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 بررسي اثر دي اکسيد کربن و يون هيدروژن در استريفيکاسيون خودبخودي اسيد الکتيک
 

دآتر سيد سعيد ميردامادي ٢و١ ١، دآتر فرزانه عزيز محسني١ ،افسانه رجبي
 Mirdamadi@irost.ir سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، پژوهشکده بيو تکنولوژي،-١

 ١٣١۶۴بيوتكنولوژي ، تهران صندوق پستي  انستيتو پاستور ايران ، پايلوت -٢
 چکيده

 هيدروکسي اسيدي است که يک مرکز کاپرال دارد يعني داراي يک اتم کربن نامتقارن مي باشدو داراي دو ايزومر نوري ٢ اسيد  الکتيک ساده ترين 
(+)Lو)-(D است که تنها نوع (+)Lاخت  پالستيک ها و پوشش هاي پلي الکتيک اسيد از مصارف جديد و مهم آن س. آن در انسان متابوليزه ميشود

قابل تجزيه است که در پزشکي باليني و در جراحي هاي ميکروسکوپي و نيز براي فرموله کردن  ترکيب ها و براي بسته بندي آنها در صنايع بسته 
با توجه به اينکه ، دي اکسيد کربن به عنوان . د  درصداسيد الکتيک، استريفيکاسيون خودبخودي رخ ميده٢٠در غلظت بيش از . بندي  کاربرد دارد

يک عامل در پليمريزاسيون مونومرهاي اسيد الکتيک مطرح است، و نيز با توجه به اينکه، يون هيدروژن در واکنش استريفيکاسيون، کاتاليزور است، 
  استريفيکاسيون ميزان دي اکسيد کربن در وجود دست آمده  آنها در استريفيکاسيون خودبخودي اسيد الکتيک مطالعه شد، که بر اساس نتايج بهتاثير

  . نقش موثر تري پيدا می کند استريفيکاسيون خودبخودي اسيد الکتيکتغيير ميزان  يون هيدروژن نيزدر وجود خودبخودي بی تاثير نيست و 
 روژناسيدالکتيک، استريفيکاسيون،الکتوباسيلوس کازئي،دي اکسيد کربن،يون هيد: کلمات کليدي
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Lactic acid (2-hydroxypropionic acid, CH3CHOHCOOH) is a naturally occurring, chiral, alpha-hydroxy acid.It can 
be produced synthetically or by fermentation. Lactic acid is used as an acidulant and preservative in the food 
industry. Other industrial uses include the production of leather, textile, and agricultural pesticides. Because of chiral 
properties, L-lactic acid is used in the pharmaceutical industry as an intermediate for the synthesis of chiral drugs. 
Polymers of lactic acid are biodegradable and have found use in medical devices.  In the present study, Lactobacillus 
casei subspp. casei PTCC  1608 was used as a L(+) lactic acid producer. High concentration of lactic acid (more than 
20%)  is the   important parameters for self strification.. We found that, Carbon dioxide (CO2) is an important factor 
in polymerization of lactic acid. lactic acid strification  was catalyzed  by H+ .So,  high concentration of lactic acid , 
present of CO2 and H+ ions are required for strification  and production of poly lactic acid significantly.  
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  مقدمه 
 يک اتم کربن نامتقارن مي باشد  هيدروکسي اسيدي است که يک مرکز کايرال دارد يعني داراي٢ اسيد  الکتيک ساده ترين 

 الکتيک -D)-( و(Dextrorotatory) الکتيک اسيدL(+)و داراي دو فرم انانيتومراست که عبارتند از 
 اين اسيد يک مايع بي رنگ متمايل به زرد است که تقريبا بي بو است و در آب و الکل حل مي. (Laevorotatory)اسيد
از جمله در داروهايی که در بافت ، آزادسازيشان . دارويي کاربرد فراوان دارداسيد الکتيک در صنايع غذايي و. شود

پلی استرهای اسيد الکتيکی قابل هيدروليز به عنوان مواد قابل تجزيه ، مواد تقويت کننده . کنترل می شود، به کار می رود
ا و برای کنترل بارداری استفاده می در آزاد سازی مواد  فعال بيولوژيکی می باشدو برای درمان سرطان،ايذز، عفونته

کاربرد . اخيرا اين ترکيب به عنوان يک مونومر جهت ساخت پلي الکتيک اسيد که قابل تجزيه است ،استفاده مي شود. شود
 در پزشکي باليني بسيار قابل توجه است که بدليل قابليت سازگاري و جذب آسان در بدن L- lactideپليمرها و کوپليمرها 

 درصد يابيشتر از اسيد الکتيک پديده ٢٠اما، از طرف ديگر درمحلولهاي با مقدار . اري خوني مناسب آن مي باشدو سازگ
 .خود استريفيکاسيون صورت ميگيرد زيرا عامل هيدروکسيل و کربوکسيل جزء گروههاي عمل کننده هستند

 
 مواد و روشها

 در محيط توليد PTCC.1608  Lactobacillus casei ssp. casei اسيد الکتيک توليد شده به روش تخمير، توسط سويه
با سوبسترا گلوکز و آب پنير به عنوان منبع کربن و مايع خيسانده ذرت به عنوان منبع نيتروژن مورد آزمايش قرار گرفت 

 ساخت  Chemap - Fermenter يا فرمانتور همزن دار) STR )  Stirred Tank Reactorکه تخمير در فرمانتور
 . شد  ليتر انجام٢٠وئيس با حجم س

 با استفاده از هيدروکسيد کلسيم انجام شد که در طی فرآيند توليد با توجه به اين که سيستم بيهوازی بسته pHکنترل و تنظيم 
انجام شد دی اکسيد کربن حاصل از تخمير به صورت کربنات در محلول باقی ماند و غلظت دی اکسيد کربن به حد اشباع 

 .   می رسد
با توجه به اينکه ، دي اکسيد کربن به عنوان يک عامل در پليمريزاسيون مونومرهاي اسيد الکتيک مطرح است، در مطالعه 

 :استريفيکاسيون خودبخودي، تاثير  آن بررسي شد
ود که بعد از  شdegas اسيد الکتيک را در دستگاه فريز درائينگ قرارداده شد تا با ايجاد خالء ، اسيد الکتيک ٢۵ ml )الف
متوقف شد، اما ) چند ثانيه( دقيقه در سطح اسيد الکتيک نوسانات و خروج گاز قابل مشاهده بود که بعد از مدت کوتاهي ٣

 .نمونه يک ساعت و سي دقيقه در دستگاه باقي ماند
 د کربن آن در اثر بی کربنات کلسيم حاصل در طی فرآيند تخمير توسط اسيد سولغوريک به ژيبس تبديل شده و دی اکسي)ب

 Rotary Evaporator   حذف شد و تاثير وجود وعدم وجود آن بررسی شد .ml ۵اسيد الکتيک در دستگاه ٠ 
Evaporator Rotary درجه سانتيگراد و فشار٨٠ و دما۶٠ در دور bar ساعت قرار گرفت، که ايجاد ٢  به مدت ٠٫٢ 

 .قه قابل مشاهده بود دقي٣٠حباب و خروج گاز  در سطح اسيد الکتيک تا 
در روش ديگر حذف باقيمانده دی اکسيد کربن که به صورت محلول باقی مانده به روش شيميايی  انجام شد که در اين 

 تبديل به  بی کربنات باريم نامحلول ميشود و BaCl2 اضافه شد و بيکربنات سديم تشکيل ميشود که توسط NaOHروش 



 
 باقی می ماند و دی اکسيد کربن حذف می شودو نيز با توجه به NaCl به صورت  Cl    بايون Na يون  ,رسوب می کند

اينکه، يون هيدروژن در واکنش استريفيکاسيون، کاتاليزور است، حذف آن در استريفيکاسيون خودبخودي اسيد الکتيک با 
 : مطالعه شد NaOH موجود در OHاستفاده از يون 

 

 . اضافه شدNaOH 0.1 N از ml١ اسيد الکتيک، ml٢٠به ) ج
 اضافه شد و بعد از سانتريفوژ و جداسازي رسوبات به  مايع BaCl2 گرم ۵ اسيد الکتيک، ml٢٠در نمونه ديگر، به ) د

 . اضافه شدNaOH 0.1 N از ml١رويي 
و  اضافه شد BaCl2 گرم ۵ اضافه شد و سپس  به آن NaOH 0.1 N از ml١  اسيد الکتيک،ml٢٠در نمونه ديگر، به ) ه

 .بعد از سانتريفوژ مايع رويي آن جدا گرديد
 .همه نمونها در يخچال نگهداري شد و در فواصل زماني اسيد الکتيک آنها اندازه گيري شد

روش اندازه گيري اسيد الکتيک به روش رنگ سنجي انجام شد که با اضافه نمودن اسيد سولفوريک غليظ به اسيد الکتيک 
% ١٫۵(و پارافنيل فنل % ۴، استالدئيد حاصل مي شود که در حضور سولفات مس ) جوشدر بن ماري(  دقيقه١٠بعد از 

  اندازه گيري  nm ۵٧٠  دقيقه کمپلکس رنگي ايجاد مي کند که ميزان جذب نوري آن درطول موج ٣٠، بعد از )در اتانول
 .مي شود

 
 نتيجه و بحث

يزاسيون مونومرهاي اسيد الکتيک در استريفيکاسيون نتايج نشان داد، دي اکسيد کربن به عنوان يک عامل در پليمر
خودبخودي  بی تاثير نيست وبا روشهايي که براي حذف دي اکسيد کربن با ايجاد خالءدر دستگاه فريز درائينگ و يا استفاده 

  به کار رفت استريفيکاسيون خودبخودي اسيد الکتيک رخ دادولی استفاده از روشRotary Evaporatorاز دستگاه 
 .شيميايی استريفيکاسون خودبخودی کاهش يافت

هنگامي که يک کربوکسيليک اسيد را با يک الکل در حضور مقدار کمي اسيد معدني ، معموال اسيد سولفوريک غليظ يا 
هيدروژن کلريد خشک، حرارت دهيم مستقيما به يک استر تبديل مي گرددکه اين واکنش برگشت پذير مي باشدو همان 

. ، يون هيدروژن، که واکنش رفت را کاتاليز ميکند،لزوما واکنش برگشت، هيدروليز، را نيز کاتاليز مي نمايدکاتاليزوري 
بر همين اساس حذف يون هيدروژن در استريفيکاسيون خودبخودي اسيد الکتيک مطالعه شدزيرادر تخليص اسيد الکتيک از 

 بهتر از BaCl2 و سپس NaOH به دست آمده استفاده ابتدا که بر اساس نتايج.اسيد سولفوريک و حرارت استفاده مي شود
 .ساير روشهاي آزمايش شده در کاهش استريفيکاسيون خودبخودي اسيد الکتيک موفق بوده است

البته در مقابل هنگامي که مونومرهاي اسيد الکتيک   هدف است و تالش درجلوگيري از استريفيکاسيون خودبخودي اسيد 
ني که تشکيل پليمرهاي اسيد الکتيک الزم است از پديده استريفيکاسيون خودبخودي اسيد الکتيک مي الکتيک است، در زما

 .توان استفاده کرد
 
 
 

 در نمونه هاي بدون دي اکسيد کربن) گرم در ليتر(اسيد الکتيک 
 روز            نمونه ٠ ٣ ١٧

13.38 60 79.32 Evaporator           
Rotary 

15.15 63 79.32 Freeze drying             
    

 
 

 در نمونه هاي باتيمارهاي مختلف) گرم در ليتر(اسيد الکتيک 
 روز         نمونه ٠ ۴ ١۵
 NaOHتيمار با  ۶۵ ٢٢ ۵

 
و سپس BaCl2تيمار با ۶٠ ٢٨ ٨٫۶٢

NaOH 
 و سپس NaOHبا تيمار ۶٢ ٣۶ ٢۶

BACl2
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