm shfaq veti shume unike dhe të dallueshme biologjike. Likopeni
është ndër karotenoidet natyrorë me efikasë për sa i përket aftësisë për lidhjen e
oksigjenit singlet [56-57]. Ekziston një diferencë e konsiderueshme ne konstantet e
shkallës së aftësisë lidhëse të karotenoideve të ndryshme, e cila paraqitet më poshtë.
Krahasimi i strukturave të likopenit, γ-karotene, β-karoten tregon se hapja e unazës βionone rrit aftësinë për lidhjen e oksigjenit singlet. Aktiviteti antioksidues i likopenit dhe
karotenoideve të tjera vërehet nga aftësia për lidhjen e oksigjenit atomik dhe aftësia për të
kapur radikalët peroksil (ROO.) [58-59]. Aktiviteti lidhës i karotenoideve varet nga numri
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i lidhjeve dyfishe të konjuguara dhe fundi i vargut të karotenoidit. Fakti nëse është apo jo
ciklik ka një ndikim në masë më të vogël [58][60].
Tabela 2.5: Krahasimi i aktivitetit antioksidant të karotenoideve
Karotenoidet

Lidhës të oksigjenit singlet
109x Kq (m-1s-1)
31
19
14
25
8
24
14

Likopeni
α-karoteni
β-karoteni
γ-karoteni
Lutein
Astaxanthin
Bixin

Likopeni gjithashtu shfaq një aftësi të lidhjes së oksigjenit singlet, e cila është dyfish më
e lartë se β-karoteni [3]. Ndryshe nga β-karoteni, likopeni nuk zotëron aktivitet të
provitaminës A, si rrjedhojë e mungesës β-unazave përfundimtare në strukturën e
molekulës [45]. Shumë autorë kanë propozuar që likopeni mund të përpunohet së bashku
me karotenoidet e tjera, vitaminat dhe mineralet që gjenden në ushqimet [45][61].
Likopeni, pavarësisht mungesës së aktivitetit të provitaminës A, njihet si një nga
antioksiduesit më të fuqishëm midis karotenoideve.
Likopeni si një antioksidant, ka efektin e lidhjes së oksigjenit singlet (O2.-), i cili është
shumë reaktiv dhe kapjes së radikalëve peroksid (ROO.) Bashkëveprimet likopenradikalë të oksigjenit mund të konsiderohen si reaksione të rendit të dytë. Likopeni është
më pak reaktiv dhe transferimi i elektroneve shihet në të dyja drejtimet [62]. Reduktimi i
fuqishëm lidhet me formimin të anioneve të radikale peroksid, (O2.-) [63].
L-C + ROO.- → L-C. + ROOH
L-C + ROO.- → L-ROO-C.Gjithashtu është e mundur të formohen edhe radikalë perosil, të afta për të vepruar si një
prooksidant dhe i nënshtrohen autooksidimit.
2.2.4. Analiza e likopenit nga mostra e domates
2.2.4.1. Ekstraktimi i likopenit për analizë kimike
Për shkak se likopeni është i tretshëm në yndyra, ai zakonisht ekstraktohet nga tretësa
organikë siç është kloroformi, hekzani, acetoni, benzeni ose disulfuri i karbonit para së të
analizohet për përcaktim sasior. Në disa raste kur ekstraktimi me tretës është i ngadaltë
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dhe jo i plotë, bluarja e saj do të çojë në lehtësimin e ekstraktimit. Mosta e dehidratuar
mund të ekstraktohet me tretës të përzier me ujë. Njomja e mostrës së dehidratuar para se
të ekstraktohet me tretësa organikë është zakonisht e nevojshme për të arritur
ekstraktimin e plotë. Sidoqoftë procesi i ekstraktimit kryhet me mostra të njoma ose
mostër të freskët.
Metoda e ekstraktimit për likopenin zakonisht priret të jetë procedurë e shkurtër për të
mënjanuar oksidimin dhe humbjen e ekstraktit. Lidhjet dyfishe të konjuguara të likopenit
e bëjnë atë një komponim të paqëndrueshëm, sidomos të ndjeshëm nga drita, nxehtësia,
oksigjeni dhe acidet. Ekstraktimet e kryera në laborator duhen të kryhen në dritë të ulët.
Ngrohja e tretësirës së likopenit duhet të jetë sa më e pakët. Për të parandaluar oksidimin
dhe izomerizimin e likopenit gjatë procesit të ekstraktimit mund të shtohen antioksidantë
të tillë si karbonat kalçiumi, piridinë ose dimetilanilinë. Ekstrakti ruhet në shishe të errët
dhe në temperaturën -20oC.
Pas esktraktimit, sapunifikimi është metoda më efektive për të hequr lipidet e
panevojshme, klorofilin dhe papastërti të tjera. Kjo procedurë nuk e prek likopenin, sepse
ai në përgjithësi është në gjendje alkaline. Kryhen pastrime të mëtejshme të fraksionit dhe
përfundimisht përftohet produkt likopeni i kristalizuar nga kristalizimi i pjesshëm me
aceton ose benzinë.
Përcaktimi i përmbatjes së likopenit në domate dhe disa produkte të domates mund të
përcaktohet me metoda fizike dhe kimike. Metodat fizike varen nga lidhja e parametrave
të ngjyrës me përqëndrimin e likopenit në mostrat. Në metodat kimike, likopeni
ekstraktohet nga fruti dhe produktet e domates dhe analizohet.
Tradicionalisht, përqëndrimi i likopenit në domate është përcaktuar me anë të matjeve
spektrofotometrike. Edwards and Lee studiuan tretësat si aceton dhe metanol si dhe një
sërë metoda ekstraktimi dhe përftuan ndryshime të mëdha në matjen të përqëndrimit të
karotenoideve [64]. Ndërsa tani tretësat që përdoren më shpesh për ekstraktimin e
likopenit nga indet e domates janë hekzani dhe acetoni duke kryer matjet në gjatësinë e
valës 460-470 nm [65]. Tretësira standarte e likopenit është e nevojshme për përgatitjen
të lakores së kalibrimit. Sidoqoftë kjo metodë mat vetëm likopenin total.
Ndarja kromatografike për ndarjen e likopenit është zgjedhja më e mirë për analizën dhe
identifikimin e likopenit, përfshirë dhe ndarjen e izomerëve cis-trans. Këto metoda
përfshijnë kolona kromatografike, kromatografia në shtresë të hollë dhe kromatografia e
lëngët në presione të larta (HPLC), duke përdorur eluent të ndryshëm. Të dyja metodat e
HPLC si me fazë normale apo të kundërt janë përdorur për të ndarë dhe përcaktuar nga
ana sasiore provitaminën A të karotenoideve në fruta dhe perime [66].
2.2.4.2. Ekstraktimi me fluidë pranë dhe mbikritikë
Për shkak të natyrës jopolare likopeni është i patretshëm në ujë dhe jashtëzakonisht i
tretshëm në tretësa organikë, të cilët janë toksikë dhe janë shumë të vështirë për tu ndarë
nga ekstrakti [3]. Si rrjedhim i shqetësimit të kosumatorit për shëndetin dhe mjedisit,
kemi një rritje të përdorimit të teknologjive të pastra për ektraktimin e likopenit dhe të
karotenoideve të tjerë [3].
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Ekstraktimi me dioksid karboni mbikritik si tretës ka treguar se është një alternativë e
shkëlqyer [3]. Ekstraktimi me fluidë mbikritikë bazohet në aftësinë e lëngjeve dhe gazeve
të veprojnë si tretës, kur nxehen dhe presohen mbi temperaturën dhe presionin e tyre
kritik [67]. Gazi më i përdorshëm për ekstraktimin me fluidë mbikritikë është dioksidi i
karbonit. Dioksidi i karbonit ka temperaturë kritike të ulët gjë që përbën avantazh për
ekstraktime në temperatura të ulta në të cilën ulet mundësia për degradim të likopenit
[11]. Gjatë procesit të ekstraktimit, dioksidi i karbonit mbikritik (CO2-MK) sillet njësoj si
lëngu, depërton në cipën e domates për të tretur likopenin. Dioksidi i karbonit i gaztë
mund të depërtojë cipën e domates, por nuk ka fuqinë e duhur tretëse për të lidhur
likopenin, si fluid mbikritik ai është më i dendur dhe ka aftësinë për të lëvizur në mënyrë
të sukseshme likopenin nga matrica. Ky proces gjithashtu redukton kohën e nevojshme
për ekstraktim dhe përqëndrim të ekstraktit.
Fluidët mbikritikë kanë aftësi të ngjashme me atë të tretësave të lëngshëm. Forca e një
tretësi mbikritikë, e cila lidhet drejtpërdrejt me densitetin e tij, mund të optimizohet duke
ndryshuar trysninë dhe presionin. Përdorimi i dioksidit të karbonit për ekstraktimin e
karotenoideve të ndryshëm nga një sërë matricash të ndryshme duke përfshirë edhe atë të
domates, është studiuar nga shumë autorë [6][12][68-74].
Sidoqoftë, teknologjia e ektraktimit me CO2-MK është aplikuar vetëm për rikuperimin e
karotenoideve nga mbeturinat e domates në kushte operative të ndryshme temperature
dhe presioni dhe me përdorim të tretësave organikë si modifikues, duke lënë mënjanë
pastërtinë e likopenit. Shumë ekstrakte të likopenit që përdoren si shtesa ushqimore nuk
janë mjaftueshëm të pastër.
Megjithëse ekstraktimi me CO2-MK është i përshtatshëm për ekstraktimin e
komponimeve që mund të shpërbashkohen nga drita, oksigjeni dhe temperaturat e larta si
p.sh. karotenoidet, tretshmëria e këtyre komponimeve është e ulët në krahasim me atë në
tretësat organikë dhe për këtë arsye duhet të përdoren presione të larta për të arritur
rendimente të larta. Topal et al. kanë studiuar efektin e kushteve në ekstraktimin e
likopenit nga cipa e domates për të gjetur kushtet optimale të temperaturës, presionit dhe
shpejtësisë së rrjedhjes së CO2, për të përftuar esktraktin e all-trans likopenit. Në këtë
punim ato arrijnë të përftonin një rikuperim të likopenit prej 94% kur vlera e trysnisë
është 40 Mpa, temperatura 373 K dhe shpejtësia e rrjedhjes 2.5 ml/min [3].
Fruti i domates përmban 3-5 mg likopen për 100 g domate të lagësht, sidoqoftë ka disa
variatete të domates që përmbajnë sasi karotenoidesh më të lartë se 20 mg/100 g. Autorë
të ndryshëm kanë raportuar se përmbatja e likopenit në cipën e domates është 4 deri në 5
herë më e lartë se në gjithë përmbatjen e tërë domates. Përmbatja e likopenit në domate
sipas Vasopollos ndryshon nga 30 në 200 mg/kg domate të freskët dhe nga 430 në 2950
mg/kg në domate të tharë dhe paraqet më shumë se 85% të totalit të karotenoideve.
2.2.5. Faktorët që ndikojnë në tretshmërinë e karotenoideve në fluidë mbikritikë
Ekzistojnë një sërë faktorësh që ndikojnë në tretshmërinë e karotenoideve në fluidë
mbikritikë. Siç është disktuar më parë, fuqia tretëse e fluidëve mbikritikë është shumë e
ndjeshme me ndryshimin e temperaturës dhe presionit. Sidoqoftë një sërë faktorësh të
tjerë si shpejtësia e rrjedhjes së fluidit, prania e modifikuesve dhe bashkëtretësave,
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përmbatja e lagështirës, përbërja morfologjike, kushtet e ruajtes, koha e ekstraktimit
duhen të merren parasysh. Përveç kësaj duhet të merret parasysh dhe degradimi dhe
izomerizimi gjatë procesit të ekstraktimit.
2.2.5.1. Efekti i temperaturës
Temperatura e ekstraktimit në ektraktimin me dioksid karboni të lëngët ose mbikritik
është një parametër shumë i rëndësishëm, nga e cila varet selektiviteti dhe fuqia e tretësit,
ku më pas përcaktohet edhe rendimenti i ekstraktimit [75]. Edhe në ekstraktimin e
likopenit me fluidë mbikritikë është vërtetuar nga disa studime se temperatura e
ekstraktimit është ndër parametrat më të rëndësishëm të ekstraktimit të likopenit nga
matrica të ndryshme bimore [75]. Temperatura të ndryshme që janë përdorur gjatë
ekstraktimit me dioksid karboni në gjendje mbikritike janë paraqitur në tabelën 2.6
Rezultatet e raportuara në literaturë tregojnë se rritja e temperaturës së ekstraktimit me
dioksid karboni mbikritikë çon në marrjen e një rendimenti më të lartë të likopenit, siç
janë raportuar në tabelën 2.6 [3][4][6][7][10][12][68][69][72][76].
2.2.5.2. Izomerizimi dhe shpërbashkimi i likopenit gjatë rritjes së temperaturës së
ekstraktimit
Një efekt veçanërisht i rëndësishëm i temperaturës së ekstraktimit të likopenit nga
matrica të bimëve me dioksid karboni mbikritikë është izomerizimi dhe shpërbërja e
likopenit me rritjen e temperaturës. Sipas Cadoni edhe pse karotenoidet (përfshirë dhe
likopenin) janë më të qëndryeshëm krahasuar me pigmentët e tjerë të gjendur tek bimët
(siç është klorofili dhe antocianinat), ato kanë tendencën për të degraduar në prani të
oksigjenit [68]. Shkaku kryesor të humbjeve të karotenoideve është shpërbashkimi nga
oksidimi, e cila varet nga prania e oksigjenit dhe gjithashtu stimulohet nga drita, enzimat,
jonet metalike [3]. Përgatitja e ushqimeve, përpunimi dhe ruatja gjithashtu shkaktojnë
isomerizimin dhe oksidimin të karotenoideve [3-4]. Përveç faktorëve të lartpërmendur,
rritja e temperaturës mund të degradojë likopenin nëpëmjet izomerizimit nga trans në cislikopen dhe degradimi i të dyjave të trans-likopeni dhe cis-likopeni [48]. Në natyrë,
likopeni zakonisht ndodhet në formë gjithë-trans, e cila është dhe forma më e
qëndrueshme termodinamike [1][8]. Gomez-Prieto kanë raportuar që falë stabilitetit të
trans-likopenit, ka interes në mënjanimin e izomerizimit të trans-likopenit në formën cis,
kur likopeni fitohet për tu përdorur në ushqime funksionale. Stabiliteti termodinamik i
trans-likopenit e bën atë të lehtë për tu përfshirë në ushqimet funksionale dhe
nutraceutikët, në krahasim me cis-likopenin.
Studimet e shumta mbi ekstraktimin e likopenit me dioksid karboni mbikritikë nga
matrica bimore kanë gjetur se rritja e temperaturës së ekstraktimit shoqërohet me
izomerizim dhe degradim të likopenit. Gjatë ekstraktimit të trans-likopenit nga domate
portugeze duke përdorur CO2-MK, Nobre gjeti që rikuperimi i trans-likopenit rritet nga
40% në 93% kur temperatura e ekstraktimit rritet nga 40oC në 60oC. Por kur temperatuara
rritet në 80oC, rikuperimi i trans-likopenit ulet. Rikuperimi i likopenit total i cili përfshin
si cis dhe trans-likopenin, në mënyrë të ngjashme rritet kur temperatura e ektraktimit
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rritet nga 40 në 60oC. Një rritje e mëtejshme të temperaturës së ekstraktimit në 80oC jep
përafërsisht të njëjtin rikuperim të likopenit total.
Ulja në rikuperimin e trans-likopenit, kur ndërkohë rikuperimi i likopenit total mbetet
konstant, të çon në supozimin që mund të ketë izomerizim të trans-likopenit kur kemi
rritje të temperaturës së ekstraktimit në vlera më të larta se 60oC. Shi et al, venë në dukje
se ekstraktimi në temperaturën 80oC dhe më lart, ka një ulje të likopenit në kurbën e
tretshmërisë në CO2-MK dhe kjo u atribuohet degradimit termik të likopenit [47]. Yi et
al, kanë deklaruar edhe pse rritja e temperaturës së procesit të ektraktimit mund të rrisë
rendimentin e likopenit, paqëndrueshmëria e likopenit në temperatura të larta mund të
shkaktojë që komponimi ti nënshtrohet izomerizimit [2].
Në studimin e kryer për ekstraktimin e likopenit nga cipa dhe farat e domates (të thara në
diell), ata gjetën se nuk kishte ndryshime të rëndësishme në raportin e trans-likopenit me
cis-likopenin kur ekstraktimi me CO2-MK zhvillohet në një temperaturë nën 70oC [2].
Kur temperatura e ekstraktimit rritet përtej 70oC, atëherë përbërja e izomerëve të
likopenit ndryshon. Ata gjithashtu venë në dukje një rritje të cis-likopenit krahasuar me
trans-likopenin kur rritet temperatura. Kur temperatura e ekstraktimit rritet në 90oC,
përmbatja e likopenit total në ekstrakt rritet me 1.18-fish. Përmbatja e trans-likopenit
rritet vetëm 1.03-fish, ndërkohë që përmbatja e cis-likopenit në ekstrakt rritet 2.13 fish.
Ata konkluduan se shumëfishi më i lartë i cis-likopenit krahasuar me trans-likopenin dhe
përmbatjen e likopenit total, tregojnë për një izomerizim të trans-likopenit në cis-likopen
[2]. Baysal et al, kanë deklaruar që rikuperimi 100% i karotenoideve të ekstraktuar me
CO2-MK nuk është i mundur si rrjedhim i degradimit të cilit i nënshtrohen karotenoidet
gjatë procesit të ekstraktimit [5].
Sidoqoftë, Ollanketo ka raportuar një rikuperim 100% të likopenit ekstraktuar nga cipa e
domates me CO2-MK, e cila është arritur në temperaturën 110 oC dhe ekstraktuar për 50
min [72].
Ky mbetet i vetmi raportim në të cilën kemi një rikuperim 100% të likopenit me CO2MK. Për me tepër ekstraktimi në këto temperatura të larta mund të sjellë shkatërrim të
mostrës e cila është domate freskët. Yi et al, kanë raportuar se pas 90 min ekstraktimi në
temperaturën 100 oC mosta digjet [2].
Gomez-Prieto et al, raportojnë se edhe në temperatura nën 40oC shihet përsëri prania e
cis-likopenit dhe kjo i atribohet faktit se likopeni i nënshtrohet lehtësisht izomerizimit kur
ekspozohet ndaj dritës dhe oksigjenit.
Lehtësia me të cilën likopeni i nënshtrohet izomerizimit dhe degradimit kur ekspozohet
ndaj dritës dhe oksigjenit nënkupton se kjo duhet patur parasysh në të gjithë hapat e
metodikës eksperimentale që përfshin esktraktimi me CO2-MK. Një metodë e zakonshme
për të mënjanuar izomerizimin dhe degradimin nga foto-oksidimi është që ekstraktimi të
kryhet në dritë të ulët, mbledhja e ekstraktit në shishe të errët dhe ruajtja në temperaturën
-20oC [2][47][67].

Tabela 2.6: Temperaturat dhe rendimendet në studime të ndryshme gjatë ekstraktimit të
likopenit me dioksid karboni në gjendje mbikritike
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Autorët

Temperatura (oC)

Rendimenti i likopenit

Baysal dhe etj.
(2000)

35, 45, 55, 65

Temperatura max 65oC
rendimentin maksimal.

Cadoni dhe etj.
(2000)

40, 50, 60, 70, 80

Da la Fuente dhe
etj. (2006)

Egydio dhe etj.
(2010)
Ollankento dhe etj.
(2001)

Rozzi dhe etj.
(2002)

Sabio dhe etj.
(2003)
Shi dhe etj.

jep dhe

Ekstraktimi në temperatura të larta
80oC jep një rendiment prej 84% të
likopenit krahasuar me ekstraktimin
sokslet me hekzan. Në temperaturën të
40oC likopeni është në formë
gjurmësh.
40, 50, 60
Pa një rritje të madhe të tretshmërisë
së likopenit kur temperatura rritet nga
40 në 60oC në presion konstant prej
30 MPa.
40, 60, 80
Rendiment i lartë i likopenit arrihet në
temperaturën
maksimale
të
ekstraktimit, 80oC
60, 85, 110
Ekstraktimi në temperaturën 110oC
jep rikuperimin më të mirë. Pas 40
min të ekstraktimit, 96% e likopenit
është ekstraktuar krahasuar me
ekstraktimin me solvent. Pas 50 min
ekstraktimi në 110oC, arrihet një
rifitim 100% i likopenit.
32, 41, 50, 59, 68, 77, Rikuperimi maksimal prej 38.8%
86
arrihet në 86oC. Rritja e temperaturës
përtej 86oC çon në ulje të sasisë të
likopenit të ekstraktuar.
60, 80
80% të likopenit ekstraktohet nga cipa
e domates në 80oC.
45, 60, 75
Rendimenti më i lartë arrihet në
temperaturën 75oC.

Topal dhe etj.
(2006)

70, 80, 90, 100

Rendimenti më i lartë arrihet në
temperaturën 100oC.

Vagi dhe etj.
(2007)

40, 60, 80

Në temperaturën 80oC arrihet sasia
maksimale e cila korrispondon me
90.1% të karotenoideve të ektraktuar.

Vasopollo dhe etj.
(2004)

45-70

Gjatë ekstraktimit në presion konstant
kur temperatura ndryshon nga 45oC në
66oC raporton rendimentet maksimale
në temperatura të larta.
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Një tjetër masë e qartë që duhet merret parasysh është minizimi i izomerizimit dhe
degradimit të likopenit gjatë ekstraktimit me CO2-MK është modifikimi i temperaturës së
ekstraktimit afër pikës kritike të dioksidit të karbonit. Saldana et al, përdorin temperatura
40 dhe 70oC, ndërsa Cadoni et al, e fillon procesin e ekstraktimit në temperaturën 40oC
[11][68].
2.2.5.3. Efekti i presionit
Efekti i presionit në ekstraktimin me CO2-MK të likopenit nga matricat bimore duket të
jetë i njëjtë me efektin e temperaturës. Presione të ndryshme të përdorura gjatë
ekstraktimit me CO2-MK të likopenit përblidhen në tabelën nr 2.7. Pjesa më e madhe e
studimeve tregojnë që një rritje e presionit të ekstraktimit me dioksid karboni në gjendje
mbikritike, çon në rritjen e sasisë së likopenit të ekstraktuar [1][3][5][7-8][12][69].
Megjithatë disa studime ndërkohë që konfirmojnë se rikuperimi i likopenit rritet me
rritjen e presionit të ektraktimit, gjithshtu raportojnë se diferenca në vlerat e rikuperimit
të likopenit nuk janë statistikisht të rëndësishme. Bysal et al, përdorin presione nga 20
deri në 30 MPa në ekstraktimin e likopenit nga mbeturinat e pastës së domates dhe nuk
vërejnë dallime të rëndësishme kur presioni ndryshon në këtë interval [5]. Ata gjetën që
rendimenti më i lartë është ekstraktuar në 30 MPa dhe sugjerojnë që rikuperimi i
likopenit do përmirësohet nëse ekstraktohet në një presion më të lartë se 40 MPa. Në
mënyrë të ngjashme, Egydio tregon se ndërkohë që presioni nuk ka një efekt rëndësishëm
në rendimentin e likopenit, rendimenti më i lartë është marrë në presione më të larta se 35
MPa [76]. Shi gjithashtu gjeti se përdorimi i presioneve të larta, si 35 MPa jep dhe
rendimentin më të lartë të likopenit [4].
Rritja e rekuperimit të likopenit në presione të larta ekstraktimi vjen kryesisht si rrjedhim
të rritjes së densitetit të CO2-MK kur rritet presioni [3][5-6][12][69].
Fuqia tretëse e CO2-MK është shprehur shpesh nëpërmjet densitetit të tij. Kjo fuqi do të
rritet dhe për shkak të uljes së koeficientit të difuzionit në densitete të larta, ku
bashkëveprimi midis fluideve dhe matricës do të reduktohet [77].
Disa studime raportojnë se ndërkohë që presioni rritet, ka një tendecë për rritjen e
rikuperimit të likopenit, kjo deri në pikë maksimale përtej të cilës edhe nëqoftëse presioni
rritet, përsëri kemi një rënie të rendimentit të likopenit.
Rozzi gjeti se kur temperatura e presioni i ekstraktimit janë rritur në 86oC dhe 34.47
MPa, rikuperimi i likopenit është 38.8%, e cila është vlera maksimale e arritur.
Topal vë re se me rritjen e presionit nga 20 MPa deri në 40 MPa kemi një rritje graduale
të rikuperimit të likopenit, por rritja e mëtejshme e presionit nga 40 MPa deri në 50 MPa
nuk sjell përmirësim të rikuperimit të likopenit.
Ai vërejti se mbetja e mostrës pas procesit të ekstraktimit ishte kompakte. Kjo çoi në
supozimin se ulja e rikuperimit të likopenit në presione të larta vjen si rrjedhim i
kompaktivitetit të mostrës në presione të larta, e cila çon në kanalizimin e CO2-MK dhe
pengon difuzionin në mostër.
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Tabela 2.7: Presione të përdorur në studime të ndryshme gjatë ekstraktimit të
likopenit me dioksid karboni në gjendje mbikritike
Autorët

Presioni (MPa)

Baysal dhe etj. (2000)

20, 25, 30

Cadoni dhe etj. (2000)

17, 24 deri në 27.57

Da la Fuente dhe etj. (2006)

10 deri në 42

Egydio dhe etj. (2010)

20, 27.5, 35

Ollankento dhe etj. (2001)

40.53

Rozzi dhe etj. (2002)

13.78 deri në 48.26

Sabio dhe etj. (2003)

25, 30

Shi dhe etj.(2009)

20, 25, 30, 35, 40

Topal dhe etj. (2006)

20, 30, 40, 50

Vagi dhe etj. (2007)

30, 38, 46

Vasopollo dhe etj. (2004)

33.5 deri në 45

2.2.5.4. Lidhja midis temperaturës dhe presionit
Lidhja midis temperaturës dhe presionit në ekstraktimin me CO2-MK nga matrica bimore
është shume e rëndësishme dhe kjo lidhje ka ndikim në rikuperimin e likopenit.
Ekziston një ekuilibër midis këtyre dy efekteve kontradiktore sepse rritja e temperaturës,
mund të çojë në përmirësimin ose uljen e rikuperimit të likopenit [1][8][76]. Një efekt që
ndodh kur temperatura rritet është rritja e presionit të avullit të likopenit [4][6][11][76].
Rritja e presionit të avujve të likopenit rrit tretshmërinë e tij duke çuar në lehtësimin e
transferimit të likopenit nga matrica e mostrës në CO2-MK [3-4][11][75-76]. Sidoqoftë e
njëjta rritje e temperaturës në presion konstant gjithashtu do të rezultojë në ulje të
densitetit të CO2-MK, e cila ul aftësitë tretëse dhe si rrjedhim ul rendimentin e likopenit
[2-4][76].
Rritja e presionit do të çojë në një rritje të të densitetit të CO2-MK, i cili rrit aftësinë
tretëse duke sjellë rritje të rikuperimit të likopenit. Është ky efekt i rritjes së presionit, i
cili neutralizon uljen e densitetit të CO2-MK dhe humbjen e fuqisë tretëse kur kemi rritje
të temperaturës. Ndërkohë që densiteti i CO2-MK mund të ulet me rritjen e temperaturës
në presione konstante, vlera e zvogëlimit të densitetit bëhet e ulët në presione të larta.
Rozzi dhe Saldana gjetën së rritja e temperaturës në presione të larta çon në rritjen e
rendimentit të likopenit, ndërkohë në presione të ulta, rendimenti i ekstraktimit të
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likopenit ulet me rritjen e temperaturës. Tretshmëria e likopenit në CO2-MK dhe
rendimenti, sidoqoftë rritet kur njëkohësisht rritet si temperatura dhe presioni i
ekstaktimit [3-4][7][10].
Ndërkohë lidhja midis efektit të temperaturës dhe presionit është padyshim e rëndësishme
në maksimizimin e rendimentit të ekstraktimit të likopenit nga matrica bimore duke
përdorur CO2-MK. Disa studime theksojnë që efekti i temperaturës është më i
rëndësishëm krahasuar me atë të presionit në maksimizimin e rendimentit të likopenit
[2][7][47][76].
2.2.5.5. Efekti i bashkëtretësave dhe modifikueseve
Komponimet jopolare siç janë hidrokarburet treten në mënyrë më efikase në tretësa
jopolarë, ndërsa komponimet polare treten më mënyrë më efikase në tretësat polarë. Duke
qenë një komponim jopolar, likopeni është i patretshëm në ujë por i tretshëm në tretësa
organikë siç janë acetoni, benzeni, kloroformi, etanoli, n-hekzani, metanoli,
klorurmetileni, eteri dimetilik dhe tetrahidrofurani (THF). Ekstraktimi i karotenoideve
nga bimë, duke përfshirë dhe likopenin, zakonisht kryhet nga procese të ektraktimit me
tretësa organikë. Përdorimi i tretësave organikë paraqet një numër të madh problemesh.
Tretësat organikë priren të jenë toksikë, të rrezikshëm për tu trajtuar dhe kërkojnë një
kohë të gjatë ekstraktimi. Ata gjithashtu kushtojnë dhe sasia e nevojshme e tretësit
organik të nevojshëm për ekstraktimin e likopenit do të influencojë drejtëpërsëdrejti në
koston e ekstraktit final të likopenit. Përdorimi i tretësave organikë për të ekstraktuar
likopenin gjithashtu kërkon edhe largimin e tyre nëpërmjet trajtimit me nxehtësi, por
sidoqoftë përsëri ato mbeten në trajtë gjurmësh në ekstraktin e likopenit [1][3][6][1112][68][72]. Në qoftëse tretësi organikë është toksik, prania e tij edhe në trajtë gjurmësh
në ekstrakt do ta bënte atë jo të përshtatshëm për konsum njerëzor. Për shkak të vetive jo
toksike të ujit dhe etanolit, këto dy substanca mund të përdoren në vend të tretësave
organikë për ekstraktimin e likopenit. Pengesa që i bën ato pak të përshtatshëm për
ekstraktimin e likopenit është natyra e tyre polare [4].
Me rritjen e shqetësimit në lidhje me sigurinë e ushqimeve dhe produkteve farmaceutike,
natyra jo toksike e CO2-MK, si dhe kapaciteti i procesit për të prodhuar produkt që nuk
përmban tretës, e bën atë një alternativë të përshtatshme për ekstraktimin e likopenit
[1][7][11-12][72]. Karotenoidet paraqesin tretshmëri të ulët në CO2-MK, e varur kjo nga
masa molekulare dhe numri i lidhjeve polare. Për të rritur fuqinë tretëse të CO2-MK,
përdoren të ashtëquajtura bashkëtretësa ose modifikues. Bashkëtretësat shtohen në CO2MK, kur ai rrjedh në qelizën e ekstraktimit, ndërsa modifikuesi shtohet në mostër ose
përzihet me mostrën përpara se mbi të kryhet ekstraktimi [69].
Një sërë tretësash organikë janë përdorur si modifikues, si hekzani, etil eteri, etanoli dhe
klorfomi në ekstraktimin e likopenit nga domate e freskëta dhe të thara, dhe rendimenti
më i lartë është arritur me përdorimin e kloroformit [68]. Ollanketo et al, kanë testuar
efektin e disa modifikuesve ne ekstraktimin e likopenit nga domatet e thara si aceton,
metanol, hekzan, diklormetan, dhe ujë. Ato gjetën se rikuperimi më i mirë i likopenit
merret kur përdoret si modifikues acetoni, me një rikuperim 100% për 50 min ekstraktim.
Acetoni gjithashtu përshpejtoi rikuperimin, me 94% të likopenit vetëm për 15 min [72].
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Vasopollo gjithashtu ka studiuar efektin e disa vajrave bimorë si modifikues gjatë
ekstraktimit të likopenit nga domatet e thara. Vajrat bimore të përdorur janë: vaj
luledielli, vaj bajame dhe vaj lajthie, në të cilën vaji i lajthisë jep rikuperimin më të lartë
të likopenit. Sasia e likopenit të ekstraktuar gjithashtu rritet kur sasia e vajit të lajthisë
rritet nga 1% deri ne 20% në peshë.
Rendimenti më i lartë për likopenin, prej 60% u arrit kur si modifikues, është përdorur
vaji i lajthisë që gjithashtu ndihmon në stabilitetin e likopenit dhe frenimin e degradimit,
përveç rritjes së tretshmërisë për shkak të rritjes së transportit të molekulave të likopenit
nga faza e ngurtë në fazën e dioksidit të karbonit mbikritikë [12].
Baysal duke përdorur si bashkëtretës etanolin 5% arriti të marrë dhe rendimentin
maksimal të likopenit (55%). Kur shtohet më shumë etanol si bashkëtretës, ekstraktimi
ulet për shkak të uljes së homogjenitetit të përzierjes së ekstraktimit [5].
Gjithashtu është studiuar efekti i shtimit të bashkëtretësave si etanol, ujë dhe vaj ulliri në
ekstraktimin e likopenit nga mbeturinat e pastës së domates, ku të tre bashkëtretësit rrisin
rendimentin të ekstraktimit të likopenit, kur rritet sasia e tyre në peshë nga 5% në 15%.
Duke i marrë të treja në të njëjtin përqëndrim, shkalla në të cilën bashkëtretësit
përmisojnë efikasitetin e ekstraktimit jepet sipas renditjes së mëposhtme: vaj
ulliri>etanol>ujë. Në qoftëse përzihen dy bashkëtretës, sasia e likopenit të ekstraktuar
është më lartë sesa kur përdoret vetëm një bashkëtretës. Sasia maksimale e likopenit
(73.3%) është arritur nga përzierja e 10% etanol me 10% vaj ulliri [11].
Një nga efektet që mund të ketë shtimi i bashkëtretësit mbi matricën e mostrës është
zmadhimi i saj, duke lejuar në këtë mënyrë depërtim më të mirë të tretësit tek molekulat e
likopenit, duke çuar në një përmirësim të difuzionit të CO2-MK [11][67].
Përdorimi i etanolit çon në hollimin e ekstraktit, ulet viskoziteti i tij dhe kjo çon në
lehtësimin e rrjedhjes së tij nga ena ekstraktuese. Ndërkohë përdorimi i ujit si
bashkëtretës rrit ekstraktimin e likopenit nga zmadhimi i matricës së mostrës. Ndërsa
përdorimi i vajit të ullirit si bashkëtretës, përmirëson ektraktimin nga zgjerimi i matricës
së mostrës, por njëkohësisht dhe me rritjen e shpejtësisë së transferimit të masës.
Kur vaji i ullirit dhe etanoli përdoren njëkohësisht si modifikues, rritja e ekstraktit të
likopenit mund të shkaktohet nga adsorbimi i etanolit në zonat polare të matricës së
mostrës duke çuar në rritjen e tretshmërisë së likopenit në vaj ulliri. Gjithashtu molekulat
e vajit të ullirit mund të ndërtojnë lidhje hidrogjenore me molekulat të etanolit, duke çuar
në rritjen e bashkëveprimit midis CO2-MK dhe përzierjen e bashkëtretësit me matricën e
mostrës [67].
Ndërsa përdorimi i modifikuesve dhe bashkëtretësave ka një efekt pozitiv në rritjen e
rendimentit të likopenit, eleminimi i tyre nga ekstrakti përbën problem. Kjo ka bërë që
shumë studime për ekstraktimin e likopenit me CO2-MK të zhvillohen duke mënjanuar
praninë e modifikuesve dhe/ose bashkëtretësve, por thjesht duke aplikuar procesin e
ektraktimit në presione të larta për të kompesuar këto substanca. Bazuar në rezultatet e
këtyre studimeve ka rezultuar se është e mundur ekstraktimi i likopenit duke përdorur
CO2-MK në kushte optimale, pa përdorur modifikues apo bashkëtretës [3][69].
Përdorimi i vajrave bimorë të ngrënshëm, siç është vaji i ullirit apo vaji canola, ku
likopeni tretet, çon në përmirësimin e ekstraktimit. Si rrjedhim ky produkt i likopenit të
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pasur me vajra bimorë të ngrënshëm, mund të përdoret në ushqime të ndryshme dhe si
produkt nutraceutik [11].
2.2.5.6. Efekti i lagështirës
Rreth 80-90% të peshës totale të materialit bimor të domates përbëhet nga uji.
Ekstraktimi i likopenit me CO2-MK është i lidhur jo vetëm me sasinë e lagështirës të
pranishme në mostër, por edhe me faktin se si ajo ndërvepron midis matricës së mostrës
dhe CO2-MK. Prandaj, procesi i tharjes është një hap shumë i rëndësishëm në
ekstraktimin me fluidë mbikritikë [78]. Ky proces duhet të kryhet me shumë kujdes në
mënyrë që të minimizohen efektet negative në komponentët që dëshirojmë, matricën e
mostrës ose ndonjë faktor tjetër në procesin të ekstraktimit.
Në varësi të polaritetit të komponimit, përmbatja fillestare e lagështirës mund të
përmirësojë ose pengojë rendimentin e karotenoideve të ekstraktuar me CO2-MK.
Nobre studiojë ekstraktimin e trans-likopenit nga mbetjet e domateve të freskëta, që është
e përbërë nga përzierja e cipës dhe farave, me përmbatja lagështire prej 82.9%. Mbetjet
industriale të domateve thahen më pas deri në përmbatje të lagështirës prej 58.1%,
22.8%, 4.6%. Nga kryerja e ekstraktimit me Sokslet si të mostrës me lagështirë të lartë
dhe atyre të thara del se mostra me përmbatje më të lartë të lagështirës tregon dhe vlerën
më të lartë të trans-likopenit të pranishëm. Mostra me lagëstirën më të ulët (4.6%)
përmban dhe sasinë më të ulët të trans-likopenit [1]. Autorët shpjegojnë këtë fakt se në
mostrat e thara, shtyllat prej lipidesh në mebranën qelizore bimore fillojnë e mbyllen për
shkak të mungesës së ujit, duke e bërë cipën e ngjeshur. Kjo nënkupton që mungesa e ujit
ndryshon strukturën e lëkurës së domates duke e bërë të padepërtueshme, që do të thotë
se likopeni nuk mund të nxirret nga CO2-MK, për shkak të mbetjes së likopenit në
strukturat e cipës së domates. Nga analiza me HPLC e ekstraktit të përftuar me Sokslet
me hekzan të mostrave të thara, nuk u gjet degradim i likopenit, gjë që lë të supozohet se
likopeni nuk i nënshtrohet degradimit, por është i padisponushëm për ekstraktimin.
Për komponimet jopolare siç është likopeni e β-karoteni, prania e ujit në mostër mund të
pengojë nxjerrjen e substancës nga CO2-MK [79-80]. Ndërsa për komponimet relativisht
polare, si lutein, uji mund të shërbejë si bashkëtretës gjatë procesit të ekstraktimit [11]
Nga ekstraktimi i karotenoideve nga karrota u pa se prania e një sasie të ujit në matricën e
karrotës, rrit gjatësinë e rrugës në të cilën duhet që karotenoidet të kalojnë për tu tretur në
CO2-MK. Për më tepër, këto rrugë të gjata mbushen me ujë, i cili është një komponim
polar, që rrit rezistencën ndaj difuzionit të karotenoideve dhe si rrjedhim ul efikasitetin e
ekstraktimit [81]. Sidoqoftë, uji mund të ketë dhe efekt pozitiv duke mufatur matricën e
mostrës, ç’ka e bën atë më të lehtë për CO2-MK për të depërtuar brenda mostrës. Një
situatë e ngjashme përshkruhet nga Vasopollo, kur ekstraktohet likopeni nga domate të
thara në diell që përmbajnë 50-60% lagështirë me CO2-MK në temperatura dhe presione
të ndryshme. Vërehet se vetëm gjurmë të likopenit mund të ekstraktohen dhe shkaku për
këtë rezultat i vihet përmbatjes së lartë të lagështirës të pranishëm në domate [12].
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2.2.5.7. Efekti i përbërjes dhe madhësisë së grimcave të mostrës
Mospërputhja midis rezultave të ekstraktimit të botuara në literaturë mund t’i atribuohet
ndryshimeve të përbërjes së materialit fillestar. Për shembull, një eksperiment i zhvilluar
duke përdorur tretësirë të karotenoideve sintetike mund të mos japë të njëjtat rezultate si
ekstraktimi i karotenoideve nga produktet natyrore. Efekti i strukturës qelizore në
produktet bimore mund të pengojë procesin e ekstraktimit [82]. Për të kapërcuer këtë
efekt të matricës qelizore, mund të përdoren modifikuesit për të zgjeruar rrugët brenda
matricës bimore.
Sasia e likopenit, që përftohet nga ekstraktimi me CO2-MK, është i ndikuar nga përmasat
e grimcave të mostrës. Përmasat të ndryshme të mostrave të përdorura gjatë ekstraktimit
të likopenit me CO2-MK, janë paraqitur në tabelën 2.8.
Tabela 2.8: Përmasat e grimcave të përdorur në studime të ndryshme gjatë ekstraktimit
të likopenit me dioksid karboni në gjendje mbikritike
Autorët

Përmasat e grimcave

Baysal dhe etj. (2000)

3 mm

Cadoni dhe etj. (2000)

Bluar dhe filtuar në vakum

Ciurlia dhe etj. (2009)

1 mm

Nobre dhe etj. (2010)

0.15, 0.36, 0.48, 0.70, 0.72 mm

Ollankento dhe etj. (2001)

Pudër

Saldana dhe etj. (2002)

0.5 deri në 1 mm

Sabio dhe etj. (2003)

80 dhe 345 μm

Shi dhe etj.(2009)

1 mm

Topal dhe etj. (2006)

Bluar përpara ekstraktimit

Vagi dhe etj. (2007)

0.3, 0.4, 0.6 mm

Vasopollo dhe etj. (2004)

1 mm

Në përgjithësi grimca me përmasa të vogla japin një rendiment më të lartë të ekstraktimit
të likopenit me CO2-MK [3][5-6][12][72]. Kjo vjen si rrjedhim i sipërfaqes më të madhe
të grimcave më të imëta, e cila rezulton në një kontakt më të mirë midis CO2-MK dhe
mostrës [5][83].
Zvogëlimi i madhësisë së grimcave të mostrës së bimës çon në shkatërrim të mureve
qelizore, të cilët mund të pengojnë procesin e difuzionit të substancës me interes në CO 2MK [84]. Në grimca të imta, gjatësia e rrugës së difundimit të tretësit është e shkurtër, që
rezulton në rezistencë të ulët të transferimit të brendshëm të masës [75].
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Rikuperimin më të mirë gjatë ekstraktimit të likopenit nga domatet e thara me CO2-MK
me grimcim të ndryshëm, Vasopollo e gjeti tek mostra me madhësi mesatare prej 1 mm, e
cila ishte madhësia më e ulët e përdorur gjatë këtij studimi [12].
Në një studim tjetër, Nobre realizon ekstraktimin e trans-likopenit nga mbetjet industriale
të domates në tre mostra me madhësi të ndryeshme, 0.15, 0.35, 0.72 mm dhe gjeti se
rikuperimi më i mirë i trans-likopenit rritet me uljen e madhësisë së grimcave [1].
Ndërkohë shumica e studimeve raportojnë se reduktimi i madhësisë së grimcave çon në
rritje të ekstraktimit të likopenit me CO2-MK, por madhësitë shumë të vogla mund të
kenë një efekt negativ në rikuperimin të likopenit [11][75]. Kjo vjen si rrjedhim i
paketimit të ngjeshur të grimcave shumë të imta në enën e ekstraktimit. Kur kjo ndodh,
një pjesë e CO2-MK i duhet të udhëtojë nëpër kanale të formuar brënda mostrës, në vend
se të depërtojë në matricën e mostrës, duke rezultuar në një fenomen të quajtur kanalizim
[75]. Fenomeni i kanalizimit në ekstraktimin me CO2-MK do të çojë në një ekstraktim
joefikas si rrjedhim i reduktimit të kontaktit të tretësit dhe mostrës [6][75].
2.2.5.8. Efekti shpejtësisë së rrjedhjes së CO2 dhe i kohës së ekstraktimit
Rëndësia e efektit të shpejtësisë së rrjedhjes dhe kohës së ekstraktimit në ekstraktimin e
likopenit me CO2-MK nga matrica bimore, është theksuar nga autorë të ndryshëm
[3][12][75]. Shpejtësia e rrjedhjes si dhe koha e ekstraktimit të përdorur në studime të
ndryshme është paraqitur në tabelën 2.9.
Njëlloj si temperatura dhe presioni, rritja e shpejtësisë së rrjedhjes së CO2-MK çon
fillimisht në rritjen e rendimentit të ekstraktimit të likopenit. Por rritja e shpejtësisë përtej
një vlere optimale, çon në uljen e rendimentit të likopenit. Sasia e CO2 gjithashtu ndikon
në përqëndrimin e karotenoideve të ekstraktuar [85]. Topal testoi shpejtësinë e rrjedhjes
së CO2-MK në shkallën 1.5 deri në 4.5 mL/min dhe gjeti se rendimenti më i lartë u arrit
në shpejtësinë e rrjedhjes prej 2.5 mL/min. Kur shpejtësia e rrjedhjes rritet përtej 4.5
mL/min, kemi ulje të rendimentit të ekstraktimit të likopenit [3]. Rozzi studioi efektin e
shpejtësisë së CO2-MK në ekstraktimin e likopenit nga cipa dhe farat e domates në
intervalin 2.5 deri në 15 mL/min. Gjatë kohës që studiohet efekti i shpejtësisë së rrjedhjes
CO2-MK, parametrat e tjerë si temperatura dhe presioni mbahen konstant. Gjatë
eksperimenteve u gjet se me rritjen e shpejtësisë së CO2-MK nga 2.5 deri 15 mL/min,
rendimenti i likopenit ulet nga vlera e lartë prej 61% të përftuar për shpejtësinë e
rrjedhjes 2.5 mL/min deri në 8%, kur shpejtësia është më e madhe se 10 mL/min [69].
Nobre studioi efektin e shpejtësisë së CO2-MK në ekstraktimin e trans-likopenit nga
mbetjet industriale për tre vlera të ndryshme 0.26, 0.59 dhe 1.05 g/min. Sasia më e madhe
e trans-likopenit prej 93% u arrit në vlerën e shpejtësinë e rrjedhjes prej 0.59 g/min. Ata
gjithashtu vunë re se rritja e shpejtësisë së rrjedhjes nga 0.59 deri në 1.05 g/min çon në
uljen e rikuperimint të trans-likopenit [1].
Yi sidoqoftë gjeti se me rritjen e shpejtësisë së rrjedhjes së CO2-MK nga 1.0 në 2.0
mL/min kemi një rritje të sasisë së likopenit të ekstraktuar nga cipa e domates. Baysal
ndërkohë studioi efektin e tre shpejtësive së rrjedhjes 33.33, 66.67, dhe 133.33 g/min të
ekstraktimit të likopenit me CO2-MK nga mbetjet të domates dhe gjeti se rendimenti
maksimal arrihet për vlerën prej 66.67 g/min. Sidoqoftë rendimenti i arritur për vlerën e
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shpejtësisë prej 133.33 g/min nuk ka shume ndryshme me vlerën e rendimentit të arritur
në vlerën 66.67 g/min [75]. Ulja e rendimentit të ekstraktimit të likopenit me rritjen e
shpejtësisë së CO2-MK mund t’i atribohet efektit të kanalizimit [1][11][69].
Nga krahasimi i përqëndrimit të karotenoideve të ekstraktuar me CO2-MK, sasisë së
ekstraktit dhe sasisë së CO2 të përdorur gjatë procesit, mund të arrihet në konkluzionin se
sasia më e madhe e karotenoideve ekstraktohet në një shpejtësi konstante të kohës së
transferimit të masës [85].
Procesi i ekstraktimit të kryer në densitete shumë të ulta të CO2 (0.25 g/mL) jep
rendimente shumë të ulëta të karotenoideve. Ekstraktimi në densitete të larta çon në
marrjen e ekstrakteve të pasuara me karotenoide të ndryshme [8].
Kur shpejtësia e rrjedhjes së CO2-MK rritet, CO2-MK rrjedh përmes mostrës me shpejtësi
të madhe dhe në vend që të difuzojë përmes mostrës, ai rrjedh anash mostrës nëpërmjet
kanaleve, duke limituar kontaktin e matricës me CO2-MK, i cili është shumë i nevojshëm
për ekstraktimin e likopenit. Efekti i shpejtësisë së rrjedhjes së CO2-MK në ektraktimin e
likopenit lidhet ngushtë me kohën e kontaktit. Koha e kontaktit është koha që CO2-MK
qëndron në enën e ekstraktimit kur rrjedh nëpër të. Për një vlerë e ulët të shpejtësisë së
rrjedhjes dhe vëllim të madh të enës së ekstraktimit, koha e kontaktit është shumë e
shkurtër. Kur koha e kontaktit është shumë e madhe,kjo lejon që CO2-MK të mbetet në
enën e ekstraktimit për një periudhë të gjatë, duke lejuar atë që të mbetet në kontakt dhe
të difuzojë përmes poreve të matricës së mostrës, duke çuar në një rezultat më të lartë të
rendimentit të ekstraktimit të likopenit [5][11][69].
Koha e ekstraktimit, e cila është koha totale e nevojshme që ekstraktimi me CO2-MK të
zhvillohet, përbën një parametër i rëndësishëm, e cila duhet të optimizohet për të rritur
rendimentin optimal të ekstraktimit të likopenit [3][12]. Ajo është e rëndësishme për tu
siguruar që është kryer ekstraktimi i plotë i likopenit me CO2-MK.
Rritja e kohës së ekstraktimit në përgjithësi çon në një ekstraktim më të plotë të likopenit,
por koha e gjatë e ekstraktimit mund të sjellë degradim dhe izomerizim të likopenit si
rrjedhim të temperaturës së lartë. Eksperimentet e kryera në kohët 1, 2, 3 orë treguan se
rendimenti më i lartë u arrit pas 2 orësh ekstraktim.
Ekstraktimi prej 1 ore mund të mos mjaftojë për të marrë rendimentin maksimal të
karotenoideve, ndërsa një kohë prej 3 orësh mund të rrisë dukurinë e degradimit duke
çuar në një rendiment më të ulët të likopenit [1][5][8]. Kohëzgjatja dhe intesiteti i
procesit termik janë të lidhura drejtpërdrejt me shkallën e isomerizimit dhe degradimit të
komponimeve të dëshiruara.
Për të minimizuar efektin e degradimit, është e këshillueshme reduktimi i kohës së
ekstraktimit sa më shumë të jetë e mundur [8]. Për më tepër, optimizimi i kushteve të
ekstraktimit kundrejt një kohe të shkurtër të ekstraktimit me rendiment maksimal është
idealja nga pikëpamja e cilësisë dhe kostës së procesit. Kjo mund të optimizohet duke
ndryshuar madhësinë e grimcave, kohën dinamike të ekstraktimit, temperaturën,
presionin dhe parametra të tjerë që ndikojnë në tretshmërinë e tretësirës dhe rendimentin
përfundimtar të ekstraktimit. Bazuar në kombinimin e efektit të presionit, temperaturës,
kohës së ekstraktimit dhe bashkëtretësit në tretshmëri dhe rendiment të ekstraktimit, koha
e ekstraktimit ulet me rritjen e presionit dhe temperaturës [86].Reduktimi i kohës së
ekstraktimit mund të reduktojë gjithashtu dhe energjinë, e cila është e rëndësishme nga
pikëpamja e kostos [5][67].
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Tabela 2.9:
Shpejtësia e rrjedhjes, koha e ekstraktimit dhe sasia e materialit bimor të përdorur në
studime të ndryshme gjatë ekstraktimit të likopenit me dioksid karboni në gjendje
mbikritike
Autorët

Shpejtësia e rrjedhjes

Koha e esktraktimit

Sasia

Baysal dhe etj.
(2000)

33.33, 66.67, 133.33
g/ml

60, 120, 180 min

53 g

Cadoni dhe etj.
(2000)

500 mL/min

30 min

2.5 g

Da la Fuente
dhe etj. (2006)

----

720 min periudhe
ekuilibri

0.2 g

Nobre dhe etj.
(2009)

0.26, 0.59, 1.05 g/min

----

1.5 g

Egydio dhe etj.
(2010)

0.85, 1.7 g/min

180, 360 min

15 g

Gomez-Prieto
dhe etj. (2003)

4 mL/min

30 min

0.5 g

Ollankento dhe
etj. (2001)

1.5 mL/min

5, 12, 19, 26, 38, 50, 62,
79 min

0.3 g

2.5-15 mL/min

20 min

3g

13.2, 22.5 mL/min

----

40-50 g

1.5 mL/min

90 min

5g

Topal dhe etj.
(2006)
Vagi dhe etj.
(2007)

1.5-4.5 mL/min

330 min

----

----

----

1000 g

Vasopollo dhe
etj. (2004)

133.33-333.33 g/min

120-480 min

3000 g

Yi dhe
(2009)

1.0, 1.5, 2.0 mL/min

90 min

----

Rozzi dhe etj.
(2002)
Sabio dhe etj.
(2003)
Shi dhe etj.
(2009)
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2.2.6. Biovlefshmëria e likopenit për njeriun
Historikisht karotenoidet kanë qenë të njohur për vetinë të tyre të dobishme për shëndetin
e njeriut. Tashmë, roli i biologjik i tyre në ndalimin dhe ndoshta në trajtimin e
sëmundjeve kronike është studiuar dhe kuptuar. Ndër vetitë më të studiuara tek
karotenoidet është vetia antioksidative, por dhe një sërë vetish të tjera si aktiviteti i provitaminës A, aktiviteti imun, endokrin dhe metabolik etj, të cilët janë nën studim të
kujdeshëm shkencor. Fusha të reja të kërkimit përfshijnë biovleshmërinë, metabolizmin,
mekanizmin e veprimit dhe sigurinë. Studimet epidemiologjike dhe të tjera të popullsisë
kanë treguar rolin e rëndësishëm të tyre fitokimik në parandalimin e sëmundjeve.
Trupi i njeriut nuk sintetizon karotenoide, duke bërë që dietet ushqimore të jenë burimi i
vetem për këto komponime në gjak dhe inde. Të paktën 85% e likopenit të marrë nga
dieta ushqimore vjen nga fruti i domates dhe produkteve me bazë domate, ndërsa pjesa
tjetër merret nga frutat e tjerë, siç është shalqiri, guava [87]. Absorbimi i likopenit nga
burimet ushqimore ndikohet nga një sërë faktorësh që përfshin sasinë e likopenit në
ushqim, natyrën e ushqimit në të cilën likopeni është i lidhur, forma fizike ose vendosja e
likopenit brenda në matricë, përmasat e materialit që përmban likopenin, bashkëveprimi
me karotenoidet e tjera, temperatura e gatimit, prania e lipideve ose komponime të
tretshme në lipide etj [88-90]. Në përgjithësi, 10-30% e likopenit të marrë nga baza
ushqimore absorbohet nga njeriu [90]. Ai absorbohet pothuajse në mënyrë të barabartë
nga burime të ndryshme të likopenit duke përfshirë salcë domate, lëng domate, etj [91].
Likopeni i absorbuar shpërndahet në të gjithë trupin nëpërmjet sistemit të qakullimit. Në
plazmën e njeriut, likopeni ndodhen në raportin 50/50 të përzierjes së izomereve cis dhe
trans. Në mesin e izomereve gjeometrikë, izomerët cis (5-cis, 9-cis, 13-cis dhe 15-cis)
absorbohen më mirë nga trupi i njeriut në krahasim me të gjithë format e izomerëve trans
[90]. Kjo mund të vijë si rrjedhim i tretshmërisë më të lartë të izomerëve cis në micelat e
përziera ose si rrjedhim i tendecës më të ulët që kanë izomerët cis për të agreguar. Cisizomerë kanë më pak të ngjarë të kristalizojnë, treten në mënyrë më efikase në tretësirat
lipofilike dhe janë më të gatshme për tu trasportuar brenda qelizave ose matricave indore.
Përbërja dhe struktura e ushqimit ka një rol të rëndësishëm në bioaktivitetin e likopenit.
Karakteristikat e ushqimit mund të ndikojnë në çlirimin e likopenit nga indet e matricës
së domates. Praktika të tilla si gatimi ose grirja mund të rrisin bioaktivitetin nga prishja
fizike ose zbutja e mureve qelizore të bimës dhe nga prishja e komplekseve likopenproteinë [92].
Likopeni në domatet e freskëta është më pak bioaktiv se produktet e domates të trajtuara
me ngrohje. Përqëndrimi i serumit të likopenit është me të vërtetë më i madh pas
konsumit të domates me bazë ushqimore të përpunuar në të ngrohtë, se pas konsumit të
domates së freskët, të papërpunuar [93]. Stahl dhe Sies vërejnë se 20-30% e likopenit
ekziston në formën e izomerit cis, kur domatet nxehen për 1 orë në temperaturën 100 oC.
Vëzhgimet e mësipërme mund t’i atribuohen një disponueshmërie më të ulët të likopenit
nga materiali i papërpunuar, ku ai mund të jetë i lidhur në matricë. Proceset termike
(përshirë dhe gatimin) dhe proceset mekanike (bluarja dhe homogjenizimi) janë mënyra
të leverdishme për të pasuruar bioaktivitetin nga prishja e strukturave të mureve qelizore,
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nga prishja e mebranës së kromoplastit tërësisë qelizore duke përmirësuar ekstraktimin e
likopenit.
Bioaktiviteti i likopenit në ushqimet me bazë domate kundrejt domateve të freskëta rritet
akoma më shumë kur likopeni konsumohet me vaj. Në studimet nga Stahl dhe Sies,
injektimi i lëngut të domates të gatuar në prani të vajit çonte në një rritje prej 2-fish apo
3-fish të përqëndrimit në serum të likopenit pas një dite të injektimit. Në mënyrë
ekuivalente konsumimi i lëngut të domates të patrajtuar termikisht dhe vaj nuk shkakton
asnjë rritje të nivelit përqëndrimit të plazmës së likopenit. Kjo tregon se paratrajtimi
termik dhe në vaj janë të dobishëm për ekstraktimin e likopenit në fazën lipofilike.
Tretshmëria e likopenit në matricën lipofilike pritet të rrisë ndjeshëm disponueshmërinë
dhe bioaktivitetin e saj. Sidoqoftë, një reaktivitet i lartë gjithashtu e bën likopenin më të
prekshëm ndaj faktorëve si oksgjeni, temperatura dhe ndërveprimi me pjesët e tjera të
ushqimit.
2.2.6.1. Roli i likopenit në shëndetin e njeriut
Ka pasur nje interes në rritje në lidhje me rolin e likopenit në parandalimin e një sërë
sëmundjesh tek njerëzit, duke përfshirë disa llojesh kancerash dhe sëmundje
kardiovaskulare.
Përqëndrime të likopenit të pranishëm në organet të trupit të njeriut paraqiten në tabelën
2.10.
Tabela 2.10: Niveli i likopenit në organet e njeriut
Organet
Gjëndra mbiveshkore

Likopeni (nmol/g peshë e lagët)
1.90-21.60

Kraharor

0.78

Zorrë

0.31

Veshka

0.15-0.62

Mëlçia

1.28-5.72

Mushkëri

0.22-0.57

Vezore

0.3

Pankreas

0.7

Prostatë

0.8

Stomak

0.2

Lëkurë

0.42
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Sygjerimet e fundit se konsumimi i ushqimeve të pasura me likopen mund të zvogëlojë
rrezikun e sëmundjeve të tilla ka bërë që të kemi studime të hollsishme të nivelit të
likopenit në ushqime dhe të natyrës së lidhjes midis likopenit dietik dhe fillimin e disa
sëmundjeve të caktuara [82].
Edhe pse nuk ka aktivitet të provitaminës A, likopeni mund të funksionojë si antioksidant
dhe sepse lidh në mënyrë më efikase oksigjenin singlet in vitro [54]. Në kushte të
përshtatshme, likopeni mund të funksionojë si antioksidant efektiv edhe në përqëndrime
të ulta in vivo, jo vetëm kundër O2- por edhe kundër peroksidimit të lipideve dhe
shkatërrimit në masë të radikalëve HO., të cilët përfshihen në disa sëmundje. Vetitë
antioksidative mund të kontribuojnë për të kufizuar rrezikun ndaj disa sëmundjeve [50].
Ai mund të sigurojë një shkallë të mbrotjes kundër kancerit të prostatës, gjirit, mitrës,
mushkërive, etj [91][93].
2.2.6.2. Parandalimi i sëmundjeve kronike
Të dhënat që mbështetin se likopeni parandalon sëmundjet kronike vijnë nga studimet
epidemiologjike, si dhe nga kultivimi i indeve duke përdorur qeliza njerëzore
kancerogjene, studimet tek kafshët dhe gjithashtu të studimeve klinike te njerëzit [94-98].
Në të gjithë llojet të kancerit, më shumë e studiuar është roli i likopenit në kancerin të
prostatës. Një marrëdhënie e anasjelltë midis kosumimit të likopenit dhe rrezikut të
kancerit të prostatës është shfaqur për herë të parë në një botim të vitit 1995 [99].
Studime të tjera kanë treguar se me rritjen e marrjes së likopenit ose të nivelit të likopenit
në gjak, rreziku nga kanceri është reduktuar në mënyrë ndjeshme [95][98][100]. Janë
kryer studime tek pacientët me kancer të prostatës për të parë gjendjen e nivelit oksidativ
dhe antioksidativ. Rezultatet kanë treguar ndryshime të ndjeshme te nivelit të
karotenoideve, oksidantëve dhe antigjeneve specifik të prostatës (ASP) në këto pacientë.
Gjithashtu u pa se nuk kishte ndryshime në nivelin e β-karotenit, luteinës, Vitaminave E
dhe A midis personave me kancer dhe njerëzve të shëndetshëm, ndërsa niveli i likopenit
është ulur në mënyrë të ndjeshme tek pacientët me kancer. Siç pritej niveli i ASP është
rritur në mënyrë të ndjeshme tek personat me kancer, të cilët kanë dhe nivel të lartë të
lipideve dhe proteinave të oksiduara që tregon për një nivel të lartë oksidimi tek pacientët
me kancer. Gjithashtu niveli i ASP lidhet në mënyrë të anasjelltë me nivelin të likopenit
[98].
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PJESA EKSPERIMENTALE
KAPITULLI III. METODAT INSTRUMENTALE DHE PROCEDURAT
EKSPERIMENTALE

3.1. Metodikat dhe aparaturat e përdorura
3.1.1. Mjete dhe reagentë
Aparaturat dhe reagentët të përdorura gjatë këtij studimi janë përmbledhur në tabelën e
mëposhtme:
Tabela 3.1: Reagentët dhe aparaturat të përdorura
Reagentët

Marka

Standart likopeni

Sigma-Aldrich

Standart β-karoteni

Sigma-Aldrich

Standart i brendshëm β-Apo-8’-karotenonal

Sigma-Aldrich

Dioksid karboni me një pastëri 995 g/kg

GTS

Tetrahidrofuran (për HPLC)

Fluka

Acid linoleik

Merck

Acid stearik

Merck

n-Hekzan

Fluka

Diklormetan

Fluka

Etanol

Fluka

Vaj ulliri

Prodhim vëndi

Metanol (për HPLC)

Fluka

Dietil eter

Merck

HPLC-UV

Agilent 1260 Infinity

Peshore analitike

Bell-Engineering

Avullues rotativ

Heidolph Laborota 4010

Grirës
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3.2. Përcaktimi i lagështirës së mostrës së domates
3.2.1. Përcaktimi i lagështirës së mostrës së domates me adsorbim gazi
Përmbatja e lagështirës në mostrën e domates matet në aparatin e adsorbimit të gazeve në
vakum [101] duke e tharë në furrën me termoçift në 1500C për 2 orë (e paraqitur
skematikisht në figurën 3.1). Si fillim merret ampula e mostrës dhe lihet të evakuohet në
temperaturë ambienti për 50 minuta nga gazet e pranishëm në të. Pas kësaj ampula
peshohet e evakuuar në një peshore analitike me saktësi 0.1mg. Peshohen rreth 10 g
mostër domatje dhe vendoset në ampulë. Vendoset në ampulë pak lesh xhami të peshuar
paraprakisht në mënyrë që kur të krijohet vakum në enë për degazimin e mostrës, ajo të
mos thithet prej tij, përndryshe mostra mund të shpërndahet në pjesët e tjera të aparaturës
duke sjellë si rezultat adsorbim edhe jashtë enës së mostrës e për rrjedhojë pasaktësi në
matje. Mostrën lihet për degazim në temperaturë ambienti për rreth 2 orë dhe më pas
vendoset në furrën me termoçift për tu tharë. Gradimi i furrës bëhet gradualisht nga 50–
1500C dhe mostra lihet për 2 orë të degazohej. Për leximin e temperaturës së furrës u
përdor një aparaturë digitale e firmës “Greisinger” me një saktësi 0.1 K e pajisur me një
termoçift që futej brenda në furrë. Matjet e vakumit të thellë u kryen me një sensor të
llojit Piran, që ishte montuar në tubin prej gome që lidh pompën e vakumit me
rezervuarin e gazit. Presioni i vakumit për mostrën e domates arriti deri në 0.082 mbar.
Pas 2 orësh ndërpritet procesi i degazimit dhe pasi ftohet ampula peshohet në peshore
analitike me saktësi 0.1 mg. Me diferencë peshash gjendet se sa mostër domate ka mbetur
në ampulë pas tharjes.

Figura 3.1: Paraqitja skematike e aparatit të adsorbimit të gazit
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3.3. Ekstraktimi i likopenit dhe β-karotenit nga tuli dhe cipa e domates
3.3.1. Ekstraktimi me n-hekzan
Ekstraktimi me n-hekzan kryhet në aparatin Sokslet, siç është paraqitur në figurën 3.2.
Peshohen rreth 20 gr mostër domate të tharë (cipë ose tul), me saktësi 0.1 mg. Materiali
bimor vendoset në gëzhojën brenda enës Sokslet prej qelqi të ekstraktimit e cila vihet mbi
një balon 500 ml, të peshuar paraprakisht me saktësi 0.1 mg, ku shtohen rreth 250 ml nhekzan. Mostra e domates mbulohet për të mënjanuar migrimin e materialit të ngurtë
gjatë procesit. Procesi i ekstraktimit vazhdon për rreth 4 orë, derisa tretësi të dalë pa
ngjyrë. Gjatë ekstraktimit aparati Sokslet mbulohet me letër alumini për të parandaluar
shpërbashkimin e karotenoideve, sidomos të likopenit. Pas përfundimit të esktraktimit,
tretësi avullohet në avullues rotativ. Pasi ftohet në temperaturën e dhomës peshohet
baloni me masën e ekstraktuar të tharë. Masa e tharë tretet në THF dhe ruhet në shishe të
errët në -20oC dhe do të përdoret për analizën në HPLC.

Figura 3.2: Aparatura Sokslet për kryerjen e procesit të ekstraktimit të mostrës së
domates me n-hekzan dhe diklormetan
3.3.2. Ekstraktimi me diklormetan
Ekstraktimi me diklormetan kryhet në aparatin Sokslet, siç është paraqitur në figurën 3.2.
Peshohen rreth 2 gr mostër domate të tharë (cipë ose tul), me saktësi 0.1 mg. Materiali
bimor vendoset në gëzhojën brenda enës prej qelqi të ekstraktimit e cila vihet mbi një
balon 500 ml, të peshuar paraprakisht me saktësi 0.1 mg, ku shtohen rreth 250 ml
diklormetan. Procesi i ekstraktimit vazhdon për rreth 4 orë, derisa tretësi të dalë pa
ngjyrë. Gjatë ekstraktimit aparati Sokslet mbulohet me letër alumini për të parandaluar
Dafina Karaj

42

STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E
EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT

shpërbashkimin e karotenoideve, sidomos të likopenit. Pas përfundimit të ekstraktimit,
tretësi avullohet në avullues rotativ. Pasi ftohet në temperaturën e dhomës peshohet
baloni me masën e ekstraktuar të tharë. Masa e tharë tretet në THF dhe ruhet në shishe të
errët në -20oC dhe do të përdoret për analizën në HPLC.
3.3.3. Ekstraktimi me CO2 pranë kritik
Përdorimi i lëngjeve pranë kritikë dhe gjithashtu i lëngjeve me presion avulli më të lartë
se presioni normal i ekstraktantëve ka hapur një hapësirë të re në shkencën e ndarjes.
Përpjekja për ekstraktimin e produkteve natyrale nëpërmjet CO2 ka sjellë në literaturë
shembuj për bimë të ndryshme. Sidoqoftë, këto janë akoma mundësi premtuese për
aplikimin (zbatimin) e procesit të ekstraktimit në presione të lartë të materialeve natyrore
ose farmaceutike dhe bimëve aromatike. Proceset e zakonshëm si: distilimi, ekstraktimi
me tretës etj, shpesh kërkojnë hapa plotësues p.sh ndarjen ekstraktuesit ose një energji
konsumimi të lartë (p.sh distilimi me avull uji) dhe janë zakonisht inferior përsa i përket
selektivitetit të CO2. Përsa i përket selektivitetit ekstraktimi me CO2 të lëngët ai është më
i favorshëm se sa ekstraktimi me CO2 mbikritik. Punimi në temperatura të ulta është një
avantazh për ndarjen e materialeve termikisht të paqëndrueshme.
3.3.4. Autoklava dhe pajisjet prej qelqi
Ekstraktimet me CO2 të lëngët janë kryer në autoklavën e paraqitur skematikisht në
figurën 3.3, brenda se cilës është vendosur një aparat tip Sokslet. Autoklava është variant
i përmirësuar nga H. Lentz, 1988, In-HO-Ch, (2001), H. Lentz (1989), W. G. Jennings et
al. (1980), e cila konsiston në kontrollin vizual të aparaturës Sokslet brenda saj,
nëpërmjet një dritare qelqi në kapakun e sipërm [102]. Pjesa e presionit të lartë në aparat
ështe cilindrike (i.d 63mm, o.d 80mm, lartësia e cilindrit 300mm, vëllimi 750cm3) prej
materiali çelik i pandryshkur me mbyllje nga poshtë dhe sipër. Në kapakun që mbyll
pjesën e sipërme është vendosur një dritare, e cila lejon vëzhgimin e kondesatit dhe
sifonit. Dritarja përbëhet nga safir sintetik (l 10mm, d 12mm) dhe izolohet nga një
gominë (28x2mm). Kapaku i sipërm përmban gishtin ftohtës dhe dy tubat e presionit të
lartë që lidhen njëri me manometrin dhe tjetri me valvolën, e cila komandon ngarkimin
dhe shkarkimin e CO2. Autoklava është testuar të punojë deri në presion 300 atm.
Temperatura e punës së autoklavës varet nga materiali i gominave. Limiti për Perbunan
është 100°C, për Viton (jo rezistent ndaj NH3) është rreth 180°C dhe për Kalrez më
shumë se 200°C.
Aparati i ekstraktimit tip Sokslet është prej qelqi. Ai përbëhet nga një enë me sifon për
largimin periodik të ekstraktuesit nga ekstrakti dhe nga një enë qelqi ndarëse, që shërben
si rezervuar për avullimin e ekstraktuesit dhe për depozitimin e ekstraktit. Kjo enë duhet
të ketë një vëllim më të madh se vëllimi që sjell ekstraktuesi periodikisht nga sifoni.
Aparatura e plotë e ngritur për procesin e ekstraktimit me CO2 nën kritik paraqitet në
figurën e mëposhtme.

Dafina Karaj

43

STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E
EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT

Figura 3.3: Skema e aparatit për
ekstraktime me gaze nën presion

1. Ftohës
2. Manometër
3. Dritare
4. Rubinet
5. O-ring
6. Trupi i autoklavës
7. Kapaku i poshtëm
8. Gëzhoja
9. Gota me sifon
10. Gota për mbledhjen e
ekstraktit
A. Lëngu- Gazi ekstraktues CO2
B. Ekstrakti
C. Tretësira e ekstraktit
D. Materiali për ekstraktim

Mostra e domates (tul apo cipë) e pëdorur për ekstraktim thahen për 24 orë në termostat
në temperaturën 45oC deri në peshë konstante. Më pas bëhet bluarja në një mulli elektrik
dhe më pas sitja e tyre në një sitë me diametër 0.56 mm, duke marrë fraksionin nën 0.56
mm. Me materialin e bluar bimor vazhdohet më tej procesi i ekstraktimit.
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Materiali bimor vendoset në gëzhojën brenda enës prej qelqi të ekstraktimit. Mostra e
domates si dhe pika e takimit të sifonit mbulohen për të mënjanuar migrimin e materialit
të ngurtë gjatë procesit të ekstraktimit. Sasia e mostës së domates së marrë për secilin rast
është 10 g. Autoklava është mbushur me një sasi prej 230±10 g CO2 të lëngshëm të
përcaktuar eksperimentalisht. Sasia e ekstraktuesit kontrollohet nga peshimet e
autoklavës para dhe pas mbushjes me CO2. Autoklava duhet të ketë temperaturë pak më
të ulët se ajo e bombolës së CO2, në mënyrë që të shmanget një shtypje më e lartë e
avullit në autoklavë se sa në bombol.
Është punuar në zonën dyfazore pranë temperaturës kritike për dioksidin e karbonit (t k=
31.10C dhe Pk= 73.8 bar), në kushtet e ekuilibrit lëng-avull. Një rëndësi të veçantë ka
temperatura e qarkullimit të ftohësit etilen glikol, në ftohës e cila është mbajtur rreth
10oC për të gjitha proceset. Kështu lëngu i cili avullon në fundin e autoklavës, e cila është
e vendosur në një banjo uji, kondenson në refrigjerantin ftohës dhe pikon mbi materialin
që ekstraktohet. Kur gota me sifon mbushet me kondesat (ekstaktues dhe ekstrakt) ai
derdhet dhe kalon në enën e poshtme të qelqit, aty ku ekstraktuesi avullon përsëri dhe
vazhdohet kështu me rradhë sipas cikleve kohore të caktuara.
Nga vëzhgimi vizual i refrigjerantit ftohës dhe nga vrojtimi i pikave të kondesatit nga
dritarja e kapakut të autoklavës, përcaktohet koha e fillimit të procesit të ekstraktimit.
Gjithashtu nga sifoni vërehet dhe koha e nevojshme për mbushjen e gotës së sipërme me
sasinë e dioksidit të karbonit dhe në këtë mënyrë përcaktohet numri i cikleve të
nevojshëm për një ekstraktim të plotë. Ёshtë e rëndësishme që ndërprerja e procesit të
ekstraktimit të përputhet me momentin e derdhjes së kondesatit (ekstaktues dhe ekstrakt)
në enën e poshtme të qelqit, pra në fund të ciklit për të eleminuar mbetjen e ekstraktit në
gotën Sokslet.
Për zbrazjen e autoklavës është treguar kujdes i veçantë për uljen e ngadaltë të presionit, i
cili është në afërsi të presionit kritik për të mënjanuar shpërndarjen e materialit të ngurtë
si dhe ftohjen e shpejtë. Prandaj hapet me kujdes nga pak valvula në mënyrë që dioksidi i
karbonit mund të çlirohet gradualisht në ajër. Nxehtësia rezervë e autoklavës është e
mjaftueshme për kondensimin. Kur presioni është normalizuar hapet kapaku i autoklavës
dhe ena e qelqit nxirret jashtë. Në fund, pas çlirimit të ngadalshëm të CO2 jashtë nga
autoklava, gota ekstraktuese peshohet me dhe pa ekstrakt në të dhe në këtë mënyrë
përcaktohet masa e ekstraktit dhe rendimenti i ekstraktimit përcaktohet nga raporti i
masës së ekstraktit ndaj masës totale të materialit bimor.
Në mënyrë për të parandaluar dekompozimin dhe oksidimin e komponimeve të ekstraktit,
të gjithë ekstraktet treten në THF, kalohen në shishe qelqi të errët për të parandaluar
shpërbashkimin UV dhe ruhen në -20oC.
Ekstrakti i mbledhur analizohet në HPLC siç është përshkruar më poshtë.
3.3.5. Ndikimi i temperaturës në ekstraktimin me CO2 të lëngët pranë kritik
Për të parë ndikimin e temperaturës gjatë ekstraktimit me dioksid karboni në gjendje të
lëngët në kushtet e ekuilibrit lëng-avull të likopenit dhe β-karotenit nga cipa dhe tuli i
domates, eksperimenti është zhvilluar në dy temperatura të ndryshme, në 281 K (P=5.0
MPa) dhe 299 K (P=6.4 MPa). Në eksperimentin e parë temperatura e banjos është
mbajtur 293 K dhe në eksperimentin e dytë është 313 K.
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3.3.6. Ndikimi i modifikuesve në ekstraktimin me CO2 të lëngët pranë kritik
Gjithashtu është studiuar ndikimi i modifikuesve si etanol dhe vaj ulliri në ekstraktimin e
likopenit dhe β-karotenit nga cipa dhe tuli i domates. Në mostrën e domates është shtuar
një sasi prej 2% etanol dhe 2% vaj ulliri dhe kushtet e ekstraktimit janë të njëjtë si të
lartpërmendura në temperaturën 299 K.

3.4. Analiza me HPLC
Identifikimi dhe përcaktimi sasior i likopenit dhe β-karotenit janë analizuar me
kromatografinë e lëngët me performancë të lartë (HPLC) të tipit Agilent 2011, lidhur me
kolonën Eklipse C18 (3.5μm, 3x150mm) dhe me dektetor DAD. Është përzjedhur
metodika e raportuar nga Vasopollo [12] ku si fazë e lëvizshme është përdorur përzierja
metanol, THF dhe ujë në raportin 67:27:6, me shpejtësi rrjedhje 1.5 ml/min. Sasia e
mostrës së injektuar është 20 μL. Matjet janë kryer në gjatësi vale prej 475nm. Piqet të
trans-likopenit dhe β-karotenit janë identifikuar nga përdorimi i standarteve të tyre.
Identifikimi i pikut cis-likopeni që vjen menjëherë pas trans-likopeni bazohet në
rezultatet e raportuara nga Topal ku një metodë e njëjtë HPLC është përdorur për ndarjen
e karotenoideve [3].

Figurë 3.4: Aparatura HPLC-DAD e përdorur gjatë analizës së ekstraktit të mostrës së
domates
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Figurë 3.5: Kromatograma për standartin miks 7.5 ppm të likopenit dhe β-karotenit
Nga kromatograma e marrë pas injektimit të standartit mix 7.5 në HPLC shihen dy piqe
të substancave likopen dhe β-karoten, ku piku me kohë dalje 7.57 min identifikohet si
piku i likopenit pas injektimit vetëm të standartit të likopenit dhe piku me kohë të daljes
10.75 min, si piku i β-karotenit pas injektimit vetëm të standartit të β-karotenit.
Ndërsa kromatograma e marrë nga analiza me HPLC të ekstraktit të tulit dhe cipës së
domates në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik paraqitet si më poshtë:

Figurë 3.6: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik

Figurë 3.7: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik
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Nga kromatogramat shihen se përveç trans-likopenit, cis-likopenit dhe β-karotenit janë
ekstraktuar dhe një sërë komponimesh të tjera, por për shkak të mungesës së tretësirave të
tjera standarte, identifikimi dhe përcaktimi i tyre sasior është i pamundur.

3.5. Kinetika e ekstraktimit të likopenit dhe β-karotenit me CO2 të
lëngët pranë kritik, në prani në acidit oleik
Gjatë ekstraktimit të karotenoideve nga mostra e domates (cipë ose tul), CO2 në gjendje
të lëngët pranë kritik shihet një selektivitet më i lartë ndaj β-karotenit se likopeni, edhe
pse ky i fundit ndodhet në një sasi shumë herë me të madhe në mostrën e domates. Ky
selektivitet mund të vijë si rrjedhim i strukturave të veçanta që kanë këto dy karotenoide,
matricës së mostrës së domates ose për shkak të temperaturës së ulët të ekstraktimit [102103].
Shtimi i vajit të ullirit si modifikues rrit sasinë e ekstraktuar të likopenit dhe ul atë të βkarotenit nga mostra e domates (tul ose cipë), kur përdorim si tretës CO2 i lëngët në
kushtet e ekuilibrit lëng-avull [103]. Ndikimi i vajit të ullirit në sasitë e ekstraktuara të
karotenoideve ka bërë që të studiohet në veçanti përbërësit e tij për të përcaktuar më saktë
se cila janë ato komponime që sjellin këtë ndryshim. Acidet yndyrore të vajit të ullirit
janë studiuar si një ndër përgjegjësit për fenomenin e uljes së sasisë së β-karotenit dhe
rritjes së sasisë së likopenit të ekstraktuar. Fillimisht është përcaktuar tretshmëria e këtyre
acideve në dioksid karboni të lëngët. Nga përcaktimi i tretshmërisë së acideve yndyrore,
rezulton se acidi oleik ka tretshmërinë më të lartë.
Është studiuar kinetika e ekstraktimit të likopenit dhe β-karotenit nga mostra e domates
në intervale prej 3 orës me dioksid karboni të lëngët. Ndikimi i modifikuesit është parë
duke ekstraktuar përsëri mostrën e domates në intervale kohore prej 3 orësh me dioksid
karboni të lëngët, por në prani të modifikuesit, si acidi oleik.
Acidet yndyrore të vajit të ullirit janë studiuar si një ndër përgjegjësit për fenomenin të
uljes së sasisë së β-karotenit dhe rritjes së sasisë së likopenit të ekstraktuar.
3.5.1. Përcaktimi i tretshmërisë së acideve yndyrore në CO2 të lëngët pranë kritik
Njohuritë për tretshmërinë e acideve yndyrore të vajit të ullirit është shumë i rëndësishëm
për të kuptuar efektin e vajit të ullirit në procesin e ekstraktimit. Është e rëndësishme që
të përcaktojmë saktë sasinë e acidit që duhet të shtojmë gjatë ekstraktimit të likopenit dhe
β-karotenit me dioksid karboni të lëngët në kushtet e ekuilibrit lëng-avull.
Është kryer përcaktimi i tretshmërisë të acideve të pastër si acidi oleik (C18:1), stearik
(C18:0) dhe acidi palmitik (C16:0) në fazën e lëngët të CO2 pranë kritikut. Sasia e
acideve yndyrore të tretura në fazën e lëngët është përcaktuar gravimetrikisht, si
diference e masës së acidit para dhe pas tretjes. Në një ene të vogël kimike shtohet një
sasi e caktuar acidi yndyror të peshuar me saktësi deri në 0.1 mg dhe mbulohet pjesa e
sipërme për të mos lejuar derdhjen e tij. Gota e mbuluar me acid yndyror peshohet para
procesit të përcaktimit të tretshmërisë dhe pas përfundimit të tij. Ena vendoset në fund të
autoklavës së bashku me përzierësin magnetik dhe mbushet me dioksid karboni të lëngët
duke bërë të mundur përcaktimin e tretshmërisë të këtyre acideve në kushtet e ekuilibrit
lëng-avull. Sasia totale e CO2 të marrë është 230 g.
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Matjet janë kryer në autoklavën e tipit Jennings, në tre temperatura të ndryshme: 293 K,
298 K, 300 K.
3.5.2. Kinetika e ekstraktimit të likopenit dhe β-karotenit nga tuli i domates me CO2
të lëngët pranë kritik
Kinetika e ekstraktimit të likopenit dhe β-karotenit nga tuli i domates me CO2 të lëngët
pranë kritik është studiuar në mungesë dhe prani të acidit oleik. Përzgjedhja e acidit oleik
si modifikues bazohet në tretshmërinë më të lartë që ka ky acid në dioksid karboni të
lëngët në kushtet e ekulilibrit lëng-avull në krahasim nga dy acidet e tjera yndyrore,
përbërëse të vajit të ullirit.
Eksperimenti është zhvilluar në autoklavën e tipit Jennings në bazë të parimit Sokslet me
dhe pa modifikues në 299 K dhe presion 6.4 MPa, duke përdorur dioksidin e karbonit të
lëngët si tretës, në kushtet e ekuilibrit lëng-avull.
Kinetika e ekstraktimit dhe përmbatja e likopenit dhe β-karotenit në ekstrakt është
përcaktuar pas 0.5, 1, 3, çdo 3 orë, deri në 42 orë të ekstraktimit si në prani dhe në
mungesë të modifikuesit.
Sasia e mostrës së marrë është 30 g tul domatje të tharë në diell dhe bluar. Për bluarje
është përdorur një mulli elektrik, në të cilën mostra e marrë për analizë është e përbërë
64% me grimca me përmasa më të mëdha se 1mm dhe 36% më të vogël se 1mm.
Përzgjidhet një mostër e tillë me këto përmasa për të vënë në dukje rolin e modifikuesit
në rritjen e sasisë së substancave të ekstraktuara.
Kur ekstraktimi kryhet në prani të modifikuesit, në mostrën e tulit të domates shtohet
sasia prej rreth 1 g acid oleik (3.3% në peshë) në çdo ekstraktim të kryer.
3.5.3. Kinetika e ekstraktimit të likopenit dhe β-karotenit nga cipa e domates me
CO2 të lëngët pranë kritik
Eksperimenti është zhvilluar në autoklavën e tipit Jennings në bazë të parimit Sokslet me
dhe pa modifikues në 299 K dhe presion 6.4 MPa, duke përdorur dioksidin e karbonit të
lëngët si tretës.
Kinetika e ekstraktimit dhe përmbatja e likopenit dhe β-karotenit në ekstrakt është
përcaktuar pas 0.5, 1, 3, çdo 3 orë, deri në 30 orë të ekstraktimit si në prani dhe në
mungesë së modifikuesit.
Sasia e mostrës së marrë është 30 g cipë domate të tharë në diell dhe bluar. Për bluarje
është përdorur një mulli elektrik, në të cilën mostra e marrë për analizë është e përbërë
34% me grimca me përmasa më të mëdha se 1mm dhe 66% më të vogël se 1mm.
Përzgjidhet një mostër e tillë për të vënë në pah rolin e modifikuesit në rritjen e sasisë së
substancave të ekstraktuar.
Kur ekstraktimi kryhet në prani të modifikuesit, në mostrën e tulit të domates shtohet
sasia prej rreth 1 g acid oleik (3.3% në peshë) në çdo ekstraktim të kryer.
3.5.4. Analiza me HPLC
Identifikimi dhe përcaktimi sasior i likopenit dhe β-karotenit është kryer me anë të
kromatografisë së lëngët me performancë të lartë (HPLC) të tipit Agilent 1260, lidhur me
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një kolonë Eklipse C18 (3.5μm, 3x150 mm) dhe detektorin (DAD). Përdorimi i standartit
të brendshëm β-Apo-8’-karotenal për përcaktimin sasior të dy karotenoideve sjell një
modifikim të metodikës së Vasopollos. Përdoren të njëjtë eluentë, por ndryshohet raporti
i tyre në minutat e para. Raporti i përzierjes së metanolit, THF dhe ujit është 84:10:6 në 5
min e para të analizës dhe shpejtësi rrjedhje 1.0 ml/min, por më pas ky raport bëhet
67:27:6, me shpejtësi rrjedhje 1.5 ml/min. Sasia e mostrës së injektuar është 20 μL. Piqet
të trans-likopenit dhe β-karotenit janë identifikuar nga krahasimi i kohës së daljes së
standarteve të tyre përkatëse (përkatësisht 11.3 min dhe 13.34 min). Identifikimi i pikut
cis-likopeni që vjen menjëherë pas trans-likopeni, bazohet në rezultatet e raportuara nga
Topal [3] ku një metodë e njëjtë HPLC është përdorur për ndarjen e karotenoideve. Në të
gjithë rastet β-apo-8’-karotenal (6.0 min) është përdorur si standart i brendshëm dhe
matjet janë kryer në 475 nm. Përmbatja sasiore e likopenit dhe β-karotenit në ekstrakt
janë përcaktuar në bazë të krahasimit të sipërfaqes së pikut të këtyre substancave me
standartet e tyre përkatëse dhe sipërfaqeve të standartit të brendshëm.
Më poshtë paraqitet kromatograma e tretësirave standarte 5 ppm të tre standarteve
përkatëse, për të kryer identifikimin dhe përcaktimin sasior të likopenit dhe β-karotenit
gjatë ekstraktimit të mostrës së domates me CO2 të lëngët.

Figurë 3.8: Kromatograma e tretësirës standarte mikse 5 ppm të likopenit, β-karotenit
dhe β-Apo-8’-karotenal
Kromatograma e marrë gjatë analizës me HPLC të ekstraktit të tulit të domates të
ekstraktuar me dioksid karboni të lëngët në mungesë së acidit oleik paraqitet më poshtë:

Figurë 3.9: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 30 orë

Dafina Karaj

50

STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E
EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT

Kromatograma e analizës me HPLC të ekstraktit të tulit të domates në prani të acidit
oleik paraqitet më poshtë:

Figurë 3.10: Kromatograma e ekstrakteve të tulit të domates të përftuara nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik për 30 orë në prani të acidit oleik
Kromatogramat për ekstraktimin e cipës së domates në mungesë të acidit oleik janë
paraqitur në figurën 3.11.

Figurë 3.11: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 18 orë
Nga analiza me HPLC të ekstraktit të marrë nga ekstraktimi i cipës së domates në prani të
acidit oleik si modifikues është marrë kromatograma e mëposhtme.

Figurë 3.12: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 18 orë në prani të acidit oleik
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3.6. Përcaktimi i tretshmërisë aparente të karotenoideve nga mostra e
domates në CO2
Përcaktimi i tretshmërisë aparente i karotenoideve nga mostra e domates në dioksid
karboni pranë dhe mbikritik është kryer në kushtet e ekuilibrit statik.
Eksperimentet janë kryer në qelizën e presioneve të larta, e paraqitur në figurën 3.13, e
cila është e përbërë nga ena cilindrike prej çeliku (diametri i jashtëm 50 mm; diametri i
brendshëm 25 mm; vëllimi max 100 cm3; DIN-Werkstoffnummer 1.4571) me dritare prej
qelqi dhe piston të lëvizshëm. Pistoni bën ndarjen e përmbatjes së brendshme nga
presioni mesatar, e cila përdoret për të lëvizur pistonin që të arrihet presioni i dëshiruar në
autoklavë. Si te dritarja dhe te pistoni janë vendosur O-ring (Perbunan). Dritarja lejon
vëzhgimin e sjelljes fazore të përbërjes. Aparatura është e lidhur me aparatin e
refrigjerantit, të mbushur me etilen glikol, që shërben për arritjen e temperaturës së
dëshiruar të përbërjes.

Figura 3.13: Skema e aparaturës të matjes së tretshmërisë së karotenoideve duke
përdorur dioksid karboni si tretës
Peshohen rreth 10 gr tul domatje me saktësi deri në 0.1 mg, të fraksionit 0.8-1 mm, në
gëzhojë dhe vendoset brenda në autoklavë. Për një përzierje më të mirë të përbërjes së
autoklavës përdoret një përzierës magnetik. Mbyllet autoklava me kujdes, duke u
siguruar që të mos kemi rredhje të gazit, vendoset temperatura e refrigjerantit në 0oC, në
mënyrë që e gjithë autoklava të mbushet fillimisht me dioksid karboni të lëngët e cila
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realizohet me anë të një bombule të vogël me CO2. Pas mbushjes me dioksid karboni të
lëngët, tretësira dërgohet në temperaturën dhe presionin e dëshiruar. Pas arritjes së kohës
së ekstraktimit, merret mostër me anë të autoklavës përkatëse. Autoklava e marrjes së
mostrës, peshohet fillimisht bosh me ajër me saktësi 0.1 mg, i largohet ajri me anë të
pompës në vakum, ripeshohet përsëri me saktësi deri në 0.1 mg dhe montohet në aparat
gati për të marrë mostër. Në momentin e marrjes së mostrës, ndalohet përzierja e
tretësirës dhe me anë të vizores gjejmë pozicionin zero të magnetit. Mbahet shënim si
vlerë dhe e shënojmë më l1, më pas vizorja lëvizet përpara me rreth 2 cm. Më pas hapet
pak valvula e shkarkimit dhe njëkohësisht lëvizet pistoni në mënyrë që të mos prishet
ekuilibri i vendosur. Mbushja do vazhdojë derisa magneti të shkojë drejt vlerës zero.
Mbyllet autoklava dhe vizorja lëvizet derisa të gjendet pozicioni zero i magnetit, vlera e
se cilës shënohet me l2. Autoklava e marrjes së mostrës së bashku me tretësirën peshohet
përsëri me saktësi deri në 0.1 mg. Ajo zhytet në azot të lëngët në mënyrë që të CO 2 të
kalojë në gjendje të ngurtë, e cila do sjellë veçimin e CO2 nga ekstrakti dhe më pas duke
e ngrohur autoklavë CO2 do sublimojë, por i veçuar nga pjesa e ekstraktit. Pas shkarkimit
të gjithë CO2 ripeshohet dhe një herë autoklava me saktësi deri në 0.1 mg.
Për të gjetur sasinë e vëllimit të dioksidit të karbonit të marrë, kemi:
V=πr2(l1-l2)
r = Rrezja e brendshme e pjesës cilindrike të autoklavës.
l1 = Pozicioni i vizores para marrjes së mostrës, kur magneti tregon pozicion zero.
l2 = Pozicioni i vizores pas marrjes së mostrës, kur magneti tregon pozicion zero.
Ndërsa densiteti i mostrës përcaktohet:

m=diferenca në peshë e autoklavës pas mbushjes dhe para mbushjes.
V= vëllimi i përcaktuar nga formula lartpërmendur.
Sasitë e likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar nga tretësi organik n-hekzan përbëjnë dhe
sasitë më të larta të ekstraktuar nga tretësit e tjerë, qofshin organik ose jo. Këto sasi janë
konsideruar si sasia totale e likopenit dhe β-karotenit të pranishëm në mostrën e domates
dhe janë përdorur për të llogaritur rendimentin në përqindje të likopenit dhe β-karotenit,
gjatë ekstraktimit me dioksid karboni pranë dhe mbikritik.
Përcaktimi i tretshmërisë aparente për likopenin dhe β-karotenin shprehet në μg/g CO2.
Sasia e dioksidit të karbonit i referohet sasisë së marrë në autoklavën për marrjen e
mostrës.
Për përcaktimin e rendimentit të ekstraktimit me CO2, fillimisht përcaktohet sasia e
karotenoideve e shprehur si μg karotenoid/ g mostër në të gjithë sasinë e dioksidit të
karbonit të marrë për analizë. Sasia e dioksidit të karbonit të marrë gjatë analizës
përcaktohet duke u nisur nga vëllimi i qelizës së presioneve të larta.
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Për të përcaktuar rendimentin në përqindje të sasisë së likopenit dhe β-karotenit të
ekstraktuar me dioksid karboni pranë dhe mbikritik, sasia e përcaktuar më lart pjestohet
me sasinë e karotenoideve të ekstraktuar me n-hekzan.
3.6.1. Përcaktimi i tretshmërisë aparente të karotenoideve në CO2 mbikritik
Është përcaktuar kinetika e tretshmërisë aparente të likopenit dhe β-karotenit nga mostra
e domates me dioksid karboni në gjendje mbikritike. Kushtet e punës në të cilën është
punuar paraqiten më poshtë.
Fuqia tretëse e fluidëve mbikritikë varet jashtëzakonisht nga densiteti. Densiteti i fluidëve
mbikritikë mund të ndryshohet lehtë duke ndryshuar temperaturën dhe presionin ose të
dy. Kushtet eksperimentale janë përzgjedhur në një interval të tillë ku si temperatura dhe
presioni mund të ndikojnë në mënyrë të ndjeshme në tretshmërinë e likopenit dhe βkarotenit.
Është punuar në dy temperatura të ndryshme 313 K dhe 378 K dhe për secilën
temperaturë janë kryer matjet në tre presione të ndryshme konkretisht: 22.5, 30, 37.5
MPa. Për secilën temperaturë dhe presion janë marrë mostra pas 1, 3, 6 dhe 24 orë
ekstraktimi të tulit të domates në kushtet e lartpërmendura.
Në mënyrë për të parandaluar dekompozimin dhe oksidimin e komponimeve të ekstraktit,
të gjithë mostrat janë tretur në dietileter, kalohen në një shishe qelqi të errët për të
parandaluar shpërbashkimin dhe ruhen në -20oC.
Ekstrakti i mbledhur analizohet me HPLC siç është përshkruar më lart.

Mbikritik

T=378 K

T=313 K

P=30 MPa

P=22.5 MPa

P=37.5 MPa

P=22.5 MPa

P=30 MPa

P=37.5 MPa

1 orë

3 orë

1 orë

3 orë

6 orë

24 orë

6 orë

24 orë

Figurë 3.14: Skema përmbledhëse e kushteve të punës me CO2 mbikritik
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3.6.2. Përcaktimi i tretshmërisë aparente të karotenoideve në CO2 pranë kritik
Është përcaktuar kinetika e tretshmërisë të likopenit dhe β-karotenit nga mostra e
domates me dioksid karboni në gjendje pranë kritike. Kushtet e punës në të cilën është
punuar janë paraqitur si më poshtë:
Temperatura në të gjithë rastet është mbajtur në vlerën 298 K dhe është punuar në dy
kushte të ndryshme fazore, në gjendjen e ekuilibrit lëng-avull në presionin 6.3 MPa në
gjendjen fazore lëng, konkretisht në 3 presione të ndryshme. Për secilin presion janë
marrë mostra pas 1, 3, 6 dhe 24 orë ekstraktim të tulit të domates me dioksid karboni.
Në mënyrë për të parandaluar dekompozimin dhe oksidimin e komponimeve të ekstraktit,
pas tretjes në dietileter, kalohet në një shishe qelqi të errët dhe ruhen ne -20oC.
Ekstrakti i mbledhur analizohet me HPLC siç është përshkruar më lartë.
Pranë kritik

T= 299K

Lëng

P=7 MPa

P=8.5 MPa

Ekuilibri lëng-avull

P=10 MPa

P=6.3 MPa

1 orë

3 orë

1 orë

3 orë

6 orë

24 orë

6 orë

24 orë

Figurë 3.15: Skema përmbledhëse e kushteve të punës me CO2 pranë kritik
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KAPITULLI IV. REZULTATET
4.1. Përcaktimi i lagështirës
Pas kryerjes së matjeve në aparatin e adsorbimeve të gazeve për përcaktimin e lagështirës
dhe nga diferenca e peshimeve, gjejmë sasinë e ujit të larguar në bazë së cilës llogaritet
përqindja e lagështirës në mostrën e domates.
Rezultatet e marra për përqindjen e lagështirës në mostrën e domates paraqiten në tabelën
e mëposhtme.
Tabelë 4.1: Përmbatja e lagështirës në mostrën e domates
Mostra domates

Përmbatja e lagështirës

Tul

21.25%

Cipë

16.1%

Shihet se tuli i domates ka lagështirë më të lartë, dyfishi i lagështirës së cipës.

4.2. Ndërtimi i lakores së kalibrimit
Sasia e likopenit dhe β-karotenit në ekstrakt përcaktohet nga krahasimi i sipërfaqeve të
piqeve të këtyre komponime me sipërfaqet e tretësirave standarte përkatëse.
Kromatograma përkatëse për tretësirën standarte mikse 7.5 ppm e përcaktuar në HPLC
sipas metodikës së Vasopollo është paraqitur më poshtë:

Figurë 4.1: Kromatograma për standartin miks 7.5 ppm të likopenit dhe β-karotenit
Kurbat kalibruese të standarteve është përgatitur me një seri përqëndrimesh nga 1 ppm ne
10 ppm, si për standartin e likopenit dhe atë të β-karotenit.
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Figura 4.2: Lakorja e kalibrimit për standartin e likopenit

Figura 4.3: Lakorja e kalibrimit për standartin e β-karotenit
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4.3. Ekstraktimi i tulit të domates me CO2 të lëngët pranë kritik
4.3.1. Rendimenti i tretësve organik
Sasia totale e ekstraktuar me tretësit n-hekzan dhe diklormetan janë paraqitur në tabelën e
mëposhtme:
Tabelë 4.2: Sasia e ekstraktit dhe rendimenti i ekstraktimit me tretës organik
Tretësi organik

Sasia e ekstraktuar (g)

Rendimenti

n-Hekzan

0.3427

1.71 %

Diklormetan

0.0938

4.68 %

Ekstraktimi me diklormetan jep dhe rendimentin më të lartë të ekstraktimit të likopenit
dhe β-karotenit në krahasim me tretësit e tjerë të përdorur.
Pas injektimit në HPLC merren kromatogramat përkatëse:

Figura 4.4: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të ekstraktuar me n-hekzan

Figura 4.5: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të ekstraktuar me diklormetan
Në bazë të lakores së kalibrimit të dy tretësirave standarte janë përcaktuar sasitë
përkatëse të likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar me tretës organik në tulin e domates
pas përcaktimit me HPLC.
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Tabelë 4.3: Sasia totale e likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar me tretës organik

Tretësi Organik
n-Hekzan
Diklormetan

Likopen
(μg/g mostër)

β-karoten
(μg/g mostër)

550
318

60
19

Sasitë e likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar nga tretësi organik n-hekzan përbëjnë dhe
sasitë më të larta të ekstraktuar nga tretësit e tjerë, qofshin ata organik ose jo. Këto sasi
janë konsideruar si sasia totale e likopenit dhe β-karotenit të pranishëm në tulin e domates
dhe janë përdorur për të llogaritur rikuperimin e karotenoideve nga tretësat e tjerë.
Tretësi diklormetan jep rendiment më të lartë të ekstraktimit, por n-hekzani është më
selektiv ndaj karotenoideve që na interesojnë.
Sasia e ekstraktuar me diklormetan është më e ulët se n-hekzanit konkretikisht 318 μg/g
dhe 19 μg/g tul të tharë të domates.
4.3.2. Rendimenti për ekstraktimin me CO2 të lëngët pranë kritik
Sasia totale e ekstraktuar me CO2 të lëngët në kushte të ndryshme janë paraqitur në
tabelën e mëposhtme:
Tabelë 4.4: Sasia e ekstraktit dhe rendimenti i ekstraktimit me dioksid karboni të lëngët,
pranë kritik në temperatura dhe modifikues të ndryshëm
CO2 nën kritik

Sasia e ekstraktuar (g)

Rendimenti (%)

T= 281K

0.1184

1.19 %

T= 299K

0.1923

0.96 %

T= 299 K,
2% Etanol

0.1301

1.3 %

T= 299 K,
2% Vaj ulliri

0.5354

5.3 %

Ekstraktimi me CO2 nën kritik në temperaturën 299 K jep dhe rendimentin më të ulët të
ekstraktimit të likopenit dhe β-karotenit në krahasim me kushtet e tjera të përdorur gjatë
ekstraktimit. Ekstraktimi me CO2 pranë kritik në temperaturë 299 K, në prani të vajit të
ullirit jep rendiment të lartë, por kjo vjen si rrjedhim i kalimit të një pjese të vajit të ullirit
në gotën e ekstraktit duke çuar në rritjen e të vlerës së rendimentit.
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Pas injektimit në HPLC merren kromatogramat përkatëse të ekstrakteve të përftuar gjatë
ekstraktimit të tulit të domates me dioksid karboni të lëngët:

Figura 4.6: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 281 K me CO2 të lëngët pranë kritik

Figura 4.7: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik

Figura 4.8: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, në prani të etanolit
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Figura 4.9: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, në prani të vajit të ullirit
Në bazë të lakores së kalibrimit janë përcaktuar sasitë përkatëse te likopenit dhe βkarotenit në tulin e domates gjatë ekstraktimit me CO2 të lëngët në dy temperatura të
ndryshme. Rikuperimi përcaktohet në bazë të sasive të marra nga ekstraktimi me nhekzan.
Tabelë 4.5: Sasitë e trans, cis-likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar me CO2 të lëngët,
pranë kritik në temperaturën 281 K
T= 281 K
Likopen
(µg/g mostër)

Trans

Cis

Totali

Rikuperimi (%)

5.2

1.7

6.9

1.3

β-karoten
(µg/g mostër)

11.6

19.3

Tabelë 4.6: Sasitë e trans, cis-likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar me CO2 të lëngët,
pranë kritik në temperaturën 299 K
T=299 K
Likopen
(µg/g mostër)
β-karoten
(µg/g mostër)

Dafina Karaj
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Cis

Total

Rikuperimi (%)

3.8

2.4

6.2

1.1

18.2

30.3
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Gjithashtu janë përcaktuar dhe sasitë përkatëse të likopenit dhe β-karotenit në tulin e
domates gjatë ekstraktimit me CO2 të lëngët pranë kritik në prani të modifikuesve si
etanoli dhe vaji i ullirit. Të dhënat paraqiten në tabelën e mëposhtme:
Tabelë 4.7: Sasitë e trans, cis-likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar me CO2 të lëngë të
lëngët pranë kritik duke përdorur si modifikues etanolin në temperaturën 299 K
T=299 K,
2% etanol
Trans
Likopen
(µg/g mostër)

5

β-karoten
(µg/g mostër)

Cis
1.9

Total

Rikuperimi(%)

6.9

1.3

16.6

27.6

Tabelë 4.8: Sasitë e trans, cis-likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar me CO2 të lëngët
pranë kritik duke përdorur si modifikues vaj ulliri në temperaturën 299 K
T=299 K,
2% vaj ulliri
Likopen
(µg/g mostër)
β-karoten
(µg/g mostër)

Trans

Cis

Total

Rikuperimi(%)

5.6

0.76

6.36

1.2

3.2

5.3

Ekstraktimi me dioksid karboni të lëngët të tulit të domates në temperaturën 281 K
përmban sasi më të mëdha për likopenin (6.9 μg/g tul domate) se temperatura 299 K, por
sasi më të ulët të β-karotenit, e cila është më e lartë në temperaturën 299 K (18.2 μg/g tul
domate). Rritja e temperaturës çon në izomerizimin e likopenit nga forma trans në formën
cis-likopen. Në temperaturën 299 K kemi rritje të sasisë së cis-likopenit dhe ulje të translikopenit në krahasim me temperaturën 281 K. Kjo është mëse e pritshme sepse me
rritjen e temperaturës ndodh procesi i izomerizimit të trans-likopenit në cis-likopen.
Gjithashtu rritja e temperaturës rrit sasinë e ekstraktuar të β-karotenit, por ul atë të
likopenit për të dy izomerët e tij. Në temperaturën 299 K kemi dhe rikuperimin më të
lartë për β-karotenin 30.3 %, ndërsa për likopenin rikuperimi më i lartë është 1.3 % në
temperaturën 281 K, në tulin e domates. Raporti i rikuperimit për këto temperatura
tregojnë se β-karoteni është më shumë herë më selektiv nga ekstraktimi me dioksid
karboni të lëngët se likopeni.
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Shtimi i një sasie prej 2% të etanolit si modifikues çon në rritjen e sasisë së likopenit të
ekstraktuar duke e krahasuar me temperaturën 299 K, ndërsa për temperaturën 281 K
sasia e ektraktuar e likopenit total nuk ndryshon. Sasia e β-karotenit të ekstraktuar me
shtimin e etanolit ulet për të njëjtën temperaturë të ekstraktimit.
Shtimi i një sasie prej 2% të vajit të ullirit në temperaturën 299 K ul pak sasinë e
ekstraktuar të likopenit total. Sasia e trans-likopenit të ekstraktuar paraqet vlerat më të
larta të ekstraktimit (5.6 μg/g mostër) për të dy temperaturat dhe në prani të modifikuesit,
etanol. Ulja e sasisë totale të likopenit të ekstraktuar në prani të vajit të ullirit vjen si
rrjedhim i uljes së sasisë së ekstraktuar të cis-likopenit. Prania e vajit të ullirit çon në
rritjen e stabilitetit të likopenit duke minimizuar izomerizimin e tij.
Sasia e β-karotenit të ekstraktuar në prani të vajit të ullirit pëson një ulje drastike të sasisë
së ekstraktuar nga 18.2 në 3.2 μg/g mostër.
Një interes të veçante paraqet përcaktimi i raportit të karotenoideve të ekstraktuar për të
gjykuar rreth ekstraktimit të tyre.
Raporti i likopenit të ekstraktuar, të trajtës trans-cis vjen duke u ulur me rritjen e
temperaturës së ekstraktimit, por duke u rritur në prani të vajit të ullirit dhe etanolit për të
njëjtën temperature ekstraktimi në mostën e tulit të domates.
Raporti i β-karotenit me likopenin total vjen duke u rritur me rritjen e temperaturës, por
duke u ulur për të njëjtën temperaturë ekstraktimi, në prani të etanolit dhe vajit të ullirit
gjatë ekstraktimit të tulit të domates me dioksid karboni në gjendje të lëngët, pranë kritik.

4.4. Ekstraktimi i cipës së domates me CO2 të lëngët pranë kritik
4.4.1. Rendimenti i tretësve organik
Sasia totale e ekstraktuar me tretësit n-hekzan dhe diklormetan të cipës së domates janë
paraqitur në tabelën e mëposhtme:
Tabelë 4.9: Sasia e ekstraktit dhe rendimenti i ekstraktimit me tretës organik te cipa e
domates
Tretësi organik

Sasia e ekstraktuar (g)

Rendimenti

n-Hekzan

0.1195

5.97 %

Diklormetan

0.0481

2.4 %

Ekstraktimi me n-hekzan, të cipës së domates së tharë jep një rendiment më të lartë të
ekstraktimit të likopenit dhe β-karotenit në krahasim me tretësit e tjerë të përdorur.
Pas injektimit në HPLC të ekstraktit të marrë nga ekstraktimi i cipës së domates me
tretësit organikë merren kromatogramat përkatëse:
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Figurë 4.10: Kromatograma e analizës me HPLC të ekstraktit të cipës së domates të
ekstraktuar me n-hekzan

Figurë 4.11: Kromatograma e analizës me HPLC të ekstraktit të cipës së domates të
ekstraktuar me diklormetan
Në bazë të lakores së kalibrimit të dy tretësirave standarte janë përcaktuar sasitë
përkatëse te likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar me tretës organik në cipën e domates
pas përcaktimit me HPLC.
Tabelë 4.10: Sasia totale e likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar me tretës organik te
cipa e domates
Likopen
(μg/g mostër)

β-karoten
(μg/g mostër)

n-Hekzan

1370

78

Diklormetan

850

17

Tretësi Organik

Si në rastin e tulit dhe cipës së domates shihet që sasitë e likopenit dhe β-karotenit të
ekstraktuar nga tretësi n-hekzan, janë dhe sasitë më të larta të ekstraktuar nga tretësit e
tjerë, qofshin ata organik ose jo. Këto sasi janë konsideruar si sasia totale e likopenit dhe
β-karotenit të pranishëm në cipën e domates dhe janë përdorur për të llogaritur
rikuperimin e karotenoideve nga tretësit e tjerë.
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Tretësi organik diklormetan jep rendiment më të lartë të ekstraktimit, por n-hekzani është
më selektiv ndaj karotenoideve që na interesojnë. Sasia e ekstraktuar me diklormetan
është më e ulët se n-hekzanit konkretikisht 850 μg/g dhe 17 μg/g tul të tharë të domates.
Duke u bazuar në ekstraktimin me n-hekzan, mund të thuhet se sasia totale e likopenit në
cipën e domates së marrë në studim përmban 1.37 mg likopen total.
4.4.2. Rendimenti për ekstraktimin me CO2 të lëngët pranë kritik
Sasia totale e ekstraktuar me tretësit CO2 në kushte të ndryshme janë paraqitur në tabelën
e mëposhtme:
Tabelë 4.11: Sasia e ekstraktit dhe rendimenti i ekstraktimit me dioksid karboni të lëngët
pranë kritik në temperatura dhe modifikuesve të ndryshëm, te cipa e domates
CO2 nën kritik

Sasia e ekstraktuar (g)

Rendimenti

T= 281 K

0.057

0.57 %

T= 299 K

0.0465

0.46%

T= 299 K,
2% Etanol

0.0956

0.96%

T= 299 K,
2% Vaj ulliri

0.5356

5.36%

Ekstraktimi me CO2 të lëngët, pranë kritik në temperaturën 299 K jep dhe rendimentin
më të ulët të ekstraktimit të likopenit dhe β-karotenit në krahasim me kushtet e tjera të
përdorur gjatë ekstraktimit. Ekstraktimi me CO2 të lëngët, pranë kritik në temperaturë
299 K dhe në prani të vajit të ulliri jep rendiment të lartë, por vjen si rrjedhim i kalimit të
një pjese të vajit të ullirit në gotën e ekstraktit, duke çuar në rritje të vlerës së rendimentit.
Pas injektimit në HPLC merren kromatogramat përkatëse gjatë ekstraktimit të cipës së
domates:

Figurë 4.12: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 281 K me CO2 të lëngët pranë kritik

Dafina Karaj

65

STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E
EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT

Figurë 4.13: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik

Figurë 4.14: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299K me CO2 të lëngët pranë kritik, në prani të etanolit

Figurë 4.15: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, në prani të vajit të ullirit
Në bazë të lakores së kalibrimit janë përcaktuar sasitë përkatëse të likopenit dhe βkarotenit në tulin e domates gjatë ekstraktimit me CO2 të lëngët, pranë kritik në dy
temperaturat e ndryshme. Rikuperimi përcaktohet në bazë të sasive të marra nga
ekstraktimi me n-hekzan.
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Tabelë 4.12: Sasitë e trans, cis-likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar me CO2 të lëngët
pranë kritik në temperaturën 281 K, te cipa e domates
T= 281 K
Likopen
(µg/g mostër)

Trans

Cis

Totali

Rikuperimi(%)

2.4

1.52

3.92

0.3

β-karoten
(µg/g mostër)

12.2

15.6

Tabelë 4.13: Sasitë e trans, cis-likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar me CO2 të lëngët
pranë kritik në temperaturën 299 K, te cipa e domates
T= 299 K
Likopen
(µg/g mostër)

Trans

Cis

Total

Rikuperimi(%)

3.16

1.53

4.68

0.34

β-karoten
(µg/g mostër)

12.8

16.4

Gjithashtu janë përcaktuar dhe sasitë përkatëse të likopenit dhe β-karotenit në cipën e
domates gjatë ekstraktimit me CO2 të lëngët pranë kritik, në prani të modifikuesve si
etanol dhe vaj ulliri. Të dhënat paraqiten në tabelën e mëposhtme:
Tabelë 4.14: Sasitë e trans, cis-likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar me CO2 të lëngët
pranë kritik, në prani të modifikuesit etanol në temperaturën 299 K, te cipa e domates
T = 299 K,
2 % etanol
Trans
Likopen
(µg/g mostër)
β-karoten
(µg/g mostër)
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Cis

Total

Rikuperimi(%)

1.94

6.74

0.49

19.8

25.4
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Tabelë 4.15: Sasitë e trans, cis-likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar me CO2 të lëngët
pranë kritik, duke përdorur si modifikues vaj ulliri në temperaturën 299 K në cipën e
domates
T= 299 K,
2% vaj ulliri
Likopen
(µg/g mostër)
β-karoten
(µg/g)

Trans

Cis

Total

Rikuperimi(%)

5.8

1.04

6.84

0.49

6

7.7

Rritja e temperaturës çon në rritje të sasisë së karotenoideve në cipën e domates si për βkarotenin dhe për të dy izomerët trans dhe cis-likopenit. Ekstraktimi me dioksid karboni
të lëngët të cipës së domates në temperaturën 299 K përmban sasinë më të lartë të
likopenit (6.9 μg/g cipë domate) se temperatura 281 K, por edhe sasinë më të lartë të βkarotenit për temperaturën 299 K (12.8 μg/g cipë domate). Sasitë të ekstraktuara të
izomereve të likopenit nga cipa e domates janë më të ulta se ato të ekstraktuar nga tuli i
domates për të dyja temperaturat.
Në temperaturën 299 K kemi rikuperimin më të lartë për β-karotenin 16.4 %, ndërsa për
likopenin rikuperimi më i lartë është 0.34 % në temperaturën 281 K te cipa e domates.
Raporti i rikuperimit për këto temperatura tregojnë se β-karoteni është shumë herë më
selektiv nga ekstraktimi me dioksid karboni të lëngët se likopeni.
Sasia e β-karotenit të ekstraktuar nga cipa e domates është e ngjashme për dy
temperaturat, rritet ndjeshëm me shtimin e etanolit si modifikues, por ulet në mënyrë
drastike me shtimin të vajit të ullirit, në të cilën kemi të ekstraktuar më pak β-karoten nga
cipa e domates.
Shtimi i një sasie prej 2% të etanolit si modifikues rrit sasitë e ekstraktuar për β-karotenin
dhe likopenin, në cipën e domates në temperaturën 299 K.
Shtimi i një sasie prej 2% të vajit të ullirit në temperaturën 299 K rrit pak sasinë e
ekstraktuar për likopenin, ku sasia e cis-likopenit ulet përsëri si tek tuli dhe cipa e
domates. Prania e vajit të ullirit çon në rritjen e stabilitetit të likopenit duke minimizuar
izomerizimin e tij.
Raporti i rikuperimit për β-karotenit ndaj likopenit total ulet me rritjen e temperaturës,
rritet pak me shtimin e etanolit dhe ulet me shtimin e vajit të ullirit.
Si te cipa por edhe te tuli i domates shihet një selektivitet në ektraktimin të β-karotenit në
krahasim me atë të likopenit, edhe pse ky i fundit ndodhet në sasi shumë herë më të
mëdha.
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4.5. Përcaktimi i tretshmërisë së acideve yndyrore në CO2 të lëngët
pranë kritik
Tretshmëritë e acideve yndyrore të vajit të ullirit në dioksid karboni të lëngët pranë kritik,
janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:
Tabelë 4.16: Tretshmëria e acidit oleik në CO2 të lëngët pranë kritik
Temperatura
(K)
293

Presioni Tretshmëria
(mg/g CO2)
(MPa)
55
2.11

298

62

1.87

300

63

1.35

Tabelë 4.17: Tretshmëria e acidit stearik në CO2 të lëngët pranë kritik
Temperatura
(K)

Presioni
(MPa)

Tretshmëria
(mg/g CO2)

293

55

0.15

298

62

0.16

300

63

0.25

Tabelë 4.18: Tretshmëria e acidit palmitik në CO2 të lëngët pranë kritik
Temperatura
(K)

Presioni
(MPa)

Tretshmëria
(mg/g CO2)

293

55

0.2

298

62

0.13

300

63

0.11

Për acidin oleik dhe palmitik shihet se me rritjen e temperaturës tretshmëria e tyre në CO2
të lëngët pranë kritik bie, ndërsa rritet për acidin stearik. Vlerat e tretshmërishë së acideve
yndyrorë krahasuar me vlerat e tretshmërisë në CO2 mbikritik janë të përafërta [104-105].
Tretshmërinë më të lartë në CO2 të lëngët pranë kritik e ka acidi oleik duke sjellë
përzgjedhjen e tij si modifikues për ekstraktimin e likopenit dhe β-karotenit nga cipa dhe
tuli i domates. Ekstraktimi i likopenit dhe β-karotenit nga mostra e domates është
studiuar në prani të acidit oleik si modifikues, duke e shtuar direkt mbi mostrën e
domates.
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4.6. Kinetika e ekstraktimit të cipës së domates me CO2 të lëngët pranë
kritik, në prani të modifikuesit acidit oleik

Rendimenti (%)

Ekstraktimi i karotenoideve, likopenit dhe β-karotenit nga cipa e domates me dioksid
karboni të lëngët pranë kritik, është kryer në prani dhe në mungesë të modifikuesit, acidit
oleik. Janë kryer dy lloje ekstraktimesh për të treguar rolin e dobishëm të modifikuesit, i
pari në prani të acidit oleik si modifikues (3.3%) dhe i dyti zhvillohet në të njëjtat kushte
(temperaturë dhe presion), por në mungesë të modifikuesit.
Kurbat e ekstraktimit të cipës së domates duke përdorur CO2 të lëngët në prani dhe në
mungesë të acidit oleik është paraqitur në grafikun 4.1 dhe 4.2.
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Grafik 4.1: Varësia e rendimentit nga koha e ekstraktimit të ekstraktuar me dioksid
karboni të lëngët në prani të modifikuesit, acidit oleik
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Grafik 4.2: Varësia e rendimentit nga koha e ekstraktimit të ekstraktuar me dioksid
karboni të lëngët në prani të modifikuesit, acidit oleik
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Në orët e para të ekstraktimit kemi dhe sasinë më të madhe të ekstraktuar te tuli i domates
nga dioksidi i karboni i lëngët. Kjo shihet nga lineariteti që paraqet kurba e ekstraktimit
në 12 orët e para të ekstraktimit. Përzgjedhja e grimcimit të mostrës, në të cilën 63% e saj
është nën përmasat 1mm është arsyeja e ekstraktimit më lartë në orët e para. Duke u
bazuar në linearitetin e kurbës së kalibrimit mund të themi se koha e nevojshme për
ekstraktimit është afro 12 orë kohë ekstraktimi gjatë të cilës është ekstraktuar afërsisht
70% e gjithë sasisë së mostrës.
Vlerat e rendimentit të ekstraktimit në prani të acidit oleik janë shumë herë më të lartë se
ato në mungesë të acidit oleik, por kjo vjen si rrjedhim të pranisë së acidit oleik në gotën
e ekstraktit. Gjatë ekstraktimit me dioksid karboni të lëngët, përveç ekstraktimit të
karotenoideve nga mostra e cipës së domates është tretur dhe një sasi e acidit të shtuar në
mostër si modifikues, duke çuar në rritjen e masës së ekstraktit.
Sasitë e ekstraktuara të likopenit dhe β-karotenit nga dioksidi i karbonit të lëngët në
kushtet e ekuilibrit lëng-avull në mungesë të acidit oleik për çdo kohë ekstraktimi janë
paraqitur në tabelën e mëposhtme.
Tabelë 4.19: Sasia e likopenit dhe β-karotenit të marra gjatë ekstraktimit të cipës së
domates, në mungesë të acidit oleik me CO2 pranë kritik
Koha
(orë)

Likopen (μg/g mostër)

β-karoten (μg/g mostër)

Trans

Cis

Total

Për kohë ekstraktimi

Total

0.5

0.045

0.0024

0.0474

0.07

0.07

1

0.063

0.011

0.1214

0.18

0.25

3

0.26

0.026

0.4074

0.44

0.69

6

0.2

0.044

0.6514

0.27

0.96

9

0.2

0.029

0.8804

0.2

1.16

12

0.15

0.045

1.0754

0.28

1.44

15

0.034

0.0049

1.1143

0.048

1.488

18

0.026

0.008

1.1483

0.085

1.573

21

0.015

0.0025

1.1658

0.026

1.599

24

0

0

1.1658

0.0033

1.6023
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Duke u referuar të dhënave në tabelë pas 12 orë ekstraktim është marrë rreth 90% e
masës së likopenit dhe β-karotenit në krahasim me masën totale të ekstraktuar me dioksid
karboni të lëngët në mungesë të acidit oleik.
Sasitë e ekstraktuara të likopenit dhe β-karotenit nga dioksidi i karbonit të lëngët, në
kushtet e ekuilibrit lëng-avull në prani të acidit oleik për çdo kohë ekstraktimi janë
paraqitur në tabelën e mëposhtme.
Tabelë 4.20: Sasia e likopenit dhe β-karotenit të marra gjatë ekstraktimit të cipës së
domates në prani të acidit oleik me CO2 pranë kritik
Koha
(orë)

Likopen (μg/g mostër)

β-karoten (μg/g mostër)

Trans

Cis

Total

0.5

0.028

0.0034

0.0314

0.061

0.061

1

0.029

0.0036

0.064

0.061

0.122

3

0.018

0.0053

0.0873

0.1

0.222

6

0.088

0.011

0.1863

0.16

0.382

9

0.12

0.012

0.3183

0.12

0.502

12

0.12

0.0065

0.4448

0.11

0.612

15

0.2

0.021

0.6658

0.23

0.732

18

0.25

0.0045

0.9203

0.11

0.842

21

0.6

0

1.5203

0.19

1.032

24

0.2

0

1.7203

0.05

1.082

27

0.057

0

1.7773

0.012

1.094

30

0.065

0

1.8423

0.022

1.116

Për kohë ekstraktimi

Total

Krahasuar me sasinë e ekstraktuar në mungesë të acidit oleik në 12 orët e para të
ekstraktimit për likopenin janë marrë vetëm rreth 30% e masës së likopenit total të
ekstraktuar. Sasitë më të mëdha të likopenit vijnë në orët e fundit të ekstraktimit. Në 12
orët e para të ekstraktimit është marrë rreth 50% masës totale te β-karotenit total të
ekstraktuar me dioksid karboni në prani të acidit oleik.
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Kurbat e kinetikës së ekstraktimit të trans-likopenit dhe β-karotenit në lidhje me kohën,
në CO2 të lëngët në prani dhe në mungesë së acidit oleik paraqiten në grafikun 4.3 dhe
4.4.
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Grafik 4.3: Varësia e sasisë së trans-likopenit të ekstraktuar në dioksid karboni të lëngët
në prani dhe mungesë të acidit oleik nga koha e ekstraktimit
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Grafik 4.4: Varësia e sasisë së β-karotenit të ekstraktuar në dioksid karboni të lëngët në
prani dhe mungesë të acidit oleik nga koha e ekstraktimit
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Kurba e kinetikës së ekstraktimit të cis-likopenit në lidhje me kohën në CO2 të lëngët
pranë kritik, në prani dhe në mungesë të acidit oleik paraqitet në grafikun 4.5.
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Grafik 4.5: Varësia e sasisë së cis-likopenit të ekstraktuar në dioksid karboni të lëngët në
prani dhe mungesë të acidit oleik nga koha e ekstraktimit
Shtimi i acidit oleik si modifikues rrit sasinë e likopenit të ekstraktuar nga tuli i domates.
Sasia më e madhe e likopenit të ekstraktuar është rreth 12 orët e para të ekstraktimit, kur
ekstraktimi kryhet në mungesë të acidit oleik. Ndërsa gjatë ekstraktimit në prani të acidit
oleik sasia më e madhe e likopenit të ekstraktuar është në orët e fundit të ekstraktimit.
Prania e acidit oleik gjatë ekstraktimit të β-karotenit te cipa e domates, sjell uljen e sasisë
së ekstraktuar në krahasim me ekstraktimin në të njëjta kushte të cipës së domates, por në
mungesë së acidit oleik.
Prania e acidit oleik luan një rol të rëndësishëm dhe në qëndrueshmërinë e cis-izomer të
likopenit duke sjellë rritje të stabilitetit të likopenit dhe frenim të degradimit të tij. Shihet
se afërsisht pas 24 orë ekstraktim sasia e izomerit cis-likopen është jashtëzakonisht
shumë e ulët, në krahasim me sasinë e ekstraktuar në të njëjtin interval kohe por në
mungesë të acidit oleik.
Një nga efektet që mund të ketë shtimi i modifikuesit mbi matricën e mostrës është
zmadhimi i saj, në të cilën mund të ndikojë në strukturën qelizore duke lejuar në këtë
mënyrë depërtim më të mirë të tretësit tek molekulat e likopenit, duke çuar një përmisim
të difuzionit të CO2 [11][67][106].
Ekstraktimi i karotenoideve nga mostra e domates në prani të vajit të ullirit (2%), si
modifikues, sjell rritjen e sasisë së likopenit të ekstraktuar, por ul sasinë e β-karotenit të
ekstraktuar [103]. E njëjtë gjë ndodh edhe kur përdorim si modifikues acidin oleik. Mund
të thuhet se acidi oleik si një ndër përbërësit e vajit të ullirit, është shkaktar për rritjen e
sasisë së likopenit të ekstraktuar, por edhe për uljen e sasisë së β-karotenit të ekstraktuar.
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4.7. Kinetika e ekstraktimit të tulit të domates me CO2 të lëngët pranë
kritik, në prani të modifikuesit acidit oleik

Rendimenti (%)

Ekstraktimi i karotenoideve, likopenit dhe β-karotenit nga tuli i domates me dioksid
karboni të lëngët pranë kritik, është kryer në prani dhe në mungesë të modifikuesit, acidit
oleik. Janë kryer dy lloje ekstraktimesh për të treguar rolin e dobishëm të modifikuesit, i
pari në prani të acidit oleik si modifikues (3.3%) dhe i dyti i cili zhvillohet në të njëjtat
kushte (temperaturë dhe presion), por në mungesë të modifikuesit.
Kurbat e ekstraktimit të tulit të domates duke përdorur CO2 të lëngët në prani dhe në
mungesë së acidit oleik është paraqitur në grafikun 4.6 dhe grafikun 4.7.
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Grafik 4.6: Varësia e rendimentit nga koha e ekstraktimit të ekstraktuar me dioksid
karboni të lëngët
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Grafik 4.7: Varësia e rendimentit nga koha e ekstraktimit të ekstraktuar me dioksid
karboni të lëngët në prani të modifikuesit, acidit oleik
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Në orët e para të ekstraktimit kemi dhe sasinë më të madhe të ekstraktuar nga tuli i
domates, nga dioksidi i karbonit të lëngët. Përzgjedhja e grimcimit të mostrës në të cilën
36% e saj është nën përmasat 1mm sjell dhe ekstraktimin më lartë në orët e para. Vlerat e
rendimentit të ekstraktimit në prani të acidit oleik janë shumë herë më të larta se ato në
mungesë të acidit oleik, por kjo vjen si rrjedhim i pranisë së acidit oleik në gotën e
ekstraktit.
Sasitë e ekstraktuara të likopenit dhe β-karotenit nga dioksidi i karbonit të lëngët në
kushtet e ekuilibrit lëng-avull në mungesë të acidit oleik për çdo kohë ekstraktimi janë
paraqitur në tabelën e mëposhtme.
Tabelë 4.21: Sasia e likopenit dhe β-karotenit të marra gjatë ekstraktimit të tulit së
domates në mungesë të acidit oleik me CO2 pranë kritik
Koha
(orë)

Likopen (μg/g mostër)

β-karoten (μg/g mostër)

Trans

Cis

Total

Për kohë ekstraktimi

Total

0.5

0.04

0.01

0.05

0.095

0.095

1

0.058

0.016

0.124

0.1

0.195

3

0.042

0.024

0.190

0.08

0.275

6

0.129

0.049

0.368

0.31

0.585

9

0.11

0.055

0.533

0.4

0.985

12

0.26

0.055

0.848

0.33

1.315

15

0.14

0.056

1.044

0.29

1.605

18

0.087

0.033

1.264

0.24

1.845

21

0.19

0.052

1.506

0.41

2.255

24

0.15

0.03

1.686

0.29

2.545

27

0.2

0.06

1.946

0.45

2.995

30

0.85

0.04

2.416

0.65

3.645

33

0.12

0.01

2.546

0.24

3.885

36

0.11

0.01

2.668

0.10

3.985

39

0.1

0.01

2.778

0.14

4.125
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42

0.1

0

2.883

0.05

4.175

Sasitë e ekstraktuara të likopenit dhe β-karotenit në dioksid karboni të lëngët në kushtet e
ekuilibrit lëng-avull në prani të acidit oleik për çdo kohë ekstraktimi janë paraqitur në
tabelën e mëposhtme.
Tabelë 4.22: Sasia e likopenit dhe β-karotenit të marra gjatë ekstraktimit të tulit së
domates në prani të acidit oleik me CO2 pranë kritik
Koha
(orë)

Likopen (μg/g mostër)

β-karoten (μg/g mostër)

Trans

Cis

Total

0.5

0.02

0.005

0.025

0.057

0.057

1

0.015

0.0047

0.0447

0.06

0.117

3

0.021

0.0074

0.0731

0.076

0.193

6

0.186

0.025

0.2841

0.35

0.543

9

0.092

0.014

0.3901

0.29

0.833

12

0.35

0.05

0.7901

0.58

1.413

15

0.11

0.046

0.9461

0.36

1.773

18

0.26

0.021

1.2271

0.37

2.143

21

0.45

0.0108

1.6879

0.31

2.453

24

0.65

0.034

2.3719

0.397

2.850

27

0.18

0.0086

2.5605

0.14

3.133

30

0.165

0.0052

2.7307

0.098

3.231

33

0.11

0.0056

2.8463

0.067

3.298

36

0.17

0.0034

3.0197

0.085

3.383

39

0.017

0

3.0367

0.026

3.409

42

0.023

0

3.0597

0.01

3.419
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Varësia e masës së trans-likopenit dhe β-karotenit në lidhje me kohën duke përdorur CO2
të lëngët në prani dhe në mungesë së acidit oleik, te tuli i domates është paraqitur në
grafikun 4.8 dhe 4.9.
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Grafik 4.8: Varësia e sasisë së likopenit të ekstraktuar në dioksid karboni të lëngët në
prani dhe mungesë të acidit oleik nga koha e ekstraktimit
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Grafik 4.9: Varësia e sasisë së β-karotenit të ekstraktuar në dioksid karboni të lëngët në
prani dhe mungesë të acidit oleik nga koha e ekstraktimit
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Varësia e masës së cis-likopenit në lidhje me kohën duke përdorur CO2 të lëngët në prani
dhe në mungesë së acidit oleik, te tuli i domates është paraqitur në grafikun 4.10
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Grafik 4.10: Varësia e sasisë së cis-likopenit të ekstraktuar në dioksid karboni të lëngët
në prani dhe mungesë të acidit oleik nga koha e ekstraktimit
Shtimi i acidit oleik si modifikues rrit sasinë e likopenit të ekstraktuar nga tuli i domates.
Në orët e para të ekstraktimit shihet që sasia e ekstraktuar për likopenin është e njëjtë, si
në prani ose në mungesë të acidit oleik. Sasia e likopenit shtohet pas 18 orë ekstraktimesh
deri në fund nga prania e modifikuesit, acidit oleik. Prania e acidi oleik luan një rol të
rëndësishëm dhe në qëndrueshmërinë e cis-izomer të likopenit duke sjellë rritje të
stabilitetit të likopenit dhe frenimin e degradimit të tij. Shihet se afërsisht pas 24 orë
ekstraktim sasia e izomerit cis-likopen është jashtëzakonisht shumë e ulët, në krahasim
me sasinë e ekstraktuar në të njëjtin interval kohe por në mungesë të acidit oleik.
Ndërsa për ekstraktimin e β-karotenit nga tuli i domates, prania e acidit oleik sjell uljen e
sasisë së ekstraktuar. Në orët e para të ekstraktimit sasia e β-karotenit të ekstraktuar është
e njëjtë si në prani ose jo të modifikuesit. Janë orët e fundit të ekstraktimit që sjellin dhe
diferencën në sasinë e β-karotenit të ekstraktuar.
Ekstraktimi i karotenoideve nga mostra e domates (tul apo cipë) në prani të vajit të ullirit
(2%), si modifikues, sjell rritjen e sasisë së likopenit të ekstraktuar, por ul sasinë e βkarotenit të ekstraktuar [103]. E njëjtë gjë ndodh edhe kur përdorim si modifikues acidin
oleik. Mund të thuhet se acidi oleik, si një ndër përbërësit e vajit të ullirit, është shkaktari
për rritjen e sasisë së likopenit të ekstraktuar, por edhe për uljen e sasisë së β-karotenit të
ekstraktuar [107]. Një nga efektet që mund të ketë shtimi i bashkëtretësit mbi matricën e
mostrës është zmadhimi i saj, në të cilën mund të ndikojë në strukturën qelizore duke
lejuar në këtë mënyrë depërtim më të mirë të tretësit tek molekulat e likopenit, duke çuar
një përmisim të difuzionit të CO2 [11][67][108].
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4.8. Përcaktimi i kinetikës së tretshmërisë aparente në CO2 mbikritik
dhe pranë kritik
4.8.1. Përcaktimi i densitetit të mostrës në CO2 mbikritik dhe pranë kritik, për cipën
e domates
Ndryshimet të densitetit si funksion të presionit për të tre temperaturat e përdorura gjatë
përcaktimit të tretshmërisë aparente të likopenit dhe β-karotenit janë paraqitur në tabelën
e mëposhtme:
Tabelë 4.23: Densiteti i mostrës në funksion të presionit dhe temperaturës gjatë
ekstraktimit me CO2, te cipa e domates
Temp
(K)

T=298

T=313

T=348

Presioni
(MPa)

Densiteti
(g/ml CO2)

P=6.3

0.65

P=7

0.71

P=8.5

0.8

P=10

0.82

P=22.5

0.85

P=30

0.93

P=37.5

0.97

P=22.5

0.71

P=30

0.78

P=37.5

0.82

Densiteti rritet me rritjen e presionit për të tre temperaturat, në bazë të të dhënave të
paraqitur në tabelë 4.23. Me rritjen e temperaturës për të njëjtin presion kemi ulje të
densitetit. Kjo nuk është prirje vetëm për dioksidin e karbonit, por për gjithë fluidët
mbikrikë. Tretshmëria e çdo fluidi varet nga densiteti. Densiteti i fluidëve mbikritikë
mund të manipulohet lehtë duke ndryshuar temperaturën, presionin ose të dyja së bashku.
Kur presioni është i ulët në temperaturë konstante, kemi tretje të komponimeve jo-polare
dhe atyre pak polare. Me rritjen e presionit, densiteti bëhet më polar duke çuar në tretjen
e molekulave me masë të madhe molekulare.
Vlera më e lartë e densitetit arrihet për temperaturën 313 K dhe presionin 37.5 MPa (0.97
g/ml CO2).
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4.8.2. Përcaktimi i kinetikës së tretshmërisë aparente në CO2 mbikritik dhe pranë
kritik, për cipën e domates

Likopen (g/g CO2)

Rezultatet e tretshmërisë aparente të likopenit total dhe β-karotenit te cipa e domates në
dioksid karboni, në temperaturën 313 K, në presione 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa dhe
në kohë 1, 3, 6 dhe 24 orë paraqiten në grafikët e mëposhtëm:
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Grafik 4.11: Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit total nga cipa e domates në CO2
në temperaturën 313 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30
MPa, 37.5 MPa
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Grafik 4.12: Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga cipa e domates në CO2 në
temperaturën 313 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
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Rezultatet e tretshmërisë aparente të likopenit total dhe β-karotenit te cipa e domates në
dioksid karboni, për temperaturën 348 K, në presione 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa dhe
në kohë 1, 3, 6 dhe 24 orë paraqiten në grafikët e mëposhtëm:
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Grafik 4.13: Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit nga cipa e domates në CO2 në
temperaturën 348 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
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Grafik 4.14: Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga cipa e domates në CO2 në
temperaturën 348 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
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Rezultatet e tretshmërisë aparente të likopenit total dhe β-karotenit te cipa e domates në
dioksid karboni, për temperaturën 298 K, në presione 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5 MPa, 10 MPa
dhe në kohë 1, 3, 6 dhe 24 orë paraqiten në grafikët e mëposhtëm:
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Grafik 4.15: Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit total nga cipa e domates në CO2
në temperaturën 298 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 6.3 MPa, 7 MPa,
8.5 MPa, 10 MPa
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Grafik 4.16: Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga cipa e domates në CO2 në
temperaturën 298 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5
MPa, 10 MPa
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Rritja e presionit në temperaturë konstante rrit densitetin e tretësit, siç është paraqitur në
tabelën 4.23, duke rritur tretshmërinë e karotenoideve. Në densitete te larta
bashkëveprimi molekular midis tretësit dhe tretësirës rritet.
Grafikët e paraqitur më lart paraqesin kinetikën e tretshmërisë aparente të likopenit total
dhe β-karotenit në presione të ndryshme, kur temperatura mbahet konstante për katër
kohë të ndryshme ekstraktimi. Për tre presionet e marra në shqyrtim, tretshmëria aparente
në dioksid karboni mbikritik të likopenit total rritet me rritjen e presionit, duke mbajtur
temperaturën konstante. Me rritjen e presionit kemi rritje të tretshmërisë aparente për
shkak se rritet densiteti duke sjellë rritje të aftësisë tretëse të fluidit.
Në temperaturën 313 K tretshmëria aparente më e lartë 8.04 μg/g CO2, arrihet në
presionin 37.5 MPa, ndërsa vlera më e ulët, 5.29 μg/g CO2 në presionin 22.5 MPa.
Tretshmëria aparente e β-karotenit për temperaturën 313 K arrihet për presionin 37.5
MPa. Njësoj si te likopeni, edhe për β-karotenin me rritjen e presionit rritet dhe
tretshmëria aparente e β-karotenit në dioksid karboni mbikritik. Vlera më e lartë e
tretshmërisë aparente është 1.9 μg/g CO2 në presionin 37.5 MPa dhe më e ulta 1.17 μg/g
CO2 në presionin 22.5 MPa.
Në temperaturën 348 K, me rritjen e presionit kemi rritje të tretshmërisë aparente për
likopenin total. Vlerat më të larta të tretshmërisë arrihet për presionin 37.5 MPa (24.23
μg/g CO2) dhe 22.5 MPa (8.26 μg/g CO2). Tretshmëria aparente e β-karotenit arrihet në
presionin 37.5 MPa (1.63 μg/g CO2) dhe më e ulta 0.57 μg/g CO2.
Vlerat e tretshmërisë aparente në temperaturën 348 K janë shumë herë më të larta se në
temperaturën 313 K, sepse përveç presionit edhe temperatura përbën një faktor shumë të
rëndësishëm në rritjen e tretshmërisë aparente gjatë procesit të ekstraktimit me dioksid
karboni mbikritik.
Ekstraktimi me dioksid karboni pranë kritik dhe në kushtet e ekuilibrit lëng-avull shfaq
një tretshmëri më të ulët për të dy karotenoidet. Format e kurbave të ekstraktimit janë
shumë të ngjashme për të dy karotenoidet. Tretshmëria aparente për presionet 63 dhe 7
MPa është shumë herë më e ulët se dy presionet e tjera të marra në shqyrtim, kur përdoret
dioksidi i karbonit pranë kritik. Tretshmëria për të dy karotenoidet rritet me rritjen e
presionit. Vetitë tretëse të dioksidit të karbonit si tretës rriten sa më pranë pikës kritike që
jemi. Tretshmëria më e lartë gjatë ekstraktimit me dioksid karboni pranë kritik është
arritur në presionin 10 MPa, 2.06 μg/g mostër për likopenin total dhe 0.57 μg/g CO 2 për
β-karotenin.
Në të gjithë rastet shohim një linearitet të kurbave të ekstraktimit për tre kohët e para të
ekstraktimit. Koha prej 6 orësh është mëse e mjaftueshme për ekstraktimin si të likopenit
ashtu dhe te β-karotenit.
Temperatura e ekstraktimit gjatë procesit të ekstraktimit me dioksid karboni të lëngët ose
mbikritik është një parametër shumë i rëndësishëm, nga e cila varet selektiviteti,
bashkëveprimi ndërmolekular, fuqia e tretësit, faktorë këto që përcaktojnë rendimentin e
ekstraktimit. Një efekt që ndodh kur temperatura rritet, është rritja e presionit të avullit të
likopenit. Rritja e presionit të avujve të likopenit rrit tretshmërinë e tij duke çuar në
lehtësimin e transferimit të likopenit nga matrica e mostrës në CO2-MK. Sidoqoftë e
njëjta rritje e temperaturës në presion konstant gjithashtu do të rezultojë në ulje të
densitetit të CO2-MK, e cila ul aftësitë tretëse dhe si rrjedhim ul rendimentin e likopenit.
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Në grafikët e mëposhtëm është ilustruar efekti i temperaturës në tretshmërinë aparente te
likopenit total dhe β-karotenit në CO2 në kushtet mbikritike, te cipa e domates në
presione 22.5 MPa, 30 MPa dhe 37.5 MPa.
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Grafik 4.17: Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit total nga cipa e domates në CO2
në presion 22.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313K dhe 348K
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Grafik 4.18: Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit total nga cipa e domates në CO2
në presion 30 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.19: Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit total nga cipa e domates në CO2
në presion 37.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe
348K
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Grafik 4.20: Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga cipa e domates në CO2 në
presion 22.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313K dhe
348 K
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Grafik 4.21: Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga cipa e domates në CO2 në
presion 30 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313K dhe
348 K
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Grafik 4.22: Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga cipa e domates në CO2 në
presion 37.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313K dhe
348 K
Rritja e temperaturës nga 313 K dhe 348 K sjell rritjen e tretshmërisë aparente të
likopenit për të tre presionet e marra në shqyrtim. Me rritjen e presionit rritet dhe vlera e
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tretshmërisë aparente në CO2 matur këto në kushte të ekuilibrit statik. Vlera më e lartë e
tretshmërisë aparente prej 24.23 μg/g CO2 është arritur në temperaturën 348 K dhe
presionin 37.5 MPa, por edhe sasia e ekstraktuar në temperaturën 313 K dhe presionin 30
MPa prej 14.23 μg/g CO2 është e konsiderueshme. Tretshmëritë aparente në temperaturën
348 K janë më të larta se 313 K, kjo vjen si rrjedhim i rritjes së presionit të avujve të
likopenit me rritjen e temperaturës. Një kohë prej 6 orësh është mëse e mjaftueshme për
përcaktimin e tretshërisë aparente në dioksid karboni, kjo shihet nga lineariteti i kurbës së
kinetikës së tretshmërisë. Tretshmëria aparente për β-karotenit është më e lartë në
temperaturën 313 K se temperatura 348 K. Vlera më e lartë e tretshmërisë aparente të βkarotenit prej 1.9 μg/g CO2 është arritur në temperaturën 313 K dhe presionin 37.5 MPa,
ndërsa vlera më e ulët në temperaturën 348 K dhe presionin 22.5 MPa (0.57 μg/g CO2).
Rritja e presionit në dy temperaturat e dhëna rrit ndjeshëm raportin e tretshmërisë së
likopenit duke ulur atë të β-karotenit, tretshmëria e të cilës është shumë e përafërt për të
dy temperaturat në presionin 37.5 MPa. Referuar vlerave të literaturës pritej rritje të
vlerave të tretshmërisë aparente për β-karotenit por në rastin tonë ndodh e kundërta
[8][104]. Kjo mund të lidhet me faktin e rritjes së sasisë së likopenit të ekstraktuar në
CO2 duke sjellë në këtë mënyrë ndryshimin të polaritetit të dioksidit të karbonit, në të
cilën tretshmëria e β-karotenit ulet.
4.8.3. Përcaktimi i rendimentit të ekstraktimit në CO2 mbikritik dhe pranë kritik,
për cipën e domates

Rendimenti (%)

Rendimenti i sasisë së likopenit total dhe β-karotenit te cipa e domates së ekstraktuar në
dioksid karboni mbikritik, në temperaturat 313 K, 348 K, si funksion i kohës së
ekstraktimit në presione 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa paraqiten në grafikët e
mëposhtëm:
9
8
7
6
5
4
3
T=313 K

2

P=22.5 MPa
P=30 MPa
P=37.5 MPa

1
0
0

5

10

15

20
25
Koha (orë)

Grafik 4.23: Varësia e rendimentit të likopenit total nga cipa e domates në CO2 në
temperaturën 313 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
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Grafik 4.24: Varësia e rendimentit të β-karotenit nga cipa e domates në CO2 në
temperaturën 313 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
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Grafik 4.25: Varësia e rendimentit të likopenit total nga cipa e domates në CO2 në
temperaturën 348 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
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Grafik 4.26: Varësia e rendimentit të β-karotenit nga cipa e domates në CO2 në
temperaturën 348 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
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Grafik 4.27: Varësia e rendimentit të likopenit total nga cipa e domates në CO2 në
temperaturën 298 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5
MPa, 10 MPa
Dafina Karaj

90

STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E

Rendimenti (%)

EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT

0.5

0.4

0.3

0.2

T=298 K
P=6.3 MPa
P=7 MPa
P=8.5 MPa
P=10 MPa

0.1

0.0
0

5

10

15

20

25

Koha (orë)

Grafik 4.28: Varësia e rendimentit të β-karotenit nga cipa e domates në CO2 në
temperaturën 298 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5
MPa, 10 MPa
Rendimenti i paraqitur në grafikët e lartëpërmendur, paraqet sasinë totale të likopenit dhe
β-karotenit të ekstraktuar në tërë sasinë e dioksidit të karbonit, me të cilët mbushet qeliza
e presioneve të larta ndaj sasisë totale të likopenit apo β-karotenit, e përcaktuar kjo nga
ekstraktimi me tretesin organik n-hekzan.
Varësia e rendimentit në lidhje me kohën ka një ecuri të ngjashme me tretshmërinë
aparente të këtyre karotenoideve në dioksid karboni pranë dhe mbikritik. Me rritjen e
presionit kemi rritje të rendimentit të sasisë së likopenit të ekstraktuar me dioksid karboni
pranë dhe mbikritik. Rritja e temperaturës ndikon në rritje e rendimentit të ekstraktimit të
likopenit, e cila rritet ndjeshëm edhe me rritjen e presionit. Në temperaturën 348 K dhe
presion 37.5 MPa arrihet vlera më e lartë e rendimentit të ekstraktimit të likopenit total
prej 22.95%, ndërsa për β-karotenin në temperaturën 313 K dhe presion 37.5 MPa
(1.77%).
Rendimenti i ekstraktimit me dioksid karboni mbikritik është shumë herë më i lartë se
ekstraktimi me dioksid karboni pranë kritik. Edhe gjatë ekstraktimit me dioksid karboni
pranë kritik me rritjen e presionit kemi rritje të sasisë së likopenit të ekstraktuar në CO2.
Përjashtim kemi në temperaturën 298 K dhe presionin 8.5 MPa, rendimenti i të dy
karotenoideve është më e lartë se presioni 10 MPa. Tretshmëria aparente i dy
karotenoideve në 298 K është shumë e përafërt në presionin 8.5 dhe 10 MPa. Në
presionin 10 MPa molekulat e dioksidit të karbonit bashkëveprojnë më shumë midis
njëra-tjetrës se me substancën e tretur, duke sjellë në këtë mënyrë ulje të rikuperimit si
për likopenin dhe β-karotenit në këto kushte.
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Rendimenti në % të likopenit total dhe β-karotenit te cipa e domates së ekstraktuar në
dioksid karboni mbikritik, në presione 22.5 MPA, 30 MPa, 37.5 MPa, si funksion të
kohës së ekstraktimit në temperaturat 313 K, 348 K paraqiten në grafikët e mëposhtëm:
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Grafik 4.29: Varësia e rendimentit të likopenit total nga cipa e domates në CO2 në
presion 22.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.30: Varësia e rendimentit të likopenit total nga cipa e domates në CO2 në
presion 30 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.31: Varësia e rendimentit të likopenit total nga cipa e domates në CO2 në
presion 37.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.32: Varësia e rendimentit të β-karotenit nga cipa e domates në CO2 në presion
22.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.33: Varësia e rendimentit të β-karotenit nga cipa e domates në CO2 në presion
30 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.34: Varësia e rendimentit të β-karotenit nga cipa e domates në CO2 në presion
37.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
Rritja e temperaturës nga 313 K dhe 348 K sjell rritjen e rendimentit të ekstraktimit të
likopenit për të tre presionet e marra në shqyrtim. Vlera më e lartë e rendimentit të
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ekstraktimit për likopenin, 22.95% është arritur në temperaturën 348 K dhe presionin
37.5 MPa. Sasia e likopenit të ekstraktuar në CO2-MK, e shprehur kjo në rendiment, në
temperaturën 348 K janë më të larta se 313 K, kjo vjen si rrjedhim i rritjes së presionit të
avujve të likopenit me rritjen e temperaturës. Një kohë prej 6 orësh është mëse e
mjaftueshme për ekstraktimin e sasisë më të madhe të likopenit në dioksid karboni, kjo
shihet nga lineariteti i kurbave të rendimentit në lidhje me kohën. Vlera më e lartë e
rendimentit për β-karotenit prej 1.77% është arritur në temperaturën 313 K dhe presionin
37.5 MPa, ndërsa vlera më e ulët në temperaturën 348 K dhe presionin 22.5 MPa 0.47%.
Rritja e presionit në dy temperaturat e dhëna rrit ndjeshëm raportin e tretshmërisë së
likopenit ndaj ul atë të β-karotenit, tretshmëria e së cilës është shumë e përafërt për të dy
temperaturat në presionin 37.5 MPa. Sasia e β-karotenit të ekstraktuar në dioksid karboni
mbikritik është më e lartë në temperaturën 313 K se temperatura 348 K. Sasia e lartë e
likopenit në dioksid karboni mund të çojë në modifikimin e polaritetit të CO2 , e cila sjell
uljen e tretshmërisë aparente të β-karonit, si rrjedhojë dhe rendimetin e ekstraktimit të tij
në dioksid karboni mbikritik.
4.8.4. Përcaktimi i densitetit të mostrës në CO2 mbikritik dhe pranë kritik, për tulin
e domates
Ndryshimet e densitetit si funksion të presionit për të tre temperaturat e përdorura gjatë
përcaktimit të tretshmërisë aparente të likopenit dhe β-karotenit janë paraqitur në tabelën
e mëposhtme:
Tabelë 4.24: Densiteti i mostrës në funksion të presionit dhe temperaturës gjatë
ekstraktimit me CO2, te tuli i domates
Temp
(K)

T=298

T=313

T=348

Dafina Karaj

Presioni
(MPa)

Densiteti
(g/ml)

P=6.3

0.74

P=7

0.75

P=8.5

0.81

P=10

0.82

P=22.5

0.85

P=30

0.89

P=37.5

0.93

P=22.5

0.65

P=30

0.74

P=37.5

0.82
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Densiteti rritet me rritjen e presionit për të tre temperaturat, në bazë të të dhënave të
paraqitur në tabelë 4.24. Me rritjen e temperaturës për të njëjtëin presion kemi ulje të
densitetit. Kjo nuk është prirje vetëm për dioksidin e karbonit, por për gjithë fluidët
mbikrikë. Vlera më e lartë e densitetit arrihet për temperaturën 313 K dhe presionin 37.5
MPa (0.93 g/ml CO2)
4.8.5. Përcaktimi i kinetikës së tretshmërisë aparente në CO2 mbikritik dhe pranë
kritik, për tulin e domates
Rezultatet e tretshmërisë aparente të likopenit total dhe β-karotenit te tuli i domates në
dioksid karboni, në temperaturën 313 K, në presione 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa dhe
në kohë 1, 3, 6 dhe 24 orë paraqiten në grafikët e mëposhtëm:
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Grafik 4.35: Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit total nga tuli i domates në CO2
në temperaturën 313 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30
MPa, 37.5 MPa
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Grafik 4.36: Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga tuli i domates në CO2 në
temperaturën 313 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
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Grafik 4.37 Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit total nga tuli i domates në CO2
në temperaturën 348 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30
MPa, 37.5 MPa
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Grafik 4.38: Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga tuli i domates në CO2 në
temperaturën 348 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
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Grafik 4.39: Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit total nga tuli i domates në CO2
në temperaturën 298 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 6.3 MPa, 7 MPa,
8.5 MPa, 10 MPa
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Grafik 4.40: Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga tuli i domates në CO2 në
temperaturën 298 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5
MPa, 10 MPa
Grafikët e paraqitur më lart paraqesin ndryshimin e tretshmërisë së likopenit dhe βkarotenit në presione të ndryshme, kur temperatura mbahet konstante. Me rritjen e
presionit nga 22.5 MPa në 30 MPa kemi rritje të tretshmërisë së likopenit total, por edhe
të β-karotenit në dioksid karboni. Për të njëjtën temperaturë, rritja e mëtejshme e
presionit ul sasinë e likopenit të ekstraktuar, ndërsa sasia e β-karotenit rritet.
Në temperaturën 313 K, tretshmëria aparente më e lartë për likopenin dhe β-karotenit
shfaqet në presionet e ulta, 22.5 MPa dhe 30 MPa, me rritjen e presionit në 37.5 MPa
kemi ulje të saj. Vlera më e lartë e tretshmërisë aparente shfaqet në presionin 30 MPa
(2.17 μg/g CO2). Kjo tretshmëri është e njëjtë për tre kohët e para të tretshmërisë, por
rritet pas 24 orë ekstraktimesh.
Për temperaturën 348 K tretshmëria më e lartë e likopenit është në presionin 37.5 MPa
(2.29 μg/g CO2) dhe 22.5 MPa (2.24 μg/g CO2). Në presioni 30 MPa shihet se likopeni
shfaq tretshmërinë më të ulët dhe e kundërta ndodh për β-karotenin, e cila ka tretshmërinë
më të lartë për të njëjtën vlerë temperature dhe presioni. Rritja e presionit çon në ngjeshje
të mostrës së tulit të domates në forminin e kanaleve të rrjedhjes së dioksidit të karbonit
duke rezultuar në kufizimin e lëvizjes së tij jashtë dhe brenda tulit të domates.
Ekstraktimi me dioksid karboni pranë kritik dhe në kushtet e ekuilibrit lëng-avull shfaq
një tretshmëri më të ulët aparente për të dy karotenoidet. Forma e kurbave të ekstraktimit
është shumë e ngjashme si për likopenin dhe për β-karotenin. Tretshmëria për të dy
karotenoidet rritet me rritjen e presionit, me përjashtim të presionit 8.5 MPa. Kjo mund te
vijë si rrjedhim i bashkëveprimit më të madh midis molekulave të dioksidit të karbonit
Dafina Karaj
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me njëra tjetrën, se sa me karotenoidet në presionin 10 MPa. Tretshmëria më e lartë gjatë
ekstraktimit me dioksid karboni pranë kritik është arritur në presionin 8.5 MPa, 0.91 μg/g
CO2 për likopenin total dhe 0.67 μg/g CO2 për β-karotenit.
Tretshmëria e β-karotenit për të njëjtën temperaturë rritet me rritjen e presionit, si për
temperaturën 298 K dhe 313 K. Tretshmëria aparente e tij ulet vetëm për temperaturën
313 K dhe presionin 37.5 MPa në vlerën 1.25 μg/g mostër.
Në të gjithë rastet shohim një linearitet të kurbave të ekstraktimit për tre kohët e para të
ekstraktimit. Koha prej 6 orësh është mëse e mjaftueshme për ekstraktimin, si të likopenit
ashtu dhe të β-karotenit.
Një faktor tjetër shumë i rëndësishëm që duhet marrë parasysh gjatë përcaktimit të
tretshmërisë aparente për likopenin dhe β-karotenit është efekti matricë. Cipa dhe tuli i
domates sillen si dy matrica të ndryshme, sasitë e karotenoideve që ndodhen te secila
ndryshon. Vlerat e ndryshme të tretshmërisë aparente si për likopenin dhe β-karotenin
midis cipës dhe tulit mund të vijë si rrjedhim i efektit matricë.

Temperatura e ekstraktimit me dioksid karboni të lëngët ose mbikritik është një
parametër shumë i rëndësishëm, nga e cila varet selektiviteti, bashkëveprimi
ndërmolekular dhe fuqia e tretësit.
Në grafikët e mëposhtëm është ilustruar efekti i temperaturës në tretshmërinë aparente të
likopenit total në CO2 në kushtet mbikritike, te tuli i domates në presione 22.5 MPa, 30
MPa dhe 37.5 MPa.
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Grafik 4.41: Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit total nga tuli i domates në CO2
në presion 22.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313K dhe 348K
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Grafik 4.42: Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit total nga tuli i domates në CO2
në presion 30 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.43: Varësia e tretshmërisë aparente të likopenit total nga tuli i domates në CO2
në presion 37.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe
348K
Dafina Karaj
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Në grafikët e mëposhtëm është ilustruar efekti i temperaturës në tretshmërinë aparente të
β-karotenit në CO2 në kushtet mbikritike, te tuli i domates në presione 22.5 MPa, 30 MPa
dhe 37.5 MPa.
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Grafik 4.44: Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga tuli i domates në CO2 në
presion 22.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.45: Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga tuli i domates në CO2 në
presion 30 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
Dafina Karaj

102

STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E
EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT

-karoten (g/g CO2)

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

P=37.5 MPa
0.0

T=313 K
T=348 K

-0.2
0

5

10

15

20

25

Koha (orë)

Grafik 4.46: Varësia e tretshmërisë aparente të β-karotenit nga tuli i domates në CO2 në
presion 37.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
Rritja e temperaturës nga 313 K dhe 348 K sjell rritjen e tretshmërisë aparente të
likopenit në dioksid karboni në gjendje mbikritike kur presioni mbahet konstante, për të
tre presionet e marra në shqyrtim, me përjashtim të presionit 30 MPa pas 24 orë
ekstraktimi. Në presionin 22.5 MPa tretshmëria e likopenit total në te dy temperaturat
është shumë e përafërt në të gjithë kohët e ekstraktimit, por kjo diference bëhet e theksuar
në presionin 37.5 MPa. Ndërsa në presionin 30 MPa në kohën prej 24 orë ekstraktimesh
kemi ulje të treshmërisë së likopenit total me rritjen e temperaturës, kjo mund të vijë si
rrjedhim i degradimit dhe izomerizimit të mostrës pas kaq shumë orësh ekstraktimi. Vlera
më e lartë e likopenit të ekstraktuar 2.29 μg/g CO2 është arritur për temperaturën 348 K
dhe presionin 37.5 MPa, por edhe sasia e ekstraktuar në temperaturën 313 K dhe
presionin 30 MPa prej 2.37 μg/g CO2 është e konsiderueshme. Tretshmëria në
temperaturën 348 K është më e lartë se temperatura 313 K dhe 298 K. Rritja e
vazhdueshme e sasisë së likopenit total të ekstraktuar është lineare në orët e para të
ekstraktimit, si rrjedhim i efektit të tretshmërisë dhe zvogëlohet pas 6 orësh ekstraktimi.
Nënkuptohet që pjesa e dytë e ekstraktimit lidhet me praninë e rezistencën së transferimit
të masës. Tretshmëria aparente për β-karotenit është më e lartë në temperaturën 313 K.
Rritja e temperaturës rrit sasinë e likopenit, ndërsa ekstraktimi i β-karotenit është më i
lartë në temperatura të ulta. Diferenca e sasisë së ekstraktuar për dy temperaturat është
shumë e lartë për presionet 22.5 MPa dhe 30 MPa, ndërsa në presionin 37.5 MPa në tre
kohët e para të ekstraktimit tretshmëria e β-karotenit është shumë e përafërt për të dy
temperaturat dhe rritet për temperaturën 313 K pas 24 orë ekstraktimi. Sasia më e lartë e
ekstraktuar është arritur në temperaturën 313 K dhe presionin 22.5 MPa, respektivisht 1.5
μg/g CO2.
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4.8.6. Përcaktimi i rendimentit të ekstraktimit në CO2 mbikritik dhe pranë kritik,
për tulin e domates

Rendimenti (%)

Rendimenti i sasisë së likopenit total te tuli i domates së ekstraktuar në dioksid karboni
mbikritik, në presione 22.5 MPA, 30 MPa, 37.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit
në temperaturat 313 K, 348 K paraqiten në grafikët e mëposhtëm:
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Grafik 4.47: Varësia e rendimentit të likopenit total nga tuli i domates në CO2 në
temperaturën 313 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
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Grafik 4.48: Varësia e rendimentit të β-karotenit nga tuli i domates në CO2 në
temperaturën 313 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
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Grafik 4.49: Varësia e rendimentit të likopenit total nga tuli i domates në CO2 në
temperaturën 348 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
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Grafik 4.50: Varësia e rendimentit të β-karotenit nga tuli i domates në CO2 në
temperaturën 348 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 22.5 MPa, 30 MPa,
37.5 MPa
Dafina Karaj

105

STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E
EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT

Rendimenti (%)

0.5

0.4

0.3

0.2

T=298 K
P=6.3 MPa
P=7 MPa
P=8.5 MPa
P=10 MPa

0.1

0.0
0

5

10

15

20

25

Koha (orë)

Grafik 4.51: Varësia e rendimentit të likopenit total nga tuli i domates në CO2 në
temperaturën 298 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5
MPa, 10 MPa
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Grafik 4.52: Varësia e rendimentit të β-karotenit nga tuli i domates në CO2 në
temperaturën 298 K, si funksion i kohës së ekstraktimit për presione 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5
MPa, 10 MPa
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Rendimenti i paraqitur në grafikët e mësipërm, paraqet sasinë totale të likopenit dhe βkarotenit të ekstraktuar në tërë sasinë e dioksidit të karboni, me të cilët mbushet qeliza e
presioneve të larta ndaj sasisë totale të likopenit apo β-karotenit, e përcaktuar kjo nga
ekstraktimi me tretesin organik n-hekzan.
Në temperaturën 313 K rendimenti më i lartë për ekstraktimin e likopenit dhe β-karotenit
në CO2-MK merret në presionin 30 MPa (1.41 %), në të cilën kemi dhe vlerë më të lartë
të tretshmërisë aparente për likopenin. Për dy vlerat e tjera të presionit, gjatë gjithë kohës
së ekstraktimit kemi pothuajse vlera të njëjta të rendimentit.
Pavarësht se β-karoteni shfaq tretshmërinë aparente më të lartë në presionin 22.5 MPa,
sasia më e madhe e ekstraktuar te tuli i domates është në presionin 30 MPa (0.88 %). Ulja
e sasisë së ekstraktuar të likopenit dhe β-karotenit nga tuli i domates me rritjen e presionit
mund të vijë si efekt matrice dhe ngjeshjes së mostrës në presione të larta.
Në temperaturën 348 K me rritjen e presionit kemi dhe rritje të vlerës së rendimentit si
për likopenin dhe për β-karotenin. Vlera më e lartë e ekstraktuar të likopenit ndaj sasisë
totale të dioksid të karbonit që ndodhet në qelizë e presioneve të larta është arritur për
temperaturën 348 K dhe presionin 37.5 MPa (1.43 %). Ndërsa për β-karotenin vlera më e
lartë arrihet për temperaturën 313 K dhe presionin 300 bar (0.88 %).
Rendimenti i ekstraktimit me dioksid karboni mbikritik është shumë herë më i lartë se
ekstraktimi me dioksid karboni pranë kritik. Edhe gjatë ekstraktimit me dioksid karboni
pranë kritik me rritjen e presionit kemi rritje të sasisë së likopenit të ekstraktuar në CO2.
Përjashtim kemi në temperaturën 298 K dhe presionin 8.5 MPa, rendimenti i të dy
karotenoideve është më e lartë se presioni 10 MPa. Tretshmëria aparente i dy
karotenoideve në 298 K është shumë e përafërt në presionin 8.5 dhe 10 MPa. Në
presionin 10 MPa molekulat e dioksidit të karbonit, bashkëveprojnë më shumë midis
molekulave të dioksid të karbonit se tretësit duke sjellë në këtë mënyrë ulje të rikuperimit
si për likopenin dhe β-karotenit në këto kushte.
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Rendimenti në % të likopenit total dhe β-karotenit te tuli i domates të ekstraktuar në
dioksid karboni mbikritik, në presione 22.5 MPA, 30 MPa, 37.5 MPa, si funksion të
kohës së ekstraktimit në temperaturat 313 K, 348 K paraqiten në grafikët e mëposhtëm.
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Grafik 4.53: Varësia e rendimentit të likopenit total nga tuli i domates në CO2 në presion
22.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.54: Varësia e rendimentit të likopenit total nga tuli i domates në CO2 në presion
30 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.55: Varësia e rendimentit të likopenit total nga tuli i domates në CO2 në presion
37.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.56: Varësia e rendimentit të β-karotenit nga tuli i domates në CO2 në presion
22.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.57: Varësia e rendimentit të β-karotenit nga tuli i domates në CO2 në presion
300 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Grafik 4.58: Varësia e rendimentit të β-karotenit nga tuli i domates në CO2 në presion
37.5 MPa, si funksion i kohës së ekstraktimit për temperaturat 313 K dhe 348 K
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Rritja e temperaturës nga 313 K dhe 348 K sjell rritjen e rendimentit të ekstraktimit të
likopenit për të tre presionet e marra në shqyrtim. Përjashtim kemi në dy presionet e para
të marra në shqyrtim, ku pas 24 orë ekstraktimi kemi ulje të sasisë së likopenit të
ekstraktuar. Kjo mund të vijë si rrjedhim i degradimit të mostrës, ku një pjesë të likopenit
që ndodhet në tulin e domates shpërbashkohet si rrjedhim i temperaturës së lartë dhe
kohës së gjatë të ekstraktimit. Sasia e likopenit të ekstraktuar në CO2-MK, e shprehur kjo
në rendiment, në temperaturën 348 K janë më të larta se 313 K, kjo vjen si rrjedhim i
rritjes së presionit të avujve të likopenit me rritjen e temperaturës. Faktori temperaturë
luan një rol shumë të rëndësishën në ekstraktimin e likopenit nga mostra e domates, sepse
me rritjen e tij rritet dhe sasia e ekstraktuar. Vlera më e lartë e rendimentit të ekstraktimit
për likopenin, 1.43% është arritur në temperaturën 348 K dhe presionin 37.5 MPa.
Një kohë prej 6 orësh është mëse e mjaftueshme për ekstraktimin e sasisë më të madhe të
likopenit në dioksid karboni, kjo shihet nga lineariteti i kurbave të rendimentit në lidhje
me kohën. Rritja e presionit në dy temperaturat e dhëna rrit ndjeshëm raportin e
tretshmërisë së likopenit ndaj ul atë të β-karotenit, tretshmëria e të cilës është shumë e
përafërt për të dy temperaturat në presionin 37.5 MPa.
Rendimenti i ekstraktimit të β-karotenit ulet me rritjen e temperaturës për të treja
presionet e marra në studim. Sa më i ulët presioni, aq më e madhe është diferenca e sasisë
së ektraktuar për β-karotenit me rritjen e temperaturës. Në presionin 37.5 MPa vlerat e
rendimentit për të dy temperaturat janë shumë të përafërta. Vlera më e lartë e rendimentit
për β-karotenit prej 0.88% është arritur në temperaturën 313 K dhe presionin 30 MPa,
ndërsa vlera më e ulët në temperaturën 348 K dhe presionin 22.5 MPa 0.27%. Sasia e βkarotenit të ekstraktuar në dioksid karboni mbikritik është më e lartë në temperaturën 313
K se temperatura 348 K. Sasia më e lartë e likopenit në dioksid karboni mund të çojë në
modifikimin e polaritetit të CO2, e cila sjell ujen e tretshmërisë aparente të β-karonit, si
rrjedhojë dhe rendimenin e ektraktimit të tij në dioksid karboni mbikritik.
Nga krahasimi i vlerave të rendimentit të ekstraktimit të likopenit nga cipa dhe tuli i
domates shihet se kemi ndryshime shumë të mëdha. Sasia e likopenit në cipë është
afërsisht sa dyfishi i sasisë së likopenit që ndodhet në tulin e domates, kjo përbën një nga
shkaqet e vlerave të ndryshme të rendimentit gjatë ekstraktimit të likopenit nga mostra e
domates. Një faktor tjetër shumë i rëndësishëm që duhet të merret në konsideratë është
matrica e ndryshme në të cilën ndodhet likopeni, tek tuli apo cipa e domates. Duke qenë
dy matrica krejt të ndryshme dhe vendosja e likopenit në to është e ndryshme, kjo sjell që
sasia e likopenit të ekstraktuar do të ketë vlera të ndryshme për të dy matricat.
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KAPITULLI V. PËRMBLEDHJE DHE DISKUTIME
Në këtë punim u studiua tretshmëria e karotenoideve si likopeni dhe β-karoten nga
mostra e domates, konkretisht cipa dhe tuli i saj duke përdorur si tretës dioksidin e
karbonit të lëngët pranë kritik. Studimi i këtyre karotenoideve është bërë për shkak
të vetite antioksidative që ka likopeni dhe provitaminës A të β-karotenit.
Ekstraktimi i këtyre karotenoideve u krye në autoklavën tipit Jennigs, brenda së
cilës është vendosur një aparat tip Sokslet, me CO2 të lëngët në kushtet e ekuilibrit
lëng-avull.
U studiua ndikimi i temperaturës, 281 K dhe 299 K në procesin e ekstraktimit të
karotenoideve te tuli i domates. Rritja e temperaturës rrit rendimentin e ekstraktimit
të β-karotenit, por ul atë të likopenit. Likopeni ekstraktohet më shumë në
temperaturën 281 K se 299 K (6.9 μg/g mostër) në dioksid karboni të lëngët pranë
kritik. Ndërsa β-karoteni ekstraktohet më shumë në temperaturën 299 K (18.2 μg/g
mostër). Në temperaturën 299 K merret vlera më e lartë e rikuperimit për βkarotenin 30.3 % dhe për likopenin 1.3 % në temperaturën 281 K.
Rritja e temperaturës rrit sasinë e ekstraktuar të dy izomerëve trans, cis-likopenit
dhe sasinë e β-karotenit. Sasia më e lartë e likopenit (4.68 μg/g mostër) dhe βkarotenit (12.8 μg/g mostër) të ekstraktuar me dioksid karboni të lëngët, pranë kritik
te cipa e domates është marrë për temperaturën 299 K. Raporti i rikuperimit për
këto temperatura nuk përbën ndonjë ndryshim shumë të madh.
Është studiuar ndikimi i modifikuesve të ndryshëm si etanol dhe vaj ulliri në
ekstraktimin e karotenoideve (likopen dhe β-karoten) te tuli i domates. Shtimi i një
sasie prej 2% të etanolit si bashkëtretës rrit sasinë e ekstraktuar të β-karotenin,
ndërsa për likopenin mbetet e pandryshuar për temperaturën 299 K. Shtimi i një
sasie prej 2% të vajit të ullirit në temperaturën 299 K rrit pak sasinë e ekstraktuar të
likopenin, por ul në mënyrë drastike atë të β-karotenit në tulin e domates.
Shtimi i një sasie prej 2% të etanolit si modifikues rrit sasitë e ekstraktuar për βkarotenin dhe likopenin në cipën e domates në temperaturën 299 K. Shtimi i një
sasie prej 2% të vajit të ullirit në CO2, rrit pak sasinë e ekstraktuar të likopenit, por
ul në mënyrë drastike sasinë e ekstraktuar të β-karotenit në cipën e domates.
Në bazë të të dhënave të marra gjatë ekstraktimit të mostrës së domates, tul dhe cipë
të saj me dioksid karboni të lëngët pranë kritik shihet një selektivitet ndaj βkarotenit ndaj likopenit gjatë procesit të ekstraktimit në kushte të ndryshme
temperature dhe në prani të modifikuesve, edhe pse likopeni ndodhet në sasi shumë
herë më të mëdha se β-karoteni.
Kinetika e ekstraktimit të likopenit dhe β-karotenit me CO2 të lëngët, nga tuli dhe
cipa e domates është studiuar në mungesë dhe prani të acidit oleik. Përzgjedhja e
acidit oleik si modifikues bazohet në tretshmërinë më të lartë që ka ky acid në
dioksid karboni të lëngët në kushtet e ekuilibrit lëng-avull në krahasim nga dy
acidet e tjera yndyrore, përbërëse të vajit të ullirit.
Shtimi i acidit oleik si modifikues rrit sasinë e likopenit të ekstraktuar nga tuli ose
nga cipa e domates. Ndërsa për ekstraktimin e β-karotenit nga tuli i domates, prania
e acidit oleik sjell uljen e sasisë së ekstraktuar. Në bazë të rezultateve të marra
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mund të thuhet se acidi oleik, si një ndër përbërësit e vajit të ullirit, është njëri nga
shkaktarët për rritjen e sasisë së likopenit të ekstraktuar, por edhe për uljen e sasisë
së β-karotenit të ekstraktuar me CO2 të lëngët pranë kritik.
Është studiuar kinetika e tretshmërisë aparente të likopenit dhe β-karotenit nga cipa
e domates në CO2 në temperaturat 313 K, 348 K, si funksion i kohës së ekstraktimit
(1 orë, 3 orë, 6 orë dhe 24 orë) për presione 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa në kushte
të ekuilibrit statik.
Me rritjen e presionit kemi dhe rritje të tretshmërisë aparente për shkak se rritet
densiteti duke sjellë rritje të aftësisë tretëse të fluidit. Në temperaturën 313 K
tretshmëria aparente më e lartë 8.04 μg/g CO2, arrihet në presionin 37.5 MPa,
ndërsa vlera më e ulët, 5.29 μg/g CO2 në presionin 22.5 MPa. Njësoj si te likopeni
edhe për β-karotenin me rritjen e presionit rritet dhe tretshmëria aparente e βkarotenit në dioksid karboni mbikritik. Vlera më e lartë e tretshmërisë aparente
është 1.9 μg/g CO2 në presionin 37.5 MPa dhe më e ulta 1.17 μg/g CO2 në presionin
22.5 MPa. Në temperaturën 348 K, me rritjen e presionit kemi dhe rritje të
tretshmërisë aparente si për likopenin. Vlera më të larta të tretshmërisë arrihet për
presionin 37.5 MPa (24.23 μg/g CO2) dhe 22.5 MPa (8.26 μg/g CO2). Tretshmëria
aparente e β-karotenit arrihet në presionin 37.5 MPa (1.63 μg/g CO2) dhe më e ulta
0.57 μg/g CO2.
Rritja e temperaturës nga 313 K dhe 348 K sjell rritjen e tretshmërisë aparente të
likopenit për të tre presionet e marra në shqyrtim. Me rritjen e presionit rritet dhe
vlera e tretshmërisë aparente në CO2, matur këto në kushte të ekuilibrit statik.
Tretshmëria aparente për β-karotenit është më e lartë në temperaturën 313 K se
temperatura 348 K. Referuar vlerave të literaturës pritej rritje të vlerave të
tretshmërisë aparente për β-karotenit, por në rastin tonë ndodh e kundërta. Kjo
mund të lidhet me faktin e rritjes së sasisë së likopenit të ekstraktuar duke sjellë në
këtë mënyrë ndryshimin e polaritetit të dioksid të karbonit, në të cilën tretshmëria e
β-karotenit ulet.
Varësia e rendimentit në lidhje me kohën ka një ecuri të ngjashme me tretshmërinë
aparente të këtyre karotenoideve në dioksid karboni pranë dhe mbikritik. Me rritjen
e presionit kemi rritje të rendimentit të sasisë së likopenit të ekstraktuar me dioksid
karboni pranë dhe mbikritik. Rritja e temperaturës ndikon në rritjen e rendimentit të
ekstraktimit të likopenit, e cila rritet ndjeshëm dhe me rritjen e presionit. Në
temperaturën 348 K dhe presion 37.5 MPa arrihet vlera më e lartë e rendimentit të
ekstraktimit të likopenit total prej 22.95%.
Është studiuar kinetika e tretshmërisë aparente të likopenit dhe β-karotenit nga cipa
e domates në CO2 pranë kritik në temperaturën 298 K, si funksion i kohës së
ekstraktimit (1 orë, 3 orë, 6 orë dhe 24 orë) për presione 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5 MPa
dhe 10 MPa.
Ekstraktimi me dioksid karboni pranë kritik dhe në kushtet e ekuilibrit lëng-avull
shfaq një tretshmëri më të ulët për të dy karotenoidet. Tretshmëria aparente për
presionet 63 dhe 7 MPa është shumë herë më e ulët se dy presionet e tjera të marra
në shqyrtim, kur përdoret dioksidi i karbonit pranë kritik. Tretshmëria për të dy
karotenoidet rritet me rritjen e presionit. Tretshmëria më e lartë gjatë ekstraktimit
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me dioksid karboni pranë kritik është arritur në presionin 10 MPa, 2.06 μg/g CO2
për likopenin total dhe 0.57 μg/g CO2 për β-karotenin.
Është studiuar kinetika e tretshmërisë aparente të likopenit dhe β-karotenit nga tuli i
domates në CO2 në temperaturat 313 K, 348 K, si funksion i kohës së ekstraktimit
(1 orë, 3 orë, 6 orë dhe 24 orë) për presione 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa.
Në temperaturën 313 K, tretshmëria aparente më e e lartë për likopenin dhe βkarotenit shfaqet në presionet e ulta, 22.5 MPa dhe 30 MPa, me rritjen e presionit
në 37.5 MPa kemi ulje të saj. Vlera më e lartë e tretshmërisë aparente shfaqet në
presionin 30 MPa (2.17 μg/g CO2). Kjo tretshmëri është e njëjtë për tre kohët e para
të tretshmërisë por rritet pas 24 orë ekstraktimesh. Për temperaturën 348 K
tretshmëria më e lartë e likopenit është në presionin 37.5 MPa (2.29 μg/g CO2) dhe
22.5 MPa (2.24 μg/g CO2). Në presioni 30 MPa shihet se likopeni shfaq
tretshmërinë më të ulët dhe e kundërta ndodh për β-karotenin, e cila ka tretshmërinë
më të lartë për të njëjtën vlerë temperature dhe presioni. Rritja e presionit çon në
ngjeshje të mostrës së tulit të domates, por edhe të kanaleve të rrjedhjes së dioksidit
të karbonit duke rezultuar në kufizimin e lëvizjes së dioksidit të karbonit jashtë dhe
brenda tulit të domates.
Rritja e temperaturës nga 313 K dhe 348 K sjell rritjen e rendimentit të ekstraktimit
të likopenit në dioksid karboni në gjendje mbikritike, kur presioni mbahet konstant
për të tre presionet e marra në shqyrtim, me përjashtim të presionit 30 MPa pas 24
orë ekstraktimi. Vlera më e lartë e ekstraktuar të likopenit ndaj sasisë totale të
dioksidit të karbonit që ndodhet në qelizën e presioneve të larta është arritur për
temperaturën 348 K dhe presionin 37.5 MPa (1.43 %). Ndërsa për β-karotenin vlera
më e lartë arrihet për temperaturën 313 K dhe presionin 300 bar (0.88 %). Ulja e
sasisë së ekstraktuar të likopenit dhe β-karotenit nga tuli i domates me rritjen e
presionit mund të vijë si efekt matrice dhe ngjeshjes së mostrës në presione të larta.
Në temperaturën 348 K me rritjen e presionit kemi dhe rritje të vlerës së
rendimentit, si për likopenin dhe për β-karotenin.
Rendimenti i ekstraktimit me dioksid karboni mbikritik është shumë herë më i lartë
se ekstraktimi me dioksid karboni pranë kritik. Edhe gjatë ekstraktimit me dioksid
karboni pranë kritik me rritjen e presionit kemi rritje të sasisë së likopenit të
ekstraktuar në CO2. Përjashtim kemi në temperaturën 298 K dhe presionin 8.5 MPa,
rendimenti i të dy karotenoideve është më e lartë se presioni 10 MPa.
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KAPITULLI VII. SHTOJCË
7.1. Kinetika e ekstraktimit të karotenoideve
Më poshtë jepen kromatogramat përkatëse të marra nga analiza me HPLC të ekstrakteve
të mostrës së domates gjatë studimit të kinetikës në mungesë dhe prani të modifikuesit,
acidit oleik.
7.1.1. Kinetika e ekstraktimit të tulit të domates me CO2 të lëngët pranë kritik, në
mungesë të acidit oleik

Figurë 7.1: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 30 min

Figurë 7.2: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 1 orë

Figurë 7.3: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 3 orë
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Figurë 7.4: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 6 orë

Figurë 7.5: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 9 orë

Figurë 7.6: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 12 orë

Figurë 7.7: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 15 orë
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Figurë 7.8: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 18 orë

Figurë 7.9: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 21 orë

Figurë 7.10: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 24 orë

Figurë 7.11: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 27 orë
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Figurë 7.12: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 30 orë

Figurë 7.13: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 33 orë

Figurë 7.14: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 36 orë

Figurë 7.15: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 39 orë
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Figurë 7.16: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 42 orë
7.1.2. Kinetika e ekstraktimit të tulit të domates me CO2 të lëngët pranë kritik, në
prani të acidit oleik

Figurë 7.17: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 30 min në prani të acidit oleik

Figurë 7.18: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 1 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.19: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 3 orë në prani të acidit oleik
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Figurë 7.20: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 6 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.21: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 9 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.22: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 12 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.23: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 15 orë në prani të acidit oleik
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Figurë 7.24: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 18 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.25: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 21 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.26: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 24 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.27: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 27 orë në prani të acidit oleik
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Figurë 7.28: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 30 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.29: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 33 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.30: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 36 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.31: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 39 orë në prani të acidit oleik
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Figurë 7.32: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët, pranë kritik për 42 orë në prani të acidit oleik
7.1.3. Kinetika e ekstraktimit të cipës së domates me CO2 të lëngët pranë kritik, në
mungesë të acidit oleik

Figurë 7.33: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 30 min

Figurë 7.34: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 1 orë

Figurë 7.35: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 3 orë
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Figurë 7.36: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 6 orë

Figurë 7.37: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 9 orë

Figurë 7.38: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 12 orë

Figurë 7.39: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 15 orë
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Figurë 7.40: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 18 orë

Figurë 7.41: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 21 orë

Figurë 7.42: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 24 orë

Figurë 7.43: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 27 orë
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Figurë 7.44: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 30 orë
7.1.4. Kinetika e ekstraktimit të cipës së domates me CO2 të lëngët pranë kritik, në
prani të acidit oleik

Figurë 7.45: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 30 min në prani të acidit oleik

Figurë 7.46: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 1 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.47: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 3 orë në prani të acidit oleik
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Figurë 7.48: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 6 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.49: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 9 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.50: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 12 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.51: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 15 orë në prani të acidit oleik
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Figurë 7.52: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 18 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.53: Kromatograma e ekstraktit të cipës të domates të përftuar nga ekstraktimi në
temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 21 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.54: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 24 orë në prani të acidit oleik

Figurë 7.55: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 27 orë në prani të acidit oleik
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Figurë 7.56: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
në temperaturën 299 K me CO2 të lëngët pranë kritik, për 30 orë në prani të acidit oleik

7.2. Përcaktimi i kinetikës së tretshmërisë aparente në CO2 mbikritik
dhe pranë kritik
7.2.1. Përcaktimi i kinetikës së tretshmërisë aparente në CO2 mbikritik dhe pranë
kritik, për tulin e domates

Figurë 7.57: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 6.3 MPa për 1 orë

Figurë 7.58: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 6.3 MPa për 3 orë
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Figurë 7.59: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 6.3 MPa për 6 orë

Figurë 7.60: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 6.3 MPa për 24 orë

Figurë 7.61: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 7 MPa për 1 orë

Figurë 7.62: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 7 MPa për 3 orë
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Figurë 7.6.3: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 7 MPa për 6 orë

Figurë 7.64: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 7 MPa për 24 orë

Figurë 7.65: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 8.5 MPa për 1 orë

Figurë 7.66: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 8.5 MPa për 3 orë
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Figurë 7.67: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 8.5 MPa për 6 orë

Figurë 7.68: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 8.5 MPa për 24 orë

Figurë 7.69: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 10 MPa për 1 orë

Figurë 7.7: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 10 MPa për 3 orë
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Figurë 7.71: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 10 MPa për 6 orë

Figurë 7.72: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 298 K, presion 10 MPa për 24 orë

Figurë 7.73: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa për 1 orë

Figurë 7.74: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa për 3 orë
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Figurë 7.75: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa për 6 orë

Figurë 7.76: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa për 24 orë

Figurë 7.77: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa për 1 orë

Figurë 7.78: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa për 3 orë
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Figurë 7.79: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa për 6 orë

Figurë 7.80: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa për 24 orë

Figurë 7.81: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa për 1 orë

Figurë 7.82: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa për 3 orë
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Figurë 7.83: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa për 6 orë

Figurë 7.84: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa për 24 orë

Figurë 7.8.5: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa për 1 orë

Figurë 7.86: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 75 K, presion 22.5 MPa për 3 orë
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Figurë 7.87: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa për 6 orë

Figurë 7.88: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa për 24 orë

Figurë 7.89: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa për 1 orë

Figurë 7.90: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa për 3 orë
Dafina Karaj
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Figurë 7.91: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa për 6 orë

Figurë 7.92: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa për 24 orë

Figurë 7.93: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa për 1 orë

Figurë 7.94: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa për 3 orë
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Figurë 7.95: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa për 6 orë

Figurë 7.96: Kromatograma e ekstraktit të tulit të domates të përftuar nga ekstraktimi me
CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa për 24 orë
7.2.2. Përcaktimi i kinetikës së tretshmërisë aparente në CO2 mbikritik dhe pranë
kritik, për cipën e domates

Figurë 7.97: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 6.3 MPa për 1 orë

Figurë 7.98: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 6.3 MPa për 3 orë
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Figurë 7.99: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 6.3 MPa për 6 orë

Figurë 7.10: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 6.3 MPa për 24 orë

Figurë 7.101: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 7 MPa për 1 orë

Figurë 7.102: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 7 MPa për 3 orë
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Figurë 7.103: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 7 MPa për 6 orë

Figurë 7.104: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 7 MPa për 24 orë

Figurë 7.105: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 8.5 MPa për 1 orë

Figurë 7.106: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 8.5 MPa për 3 orë
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Figurë 7.107: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 8.5 MPa për 6 orë

Figurë 7.108: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 8.5 MPa për 24 orë

Figurë 7.109: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 10 MPa për 1 orë

Figurë 7.110: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 10 MPa për 3 orë
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Figurë 7.111: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 10 MPa për 6 orë

Figurë 7.112: Kromatograma e ekstraktit të cipës të domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 298 K, presion 10 MPa për 24 orë

Figurë 7.113: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa për 1 orë

Figurë 7.114: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa për 3 orë
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Figurë 7.115: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa për 6 orë

Figurë 7.116: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 313 K, presion 22.5 MPa për 24 orë

Figurë 7.117: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa për 1 orë

Figurë 7.118: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa për 3 orë
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Figurë 7.119: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa për 6 orë

Figurë 7.120: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 313 K, presion 30 MPa për 24 orë

Figurë 7.121: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa për 1 orë

Figurë 7.122: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa për 3 orë
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151

STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E
EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT

Figurë 7.133: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa për 6 orë

Figurë 7.124: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 313 K, presion 37.5 MPa për 24 orë

Figurë 7.125: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa për 1 orë

Figurë 7.126: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa për 3 orë
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Figurë 7.127: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa për 6 orë

Figurë 7.128: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 22.5 MPa për 24 orë

Figurë 7.129: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa për 1 orë

Figurë 7.130: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa për 3 orë
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Figurë 7.131: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa për 6 orë

Figurë 7.132: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 30 MPa për 24 orë

Figurë 7.133: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa për 1 orë

Figurë 7.134: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa për 3 orë
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Figurë 7.135: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa për 6 orë

Figurë 7.136: Kromatograma e ekstraktit të cipës së domates të përftuar nga ekstraktimi
me CO2 në temperaturën 348 K, presion 37.5 MPa për 24 orë
Më poshtë jepen tabelat më të dhënat përkatëse për kinetikën e tretshmërisë aparente të
likopenit total dhe β-karotenit në dioksid karboni pranë kritik dhe mbikritik, te tuli i
domates.
Tabelë 7.1: Tretshmëria aparente e likopenit total dhe β-karotenit të ekstraktuar në CO2
mbikritik, në temperaturën 313 K për presionin 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa, për kohë
të ndryshme, te tuli i domates
Temperatura
(K)

Presioni
(MPa)

Koha
(orë)

Likopen
(μg/g CO2)

β-Karoten
(μg/g CO2)

P=25.5

1

0.21

0.21

3

0.97

0.74

6

1.56

1.1

24

2.19

1.5

1

0.22

0.19

3

0.65

0.51

P=30
T=313
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P=37.5

6

1.39

0.93

24

3.37

1.45

1

0.27

0.24

3

0.5

0.43

6
24

1.24
1.78

0.9
1.25

Tabelë 7.2: Tretshmëria aparente e likopenit total dhe β-karotenit të ekstraktuar në CO2
mbikritik, në temperaturën 348 K për presionin 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa, për kohë
të ndryshme, te tuli i domates
Temperatura
(K)

Presioni
(MPa)

Koha
(orë)

Likopen
(μg/g CO2)

β-Karoten
(μg/g CO2)

P=25.5

1

0.13

0.073

3

1.04

0.28

6

1.76

0.5

24

2.24

0.62

1

0.45

0.21

3

1.28

0.53

6

1.71

0.72

24

1.99

0.88

1
3
6
24

0.33
0.77
2.05
2.29

0.2
0.46
0.83
0.92

P=30
T=348

P=37.5

Tabelë 7.3: Tretshmëria aparente e likopenit total dhe β-karotenit të ekstraktuar në CO2
pranë kritik, në temperaturën 298 K për presionin 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5 MPa, 10 MPa për
kohë të ndryshme, te tuli i domates
Temp
(K)
Dafina Karaj

Presioni
(MPa)

Koha
(orë)

Likopen
(μg/g CO2)

β-Karoten
(μg/g CO2)
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P=6.3

P=7

T=298

P=8.5

P=10

1

0.13

0.11

3

0.27

0.22

6

0.39

0.31

24

0.49

0.36

1

0.17

0.13

3

0.34

0.25

6

0.48

0.36

24

0.6.3

0.48

1

0.23

0.16

3

0.5

0.35

6

0.74

0.54

24

0.91

0.67

1

0.22

0.16

3

0.41

0.3

6

0.6.3

0.48

24

0.77

0.6

Më poshtë jepen tabelat më të dhënat përkatëse për kinetikën e tretshmërisë aparente të
likopenit total dhe β-karotenit në dioksid karboni pranë kritik dhe mbikritik, te cipa e
domates.
Tabelë 7.4: Tretshmëria aparente e likopenit total dhe β-karotenit të ekstraktuar në CO2
mbikritik, në temperaturën 313 K për presionin 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa, për kohë
të ndryshme, te cipa e domates
Temperatura
(K)

Presioni
(MPa)

Koha
(orë)

Likopen
(μg/g CO2)

β-Karoten
(μg/g CO2)

P=25.5

1

1.11

0.29

3

1.99

0.62

6

3.65

0.88

24

5.29

1.17

1

1.1

0.29

P=30
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T=313

P=37.5

3

2.76

0.79

6

4.75

1.06

24

7.24

1.54

1

1.15

0.3

3

5.24

1.13

6
24

6.05
8.04

1.46
1.9

Tabelë 7.5: Tretshmëria aparente e likopenit total dhe β-karotenit të ekstraktuar në CO2
mbikritik, në temperaturën 348 K për presionin 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa, për kohë
të ndryshme, te cipa e domates
Temperatura
(K)

Presioni
(MPa)

Koha
(orë)

Likopeni
(μg/g CO2)

β-Karoteni
(μg/g CO2)

P=25.5

1

2.08

0.18

3

5.49

0.36

6

7.03

0.46

24

8.26

0.57

1

2.7

0.29

3

8.65

0.61

6

10.64

0.75

24

14.23

1.01

1
3
6
24

3.78
13.2
19.12
24.23

0.31
0.96
1.29
1.6.3

P=30
T=348

P=37.5

Tabelë 7.6: Tretshmëria aparente e likopenit dhe β-karotenit të ekstraktuar në CO2 pranë
kritik, në temperaturën 298 K për presionin 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5 MPa, 10 MPa për kohë
të ndryshme, te cipa e domates
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Temp
(K)

Presioni
(MPa)

Koha
(orë)

Likopen
(μg/g CO2)

β-Karoten
(μg/g CO2)

P=6.3

1

0.08

0.053

3

0.2

0.12

6

0.3

0.18

24

0.4

0.24

1

0.2

0.09

3

0.39

0.18

6

0.6

0.26

24

0.73

0.34

1

0.67

0.14

3

1.11

0.26

6

1.52

0.4

24

2.12

0.55

1

0.69

0.13

3

1.36

0.27

6

1.71

0.42

24

2.06

0.57

P=7

T=298

P=8.5

P=10

Më poshtë jepen tabelat më të dhënat përkatëse për rendimentin të sasisë së likopenit total
dhe β-karotenit të ekstraktuar në dioksid karboni pranë kritik dhe mbikritik, te tuli i
domates.
Tabelë 7.7: Rendimenti i sasisë së likopenit total dhe β-karotenit të ekstraktuar në CO2
mbikritik, në temperaturën 313 K për presionin 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa, për kohë
të ndryshme, te tuli i domates
Temperatura
(K)

Dafina Karaj

Presioni
(MPa)

Koha
(orë)

Likopen
(μg/g mostër)

β-Karoten
(μg/g mostër)

P=25.5

1

0.11

0.11

3

0.32

0.26

6

0.66

0.46
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P=30
T=313

P=37.5

24

0.97

0.66

1

0.17

0.15

3

0.40

0.32

6

0.87

0.59

24

1.14

0.88

1

0.16

0.14

3

0.31

0.26

6

0.72
0.99

0.52
0.70

24

Tabelë 7.8: Rendimenti i sasisë së likopenit total dhe β-karotenit të ekstraktuar në CO2
mbikritik, në temperaturën 348 K për presionin 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa, për kohë
të ndryshme, te tuli i domates
Temperatura
(K)

Presioni
(MPa)

Koha
(orë)

Likopen
(μg/g mostër)

β-Karoten
(μg/g mostër)

P=25.5

1

0.05

0.03

3

0.40

0.11

6

0.75

0.22

24

0.95

0.27

1

0.21

0.09

3

0.58

0.23

6

0.79

0.33

24

0.90

0.39

1
3
6
24

0.17
0.37
1.33
1.43

0.11
0.23
0.51
0.55

P=30
T=348

P=37.5

Tabelë 7.9: Rendimenti i sasisë së likopenit total dhe β-karotenit në CO2 pranë kritik, në
temperaturën 298 K për presionin 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5 MPa, 10 MPa për kohë të
ndryshme, te tuli i domates
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Temp
(K)

Presioni
(MPa)

Koha
(orë)

Likopen
(μg/g mostër)

β-Karoten
(μg/g mostër)

P=6.3

1

0.08

0.06

3

0.16

0.12

6

0.21

0.16

24

0.27

0.19

1

0.07

0.05

3

0.15

0.11

6

0.21

0.16

24

0.27

0.20

1

0.12

0.08

3

0.25

0.17

6

0.38

0.28

24

0.45

0.33

1

0.12

0.09

3

0.22

0.16

6

0.33

0.26

24

0.38

0.30

P=7

T=298

P=8.5

P=10

Më poshtë jepen tabelat më të dhënat përkatëse për rendimentit të sasisë së likopenit dhe
β-karotenit në dioksid karboni pranë kritik dhe mbikritik, te cipa e domates.
Tabelë 7.10: Rendimenti i sasisë së likopenit total dhe β-karotenit të ekstraktuar në CO2
mbikritik, në temperaturën 313 K për presionin 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa, për kohë
të ndryshme, te cipa e domates
Temperatura
(K)

Dafina Karaj

Presioni
(MPa)

Koha
(orë)

Likopen
(μg/g mostër)

β-Karoten
(μg/g mostër)

P=25.5

1

0.91

0.24

3

1.51

0.47

6

3.27

0.74
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P=30
T=313

P=37.5

24

4.82

1.02

1

1.63

0.31

3

3.21

0.60

6

5.31

1.08

24

7.31

1.44

1

0.99

0.26

3

4.81

1.07

6
24

6.86
8.35

1.45
1.77

Tabelë 7.11: Rendimenti i sasisë së likopenit total dhe β-karotenit të ekstraktuar në CO2
mbikritik, në temperaturën 348 K për presionin 22.5 MPa, 30 MPa, 37.5 MPa, për kohë
të ndryshme, te cipa e domates
Temperatura
(K)

Presioni
(MPa)

Koha
(orë)

Likopen
(μg/ mostër)

β-Karoten
(μg/g mostër)

P=25.5

1

1.59

0.14

3

3.92

0.30

6

5.36

0.39

24

6.24

0.47

1

2.47

0.27

3

8.68

0.60

6

10.32

24

12.78

0.72
0.90

1
3
6
24

4.59
13.63
18.70
22.95

P=30
T=348

P=37.5
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0.38
1
1.29
1.57
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Tabelë 7.12: Rendimenti i sasisë së likopenit total dhe β-karotenit të ekstraktuar në CO2
pranë kritik, në temperaturën 298 K për presionin 6.3 MPa, 7 MPa, 8.5 MPa, 10 MPa për
kohë të ndryshme, te cipa e domates
Temp
(K)

Presioni
(MPa)

Koha
(orë)

Likopen
(μg/g mostër)

β-Karoten
(μg/g mostër)

P=6.3

1

0.06

0.04

3

0.13

0.07

6

0.18

0.11

24

0.24

0.14

1

0.17

0.07

3

0.31

0.13

6

0.50

0.21

24

0.59

0.27

1

0.91

0.19

3

1.37

0.31

6

1.71

0.43

24

2.01

0.53

1

0.61

0.12

3

1.11

0.23

6

1.46

0.38

24

1.75

0.50

P=7

T=298

P=8.5

P=10
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Përmbledhje
Nga të gjithë karotenoidet, β-karoteni ka aktivitetin më të lartë të provitaminës A,
ndërkohë likopeni ka aktivitetin më të lartë antioksidativ. Në këtë punim është studiuar
ekstraktimi i likopenit dhe β-karotenit me CO2 të lëngët pranë kritik në dy temperatura të
ndryshme (281 K dhe 299 K), si dhe përdorimi i etanolit dhe vajit të ullirit si modifikues.
Rikuperimi i β-karotenit është shumë më i lartë në këto temperatura, duke shfaqur
selektivitet më të lartë ndaj tij në krahasim me likopenin. Shtimi i etanolit rrit
ekstraktimin e dy karotenoideve në CO2 të lëngët. Shtimi i vajit të ullirit habitshëm ul
sasinë e ekstraktuar të β-karotenit. Prania e modifikuesit (acid oleik) rrit sasinë e likopenit
të ekstraktuar, por ul sasinë e β-karotenit, si për cipën dhe tulin e domates. Është
përcaktuar tretshmëria aparente e këtyre karotenoideve te mostra e domates në kushtet
mbikritike dhe pranë kritike për temperaturat dhe presionet e ndryshme. Temperatura 348
K dhe presioni 37.5 MPa jep rendimentin më të lartë 22.95% të ekstraktimit të likopenit,
ndërsa për β-karotenin rendimenti 1.77% merret në temperaturën 313 K dhe presionin 30
MPa te cipa e domates. Temperatura 348 K dhe presioni 37.5 MPa jep rendimentin më të
lartë 1.43% të ekstraktimit të likopenit, ndërsa për β-karotenin rendimenti 0.49% merret
në temperaturën 313 K dhe presionin 30 MPa te tuli i domates.
Fjalë kyçe: Likopen, β-karoten, ekstraktim, tretshmëri aparente, dioksid karboni

Abstract
Of all the tomato carotenoids, β-carotene has the highest provitamin A activity, while
lycopene has potent antioxidant activity. The near critical liquid-CO2 extraction of
lycopene and β-carotene from the dried tomato pulp and skin at two different
temperatures (281 K and 299 K) and the use of ethanol and olive oil as CO2 modifiers
was experimented in this study. The recoveries of β-carotene are much higher than those
of lycopene at these temperatures shows that β-carotene is selectively extracted by the
liquid CO2 in comparison to lycopene. The addition of ethanol enhances the extracted
amounts of both carotenoids in liquid CO2. The addition of olive oil surprisingly
decreases the extracted amount of β-carotene. The presence of modifier (oleic acid)
increased the amount of lycopene extracted but decreased the amount of β –carotene for
both skin and pulp tomates. The solubility of these carotenoids from tomatoes sample in
near critical and supercritical conditions was determination. The temperature of 348 K
and pressure of 37.5 MPa gives the higher yield of extraction of lycopene (22.95%),
while for β-carotene (1.77%) the temperature 313 K and pressure 30 MPa at tomato skin.
The temperature of 348 K and pressure of 37.5 MPa gives the higher yield of extraction
of lycopene (1.43%), while for β-carotene (0.49%) the temperature 313 K and pressure
30 MPa at tomato pulp.
Key words: Lycopene, β-carotene, extraction, apparent solubility, carbon dioxide
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