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Περίληψη

Η ζελατίνη η οποία προέρχεται από το κολλαγόνο είναι ένα πρωτεϊνικό προϊόν που

προέρχεται  από τα  οστά,  τα  δέρματα και  τους  τένοντες  των  ζώων.  Τα τελευταία

χρόνια  η  ζελατίνη  λόγο  των  ιδιοτήτων  της  έχει  όλο  και  περισσότερη  ζήτηση  με

συνέπεια  να  έχει  χρήση  σε  πολλούς  τομείς  όπως  εκείνων  των  τροφίμων.  Η

μεγαλύτερη παραγωγή ζελατίνης είναι προέλευσης από θηλαστικά, αλλά η χρήση της

άρχισε να μειώνεται λόγω της ανησυχίας των καταναλωτών για διάφορούς λόγους με

συνέπεια να υπάρχουν και άλλες πηγές παραγωγής ζελατίνης όπως τα δέρματα των

ψαριών.  Αυτή  μπορεί  να  αποτελέσει  μια  εναλλακτική  πηγή  η  οποία  μπορεί  να

επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό. 

Στην πειραματική αυτή μελέτη γίνεται αναφορά στη ζελατίνη από δέρματα ψαριών

καθώς και στη σημαντικότερη ιδιότητα της που είναι ο σχηματισμός υδροπηκτών.

Στις  υδροπηκτές  προστέθηκε  ταννικό  οξύ  για  την  δημιουργία  σταυδοδεσμών.

Παράχθηκαν υδροπηκτές ζελατίνης από δέρματα τόνου με προσθήκη χρωστικής και

μελετήθηκε η απελευθέρωσή της  κατά την αποδόμηση των υδροπηκτών σε νερό.

Ταυτόχρονα μελετήθηκαν η διόγκωση, το υπολειπόμενο βάρος, το πορώδες και οι

μηχανικές  ιδιότητες  των  υδροπηκτών  στις  οποίες  προστέθηκε  ταννικό  οξύ  για  τη

δημιουργία σταυροδεσμών σε σχέση με αυτές που δεν προστέθηκε. Τα αποτελέσματα

έδειξαν ότι η προσθήκη ταννικού οξέος επηρεάζει όλες τις ιδιότητες της ζελατίνης.

Συγκεκριμένα, η διόγκωση αυξήθηκε, το υπολειπόμενο βάρος παρέμεινε σταθερό, οι

μηχανικές  ιδιότητες  βελτιώθηκαν,  ενώ  το  πορώδες  μειώθηκε  με  την  προσθήκη

ταννικού οξέος. Η απελευθέρωση της χρωστικής μειώθηκε στις υδροπηκτές που είχε

προστεθεί το ταννικό οξύ.
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1.Εισαγωγή

Η ζελατίνη είναι ένα προϊόν πρωτεϊνικής φύσης το οποίο προέρχεται από την μερική

υδρόλυση κολλαγόνου,  της πρωτεΐνης  που βρίσκεται  στο δέρμα,  στα οστά,  στους

συνδετικούς ιστούς κτλ. Το κολλαγόνο αποτελεί το 30% της συνολικής πρωτεΐνης

που υπάρχει στο σώμα. Κύρια δομή του κολλαγόνου είναι τρεις α-έλικες που είναι

συνδεμένες  μεταξύ  τους  και  γυρνάνε  δεξιόστροφα.  Η  ζελατίνη  είναι  μια  πολύ

σημαντική πρωτεΐνη υψηλής αξίας, η οποία βρίσκει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από

τα κυριότερα πλεονεκτήματα της είναι η ικανότητα της να απορροφάει νερό και να

σχηματίζει υδροπηκτές. Στην αρχή η ζελατίνη χρησιμοποιούταν μόνο ως κολλητική

ουσία, αλλά πλέον έχει  ένα ευρύ φάσμα λειτουργίας σε πολλούς τομείς  όπως της

υγείας  (ιατρικά,  φαρμακευτικά)  αλλά  και  της  βιομηχανίας  όπως  ο  κλάδος  των

τροφίμων. Ειδικά στον κλάδο των τροφίμων η άνοδος είναι ραγδαία αφού η ζήτηση

για τη ζελατίνη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και πρόσφατες εκθέσεις αναφέρουν

ότι η ετήσια παγκόσμια παραγωγή ζελατίνης είναι σχεδόν 326.000 τόνους (Karim &

Bhat, 2008).

Η κύρια πηγή του κολλαγόνου για παραγωγή ζελατίνης είναι το δέρμα, τα οστά και

οι τένοντες των θηλαστικών όπως είναι οι χοίροι και τα βοοειδή. Μάλιστα διαφορές

έρευνες δείχνουν ότι η παραγωγή ζελατίνης από θηλαστικά φτάνει μέχρι και το 90%

της  παγκόσμιας  παραγωγής.  Ωστόσο,  υπάρχουν  και  άλλες  πηγές  ζελατίνης  όπως

εκείνες των δερμάτων των ψαριών. Η ζελατίνη από δέρματα ψαριών αν και δεν είναι

τόσο  γνωστή  στη  βιομηχανία  των  τροφίμων  μπορεί  να  αποτελέσει  μια  πολύ

σημαντική πηγή μέχρι  και να πλεονεκτεί  σε σχέση με εκείνη  των θηλαστικών.  Ο

φόβος  διάφορων  ασθενειών  που  προέρχονται  από  θηλαστικά  καθώς  και  η

απαγόρευση κατανάλωσης  κρέατος  από θρησκευτική  άποψη οδηγεί  στην όλο και

περισσότερο χρήση της ζελατίνης από δέρματα ψαριών.

Οι διάφορες ιδιότητες που έχει η ζελατίνη από δέρματα ψαριών έχει ως αποτέλεσμα

να  γίνονται  όλο  και  περισσότερα  πειράματα  ώστε  να  χρησιμοποιηθεί  όλο  και

καλύτερα  στον  κλάδο  των  τροφίμων.  Ενδιαφέρον  στα  πειράματα  παρουσιάζει  η

επίδραση  διάφορων  χρωστικών  με  την  ζελατίνη  καθώς  και  η  χρήση  διάφορων

διαλυτών που μπορούν να επηρεάσουν τόσο τις ιδιότητες όσο και την συμπεριφορά

της. 
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

2.1 Ζελατίνη

Η ζελατίνη είναι μια υδατοδιαλυτή πρωτεΐνη που λαμβάνεται με μερική υδρόλυση

του  κολλαγόνου.  Χρησιμοποιείται  ευρέως  για  φαρμακευτικές  χρήσεις  και  στις

βιομηχανίες τροφίμων για βελτίωση των ιδιοτήτων τους όπως η ελαστικότητα και η

σταθερότητα.  Πηγές  ζελατίνης  είναι  το  δέρμα,  οι  τένοντες  και  τα  οστά  των

θηλαστικών αλλά μπορεί να ληφθεί από ψάρια και έντομα. Δεν υπάρχουν φυτικές

πηγές  ζελατίνης  και  δεν  υπάρχει  χημική  σχέση  μεταξύ  της  ζελατίνης  και  άλλων

υλικών που αναφέρονται ως φυτική ζελατίνη, όπως εκχυλίσματα φυκιών (Abdalbasit

and Hadia, 2013). Αν και η ζελατίνη που βρίσκεται στην αγορά είναι κυρίως από

θηλαστικά, τα τελευταία χρόνια η ζελατίνη που προέρχεται από ψάρια και έντομα

αποτελεί μια εναλλακτική πηγή που είναι αποδεκτή και από άλλες φυλές. Η ζελατίνη

διαφέρει  από  άλλα  υδροκολλοειδή,  επειδή  τα  περισσότερα  από  αυτά  είναι

πολυσακχαρίτες,  και   παρασκευάζεται  με  μεθόδους  που  περιλαμβάνουν  την

καταστροφή της τριτοταγούς, δευτερογενούς και σε κάποιο βαθμό της πρωτοταγούς

δομής του φυσικού κολλαγόνου. Η σημαντικότερη ιδιότητα της ζελατίνης που την

κάνει  και  γνωστή  είναι  η  εύκολη  αλλαγή  κατάστασης.  Συγκεκριμένα  η  ζελατίνη

βρίσκεται  σε  μορφή  υδροπηκτής  και  σε  υψηλές  θερμοκρασίες  μαλακώνει  και

υγροποιείται.  Ωστόσο  άμα  αυτή  ψυχθεί  είναι  σε  θέση  να  επιστρέψει  σε  μορφή

υδροπηκτής (Abdalbasit and Hadia, 2013).

Δομή και χημική σύνθεση ζελατίνης:

Η δομή της ζελατίνης είναι μια γραμμική αλυσίδα με ελάχιστες διακλαδώσεις. Η

αλυσίδα αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής της που

περιλαμβάνει διάφορα φαινόμενα, όπως ρήξη πεπτιδικών αλυσίδων και διάσπαση ή

αποδιοργάνωση πλευρικών δεσμών μεταξύ των αλυσίδων. Η ζελατίνη αναφέρεται ότι

περιέχει περίπου 18 αμινοξέα που συνδέονται μεταξύ τους με μερικώς διαταγμένο

τρόπο.  Τρεις  ομάδες  αμινοξέων  κυριαρχούν  στο  μόριο  ζελατίνης.  Η  γλυκίνη,  η

προλίνη,  η  υδροξυπρολίνη  και  η  αλανίνη  είναι  τα πιο κοινά  αμινοκατάλοιπα στη

ζελατίνη.  Μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  η  ζελατίνη  περιέχει  και  1%  κ.β.  σάκχαρα.

Συγκεκριμένα, αυτά μπορούν να βρεθούν σε μορφή γλυκόζης, μανόζης, γαλακτόζης

και λακτόζης και η περιεκτικότητα σε αυτά εξαρτάται από τον τρόπο παρασκευής της

ζελατίνης  (Djagny  et al.,  2010).  Τα  αμινοξέα  είναι  σχεδόν  ίδια  σε  όλα  τα  είδη
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ζελατίνης και οι διαφορές είναι μικρές όπως η αυξημένη συγκέντρωση στα αμινοξέα

θρεονίνη και σερίνη στην ζελατίνη ψαριών σε σχέση με την ζελατίνη που προέρχεται

από θηλαστικά.

Σχήμα 1. Χημική διαμόρφωση ζελατίνης (Abdalbasit and Hadia, 2013)

2.2 Ζελατίνη και Κολλαγόνο

Το κολλαγόνο  είναι  μια  ομάδα ινωδών πρωτεϊνών  και  αποτελεί  το  20-25% του

συνόλου των πρωτεϊνών στα θηλαστικά. Οι υψηλές περιεκτικότητες σε γλυκίνη και

προλίνη και η μοναδική παρουσία των σύνθετων αμινοξέων 4-υδροξυπρολίνη και 5-

υδροξυλυσίνη αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του κολλαγόνου. Το κολλαγόνο

περιέχει  επίσης  υδατάνθρακες  (γλυκόζη  και  γαλακτόζη)  οι  οποίοι  είναι

προσκολλημένοι  με  γλυκοζιτικούς  δεσμούς  στα  υπολειμματικά  μόρια

υδροξυπρολίνης. Η βασική του δομική μονάδα είναι το τροποκολλαγόνο με μοριακό

βάρος 30  kDa. Με μήκος περίπου 280  nm και διάμετρο 1,4-1,5  nm το κολλαγόνο

είναι μια από τις μακρύτερες πρωτεΐνες. Έχει μια μοναδική δομή τριπλής έλικας που

βασίζεται σε τρεις πεπτιδικες αλυσίδες με υψηλά επίπεδα αμινοξέων οι οποίες μπορεί

να είναι ίδιες ή διαφορετικές μεταξύ τους ανάλογα με τον τύπο (Belitz et al., 2009).

Συγκεκριμένα  αποτελείται  από τρεις  α-αλυσίδες  οι  οποίες  είναι  στριμμένες  η  μία

γύρω  από  την  άλλη  σχηματίζοντας  μια  τριπλή  ελικοειδή  ράβδο  που  γυρνάει

δεξιόστροφα και σταθεροποιείται με δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των αλυσίδων. Κάθε

α-αλυσίδα (~100 kg/mol) περιέχει 1014 αμινοξέα καθώς και 334 επαναλαμβανόμενες

μονάδες  Gly-X-Y όπου η προλίνη  και  η  υδροξυπρολίνη  εμφανίζονται  συχνά στις

θέσεις Χ και Υ αντίστοιχα. Αυτά τα ιμινο οξέα συμβάλλουν στη σταθερότητα της
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τριπλής  έλικας  καθώς  περιορίζουν  την  περιστροφή  του  πολυπεπτιδικού  σκελετού

(Eysturskarð, 2010).

Σχήμα 2. Χημική διαμόρφωση κολλαγόνου (Abdalbasit and Hadia, 2013)

Η  σύνθεση  του  κολλαγόνου  περιλαμβάνει  και  τα  20  γνωστά  αμινοξέα.  Μέχρι

σήμερα έχουν προσδιοριστεί και περιγραφεί 29 τύποι κολλαγόνου. Το κολλαγόνο αν

και  θεωρείται  ότι  είναι  μια  ελλιπής  πρωτεΐνη  δεδομένου  ότι  η  συγκέντρωση

ορισμένων βασικών αμινοξέων είναι χαμηλή, απομονώνεται εύκολα και καθαρίζεται

σε μεγάλες ποσότητες.

Το κολλαγόνο  είναι χρήσιμο υλικό για τον άνθρωπο εδώ και αιώνες αν και δεν

γνωρίζεται η μέθοδος απόκτησης του. Η ανάπτυξη του (χημικά) ωστόσο ήρθε  τα

τελευταία  200  χρόνια.  Έχει  καλές  δομικές,  φυσικές,  χημικές  ιδιότητες,  είναι

βιοαποικοδομήσιμο,  βιοσυμβατό,  μη  κυτταροτοξικό,  με  ικανότητα  να υποστηρίζει

την  κυτταρική  ανάπτυξη  και  μπορεί  να  μεταποιηθεί  σε  διάφορες  μορφές

συμπεριλαμβανομένων,  ινών,  σφουγγαριών  κτλ.  Υπάρχουν  πάνω  από  7  τύποι

κολλαγόνου  και  το  90% του  κολλαγόνου  στον  άνθρωπο  είναι  τύπου  Ι  το  οποίο

βρίσκεται στα οστά, στα δέρματα, στους τένοντες και στα όργανα (Brodsky et al.,

2013).  Η  μεγαλύτερη  ποσότητα  κολλαγόνου  προέρχεται  από  θηλαστικά  (85%).

Επίσης το κολλαγόνο μπορεί να παραχθεί και από το δέρμα και τα οστά των ψαριών.

Γενικά,  τα  κολλαγόνα  που  υπάρχουν  σε  δέρματα  ψαριών  περιέχουν  περισσότερα

αμινοξέα  σε  σχέση  με  τα  κολλαγόνα  των  θηλαστικών.  Η  περιεκτικότητα  σε

υδροξυπρολίνη και σε μικρότερο βαθμό σε προλίνη είναι χαμηλότερη από εκείνη των

κολλαγόνων θηλαστικών, και αυτό αντισταθμίζεται από υψηλότερη περιεκτικότητα
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σερίνης και θρεονίνης. Ακόμα κολλαγόνα από τα ίδια είδη μπορεί να διαφέρουν σε

περιεκτικότητα, για παράδειγμα κολλαγόνα που προέρχονται από τα είδη ψαριών που

ζουν σε ψυχρό περιβάλλον έχουν χαμηλότερο περιεχόμενο  σε υδροξυπρολίνη και

παρουσιάζουν μικρότερη θερμική σταθερότητα από ότι εκείνα που προέρχονται από

τα ψάρια που ζουν σε θερμό περιβάλλον (Gómez-Guillén et al., 2011).

Η  ζελατίνη  όπως  προαναφέρθηκε  είναι  προϊόν  θερμικής  μετουσίωσης  ή

αποσάθρωσης του αδιάλυτου κολλαγόνου. Ο απλούστερος τρόπος μετασχηματισμού

του κολλαγόνου σε ζελατίνη είναι  η μετουσίωση του διαλυτού κολλαγόνου. Αυτό

γίνεται με υδρόλυση από ένζυμα, οξέα ή αλκάλια. Η θερμική μετουσίωση λαμβάνει

χώρα  σε  ήπιες  συνθήκες  με  θέρμανση  του  κολλαγόνου  σε  ουδέτερες  ή  ελαφρώς

όξινες  συνθήκες  περίπου  στους  40°C.  Η  μετατροπή  γίνεται  απότομα  και

ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Η ενέργεια ενεργοποίησης για την μετουσίωση

του είναι περίπου 81 Kcal. Σε αυτό το σημείο, οι δεσμοί υδρογόνου και οι υδρόφοβοι

δεσμοί που συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της έλικας του κολλαγόνου διασπώνται

προκαλώντας την καταστροφή της τριπλής έλικας και συνεπώς του κολλαγόνου. Εάν

υπάρχουν επιπλέον δεσμοί συγκράτησης μεταξύ των αλυσίδων, η υδρόλυση μπορεί

να επιτύχει τα τρία ακόλουθα αποτελέσματα:

• σχηματισμός τριών ανεξάρτητα και  τυχαίων α-αλυσίδων

• σχηματισμός β-αλυσίδας (δύο α-αλυσίδων που συνδέονται με έναν ή περισσότερους

ομοιοπολικούς δεσμούς) και μια ανεξάρτητη α-αλυσίδα

• σχηματισμός γ-αλυσίδας (τρεις αλυσίδες συνδεδεμένες με ομοιοπολική δεσμούς)

Οι μορφές α, β και γ της ζελατίνης διαφέρουν κυρίως στο μοριακό τους βάρος. Για

την μορφή α το μοριακό βάρος κυμαίνεται από 80.000 έως 125.000, για την μορφή β

από  160.000  έως  250.000  και  για  την  μορφή  γ  είναι  από  240.000  έως  375.000

(Abdalbasit and Hadia, 2013). 
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Σχήμα 3. Τυπικές διαμορφώσεις αλυσίδων στη ζελατίνη (Brodsky et al., 2013)  

2.3 Ζελατίνη ψαριών 

Η παραγωγή ζελατίνης ψαριών δεν είναι νέα, αντιθέτως η ζελατίνη παράγεται από

τις αρχές του 1960 και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε με εκχύλιση με οξύ. Επίσης,

σε εκείνες τις εποχές το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιήθηκε για βιομηχανικές

εφαρμογές. Η ζελατίνη ψαριών μπορεί να ληφθεί  κυρίως από  το δέρμα και τα οστά

των ψαριών. Τα απόβλητα που προέρχονται από την επεξεργασία των ψαριών μετά

την κοπή μπορεί να αποτελέσουν το 75% του συνολικού βάρους των  αλιευμάτων.

Περίπου το 30% αυτών των αποβλήτων αποτελείται από δέρματα και οστά με υψηλή

περιεκτικότητα σε κολλαγόνο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή

της  ζελατίνης.  Το  δέρμα  των  ψαριών  περιέχει  μεγάλη  ποσότητα  κολλαγόνου:  η

περιεκτικότητα σε κολλαγόνο των ψαριών όπως του λαβρακιού, του σκουμπριού και

των καρχαριών είναι 51,4%, 49,8% και 50,1%, αντίστοιχα (Brodsky et al., 2013).  Η

απόδοση και η ποιότητα της ζελατίνης επηρεάζονται όχι μόνο από το είδος ή τον ιστό

από τον οποίο εκχυλίζεται, αλλά και από τη διαδικασία εκχύλισης, η οποία μπορεί να

εξαρτάται  από το pH, τη θερμοκρασία και  τον χρόνο τόσο κατά τη διάρκεια της

προεπεξεργασίας όσο και κατά την εκχύλιση (Abdalbasit and Hadia, 2013).

Επομένως,  το  δέρμα  ψαριών,  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  μια  πολύτιμη  πηγή

υψηλής  ποιότητας  ζελατίνης,  εξαλείφοντας  τις  θρησκευτικές  ανησυχίες  που

μοιράζονται  οι  εβραϊκές  και  μουσουλμανικές  κοινότητες  και  παρέχοντας  έναν

εναλλακτικό  και  πιο  κερδοφόρο  τρόπο  χρήσης  ορισμένων  αλιευτικών

παραπροϊόντων,  βελτιώνοντας  έτσι  τη  συνολική  βιωσιμότητα  της  αλιευτικής

βιομηχανίας (Boran and Regestein, 2010). Η ζελατίνη ψαριών μπορεί να είναι μια

πιθανή εναλλακτική λύση στη ζελατίνη βοοειδών. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των
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πηγών  ζελατίνης  ψαριών  είναι  ότι  δεν  συνδέονται  με  τον  κίνδυνο  εμφάνισης

κρουσμάτων σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (Kareem and Bhat, 2008).

Κοινές και πιθανές πηγές ζελατίνης ψαριών:

Η ζελατίνη μπορεί να ληφθεί από διάφορες πηγές ψαριών θαλάσσιων και γλυκών

υδάτων. Τα είδη που διατίθενται για την παραγωγή ζελατίνης χωρίζονται σε τρεις

κατηγορίες:  θαλάσσια  ασπόνδυλα,  θαλάσσια  θηλαστικά  και  ψάρια.  Με  βάση  το

περιβάλλον  διαβίωσης  τους,  τα  ψάρια  συνήθως  υποδιαιρούνται  σε  τρεις  ομάδες:

ψάρια  ζεστού,  κρύου  και  ψυχρού  περιβάλλοντος.  Τα  ψάρια  του  ψυχρού

περιβάλλοντος (π.χ. μπακαλιάρος και σολομός), αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος

της εμπορικής αλιείας. Συχνά τεμαχίζονται σε φιλέτα χωρίς δέρμα και χωρίς κόκαλα,

αφήνοντας μεγάλες ποσότητες δέρματος ψαριού και οστών ως απόβλητα ή ως πρώτη

ύλη που χάνεται. Μερικές φορές χρησιμοποιείται για ιχθυάλευρο το δέρμα, το οποίο

θα ήταν κατάλληλο για την παραγωγή ζελατίνης. Αυτά τα παραπροϊόντα, περιέχουν

συνήθως  μια  μεγάλη  ποσότητα  πρωτεϊνών,  με  τη  μεγαλύτερη  ποσότητα  σε

κολλαγόνο. Τα ψάρια ζεστού περιβάλλοντος, αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των

προϊόντων  υδατοκαλλιέργειας  και  επί  του  παρόντος  πολλές  ζελατίνες  από  ψάρια

προέρχονται  από αυτά τα είδη ψαριών (π.χ.  τόνος,  γατόψαρο,  πέρκα του Νείλου,

καρχαρίας κ.τ.λ.) (Boran and Regestein, 2010). 

2.4 Ιδιότητες και εφαρμογές ζελατίνης

2.4.1 Λειτουργικές και φυσικές ιδιότητες ζελατίνης

Οι  λειτουργικές  ιδιότητες  της  ζελατίνης  σχετίζονται  με  τα  χημικά  της

χαρακτηριστικά. Η αντοχή της πηκτής, το ιξώδες και το σημείο τήξης της ζελατίνης

εξαρτώνται  από  την  κατανομή  του  μοριακού  βάρους  της  και  τη  σύνθεση  των

αμινοξέων.  Τα  αμινοξέα  προλίνη  και  υδροξυπρολίνη  είναι  σημαντικά  στην

αναδιάταξη των υποομάδων ζελατίνης κατά τη διάρκεια της ζελατινοποίησης.  Με

υψηλή  περιεκτικότητα  σε  αμινοξέα  η  υδροπηκτή  ζελατίνης  τείνει  να  έχει  υψηλή

αντοχή  και σημείο τήξης (Abdalbasit and Hadia, 2013).

Οι  φυσικές  ιδιότητες  της  ζελατίνης  εξαρτώνται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  δύο

παράγοντες: (i) τη σύνθεση των αμινοξέων και (ii) την κατανομή μοριακού βάρους, η

οποία  προκύπτει  κυρίως  από  τις  συνθήκες  επεξεργασίας (Gomez-Guillen et al.,

2009).
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Α) Λειτουργικές ιδιότητες

 Διαλυτότητα:  Η  ζελατίνη  διογκώνεται  κατά  την  επαφή  με  κρύο  νερό

σχηματίζοντας μεγάλα ορατά διογκωμένα σωματίδια. Όταν θερμαίνεται πάνω

από  το  σημείο  τήξης  η  ζελατίνη  διαλύεται,  ενώ  με  την  ψύξη  η  ζελατίνη

αποκτά δομή υδροπηκτής. Η ζελατίνη είναι πρακτικά αδιάλυτη σε αλκοόλη

και  μη  πολικούς  διαλύτες  όπως  σορβιτόλη,  μαννιτόλη,  γλυκερίνη   και σε

λιγότερο  πολικούς  οργανικούς  διαλύτες  όπως  βενζόλιο,  ακετόνη  και

πρωτοταγείς  αλκοόλες  (Abdalbasit  and Hadia,  2013). Η  ζελατίνη  είναι

διαλυτή σε ζεστό νερό (> 40 °C), αλλά όταν μειώνεται η θερμοκρασία κάτω

από τους 35 °C σχηματίζονται φυσιολογικές θερμοαναστρέψιμες υδροπηκτές

(Kareem and Bhat, 2008). Παραδείγματα πολικών, οργανικών διαλυτών που

συνδέονται με το υδρογόνο και στους οποίους η ζελατίνη θα διαλυθεί είναι το

οξικό οξύ, η τριφθοροαιθανόλη και το φορμαμίδιο (GMIA, 2012).

 Σημείο  τήξης:  Το  σημείο  τήξης  είναι  η  θερμοκρασία  στην  οποία  μια

υδροπηκτή  ζελατίνης μαλακώνει επαρκώς. Παράγοντες όπως η θερμοκρασία

ωρίμανσης  και  η  συγκέντρωση  της  υδροπηκτής  ζελατίνης  τείνουν  να

επηρεάζουν το σημείο τήξης του (Abdalbasit and Hadia, 2013).

 Αντοχή  της  υδροπηκτής:  Η  πιο  σημαντική  ιδιότητα  της  ζελατίνης  είναι  η

αντοχή της  υδροπηκτής, η οποία είναι συνάρτηση του μοριακού βάρους της

ζελατίνης.  Η  αντοχή  αυτή  σχετίζεται  επίσης  με  το  ιξώδες  και  είναι  μια

σημαντική ιδιότητα στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς είναι ένας καλός οδηγός

για  τη  συμπεριφορά  της  υδροπηκτής.  Η  ικανότητα  να  σχηματίζεται

θερμοαναστρέψιμη υδροπηκτή είναι μία από τις πιο σημαντικές ιδιότητες της

ζελατίνης. Η υδρόλυση των υδροπηκτών ζελατίνης μπορεί να ξεκινήσει  με

διάφορους παράγοντες όπως το pΗ, οι θερμοκρασίες, τα ένζυμα, τα οξέα, οι

βάσεις και τα βακτήρια. Σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο (Ινστιτούτο

Κατασκευαστών  Ζελατίνης  της  Αμερικής,  GMIA)  η  αντοχή  υδροπηκτής

πρέπει να μετράται στους 10 °C σε δείγμα ζελατίνης που παρασκευάζεται με

συγκέντρωση πρωτεΐνης 6,67% κ.ο. Έτσι, εάν η ζελατίνη μολυνθεί με άλλες

πρωτεΐνες, η ποσότητα της πραγματικής ζελατίνης που θα εκτιμηθεί θα είναι

μικρότερη από 6,67% (Boran and Regestein, 2010).
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Β) Φυσικές ιδιότητες

Η  ζελατίνη  είναι  σχεδόν  άγευστη  και  άοσμη.  Πρόκειται  για  ένα  υαλώδες,

εύθραυστο  συμπαγές  υλικό  με  ασθενές  κίτρινο  χρώμα.  Το  μοριακό  βάρος  της

εμπορικής  βρώσιμης  ζελατίνης  είναι  περίπου  40.000  έως  90.000  Da.  Η  ζελατίνη

περιέχει υγρασία 8-13% και έχει σχετική πυκνότητα 1,3-1,4 (Djagny et al., 2010).

Όταν  οι  κόκκοι  ζελατίνης  εμποτίζονται  σε  κρύο  νερό,  ενυδατώνονται  σε

διακεκριμένα  διογκωμένα  σωματίδια.  Αυτή  η  μέθοδος  παρασκευής  διαλυμάτων

ζελατίνης  προτιμάται,  ειδικά  όπου  επιθυμούντα  υψηλές  συγκεντρώσεις.  Η

συμπεριφορά των διαλυμάτων ζελατίνης επηρεάζεται από τη θερμοκρασία,  το  pH,

την περιεκτικότητα σε τέφρα, τη μέθοδο παρασκευής, το θερμικό ιστορικό και τη

συγκέντρωση (GMIA, 2012).

Η  ζελατίνη  που  φυλάσσεται  σε  αεροστεγή  δοχεία  σε  θερμοκρασία  δωματίου

παραμένει  αμετάβλητη  για  μεγάλες  χρονικές  περιόδους.  Όταν  η  ξηρή  ζελατίνη

θερμαίνεται πάνω από 45 °C σε αέρα με σχετικά υψηλή υγρασία (πάνω από 60%

RH), χάνεται βαθμιαία η ικανότητά της να διογκώνεται και να διαλύεται.  (GMIA,

2012).

Δύο από τις πιο χρήσιμες ιδιότητες της ζελατίνης, η αντοχή της υδροπηκτής και το

ιξώδες  βαθμιαία  εξασθενούν  σε  παρατεταμένη  θέρμανση  σε  διάλυμα  πάνω  από

περίπου 40 °C. Η αποικοδόμηση μπορεί επίσης να προκληθεί από ακραίες τιμές pΗ

και  από  πρωτεολυτικά  ένζυμα  συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  που  μπορεί  να

προκύψουν από την παρουσία μικροοργανισμών (GMIA, 2012).

 Χρώμα:  Το  χρώμα  της  ζελατίνης  εξαρτάται  από  τη  φύση  της

χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης και από το αν η ζελατίνη εκχυλίζεται πάνω

από μία φορά.. Οι ζελατίνες χοιρινού κρέατος έχουν συνήθως λιγότερο χρώμα

από εκείνες που παράγονται από τα οστά ή το δέρμα. Σε γενικές γραμμές, το

χρώμα δεν επηρεάζει τις ιδιότητες της ζελατίνης ή μειώνει τη χρησιμότητά

της (GMIA, 2012).

 Θολότητα: Η θολότητα μπορεί να οφείλεται σε αδιάλυτες ή ξένες ύλες υπό τη

μορφή  γαλακτωμάτων  ή  διασπορών  που  έχουν  σταθεροποιηθεί  λόγω  της

προστατευτικής  κολλοειδούς  δράσης  της  ζελατίνης  ή  σε  ισοηλεκτρική

θολότητα. Σε υψηλότερες συγκεντρώσεις ή διαφορετικά  pΗ η θολότητα θα

είναι αισθητά μικρότερη.
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 Τέφρα: Η περιεκτικότητα της ζελατίνης σε τέφρα ποικίλλει ανάλογα με τον

τύπο της πρώτης ύλης και τη μέθοδο επεξεργασίας.

 Αντοχή των υδροπηκτών: Ο σχηματισμός θερμοαναστρέψιμων υδροπηκτών

στο  νερό  είναι  μία  από  τις  σημαντικότερες  ιδιότητες  της  ζελατίνης.  Η

ακαμψία  ή  η  αντοχή  της  υδροπηκτής  εξαρτάται  από  τη  συγκέντρωση  της

ζελατίνης, την εγγενή αντοχή της ζελατίνης, το pΗ, τη θερμοκρασία και την

παρουσία τυχόν προσθέτων. Η εγγενής ισχύς της ζελατίνης είναι συνάρτηση

τόσο της δομής όσο και της μοριακής μάζας  (GMIA, 2012). Η αντοχή της

υδροπηκτής εξαρτάται κυρίως από την αναλογία των κλασμάτων που έχουν

μοριακό βάρος περίπου 100.000 Da. 

 Ιξώδες: Το ιξώδες της ζελατίνης ποικίλλει ευρέως ανάλογα με τον τύπο της

ζελατίνης,  τη  συγκέντρωση,  τη  θερμοκρασία  και  τον  χρόνο.  Γενικά,  η

κατεργασμένη με οξύ ζελατίνη φαίνεται να έχει ελαφρώς μεγαλύτερο ιξώδες

από την ζελατίνη που παρασκευάστηκε με αλκάλια. (Djagny et al., 2010). Η

καθιερωμένη  μέθοδος  για  τον  προσδιορισμό  του  ιξώδους  περιλαμβάνει  τη

μέτρηση  του  χρόνου  εκροής  των  100  ml  ενός  τυποποιημένου  διαλύματος

δοκιμής από ένα βαθμονομημένο ιξωδόμετρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις το

ιξώδες  προσδιορίζεται  σε  συγκεντρώσεις  στις  οποίες  πρόκειται  να

χρησιμοποιηθεί  η ζελατίνη.  Η κατανομή του μοριακού βάρους φαίνεται  να

παίζει σημαντικότερο ρόλο στην επίδραση που έχει στο ιξώδες απ’ ότι στην

αντοχή  της  υδροπηκτής.  Ορισμένες  ζελατίνες  με  υψηλότερη  αντοχή  της

υδροπηκτής  μπορεί  να  έχουν  χαμηλότερα  ιξώδη  από  τις  ζελατίνες  με

χαμηλότερη αντοχή της  υδροπηκτής.  Το ιξώδες  των διαλυμάτων ζελατίνης

αυξάνει με την αύξηση της συγκέντρωσης ζελατίνης και με τη μείωση της

θερμοκρασίας.  Το  ιξώδες  είναι  ελάχιστο  στο  ισολεκτρικό  σημείο (GMIA,

2012).

Γ) Φυσικοχημικές ιδιότητες

 Ιδιότητες  γαλακτωματοποίησης:  H ζελατίνη  είναι  επιφανειοδραστική  και

είναι ικανή να δρα ως γαλακτωματοποιητής σε γαλακτώματα ελαίου σε νερό.

Το μοριακό βάρος της ζελατίνης μπορεί να είναι ένας κύριος παράγοντας που

επηρεάζει τον σχηματισμό και τη σταθεροποίηση γαλακτωμάτων ελαίου σε

νερό. Οι υδρόφοβες περιοχές στην πεπτιδική αλυσίδα είναι υπεύθυνες για τις
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ιδιότητες  γαλακτωματοποίησης  της  ζελατίνης.  Η  ικανότητα

γαλακτωματοποίησης αυξάνει με την αυξανόμενη συγκέντρωση ζελατίνης. Η

ικανότητα γαλακτωματοποιήσης της ζελατίνης από είδη ψαριών είναι συχνά

χαμηλότερη από αυτή  των θηλαστικών (Jiang,  2015).  Ωστόσο,  η  ζελατίνη

είναι  γενικά  ασθενέστερος  γαλακτωματοποιητής  από  ότι  άλλες

επιφανειοδραστικές  ουσίες  όπως  οι  σφαιρικές  πρωτεΐνες.  Επομένως,  όταν

χρησιμοποιείται  από  μόνη  της,  η  ζελατίνη  παράγει  συχνά  σχετικά  μεγάλα

μεγέθη σταγονιδίων κατά την ομογενοποίηση και πρέπει είτε να τροποποιείται

υδρόφοβα  με  την  προσάρτηση  μη  πολικών  πλευρικών  ομάδων  είτε  να

χρησιμοποιείται  σε  συνδυασμό  με  ανιονικάεπιφανειοδραστικά  για  να

βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της ως γαλακτωματοποιητή (Kareem and

Bhat, 2008).

 Ιδιότητές αφρισμού: Η ζελατίνη μπορεί επίσης να αφρίζει, ακόμη και χωρίς

πηκτωματοποίηση,  επειδή είναι  σε θέση να μειώσει  την επιφανειακή  τάση

αυξάνοντας το ιξώδες της υδατικής φάσης. Το μεγάλο ιξώδες της ζελατίνης

είναι επίσης ένας από τους κύριους λόγους για την καλύτερη σταθερότητα του

αφρού της λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητας σε υδρόφοβα υπολείμματα

αμινοξέων.  Οι  ιδιότητες  αφρισμού εξαρτώνται  από τη βιολογική φύση της

πηγής της ζελατίνης (Jiang, 2015).

 Αντιοξειδωτική  Δραστηριότητα:  Τα  αντιοξειδωτικά  πεπτίδια  της  ζελατίνης

έχουν λάβει μεγάλη προσοχή, ειδικά σε σχέση με τα ιατρικά προϊόντα. Οι

αντιοξειδωτικές ιδιότητες των πεπτιδίων σχετίζονται με τη σύνθεση, τη δομή

και  την  υδροφοβία  τους.  Η  αντιοξειδωτική  δραστικότητα  των  πεπτιδίων

ζελατίνης  εξαρτάται  επίσης  από  την  περιεκτικότητα  των  υδρόφοβων

αμινοξέων λόγω της διαλυτότητάς τους στα λιπίδια. Έχει βρεθεί ότι πεπτίδια

ζελατίνης δέρματος ψαριού και πεπτίδια από πρωτεΐνη κρέατος εμφανίζουν

διαφορετική αντιοξειδωτική δράση, πιθανώς λόγω του υψηλότερου ποσοστού

γλυκίνη  και  προλίνη  σε  πεπτίδια  ζελατίνης  δέρματος  ψαριού.  Η  σύνθεση

αμινοξέων  των  υδρολυμάτων  ζελατίνης  είναι  πλούσια  σε  υπολείμματα

γλυκίνης,  αλανίνης,  προλίνης,  υδροξυπρολίνης,  γλουταμίνης,  ασπαργινίνης

κυστεΐνη,  ισταδίνη  και  τυροσίνη.  Μεταξύ  όλων των ομάδων αμινοξέων,  η

τρυπτοφάνη,  η  τυροσίνη  και  η  μεθειονίνη  έδειξαν  την  υψηλότερη
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αντιοξειδωτική  δράση,  ακολουθούμενη  από  κυστεΐνη  και  φαινυλανανίνη

(Jiang, 2015).

 Αμφοτερικές ιδιότητες: Η ζελατίνη σε διάλυμα είναι αμφοτερική, ικανή να

δράσει είτε ως οξύ είτε ως βάση. Σε όξινα διαλύματα η ζελατίνη φορτίζεται

θετικά  και  μεταναστεύει  ως  κατιόν  σε  ηλεκτρικό  πεδίο.  Σε  αλκαλικά

διαλύματα  η  ζελατίνη  φορτίζεται  αρνητικά  και  μεταναστεύει  ως  ανιόν.  Η

ζελατίνη τύπου Α έχει ευρεία ισοηλεκτρική περιοχή μεταξύ  pΗ 7 και 9. Ο

τύπος Β έχει μικρότερη ισοηλεκτρική περιοχή μεταξύ pΗ 4,7 και 5,4 (GMIA,

2012).

 Ικανότητα  θερμοαναστρεψιμότητας:  Ως  θερμοαναστρέψιμες  πηκτες,

ορίζονται  οι  υδροπηκτές  ζελατίνης  που  αρχίζουν  να  τήκονται  όταν  η

θερμοκρασία αυξάνεται  πάνω από ένα συγκεκριμένο σημείο (σημείο τήξης

υδροπηκτής)  και  είναι  συνήθως  χαμηλότερο  από  τη  θερμοκρασία  του

ανθρώπινου  σώματος  (Kareem  and  Bhat,  2008).  Ο  σχηματισμός

θερμοαναστρέψιμων υδροπηκτών στο νερό είναι μία από τις σημαντικότερες

ιδιότητες της ζελατίνης (Djagny et al., 2010). Η ζελατίνη κατηγοριοποιείται

ως  φυσική  υδροπηκτή,  δηλ.  οι  αλληλεπιδράσεις  ή  οι  δεσμοί  μεταξύ  των

αλυσίδων που αποτελούν το υλικό είναι φυσικής φύσης (αλληλεπιδράσεις του

van der Waals και  δεσμοί  υδρογόνου,  με  E=2  kcal/mole).  Εντούτοις,  η

ενέργεια δέσμευσης στη ζελατίνη είναι σχετικά ασθενής και ως αποτέλεσμα η

ζελατίνη είναι ικανή να σχηματίζει θερμοαναστρέψιμες υδροπηκτές. Αυτή η

ιδιότητα  τήξης  στο  στόμα  έχει  γίνει  ένα  από  τα  σημαντικότερα

χαρακτηριστικά των πηκτωμάτων ζελατίνης και χρησιμοποιείται ευρέως στη

βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων (Kareem and Bhat, 2008).

2.4.2 Εφαρμογές 

Η  ζελατίνη  λειτουργεί  σαν  υδροκολλοειδές  στη  βιομηχανία  τροφίμων,

φαρμακευτικών και φωτογραφικών ειδών.

Α) Βιομηχανικές εφαρμογές ζελατίνης σε τρόφιμα

Η ζελατίνη έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πρόσθετα τροφίμων λόγω της υψηλής

περιεκτικότητάς της σε πρωτεΐνες και αμινοξέα. Η μοναδική υδροκολλοειδής φύση

της  ζελατίνης  επέτρεψε  να  βρίσκει  πολλές  εφαρμογές  στη  βιομηχανία  τροφίμων.

Αυτές οι χρήσεις  μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κύριες ομάδες:
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1)  σε  είδη  ζαχαροπλαστικής  (κυρίως  για  την  παραγωγή  ζύμης,  υφής  και

σταθεροποίησης αφρού, επικάλυψη φρούτων για ζαχαροπλαστική κτλ). Η ικανότητα

αφρισμού της ζελατίνης βοηθά στην παραγωγή ενός σταθερού αφρού που δίνει στο

προϊόν μια ελαφριά και ευάερη υφή (Abdalbasit and Hadia, 2013).

2) σε επιδόρπια από ζελέ ,για την παραγωγή κρέμας, μείωσης λίπους και  της ωραίας

αίσθησης στο στόμα (Abdalbasit and Hadia, 2013).

3) σε γαλακτοκομικά προϊόντα (ως σταθεροποιητής και τροποποιητής υφής). Αυτό

συμβαίνει  γιατί  η  ζελατίνη  είναι  ένα  συστατικό  συμβατό  με  τις  πρωτεΐνες  του

γάλακτος και βελτιώνει την υφή και γεύση του προϊόντος. Επίσης χρησιμοποιείται ως

πηκτική ουσία στα γιαούρτια  καθώς και ως σταθεροποιητής σε παγωτό, τυρί κρέμα

και τυρί cottage (Abdalbasit and Hadia, 2013).

4)  σε  προϊόντα  κρέατος  (για  την  συγκράτηση  του  νερού,  για  τη  μείωση  της

αλλοίωσης  του  χρώματος).  Χρησιμοποιείται  σε  προϊόντα  κονσερβοποιημένου

κρέατος όπως χοιρομέρια. (Abdalbasit and Hadia, 2013).

5) σε προϊόντα αρτοποιίας, η ζελατίνη χρησιμοποιείται εκτεταμένα ως παράγοντας

ρύθμισης, σταθεροποιητική ουσία ή υλικό που παράγει πίτες, ψωμιά και κέικ (Jiang,

2015).

6)  αποτελεί  κύριο  παράγοντα  πηκτωματοποίησης  σε  καραμέλες  τύπου  κόμμεος

(μαλακές καραμέλες). Τα marshmallows συνήθως περιέχουν περίπου 3% ζελατίνη, η

οποία χρησιμεύει ως σταθεροποιητής (Kareem and Bhat, 2008).

Β) Φαρμακευτική

Ένα άλλο πεδίο ενδιαφέροντος εκτός από τη βιομηχανία τροφίμων, όπου η χρήση

της  ζελατίνης  δεν  μπορεί  να  παραμεληθεί,  είναι  η  φαρμακευτική  βιομηχανία.  Η

μεγαλύτερη  αναλογία  ζελατίνης  που  παράγεται  από  τη  φαρμακευτική  βιομηχανία

χρησιμοποιείται κυρίως για κάψουλες σκληρής και μαλακής ζελατίνης (Softgels) και

για   επικάλυψη δισκίων, κοκκοποίηση, εγκλεισμό σε κάψουλα και νανοενθυλάκωση.

Επίσης  βοηθάει  στην  αποφυγή  της  οξείδωσης  και  κάνει  το  παρασκεύασμα  πιο

εύγευστο. Οι ζελατίνες ψαριών έχουν εξαιρετικά καλές ιδιότητες σχηματισμού φιλμ

και προσφέρονται για νανοενθυλάκωση όπου θρησκευτικοί λόγοι απαιτούν τη χρήση

μη  θηλαστικών  προϊόντων  (Djagny et al.,  2010).  Κάψουλες  ζελατίνης  (gel-caps)
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χρησιμοποιούνται  συνήθως  για  την  ενθυλάκωση  διαφόρων  τροφίμων,

συμπληρωμάτων διατροφής και φαρμάκων, αφού τα εγκλωβισμένα υλικά μπορούν να

προστατευθούν  από  την  υγρασία,  ενισχύοντας  έτσι  τη  σταθερότητά  τους  και

διατηρώντας  τη  βιωσιμότητά  τους.  Η  ζελατίνη  χρησιμοποιείται  ως  έκδοχo  σε

φαρμακευτικές χρήσεις συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων (Abdalbasit and Hadia,

2013). Υψηλά  καθαρισμένα  προϊόντα  υδρόλυσης  ζελατίνης  απαιτούνται  για

συγχορήγηση με προϊόντα που χρησιμοποιούνται κανονικά είτε για την αντιστάθμιση

της ανεπάρκειας ασβεστίου κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, της

εγκυμοσύνης και της γαλουχίας είτε για τη θεραπεία του ελλείμματος ασβεστίου που

σχετίζεται με την οστεοπόρωση στους ηλικιωμένους (Djagny et al., 2010).

Γ) Φωτογραφία 

Τα γαλακτώματα ζελατίνης, κατά τη διάρκεια των ετών, συνεχώς βελτιώνονται σε

ποιότητα.  Η ζελατίνη εξακολουθεί να είναι το καλύτερο μέσο που είναι γνωστό για

τη  δημιουργία  φωτογραφικών  γαλακτωμάτων.  Η  ζελατίνη  χρησιμοποιείται  ως

συστατικό σε ένα φωτογραφικό προγραμματιστή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας

του  εκτεθειμένου  υλικού  μεμβράνης.  Ένα  φωτογραφικός  προγραμματιστής  είναι

συνήθως  ένα  αλκαλικό  διάλυμα  το  οποίο  περιέχει  έναν  αναγωγικό  παράγοντα  ο

οποίος μειώνει το αλογονίδιο του αργύρου γρήγορα όταν η αντίδραση καταλύεται

από τη λανθάνουσα εικόνα που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια της έκθεσης, και σιγά

σιγά  όταν  το  αλογονίδιο  του  αργύρου  δεν  έχει  εκτεθεί.  Η  ζελατίνη  ενισχύει  την

ικανότητα του προγραμματιστή να διακρίνει μεταξύ των εκτεθειμένων και των μη

εκτεθειμένων κρυστάλλων (Abdalbasit and Hadia, 2013).

Δ) Ειδικότερες εφαρμογές ζελατίνης ψαριών ψυχρού περιβάλλοντος

Η ζελατίνη που παράγεται από τα δέρματα των ψαριών ψυχρού περιβάλλοντος δεν

πήζει σε θερμοκρασία δωματίου και η θερμοκρασία ζελατινοποίησης είναι κάτω από

8-10°C.  Οι  χαμηλές  θερμοκρασίες  πηκτωματοποίησης  προσφέρουν  επίσης  νέες

πιθανές εφαρμογές για τη ζελατίνη ψαριών. Οι ζελατίνες με χαμηλά σημεία τήξης θα

μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε ξηρά προϊόντα (όπως για μικροκάψουλες)

και  στην  πραγματικότητα  μία  από  τις  σημαντικότερες  εφαρμογές  της  ζελατίνης

ψαριού είναι στην νανοενθυλάκωση λιποδιαλυτών ουσιών όπως βιταμίνες Α, D, E,

καροτονοειδών  και  άλλων  φαρμακευτικών  προσθέτων  όπως  αζοξανθίνη.  Αυτό

συμβαίνει  γιατί  η  ζελατίνη  ψαριών  παρουσιάζει  καλές  ιδιότητες
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γαλακτωματοποίησης  και  οι  κύριες  περιοχές  εφαρμογής  είναι  συνεπώς  η

ενσωμάτωση  βιταμινών  με  βάση  το  λάδι.  Η  ζελατίνη  ψαριών  μπορεί  επίσης  να

χρησιμοποιηθεί  στην  νανοενθυλάκωση  των  χρωστικών  ουσιών.  Επίσης  η  χαμηλή

θερμοκρασία  πηκτωματοποίησης  της  ζελατίνης  από ψάρια  ψυχρού  περιβάλλοντος

την καθιστά επίσης χρήσιμη ως βάση για ευαίσθητες στο φως επιστρώσεις που είναι

σημαντικές  για  το  εμπόριο  ηλεκτρονικών.  Επίσης  είναι  ένα  καλό  μέσο  για  την

καταβύθιση  γαλακτωμάτων  αλογονιδίου  αργύρου  και  η  διεργασία  μπορεί  να

διεξαχθεί  σε  χαμηλότερη  θερμοκρασία  με  ζελατίνη  ψαριών  παρά  με  ζελατίνη

προέλευσης θηλαστικών θερμόαιμου αίματος. Ως πρωτεΐνη, η ζελατίνη είναι χαμηλή

σε θερμίδες και λιώνει στο στόμα για να δώσει εξαιρετικές αισθητικές ιδιότητες που

μοιάζουν  με  λίπος,  καθιστώντας  την  ιδανική  για  χρήση  σε  προϊόντα  χαμηλής

περιεκτικότητας σε λιπαρά (Kareem and Bhat, 2008).

2.5 Παραγωγή ζελατίνης ψαριών

Τρόποι Παραγωγής 

Διάφορες έρευνες έχουν προτείνει  πολλές μεθόδους  εξαγωγής της ζελατίνης από

κολλαγόνο.  Ωστόσο,  οι  πιο  σημαντικές  μέθοδοι   για  την   επεξεργασία  του

κολλαγόνου,  είναι  οι  παρακάτω:  1)  όξινη  και  2)  αλκαλική.  Παρακάτω  γίνεται

ανάλυση αυτών των μεθόδων (Mahmood et al., 2016):

Α) Όξινη Διαδικασία

Αυτή είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος επεξεργασίας. Το δέρμα των

ψαριών πλένεται  κάτω από τρέχον νερό για περίπου 1 ώρα για την απομάκρυνση

διάφορων ακαθαρσιών. Κατόπιν η καθαρισμένη πρώτη ύλη εμβαπτίζεται σε οργανικά

οξέα (όπως κιτρικό) 0,5 Μ για 4 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με αναλογία

1:7  δέρματος/διαλύματος.  Μετά  την  διαδικασία,  το  διάλυμα  εξουδετερώνεται.  Το

επεξεργασμένο  υλικό  αναμιγνύεται  με  απεσταγμένο  νερό  σε  αναλογία  1:2  και

εκχυλίζεται  στους  70°C  για  1,5  ώρα.  Το  εκχυλισμένο  υλικό  διηθείται  μέσω

μεμβράνης διπλού στρώματος. Το διήθημα που προκύπτει ξηραίνεται στους 50°C σε

φούρνο με θερμό αέρα.

Εκτός από την προηγούμενη υπήρχε και μια παλιότερη μέθοδος για την παραγωγή

ζελατίνης. Η πρώτη ύλη εμβαπτίστηκε σε 0.2% καυστικού νατρίου για 40 λεπτά μετά

τον καθαρισμό της. Ένα διάλυμα θειικού οξέος 0,2%  w/v χρησιμοποιήθηκε για να
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γίνει η εξουδετέρωση των δερμάτων. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε κιτρικό οξύ (1%)

για την εμβάπτιση των δερμάτων.  Το οξύ απομακρύνθηκε με  τη χρήση νερού με

σκοπό να επιτευχθεί ουδέτερο pH. Στο τελικό στάδιο εκχύλισης, υπήρχαν τα δέρματα

μαζί με νερό σε αναλογία 1:3 και διατηρήθηκε στους 40-50 °C για 12 ώρες. Έγινε

διήθηση χρησιμοποιώντας  χάρτινο  φίλτρο,  συμπυκνώθηκε  υπό κενό και  μετά  την

ξήρανση έγινε τοποθέτηση στον καταψύκτη (Mahmood et al., 2016).

B) Αλκαλική διαδικασία

Αρχικά  τα  ακατέργαστα δέρματα καθαρίζονται  σε τρέχον  νερό,  ξηραίνονται  και

αναμιγνύονται σε κορεσμένο διάλυμα Ca(OH)2 σε αναλογία 1:2 για 14 ημέρες στους

20°C.  Η  περίσσεια  ασβεστίου  απομακρύνθηκε  με  έκπλυση  του  δείγματος

διατηρώντας το  pΗ περίπου στο 10. Τα δέρματα στη συνέχεια  τοποθετήθηκαν σε

απεσταγμένο νερό όλη τη νύχτα για διαλυτοποίηση της ζελατίνης στους 48°C. Το

δείγμα διηθήθηκε και το διήθημα πέρασε μέσω ρητίνης ανταλλαγής κατιόντων για

μείωση του  pΗ γύρω στο 5. Στην συνέχεια το δείγμα ξηράνθηκε και μπήκε στην

κατάψυξη.

Σε  άλλη  μελέτη,  δέρματα  από  ψάρια  εκχυλίστηκαν  για  παραγωγή  ζελατίνης  σε

θερμοκρασία δωματίου. Η πρώτη ύλη κόπηκε με τελικό μέγεθος στα 10-30  cm και

εμβαπτίστηκε  σε  διάλυμα  ασβεστίου  στους  15-20  °C.  Ένα  διάλυμα  ασβεστίου

(8,25%) σε  pΗ περίπου 12 χρησιμοποιήθηκε για 4 εβδομάδες. Μετά από αυτό, τα

δέρματα ξεπλύθηκαν με νερό διατηρώντας το pH περίπου στο 10. Στην συνέχεια, το

διάλυμα διηθήθηκε και αναμίχθηκε με διάλυμα 5% υδροχλωρικού οξέος (ΗCl) για

μείωση του  pΗ. Τέλος, ξηράνθηκε και τοποθετήθηκε στην κατάψυξη (Mahmood et

al., 2016).

2.6 Υδροπηκτές

2.6.1 Υδροπηκτές Ζελατίνης

Η ζελατίνη χρησιμοποιείται  σαν πηκτικό,  καθώς σχηματίζει  ισχυρές υδροπηκτές.

Είναι το μόνο πηκτικό στα τρόφιμα που δεν είναι υδατάνθρακας. Σε αντίθεση με τους

πολυσακχαρίτες που χρησιμοποιούνται στη παρασκευή υδροπηκτών, η ζελατίνη δεν

απαιτεί την παρουσία άλλων ουσιών, όπως σάκχαρα, άλατα και μεταλλικά στοιχεία

και δεν εξαρτάται από το pH (οξύτητα). Οι υδροπηκτές ζελατίνης χρησιμοποιούνται

ευρέως  σε  πολλές  εφαρμογές,  συμπεριλαμβανομένων  τροφίμων,  φωτογραφικών,
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Θέρμανση

Ψύξη

φαρμακευτικών,  βιοϊατρικών  και  τεχνικών  εφαρμογών.  Χρησιμοποιώντας  το  ίδιο

μακρομόριο σε διάλυμα (δηλαδή το κολλαγόνο μετουσιωμένο κατά την εκχύλιση και

διαλυμένο σε νερό) μπορούν να ληφθούν τρεις τύποι υδροπηκτών:  α) τη «φυσική

υδροπηκτή»  η  οποία  είναι  θερμοαναστρέψιμη  και  η  οποία  λαμβάνεται  όταν  το

διαλύμα  ψύχεται,  β)  η  «χημική  υδροπηκτή»  η  οποία  προκύπτει  από  τη

σταυροσύνδεση  των  αλυσίδων  που  επάγονται  από  τα  αντιδραστήρια,  τα  οποία

προστέθηκαν στο υδατικό διάλυμα και γ) τις υδροπηκτές όπου υπάρχουν και οι δύο

διασταυρούμενες συνδέσεις (Hellio and Djabourov, 2006).

Σχήμα 4.  Διάλυμα ζελατίνης σχηματίζει  μια υδροπηκτή κατά την ψύξη λόγω του
σχηματισμού  τριπλών  ελίκων  σταθεροποιημένων  με  ενδομοριακούς  δεσμούς
υδρογόνου ενώ  όταν θερμαίνεται  η υδροπηκτή ζελατίνης  λιώνει  (Brodsky et al.,
2013).  

2.6.2 Υδροπηκτές

Οι  υδροπηκτές  ή  υδρογέλες  είναι  τρισδιάστατα,  κολλοειδή,  υδρόφιλα  πλέγματα

πολυμερών ικανά να συγκρατήσουν μεγάλες ποσότητες νερού ή βιολογικών υγρών.

Οι υδροπηκτές  έχουν εξαιρετική  βιοσυμβατότητα και τα προϊόντα αποικοδόμησης

που παράγονται έχουν χαμηλό τοξικό δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι έχουν δυνατότητα

να μεταβολιστούν σε μη τοξικά προϊόντα. Οι πολυμερείς υδροπηκτές μπορεί να είναι

είτε συνθετικής ή φυσικής προέλευσης, ομοπολυμερή ή συμπολυμερή. Αλυσίδες ή

νανοσωματίδια  πολυμερούς  σχηματίζουν  σταυροδεσμούς  (crosslinking)  με

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου πλέγματος. Οι σταυροδεσμοί αυτοί,

εμποδίζουν  τη  διάλυση  του  πολυμερούς.  Η  δημιουργία  σταυροδεσμών  στις

υδροπηκτές γίνεται με δυο βασικούς τρόπους: Α) φυσικούς και Β) χημικούς (Akhtar

et al., 2015).

Α) Φυσικά σταυροειδώς συνδεδεμένες  υδροπηκτές 

Έχει  αυξηθεί  το  ενδιαφέρον  για  φυσικά  σταυροειδώς  συνδεδεμένες  υδροπηκτές

λόγω  της  σχετικής  ευκολίας  παραγωγής  και  του  πλεονεκτήματος  της  μη  χρήσης
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παραγόντων  που  ευνοούν  σταυροδεσμούς.  Αυτοί  οι  παράγοντες  επηρεάζουν  την

ακεραιότητα των προς παγίδευση ουσιών (π.χ. κυττάρων, πρωτεϊνών κλπ.) καθώς και

την  ανάγκη  για  την  απομάκρυνσή  τους  πριν  από  την  εφαρμογή.  Η  προσεκτική

επιλογή  του  τύπου  υδροκολλοειδούς,  η  συγκέντρωση  και  το  pH  μπορούν  να

οδηγήσουν στο σχηματισμό ευρείας κλίμακας ζελατινών υλών και σήμερα αποτελουν

μια περιοχή που λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στη βιομηχανία τροφίμων. Οι

διάφορες μέθοδοι  για την απόκτηση φυσικά σταυροειδώς συνδεδεμένων υδροπηκτών

είναι (Gulrez et al., 2011)

1) Θέρμανση / ψύξη ενός διαλύματος πολυμερούς

Φυσικά  σταυροειδώς  συνδεδεμένες  υδροπηκτές  σχηματίζονται  όταν  ψύχονται

θερμά διαλύματα ζελατίνης ή καρραγενάνης. Ο σχηματισμός υδροπηκτής οφείλεται

στον  σχηματισμό  έλικας,  στη  σύνδεση  των  ελίκων  και  στη  δημιουργία  ζωνών

σύνδεσης. Η καραγενάνη σε θερμό διάλυμα πάνω από τη θερμοκρασία τήξης είναι

παρούσα  ως  διαμόρφωση  τυχαίου  πηνίου.  Με  την  ψύξη  μετασχηματίζεται  σε

άκαμπτες ελικοειδείς  ράβδους.  Παρουσία αλάτων (K+,  Na+ κλπ.),  οι  διπλές έλικες

συσσωματώνονται  περαιτέρω  για  να  σχηματίσουν  σταθερές  υδροπηκτές.  Σε

ορισμένες περιπτώσεις, η υδροπηκτή μπορεί επίσης να ληφθεί με απλή θέρμανση των

πολυμερών διαλυμάτων που προκαλούν τον συμπολυμερισμό κατά ομάδες (Gulrez.

et al., 2011).

2) Ιονική αλληλεπίδραση

Τα ιοντικά πολυμερή μπορούν να διασυνδεθούν με την προσθήκη δι- ή τρι-σθενών

αντίθετων ιόντων. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στην αρχή της πηκτωματοποίησης ενός

διαλύματος πολυηλεκτρολύτη (π.χ. Na+ αλγινικό) με ένα πολυσθενές ιόν αντίθετων

φορτίων (π.χ. Ca2+, Cl-). Μερικά άλλα παραδείγματα είναι η χιτοζάνη-πολυλυσίνη, το

φωσφορικό  άλας  χιτοζάνης-γλυκερόλης  και  οι  υδροπηκτές  χιτοζάνης-δεξτράνης

(Gulrez. et al., 2011).

3) Σύνθετη συσσωμάτωση 

Πολύπλοκες  κολλοειδείς  υδροπηκτές  μπορούν  να  σχηματιστούν  με  ανάμιξη

πολυανιόντος  με  πολυκατιόν.  Η  βασική  αρχή  αυτής  της  μεθόδου  είναι  ότι  τα

πολυμερή με αντίθετα φορτία συγκολλούνται μεταξύ τους και σχηματίζουν διαλυτά

και  αδιάλυτα σύμπλοκα ανάλογα με τη συγκέντρωση και  το  pΗ των αντίστοιχων
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διαλυμάτων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συγχώνευση πολυανιονικής ξανθάνης με

πολυκατιονική χιτοζάνη (Gulrez et al., 2011).

4) Ψύξη-απόψυξη

Η  φυσική  σταυροσύνδεση  ενός  πολυμερούς  για  να  σχηματίσει  την  υδροπηκτή

μπορεί επίσης να επιτευχθεί με τη χρήση κύκλων ψύξης-απόψυξης. Ο μηχανισμός

περιλαμβάνει  το  σχηματισμό  μικροκρυστάλλων  στη  δομή  λόγω  της  κατάψυξης-

απόψυξης. Παραδείγματα αυτού του τύπου πηκτωματοποίησης είναι οι υδροπηκτές

με κατάψυξη-απόψυξη πολυβινυλικής αλκοόλης και ξανθάνης (Gulrez. et al., 2011).

Β) Χημικά σταυροειδώς συνδεδεμένες  υδροπηκτές 

Η  χημική  σταυροσύνδεση  που  καλύπτεται  εδώ  περιλαμβάνει  εμβολιασμό

μονομερών  στη  ραχοκοκαλιά  των  πολυμερών  ή  χρήση  παράγοντα  σχηματισμού

σταυροδεσμών για σύνδεση δύο αλυσίδων πολυμερούς. Η σταυροσύνδεση φυσικών

και  συνθετικών  πολυμερών  μπορεί  να  επιτευχθεί  μέσω  της  αντίδρασης  των

λειτουργικών τους ομάδων (όπως -ΟΗ, -COOH και -ΝΗ2) με σταυροδεσμούς όπως

αλδεΰδη (π.χ., γλουταραλδεΰδη). Υπάρχουν ορισμένες μέθοδοι που αναφέρονται στη

βιβλιογραφία  για  την  απόκτηση  χημικά  διασυνδεδεμένων  μόνιμων  υδροπηκτών.

Μεταξύ  των  άλλων  μεθόδων  χημικής  διασταύρωσης,  το  αλληλοδιαπλεκόμενο

πολυμερικό δίκτυο (IPN) (πολυμερισμός ενός μονομερούς εντός ενός άλλου στερεού

πολυμερούς  για  να  σχηματίσει  διεισδυτική  δομή  δικτύου)  και  οι  υδρόφοβες

αλληλεπιδράσεις (όπου ενσωματώνεται μια πολική υδρόφιλη ομάδα με υδρόλυση ή

οξείδωση  ακολουθούμενη  από  ομοιοπολική  σταυροσύνδεση)  χρησιμοποιούνται

επίσης  για  την  απόκτηση  χημικά  διασυνδεδεμένων  μόνιμων  υδροπηκτών.  Οι

διάφορες μέθοδοι  για την απόκτηση χημικώς σταυρωτά συνδεδεμένων υδροπηκτών

είναι:

1) Σταυροσύνδεση με χημικές αντιδράσεις συμπληρωματικών ομάδων

Τα υδρόφιλα πολυμερή έχουν ορισμένες υδρόφιλες ομάδες, συγκεκριμένα -ΝΗ2, -

COOH, -ΟΗ οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη υδροπηκτών.

Μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  αντιδράσεις  όπως  αμίνης-καρβοξυλικού  οξέως  ή

ισοκυανικού-υδροξειδίου/αμίνης  ή  σχηματισμός  βάσης  Schiff  για  την  ανίχνευση

ομοιοπολικών δεσμών μεταξύ των αλυσίδων του πολυμερούς (Akhtar et al., 2015).
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2) Σταυροσύνδεση  με αλδεΰδες

Υδρόφιλα  πολυμερή  που  έχουν  ομάδες  -ΟΗ,  όπως  η  πολυβινυλική  αλκοόλη

μπορoύν  να  διασυνδεθούν  μέσω  γλουταραλδεΰδης.  Για  να  δημιουργηθεί

σταυροσύνδεση,  εφαρμόζονται  συγκεκριμένες  συνθήκες  (χαμηλό  pΗ,  υψηλή

θερμοκρασία).  Εναλλακτικά,  πολυμερή  που  έχουν  ομάδες  αμίνης  μπορούν  να

διασυνδεθούν  με  τη  χρήση  του  ίδιου  διασταυρούμενου  συνδετήρα  υπό  ήπιες

συνθήκες στις οποίες σχηματίζονται βάσεις Schiff (Akhtar et al., 2015).

3) Σταυροσύνδεση με πολυμερισμό ελευθέρων ριζών

Οι  υδροπηκτές  με  χημικά  σταυροειδείς  δεσμούς  μπορούν  να  παραχθούν  και  με

πολυμερισμό ελευθέρων ριζών. Για τη σύνθεση υδροπηκτών μέσω αυτής της οδού,

χρησιμοποιούνται  φυσικά,  συνθετικά  και  ημισυνθετικά  υδρόφιλα  πολυμερή.

Χρησιμοποιώντας ένζυμα ως καταλύτες, οι μεθακρυλικές ομάδες εισάγονται στους

μονο-  και  δισακχαρίτες,  οι  οποίοι  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  τη  σύνθεση

υδροπηκτής (Akhtar et al., 2015).

4) Σταυροσύνδεση με αντιδράσεις συμπύκνωσης

Οι  πολυεστέρες  και  τα  πολυαμίδια  μπορούν  να  συνθεθούν  μέσω  αντιδράσεων

συμπύκνωσης μεταξύ των ομάδων -ΟΗ ή -ΝΗ2 με -CΟΟΗ ή παράγωγα αντιστοίχως.

Αυτές οι αντιδράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνθεση υδροπηκτής. Ένα

εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιδραστήριο για διασταυρούμενη σύνδεση υδρόφιλων

πολυμερών  ομάδων  αμίνης  είναι  το  Ν,Ν-(3-διμεθυλαμινοπροπυλ)-Ν-

αιθυλκαρβοδιιμίδιο (EDC) (Akhtar et al., 2015).
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3. Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη αποδόμησης των υδροπηκτών από

δέρματα  τόνου  με  προσθήκη  χρωστικής  και  η  απελευθέρωσή  της  κατά  την

αποδόμηση των υδροπηκτών σε νερό. Επίσης γίνεται διερεύνηση της διόγκωσης, του

υπολειπόμενου  βάρους,  του  πορώδους  και  των  μηχανικών  ιδιοτήτων  κατά  την

αποδόμηση των υδροπηκτών στις οποίες προστέθηκε ταννικό οξύ για τη δημιουργία

σταυροδεσμών σε σχέση με αυτές που δεν προστέθηκε.
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4. Πειραματικό Μέρος 

4.1.1 Υλικά 

 Δέρματα Τόνου

 Καυστικό Νάτριο (NaOH) 0,1 Μ και 0,2Μ, (Riedel de Hein-Γερμανία)

 Οξικό Οξύ (CH3COOH) 0,1 M (Merck-Γερμανία)

 Ταννικό οξύ (Applichem-Γερμανία)

 Αιθανόλη

 Χρωστικές: Acridine Orange (Sigma Aldrich-H.Π.Α)

4.1.2 Συσκευές

 Διηθητήρας (Buncher)

 Λυοφιλιωτής (Christ-Γερμανία)

 Πεχαμετρικό χαρτί (Macherey Nagel-Γερμανία) – Πεχάμετρο (Hanna 

Instruments-Η.Π.Α)

 Μαγνητικός Αναδευτήρας

 Υδατόλουτρο

 Eppendorf

 Φυγόκεντρος (Eppendorf-Γερμανία)

 Γυάλινα δοχεία αποθήκευσης

 Καλούπια

 Μικρόμετρο

 Φασματοφωτόμετρο (Biotek-Η.Π.Α)

4.2 Προετοιμασία Δειγμάτων

Αρχικά πάρθηκαν δέρματα τόνου τα οποία καθαρίστηκαν με χρήση μαχαιριού με

σκοπό  την  αφαίρεση  του  λίπους  χωρίς  τραυματισμό  των  ινών  του  δέρματος.  Τα

δέρματα κόπηκαν σε μικρά τετραγωνάκια με την βοήθεια ψαλιδιού. Στην συνέχεια

χωρίστηκαν σε  σακουλάκια  των 200 g και  τοποθετηθήκαν  στον καταψύκτη.  Ένα

σακουλάκι κάθε φορά λαμβάνεται και χρησιμοποιείται στην ακόλουθη πειραματική

διαδικασία.
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4.3  Παραγωγή Ζελατίνης

Για την παραγωγή της ζελατίνης επιλέχθηκε ένα συνδυασμός της αλκαλικής με την

όξινη διεργασία. Τα 200 g δέρματος τοποθετήθηκαν σε ποτήρι ζέσεως 800 ml νερού

με ταυτόχρονη προσθήκη 6,4  g ΝαΟΗ 0,2 Μ και έγινε ανάμιξη με κουτάλα για 30

λεπτά.  Μετά την αλκαλική διαδικασία γίνεται αφαίρεση του υγρού και στράγγισμα

των  δερμάτων  με  το  στραγγιστήρι  και  ξαναεπαναλαμβάνεται  η  διαδικασία  της

ανάμιξης για άλλα 30 λεπτά. Έπειτα τα δέρματα ξεπλένονται με νερό κάτω από την

βρύση  για  επίτευξη  τιμής  pH 7,0-7,5.  Η  διαδικασία  έκπλυσης  δερμάτων

επαναλαμβάνεται για 3 φορές, τις δύο πρώτες για 8-10 λεπτά και την τρίτη για 5-7

λεπτά. Για τον έλεγχο του  pH χρησιμοποιήθηκε πεχάμετρο. Στην συνέχεια γίνεται

στράγγισμα με στόχο την απομάκρυνση του νερού και τα δέρματα τοποθετούνται σε

δοχείο ζέσεως 800  ml νερού με προσθήκη 4,8  ml υδατικού διαλύματος  CH3COOH

0,1M υπό συνεχή ανάδευση για 60 λεπτά. Αφού περάσει αυτό το διάστημα γίνετε

ξέπλυμα των δερμάτων με νερό με σκοπό η τιμή του pH να φτάσει το 6,5-7,0. Αυτή η

διαδικασία  επαναλαμβάνεται  δύο  φορές  για  6-8  λεπτά.  Τα  δέρματα  έπειτα

τοποθετούνται  σε  δοχείο  με  προθερμασμένο  νερό  (80οC)  και  χρησιμοποιείται

υδατόλουτρο  ρυθμισμένο  στους  55-60  oC για  την  διάλυση  της  ζελατίνης.  Η

διαδικασία γίνετε  υπό συνεχή ανάδευση για μία ώρα. Μετά την μία ώρα, λαμβάνεται

το αιώρημα απομακρύνοντας τα υπολειπόμενα στερεά με την χρήση στραγγιστηριού.

Το  αιώρημα  στη  συνέχεια  υποβάλλεται  σε  διήθηση  υπό  κενό  με  τον  διηθητήρα

Buncher για την περαιτέρω απομάκρυνση στερεών. Το διήθημα εν συνεχεία μπαίνει

σε  μικρά  κυπελλάκια  τα  οποία  μπαίνουν  στην κατάψυξη.  Για  την  παραλαβή της

ζελατίνης τα κυπελάκια τοποθετούνται στον λυοφιλιωτή για 4-5 μέρες.

4.4 Υπολογισμός της απόδοσης σε ζελατίνη

Η % απόδοση σε ζελατίνη υπολογίζεται από το βάρος της ζελατίνης που λαμβάνεται

μετά τη λυοφιλίωση προς το αρχικό βάρος των δερμάτων που χρησιμοποιείται για

την παραγωγή της, ως εξής:

% Απόδοση της ζελατίνης=
Βάρος ζελατίνης μετά τη λυοφιλίωση (g)
Αρχικό βάρος δερμάτων τ ό νου(g)

×100
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4.5 Παραγωγή υδροπηκτών ζελατίνης και χρήση χρωστικής

Για  την παραγωγή των υδροπηκτών  χρησιμοποιείται  1,334  g ζελατίνης  η  οποία

αναμιγνύεται με 13 ml απιονισμένου νερού και τοποθετείται σε υδατόλουτρο στους

55οC. Επίσης χρησιμοποιείται   μαγνητάκι ώστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να

γίνεται  ανάδευση  μέχρι  διάλυση  της  ζελατίνης.  Κατά  τη  θέρμανση  το  ποτηράκι

ζέσεως  σκεπάζεται  με  αλουμινόχαρτο  ώστε  να  μην φεύγουν  οι  υδρατμοί.  Για  τη

δημιουργία σταυροειδών δεσμών και επομένως ισχυρότερης υδροπηκτής προστέθηκε

ταννικό οξύ σε αναλογία με τη ζελατίνη 1:100 και διαλυμένο σε 2 ml απιονισμένου

νερού. Στο πείραμα παρασκευάζονται δύο δείγματα, το ένα με παρουσία ταννικού

οξέος  και  το  άλλο χωρίς.  Συγκεκριμένα  στα  13ml διαλυμένης  ζελατίνης  στο  ένα

προστέθηκαν 2ml διαλυμένου ταννικού οξέος και στο άλλο για να έχουν τον ίδιο

όγκο προστέθηκαν 2 ml απιονισμένου νερού.  Η προσθήκη και των δύο στο δείγμα

γίνεται  υπό  συνεχή  ανάδευση.  Στο  δείγμα  που  προστέθηκε  το  ταννικό  οξύ

προστίθενται 1-2 σταγόνες  NaOH 0,1Μ υπό ανάδευση και ακολουθεί ρύθμιση του

pH των  υδροπηκτών  στην  τιμή  7,5-8,0.  Τα  διαλύματα  τοποθετούνται  ξανά  στο

υδατόλουτρο και υποβάλονται σε αντίδραση παρουσία Ο2 σε θερμοκρασία 40oC για 1

ώρα. Μετά την οξυγόνωση προστίθεται νερό, ώσπου ο συνολικός όγκος να γίνει στα

18 ml. Από τα δύο δείγματα (με ταννικό και χωρίς) παρασκευάζονται τα ακόλουθα:

α) 9 ml με ταννικό οξύ + 1 ml χρωστικής Acrιdine Οrange (TAO) και 9 ml με ταννικό

οξύ  +  1  ml νερού  (TAOC) β)  9  ml  χωρίς  ταννικό  οξύ  +  1  ml Acrιdine Orange

(XTAO) και 9  ml χωρίς ταννικό οξύ + 1  ml νερού (ΧΤΑΟC). Η συγκέντρωση της

χρωστικής  είναι  0,1%. Τα διαλύματα τοποθετούνται  σε καλούπια  χωρισμένα  στις

παρακάτω ομάδες και μπαίνουν στο ψυγείο για 14 ώρες. Αφού αφαιρούνται από τα

καλούπια,  οι  υδροπηκτές  καταψύχονται  και  υποβάλλονται  σε  ξήρανση  στον

λυοφιλιωτή. Μετά  την ξήρανση οι υδροπηκτές εμβαπτίζονται σε αιθανόλη για 10

λεπτά,  έπειτα γίνετε  απομάκρυνσης τους  και  τοποθετούνται   στον απαγωγό μέχρι

αυτή να εξατμιστεί. 

4.6 Διόγκωση και Υπολειπόμενο βάρος υδροπηκτών κατά την Αποδόμηση

 Για  την  διαδικασία  αυτή  και  για  τις  μηχανικές  ιδιότητες  παρακάτω

ξαναφτιάχνονται υδροπηκτές ζελατίνης με ταννικό οξύ και χωρίς αλλά χωρίς χρώση.

Οι  υδροπηκτές  αυτές  αρχικά  ζυγίζονται  (αρχικό  βάρος  υδροπηκτής)  και

τοποθετούνται σε πλαστικά μπουκαλάκια με 10ml απιονισμένου νερού. Στα χρονικά

διαστήματα  των  0,  2,  4  και  6  ημερών  γίνεται  ζύγισμα  του  υγρού  βάρους  της
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υδροπηκτής και μετά η υδροπηκτή τοποθετείται  στο καταψύκτη. Μετά την ψύξη η

υδροπηκτή μπαίνει για λυοφιλίωση ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία και να μετρηθεί

το  τελικό  βάρος  της.  Για  τον  υπολογισμό  της  %  διόγκωσης  των  υδροπηκτών

χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος:

% Δι ό γκωσηυδρο πηκτ ή ς=
Υγρό β ά ρος υδρο πηκτ ή ς(g)
Αρχικό βάρος υδρο πηκτ ής (g)

×100

Ενώ για το % υπολειπόμενο βάρος  των υδροπηκτών χρησιμοποιείται ο παρακάτω

τύπος:

%Υπολειπ ό μενο β ά ροςυδροπηκτ ής=
Τελικ ό β ά ρος υδρο πηκτ ής(g)
Αρχικό βάρος υδρο πηκτ ής (g)

×100

4.7 Μέτρηση Πορώδους

Η μέτρηση του πορώδους υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση:

% Πορώδες = (1 – ρπ/ρμ)  x 100

όπου: ρπ είναι η πυκνότητα του πορώδους υλικού (υπολογιζόμενο από το βάρος και

τον όγκο των δειγμάτων) και ρμ= 1270 (Hallstrom et al, 1990) είναι η πυκνότητα της

ζελατίνης.

4.8 Μηχανικές Ιδιότητες υδροπηκτών κατά την Αποδόμηση

Πριν καταψυχθούν οι υδροπηκτές,  γίνεται  μέτρηση των διαστάσεων τους με την

χρήση μικρόμετρου και των μηχανικών ιδιοτήτων τους με την χρήση του αναλυτή

υφής. Συγκεκριμένα για τις διαστάσεις μετράται η μέγιστη και ελάχιστη διάμετρος

παίρνοντας τον μέσο όρο τους ενώ για τις  μηχανικές  ιδιότητες συμπιέζονται στον

αναλυτή  υφής  με  ταχύτητα  κεφαλής  u=1mm/s και  παραμόρφωση  40%.  Από  τις

καμπύλες που προκύπτουν, τα δεδομένα επεξεργάζονται με χρήση του προγράμματος

excel και  με  κατάλληλους  υπολογισμούς  προκύπτουν  διαγράμματα  τάσης-

παραμόρφωσης  όπου  υπολογίζεται  το  μέτρο  Young από  την  κλίση  του  αρχικού

τμήματος της καμπύλης στο οποίο η γραμμική γραμμή τάσης έχει R2 > 0.99.

Το μέτρο ελαστικότητας Young εκφράζει την παραμόρφωση ενός μονοδιάστατου 

σώματος και ισούται με την τάση που εφαρμόζεται στο σώμα και το παραμορφώνει 

κατά μήκος προς την μεταβολή του μήκους του (Hellio and Djabourov, 2006).

4.9 Απελευθέρωση χρωστικής κατά την Αποδόμηση

Αφού εξατμιστεί η αιθανόλη, η κάθε υδροπηκτή τοποθετείται σε μπουκαλάκι με 10

ml απιονισμένου νερού. Στα χρονικά διαστήματα των 1h, 4h, 6h, 1d, 3d, 5d και 7d

31



λαμβάνεται  με  πιπέτα  από  το  κάθε  μπουκαλάκι  0,5  ml και  εισάγεται  σε  ειδικά

πλαστικό κωνικό περιέκτη φυγοκέντρισης (eppendorf). Τα eppendorf στην συνέχεια

τοποθετούνται  στο  ψυγείο  μέχρι  να  ολοκληρωθούν  όλες  οι  λήψεις.  Μετά  τα

eppendorf φυγοκεντρούνται ώστε τυχόν στερεά υπολείμματα να πάνε στον πυθμένα.

Στην  συνέχεια  λαμβάνεται  από  κάθε  eppendorf 0,5  ml και  εισάγεται  σε  ειδική

πλακέτα  ώστε  να  μετρηθεί  o φθορισμός.  Η  διαδικασία  γίνεται  και  για  τις  δύο

χρωστικές  ξεχωριστά.  Η  πλακέτα  μπαίνει  σε  ειδικό  φασματοφωτόμετρο  και

λαμβάνονται  οι μετρήσεις  στα 528  nm για το  Acridine Orange μέσω υπολογιστή.

Επίσης σε όλη την διάρκεια αυτού του πειράματος λαμβάνονται για τις ίδιες χρονικές

στιγμές φωτογραφίες από τις υδροπηκτές πού περιέχουν την χρώση.

4.10 Στατιστική Ανάλυση

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού

προγράμματος  Minitab 15.  Η  σύγκριση  των  αποτελεσμάτων  της  διόγκωσης,  του

υπολειπόμενου  βάρους,  των  μηχανικών  ιδιοτήτων,  του  πορώδους  και  της

αποδόμησης  των  υδροπηκτών  έγινε  με  την  ανάλυση  ANOVA και  συγκεκριμένα

INTERVAL PLOT WITH GROUPS. 
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5.Αποτελέσματα

5.1 Απόδοση %

Από  τις  διάφορες  μετρήσεις  που  έγιναν  από  σακουλάκια  που  περιείχαν  200  g

δέρματος τόνου το βάρος της ζελατίνης που παραλήφθηκε κυμαίνεται  από 6,75  g

μέχρι 8,5 g. Επομένως η απόδοση είναι περίπου 3,4-4,3%. Η απόδοση είναι αρκετά

χαμηλή σε σχέση με την επιθυμητή που είναι περίπου στο 8-9%.

5.2 Διόγκωση και Υπολειπόμενο Βάρος Υδροπηκτών κατά την Αποδόμηση

5.2.1 Διόγκωση Υδροπηκτών

Χρόνος(ημ)
Ταννικό

6421
10101010
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4
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0
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όγ

κω
ση

Χωρίς(0)
Με(1)

Ταννικό

8,48779

0,558272

8,03263

9,44019

7,71276

8,83792

7,211157,33555

Σχήμα 5. Διόγκωση των υδροπηκτών με (μπλε γραμμή) και χωρίς (κόκκινη γραμμή) 

ταννικό οξύ σε συνάρτηση με το χρόνο.

Στο Σχήμα 5 παρατηρείται ότι κατά την αποδόμηση οι υδροπηκτές με και χωρίς

ταννικό οξύ δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την διόγκωση με τις

υδροπηκτές  χωρίς  ταννικό  οξύ  να  παρουσιάζουν  ελαφρά  υψηλότερες  τιμές

διόγκωσης.  Μεγάλη  διαφορά  όμως  βρίσκεται  στην  6η ημέρα  όπου  υπάρχει  μια
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δραματικά τεράστια διαφορά διόγκωσης μεταξύ αυτών με το ταννικό οξύ και αυτών

χωρίς. Αυτό φαίνεται και από τις τελικές τιμές τους όπου η διόγκωση σε αυτά με το

ταννικό  οξύ  είναι  8,49  ενώ  αυτή  είναι  0,59  σε  αυτά  χωρίς  ταννικό  οξύ.  Αυτό

συμβαίνει γιατί οι υδροπηκτές που περιέχουν ταννικό οξύ έχουν ισχυρότερη δομή

λόγω των σταυροειδών δεσμών που δημιουργούνται και κρατάνε την διόγκωσή τους

περισσότερο  στον  χρόνο  κάτι  που  δεν  ισχύει  για  τις  άλλες  υδροπηκτές  που  δεν

περιέχουν ταννικό οξύ με αποτέλεσμα να διαλύονται μετά από ένα χρονικό διάστημα.

 Πειραματική μελέτη που έγινε σε υδροπηκτές ζελατίνης από δέρματα ψαριών που

περιείχαν ταννικό οξύ και  φερουλικό οξύ έδειξε ότι  με την προσθήκη αυτών των

οξέων η διόγκωση μειώνεται (Cao & He, 2007). Αυτό φαίνεται να συμβαίνει και σε

αυτή την περίπτωση, εκτός από την 6η ημέρα, όπου οι υδροπηκτές χωρίς ταννικό οξύ

διαλύονται και επομένως ο βαθμός διόγκωσής τους είναι πολύ χαμηλότερος.

5.2.2 Υπολειπόμενο Βάρος Υδροπηκτών

Χρόνος(ημέρα)
Ταννικό
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0,646841

0,200413

0,725048

0,636932

0,7512280,7517960,765097
0,742642

Σχήμα  6.  Υπολειπόμενο  βάρος  των  υδροπηκτών  με  (μπλε  γραμμή)  και  χωρίς

(κόκκινη γραμμή) ταννικό οξύ σε συνάρτηση με το χρόνο

 Στο  σχήμα  6  παρατηρείται  αρχικά  μια  σταθερή  πορεία  των  τιμών  τόσο  στις

υδροπηκτές  με  ταννικό  οξύ  όσο  και  σε  αυτές  χωρίς  αυτό.  Οι  τιμές  αρχίζουν  να

αποκλίνουν μετά το πέρας των 2 ημερών. Η αύξηση αυτής της απόκλισης μεταξύ των
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δύο  μεταχειρίσεων  παρατηρείται  μέχρι  την  δραματική  διαφορά  στο  τέλος  των  6

ημερών. Αυτό συμβαίνει γιατί η προσθήκη ταννικού οξέος δίνει συμπαγή μορφή στις

υδροπηκτές λόγω της σύνθετης δομή της που σχηματίζεται από τους σταυροδεσμούς

κάνοντας τες λιγότερο διαλυτές. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις υδροπηκτές που δεν

περιέχουν ταννικο οξύ και επομένως διαλύονται ευκολότερα.

5.3 Πορώδες Υδροπηκτών κατά την Αποδόμηση 

Χρόνος(ημ)
Ταννικό
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10101010
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0,889952

1

0,935942
0,943277

0,890085

0,916048

0,964166

0,911338

Σχήμα 7. Πορώδες υδροπηκτών με (μπλε γραμμή) και χωρίς (κόκκινη γραμμή) 

ταννικό οξύ σε συνάρτηση με το χρόνο

Στην αρχή (0 ημέρες) υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών υδροπηκτών (με

ή  χωρίς  ταννικό  οξύ)  αλλά οι  τιμές  στις  επόμενες  μέρες  δεν  εμφανίζουν  μεγάλη

διαφορά. Στην τελευταία ημέρα εμφανίζεται  η μεγαλύτερη διαφορά όπου το πορώδες

των υδροπηκτών χωρίς ταννικό οξύ φτάνει στο 1 ενώ σε αυτά με το ταννικό οξύ

καταλήγει στο 0,88. Αυτό οφείλεται στο ότι η προσθήκη ταννικού οξέος δημιουργεί

σταυροδεσμούς στην υδροπηκτή σταθεροποιώντας το δίκτυο της, άρα οι υδροπηκτές

έχουν λιγότερο κενό χώρο και συνεπώς μικρότερο πορώδες. 
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5.4 Μηχανικές Ιδιότητες Υδροπηκτών κατά την Αποδόμηση 

Χρόνος(ημ)
Ταννικό
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Σχήμα 8. Μέτρο Young υδροπηκτών με (μπλε γραμμή) και χωρίς (κόκκινη γραμμή)

ταννικό οξύ σε συνάρτηση με το χρόνο

Στο  σχήμα  8  παρατηρείται  παρόμοια  συμπεριφορά  και  στις  δύο  κατηγόριες

υδροπηκτών (με ή χωρίς ταννικό οξύ) μέχρι ένα χρονικό σημείο (4 ημέρες) και αυτό

υποδηλώνει ότι το ταννικό οξύ δεν επηρεάζει και τόσο πολύ το μέτρο  Young και

επομένως τις μηχανικές ιδιότητες μέχρι εκείνο το σημείο. Η μόνη διαφορά βρίσκεται

στην 6η ημέρα όπου οι υδροπηκτές με  ταννικό οξύ κρατάνε σε υψηλές τιμές το μέτρο

Young  σε σχέση με εκείνες που δεν έχουν ταννικό οξύ. Αυτό συμβαίνει επειδή ο

σχηματισμός των σταυροειδών δεσμών στις υδροπηκτές με το ταννικό οξύ έχει ως

αποτέλεσμα την βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων και συνεπώς του μέτρου Young.

Πειραματική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε υδροπηκτές ζελατίνης από δέρματα

ψαριών  με  προσθήκη  καρβοξυμεθυλοκυταρίνης  (CMC)  για  την  δημιουργία

σταυροειδών δεσμών μέχρι και 50% σε χρονικό διάστημα 7 ημερών, έδειξε ότι το

μέτρο Young αυξήθηκε από 9,63 ΜPa σχεδόν το διπλάσιο (16,43 MPa) (Nazir et al.,

2016).  Συμπερασματικά,  η  βελτίωση  των  μηχανικών  ιδιοτήτων  των  υδροπηκτών

ζελατίνης από δέρματα ψαριών μπορεί να γίνει με προσθήκη διάφορων προσθέτων τα

οποία δημιουργούν σταυροδεσμούς.

36



5.5 Απελευθέρωση Χρωστικής κατά την Αποδόμηση

Κατά την αποδόμηση σε νερό των υδροπηκτών ζελατίνης με και χωρίς ταννικό οξύ

που περιέχουν την χρωστική Acridine Orange παρατηρείται (Σχήμα 9) ότι στην αρχή

(0 ημέρες) δεν υπάρχει άμεση απελευθέρωση της χρωστικής. Μετά την πάροδο των 3

ημερών παρατηρείται αλλαγή του χρώματος του νερού και στις δύο περιπτώσεις αλλά

υπάρχει λίγο εντονότερο χρώμα στις υδροπηκτές που δεν περιέχουν το ταννικό οξύ

γεγονός  που δηλώνει ότι  η χρωστική αρχίζει  να απελευθερώνεται.  Η μεγαλύτερη

αλλαγή  του  χρώματός  εμφανίζεται  στις  5  ημέρες  και  για  τις  δύο  περιπτώσεις.

Ωστόσο,  παρατηρείται  ότι  υπάρχει  μια συγκράτηση της  χρωστικής  που είναι  στις

υδροπηκτές με το ταννικό οξύ. Στις 7 ημέρες η διαφορά του χρώματος πλέον είναι

αισθητή γεγονός που δείχνει  ότι  προσθήκη ταννικού οξέος αυξάνει  την ικανότητα

συγκράτησης της χρωστικής μέσα στην υδροπηκτή.

Α) 0 Ημέρες

Β) 3 Ημέρες

37



Γ) 5 Ημέρες

Δ) 7 Ημέρες

Σχήμα 9. Φωτογραφίες απελευθέρωση χρωστικής Acridine Orange σε μπουκαλάκια
που  περιέχουν  από  υδροπηκτές  ζελατίνης  σε  νερό  μέχρι  7  ημέρες.  Αριστερά
βρίσκονται οι υδροπηκτές με ταννικό οξύ και δεξιά βρίσκονται οι υδροπηκτές χωρίς
ταννικό οξύ.
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Χρόνος (ώρα)
Ταννικό
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Σχήμα  10.   Απελευθέρωση  της  χρωστικής  (Acridine Orange)  σε  υδροπηκτές

ζελατίνης  χωρίς (μπλε γραμμή) και με (κόκκινη γραμμή) προσθήκη ταννικού οξέος

σε συνάρτηση με το χρόνο

Σύμφωνα με το Σχήμα 10 παρατηρείται και στις δύο περιπτώσεις να υπάρχει μια

μικρή  αύξηση  της  απελευθέρωσης  της  χρωστικής  μέχρι  τις  6  ώρες  με  λίγο

μεγαλύτερη  απελευθέρωση  στις  υδροπηκτές  χωρίς  ταννικό  οξύ.  Μεγάλη  διαφορά

παρατηρείται μεταξύ των δυο μετά τις 24 ώρες όπου υπάρχει μία ξαφνική αύξηση της

απελευθέρωσης  της  χρωστικής  στις  υδροπηκτές  χωρίς  ταννικό  οξύ  και  μια  πολύ

μικρότερη  αύξηση  της  χρωστικής  στις  υδροπηκτές  με  ταννικό  οξύ.  Αυτό

συμπερασματικά δείχνει ότι το ταννικό οξύ βοηθάει τις υδροπηκτές να συγκρατούν

τις χρωστικές λόγο σχηματισμού σταυροειδών δεσμών που κάνουν την υδροπηκτή

ανθεκτικότερη στο έγκλεισμα ουσιών.

Σε πειραματική μελέτη που έγινε σε υδροπηκτές ζελατίνης από δέρματα ψαριών,

όπου  δημιουργήθηκαν  σταυροδεσμοί  με  χρήση  ακτινών  γ  και  έγινε  προσθήκη

χρωστικής μπλε μεθυλενίου, παρατηρήθηκε ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα (12

ώρες)  η  απελευθέρωση  της  χρωστικής  γινόταν  με  σταθερό  ρυθμό.  Επομένως,  οι

σταυροδεσμοί όχι μόνο έχουν την ικανότητα να κρατάνε παραπάνω την χρωστική

μέσα  στις  υδροπηκτές  αλλά  και  να  την  απελευθερώνουν  με  ελεγχόμενο  ρυθμό

(Bessho et al., 2005).
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6. Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω πειραμάτων συμπεραίνεται ότι 

 Η απόδοση της ζελατίνης από δέρματα τόνου είναι περίπου στο 4 %.
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 Η προσθήκη ταννικού οξέος διατηρεί την υδροπηκτή διογκωμένη μέχρι ένα

βαθμό.  Η  προσθήκη  ταννικού  οξέος  κρατάει  το  υπολειπόμενο  βάρος  της

υδροπηκτής  σε σταθερές  τιμές  σε σχέση με την μείωση που υπάρχει  όταν

αυτό δεν προστίθεται. 

 Το  πορώδες  μειώνεται  με  την  προσθήκη  ταννικού  οξέος  σε  υδροπηκτή

ζελατίνης.

 Το μέτρο  Young δεν επηρεάζεται σημαντικά με τη προσθήκη του ταννικού

οξέος παρά μόνο μετά από ένα χρονικό διάστημα.

 Η  προσθήκη  ταννικού  οξέος  αυξάνει  την  ικανότητα  συγκράτησης  της

χρωστικής μέσα στην υδροπηκτή.

7. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα

Η ζελατίνη χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς όπως τρόφιμα και φάρμακα

λόγω  των  μοναδικών  φυσικών  και  χημικών  χαρακτηριστικών  της.  Ιδιαίτερα  η

41



ζελατίνη από δέρματα ψαριών μπορεί να αποτελέσει  μια πολύ αξιόλογη πηγή για

ανθρώπους που δεν μπορούν να καταναλώσουν τρόφιμα θηλαστικών. Η αυξανόμενη

ζήτηση  ζελατίνης  από  δέρματα  ψαριών  στον  κλάδο  των  τροφίμων  μπορεί  να

προετοιμάσει  το  έδαφος για  περαιτέρω έρευνα και  εξερεύνηση  της  με  στόχο την

παραγωγή  ζελατίνης υψηλής  ποιότητας  αλλά  σε  χαμηλό  κόστος.  Η  απόδοση  που

επιτυγχάνεται στην παραγωγή της ζελατίνης από δέρματα ψαριών είναι μικρή οπότε

είναι σημαντικό οι συνθήκες επεξεργασίας (διαλύτης, χρόνος, θερμοκρασία κτλ)  να

γίνονται καλύτερες για την παραγωγή βέλτιστης απόδοσης.  Σε αυτήν την πτυχιακή

εργασία  έγινε  μελέτη  της  αποδόμηση  των  υδροπηκτών  σε  νερό  με  την  χρήση

ταννικού οξέος ως παράγοντα διασταύρωσης. Σε μια μελλοντική εργασία  μπορεί να

γίνει σύγκριση αυτών των αποτελεσμάτων με την αποδόμηση υδροπηκτών με άλλους

παράγοντες διασταύρωσης. Η χρήση της χρωστικής έδειξε ότι μελλοντικά μπορεί να

γίνει  εγκλεισμός  φαρμακευτικής  ουσίας  μέσα  στη  υδροπηκτή  και  να  μελετηθεί  ο

χρόνος  απελευθέρωσής  της.  Η  νανοτεχνολογία  βρίσκει  όλο  και  περισσότερο

εφαρμογή στα φάρμακα. Επομένως, θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον η χρήση της

ζελατίνης  από δέρματα ψαριών  στην  νανοτεχνολογία  όπως  στη  δημιουργία  νάνο-

κάψουλων.
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