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TÓM TẮT
C-phycocyanin (C-PC) là hợp chất có nhiều hoạt tính sinh học quan trọng như kháng oxy
hóa, kháng viêm, hỗ trợ chống ung thư. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm trích ly và tinh
sạch C-PC thu nhận từ rong Ceratophyllum demersum. Dịch chiết C-PC từ rong nguyên liệu
ban đầu được hấp phụ qua than hoạt tính và chitosan, sau đó được được kết tủa bằng muối
ammonium sulfate tại nồng độ bão hòa phù hợp. Kết quả cho thấy tại nồng độ than hoạt tính
và chitosan bổ sung lần lượt là 3% (w/v) và 0,3% (v/v) để hấp phụ trong 15 phút, sau đó tiếp tục
cho kết tủa bằng muối ammonium sulfate ở nồng độ bão hòa đến 50% đã giúp cải thiện rõ rệt hệ
số tinh sạch của C-PC (đạt 2,62 so với dịch chiết thô 0,40) với hiệu suất thu hồi là 51,11%.
Từ khóa: Ammonium sulfate, C-phycocyanin, Ceratophyllum demersum, chitosan, than hoạt tính.

1. GIỚI THIỆU
Rong Ceratophyllum demersum là loài thực vật thủy sinh 2 lá, chìm dưới nước, thuộc họ
Ceratophyllaceae. C. demersum có thân dài 1-3 m, có nhiều chồi bên làm cho chúng xuất
hiện như một dạng sinh khối lớn. Các lá tạo thành từng chùm, chiều dài mỗi lá 8-40 mm.
C. demersum phân bố chủ yếu ở khu vực ôn đới với nhiệt độ phát triển tối ưu 25-35 °C [1].
Thành phần trong rong chủ yếu là carbohydrate với 56%, protein, lipid lần lượt khoảng 18%
và 1% chất khô [2].
C-phycocyanin là một trong các sắc tố quang hợp được tìm thấy trong vi khuẩn lam, tảo
đỏ, tảo cryptomonad. Chúng hấp thụ năng lượng mặt trời ở vùng quang phổ khả kiến và sau
đó chuyển năng lượng kích thích này sang diệp lục trong màng quang hợp. C-PC có màu xanh
đậm, hấp thụ ánh sáng màu đỏ, đặc biệt là gần 620 nm và phát huỳnh quang ở khoảng 650 nm.
C-phycocyanin có khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm [3].
Để tăng giá trị cho chế phẩm C-PC và tính an toàn, C-PC đòi hỏi có các giá trị tinh khiết cho
từng đối tượng ứng dụng. Hệ số tinh sạch của C-PC thường được đánh giá bằng cách sử dụng
tỷ lệ hấp thụ của A620nm/A280nm, trong đó hệ số tinh sạch là 0,7 được coi là cấp thực phẩm,
3,9 là cấp độ phản ứng và lớn hơn 4,0 như cấp phân tích [4]. Hiện nay, đã có nhiều phương
pháp hiện đại được nghiên cứu nhằm thu hồi C-PC có hệ số tinh sạch cao. Trong số đó, việc
tinh sạch C-PC bằng than hoạt tính, chitosan cũng như ammonium sulfate cho thấy tính hiệu
quả tương đối cao, ít tốn kém và thời gian ngắn nhằm thu được C-phycocyanin có hệ số tinh
sạch cao, hỗ trợ cho các bước tinh sạch tiếp theo. Nhiều nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả tinh
sạch của than hoạt tính khi tăng hệ số tinh sạch của C-PC lên từ 2-3 lần [5, 6]. Tinh sạch
protein bằng muối trung tính như ammonium sulfate đã được sử dụng từ rất lâu vì tính hiệu
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quả và ổn định của chúng. Minkova et al. đã sử dụng muối ammonium sulfate tinh sạch C-PC
từ Spirulina cho hệ số tinh sạch của C-PC đạt 4,3 khi thực hiện kết tủa tại nồng độ muối 70%
độ bão hòa [7] hay Patel et al. tủa C-PC trên Spirulina sp., Phormidium sp., Lyngbya sp. tại nồng
độ muối bão hòa 50% cho hệ số tinh sạch lần lượt là 2,66; 1,62; 1,46 [8]. Nghiên cứu này thực
hiện tinh sạch C-PC từ rong C. demersum bằng ammonium sulfate kết hợp với than hoạt tính
và chitosan.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Rong C. demersum được thu nhận ở các ao nuôi tôm quảng canh tại xã Gia Thuận, huyện
Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, rong thu hái ở giai đoạn già và đang có dấu hiệu phân hủy
với màu nâu sậm. Sau khi thu hái, rong được vận chuyển trong ngày đến phòng thí nghiệm,
tại đây được rửa bằng nước máy và nước cất, loại bỏ các tạp chất bám trên rong như vỏ ốc,
các mảnh vụn san hô và bảo quản ở -5 °C.
Hóa chất: Than hoạt tính, chitosan và ammonium sulfate (Trung Quốc), enzyme cellulast
(chế phẩm của enzyme cellulase) (Novozymes).
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thu nhận dịch trích ly C-PC từ rong C. demersum
Cân 1 g rong khô hòa với đệm phosphat 0,1M pH 5,8 theo tỷ lệ 1:20 (w/v), bổ sung
enzyme cellulast với nồng độ 80 EGU/g khuấy từ ở 31 °C trong 240 phút, ly tâm thu dịch chiết
C-PC thô [9].
2.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ than hoạt tính, chitosan và thời gian hấp phụ đến quá
trình tinh sạch C-PC
Dịch chiết thô C-PC hòa với than hoạt tính ở các nồng độ khảo sát (0, 1, 2, 3, 4, 5% w/v), sau
đó tinh sạch với chitosan ở mỗi nồng độ tương ứng khác nhau (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5% v/v) ở
nhiệt độ phòng tại các mốc thời gian (5, 15, 25, 35, 45 phút), thực hiện ly tâm thu dịch để đánh
giá hệ số tinh sạch của C-PC.
2.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ bão hòa ammonium sulfate đến quá trình tinh sạch C-PC
Dịch sau tinh sạch bằng than hoạt tính và chitosan được kết tủa 2 phân đoạn với ammonium
sulfate. Tủa phân đoạn 1 (tủa tạp, bã còn lại trong dịch): Thêm ammonium sulfate đến nồng độ
bão hòa 20%, kết tủa trong 2 giờ ở nhiệt độ 4 oC, sau đó ly tâm 5500 vòng/phút trong 15 phút
để thu nhận phần phần dịch nổi. Tủa phân đoạn 2, phần dịch nổi được khảo sát tại các khoảng
nồng độ bão hòa khác nhau (từ 20-30%, 20-40%, 20-50% và 20-60%), thời gian nhiệt độ và
ly tâm như phân đoạn 1, tủa thu được sau ly tâm được xác định hệ số tinh sạch của C-PC.
2.3. Phương pháp phân tích
Hàm lượng và hệ số tinh sạch của C-PC được xác định bằng máy quang phổ UV-Vis
(Spectrophotometer genesys 10S UV-Vis) như sau:
-

Hàm lượng C-PC (mg/mL) = (A620nm-0,7A650nm)/7,38 và

-

Hệ số tinh sạch của C-PC được tính theo tỷ lệ của A620nm/A280nm.

Trong đó, A620nm, A650nm lần lượt là độ hấp thụ cực đại và độ phát quang cực đại của
C-PC và A280nm là độ hấp thu của tổng protein [10, 11].

154

Nghiên cứu tinh sạch sơ bộ C-phycocyanin từ rong Ceratophyllum demersum …

2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần, kết quả được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel
2019, sự khác biệt và chọn các thông số phù hợp dựa trên kết quả phân tích của phần mềm
IBM SPSS Statistics 23. Kết quả được trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± sai số.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của nồng độ than hoạt tính
Nồng độ than hoạt tính có tác động đáng kể đến hệ số tinh sạch cũng như hàm lượng của
C-PC. Ảnh hưởng của than hoạt tính lên hệ số tinh sạch và hàm lượng C-PC thể hiện trong
Bảng 1.
Hấp phụ qua than hoạt tính đã làm sạch các protein trọng lượng phân tử thấp trong chiết
xuất C-PC thô, Herrera et al. (1989) đã phát hiện rằng sau quá trình xử lý bằng than hoạt tính,
các protein tạp có trọng lượng phân tử thấp hơn 25 kDa, giảm 30% so với mẫu không được xử
lý bằng than hoạt tính [12]. Các thử nghiệm tinh sạch sử dụng than hoạt tính trước đây trên
chiết xuất thô của C-PC cho thấy hàm lượng C-PC giảm và hệ số tinh sạch đạt cao nhất khi
nồng độ than hoạt tính tăng.
Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ than hoạt tính đến hệ số tinh sạch C-PC
Nồng độ than hoạt tính
(%w/v)

Hệ số tinh sạch

Hàm lượng C-PC
(mg/mL)

0

(0,401 ± 0,037)a

(0,184 ± 0,007)d

1

(0,745 ± 0,068)b

(0,181 ± 0,007)d

2

(1,182 ± 0,045)c

(0,173 ± 0,004)d

3

(1,487 ± 0,030)d

(0,141 ± 0,009)c

4

(1,507 ± 0,022)d

(0,128 ± 0,007)b

5

(1,558 ± 0,044)d

(0,110 ± 0,006)a

Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác nhau
có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân tích ANOVA (α = 0,05)

a,b,c,d:

Than hoạt tính có khả năng hấp phụ tốt và nhanh giúp tăng hiệu quả tinh sạch C-PC từ
dịch chiết thô. Bảng 1 cho thấy tại nồng độ than hoạt tính 5%, hệ số tinh sạch C-PC đạt 1,56,
tăng 3,9 lần so với không sử dụng than hoạt tính (0,40). Tuy nhiên, tại nồng độ than hoạt tính
5% không khác biệt ý nghĩa về hệ số tinh sạch so với nồng độ 3% và 4%, đồng thời với lượng
than hoạt tính nhiều sẽ hấp phụ cả C-PC dẫn đến giảm nồng độ C-PC trong dịch chiết thô, do
đó nồng độ than hoạt tính 3% được chọn để tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Kết quả này có sự
khác biệt so với các nghiên cứu trước đây: Gantar et al. (2012) sử dụng cho tinh sạch C-PC từ
Limnothrix sp.với than hoạt tính ở nồng độ 1% (w/v) [13] thu được chế phẩm C-PC có hệ số
tinh sạch 3,6, thí nghiệm của Safaei et al. sử dụng nồng độ than hoạt tính là 12% (w/v) cho hệ
số tinh sạch C-PC 2,56 [14] hay với nồng độ than hoạt tính 50 g/L được Herera et al. sử dụng
tinh sạch trên dịch chiết thô C-PC thu nhận từ Spirulina maxima [12] và Liao et al. tinh sạch
C-PC từ Spirulina platenis với nồng độ than hoạt tính 80 g/L [5] cho hệ số tinh sạch C-PC lần
lượt là 1,46 và 2,78. Sự khác biệt này có thể do hàm lượng khác nhau của C-PC và các protein
khác trong dịch chiết thô của mỗi nguyên liệu, khi hàm lượng C-PC cũng như của protein tạp
nhiều trong dịch chiết thô C-PC đòi hỏi nồng độ than hoạt tính nhiều hơn để thu được C-PC
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có hệ số tinh sạch cao nhất và hàm lượng C-PC giảm không đáng kể về mặt thống kê.
3.2. Ảnh hưởng của nồng độ chitosan
Chitosan cung cấp khả năng liên kết mạnh mẽ (do chứa nhóm amino và hydroxyl),
chitosan có thể hoạt động như một chất hấp phụ các phân tử, bao gồm các hợp chất polyphenol,
thuốc nhuộm và ion kim loại [15], từ đó có thể hỗ trợ trong quá trình tinh sạch C-PC. Ảnh
hưởng của chitosan lên quá trình tinh sạch C-PC được thể hiện trong Bảng 2. Nồng độ chitosan
ảnh hưởng đáng kể đến hệ số tinh sạch của C-PC. Khi sử dụng chitosan ở hàm lượng thấp làm
giảm khả năng hấp thụ các tạp chất, trong khi ở hàm lượng cao, pH môi trường bị giảm do
nồng độ acetic acid cao, dẫn đến C-PC có thể bị biến tính, kết tủa hay mất ổn định. Bên cạnh
đó, do khả năng hấp phụ màu của chitosan có thể hấp thụ một phần màu của các hợp chất màu
bên trong dịch chiết thô, do đó có thể hấp thụ màu của C-PC, giảm tính ứng dụng của C-PC
sau này. Tỷ lệ chitosan/dịch chiết phù hợp cho thí nghiệm là 0,3% (v/v) đạt hệ số tinh sạch
1,97. Do độ bất ổn định trong môi trường acid của C-PC mà nhiều nghiên cứu thường sử dụng
tỷ lệ chitosan/dịch chiết từ 0,1-1%. Safaei et al. [14], khi tinh sạch C-PC từ Limnothrix sp.
NS01 đã sử dụng dung dịch chitosan 2% và tỷ lệ chitosan/chiết xuất là 0,2% với pH được điều
chỉnh là 6,9 hay Liao et al. [5], thực hiện trên Spirulina platensis cho thấy tỷ lệ chitosan/dịch
chiết 0,3% là tối ưu để thu được C-PC có hệ số tinh sạch cao nhất.
Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến hệ số tinh sạch và hàm lượng C-PC
Tỷ lệ chitosan/ dịch chiết
(%v/v)

Hệ số tinh sạch

Hàm lượng C-PC
(mg/mL)

0

(1,505 ± 0,043)a

(0,130 ± 0,005)e

0,1

(1,591 ± 0,035)a

(0,120 ± 0,006)de

0,2

(1,722 ± 0,032)b

(0,112 ± 0,005)cd

0,3

(1,968 ± 0,057)d

(0,102 ± 0,007)bc

0,4

(1,822 ± 0,028)c

(0,098 ± 0,007)b

0,5

(1,795 ± 0,082)bc

(0,081 ± 0,002)a

a,b,c…

: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác nhau
có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân tích ANOVA (α = 0,05)

3.3. Ảnh hưởng của thời gian hấp phụ bằng than hoạt tính và hấp thụ bởi chitosan
Thời gian có tác động đến hầu hết các phương pháp trích ly cũng như tinh sạch, thời gian
quá ngắn khiến quá trình hấp phụ chưa hoàn toàn, thời gian quá dài ảnh hưởng lớn đến hàm
lượng C-PC dẫn đến giảm hiệu suất thu hồi. Hệ số tinh sạch C-PC khi khảo sát thời gian hấp
phụ bởi than hoạt tính thể hiện trong Bảng 3.
Than hoạt tính là một chất xốp có diện tích bề mặt hấp phụ lớn, khả năng phân tán và hấp
phụ tốt, có thể hấp phụ các tạp chất vật lý. Do đó, thông thường thời gian cần thiết để hấp phụ
các tạp chất không nhiều. Thời gian tinh sạch bằng than hoạt tính phù hợp cho thí nghiệm là
15 phút với hệ số tinh sạch đạt 2,01. Kết quả phù hợp với công bố của Fekrat et al. [16] rằng
với thời gian hấp phụ bằng than hoạt tính lớn hơn 18 phút tác động xấu đến hàm lượng C-PC
do than hoạt tính sẽ hấp phụ cả C-PC thay vì hấp thu protein khác, Carol et al. cũng thực hiện
tinh sạch với than hoạt tính và chitosan trong 15 phút, sau đó tiến hành ly tâm thu dịch cho
bước tinh sạch tiếp theo [17].
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Bảng 3. Ảnh hưởng của thời gian hấp phụ bằng than hoạt tính và chitosan đến
hệ số tinh sạch và hàm lượng C-PC
Thời gian (phút)

Hệ số tinh sạch

Hàm lượng C-PC (mg/mL)

5

(1,909 ± 0,020)a

(0,123 ± 0,003)d

15

(2,012 ± 0,025)b

(0,117 ± 0,009)d

25

(2,077 ± 0,056)b

(0,104 ± 0,003)c

35

(2,091 ± 0,035)b

(0,086 ± 0,005)b

45

(2,069 ± 0,065)b

(0,075 ± 0,007)a

a,b,c,d

: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác nhau
có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân tích ANOVA (α = 0,05)

3.4. Tinh sạch C-PC bằng ammonium sulfate
Tiến hành tủa dịch sau ly tâm bằng ammonium sulfate với phân đoạn 1 (0-20% bão hòa)
để loại bỏ một số protein tạp và khảo sát từ 20% bão hòa lên các nồng độ 30, 40, 50, 60% bão
hòa để thu tủa C-PC [18]. Bảng 4 cho thấy nồng độ và hệ số tinh sạch của C-PC trong quá
trình tinh sạch bằng ammonium sulfate.
Bảng 4. Ảnh hưởng của độ bão hòa ammonium sulfate đến tinh sạch C-PC
Thí nghiệm

Nồng độ bão hòa
ammonium sulfate (%)

Tinh khiết

Hàm lượng C-PC
(mg/mL)

1

20 - 30

(1,827 ± 0,057)a

(2,000 ± 0,060)a

2

20 - 40

(2,420 ± 0,046)b

(2,474 ± 0,055)b

3

20 - 50

(2,623 ± 0,042)c

(3,676 ± 0,030)c

4

20 - 60

(2,550 ± 0,078)c

(3,739 ± 0,119)c

a,b,c

: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác nhau
có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân tích ANOVA (α = 0,05)

Sau khi sơ bộ tinh sạch bằng than hoạt tính và chitosan, tiếp tục tiến hành tinh sạch bằng
phương pháp kết tủa phân đoạn ammonium sulfate. Kết quả cho thấy, khi được tủa ở nồng độ
bão hòa từ 20-50% thì hệ số tinh sạch của C-PC cao nhất đạt 2,62. Kết quả này tương tự với
thí nghiệm của Silva et al. khi khảo sát quá trình tủa phân đoạn bằng ammonium sulfate ở các
nồng độ bão hòa khác nhau: 20-50%, 25-50%, 35-50% và 40-50%, hệ số tinh sạch của C-PC
đạt cao nhất là 1,66 ở phân đoạn 20-50%. Ở phân đoạn đầu 20%, hệ số tinh sạch của C-PC cải
thiện không đáng kể, tuy nhiên, khi nồng độ bão hòa tăng lên 50% thì loại bỏ được đáng kể
các protein tạp [19]. Tương tự với kết quả nghiên cứu của Moraes & Kalil khi tiến hành tinh
sạch C-PC từ S. platensis, đã thực hiện kết tủa ở 0-20% và 20-50% và thu được hệ số tinh sạch
cao gấp 2 lần so với dịch trích thô [20]. Phương pháp kết tủa phân đoạn cũng được Kamble et al.
ứng dụng để tinh sạch C-PC từ bột tảo Spirulina, từ dịch trích có hệ số tinh sạch 0,161, qua
giai đoạn tủa ammonium sulfate ở nồng độ bão hòa 50%, hệ số tinh sạch đã tăng lên đáng kể
gấp 4 lần là 0,628 [21]. Patel et al. cũng sử dụng muối ammmonium sulfate để thực hiện tinh
sạch C-PC từ 2 loại tảo là Spirulina và Phormidium. Patel et al. thực hiện kết tủa 2 phân đoạn
25-50%, kết quả cho thấy, ở phân đoạn đầu 25% thì hệ số tinh sạch tăng lên không đáng kể (ở
Spirulina tăng từ dịch trích thô 0,80 lên 0,82, Phormidium tăng từ 0,69 lên 0,73). Phân đoạn
50% cho thấy loại bỏ được một lượng lớn các tạp chất có trong dịch trích và độ tăng sạch tăng
lên đáng kể (Spirulina tăng từ 0,82 lên 2,66, Phormidium tăng từ 0,73 lên 1,62) [8]. Các kết quả
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trên đều cho thấy, C-PC bị kết tủa ở khoảng nồng độ ammonium sulfate là 50%. Tuy nhiên,
khi so sánh kết quả với nghiên cứu của Song et al., quá trình tinh sạch C-PC từ S. platensis
bằng ammonium sulfate ở nồng độ bão hòa 20-30% đạt được hệ số tinh sạch cao nhất là 1,81,
và khi nồng độ bão hòa của ammonium sulfate tăng trên 50% thì hệ số tinh sạch của C-PC bắt
đầu giảm, thậm chí thấp hơn so với dịch trích ban đầu [11]. Sự khác biệt giữa các kết quả
nghiên cứu có thể giải thích do các protein có nguồn gốc khác nhau có nồng độ ammonium
sulfate cần thiết để tủa khác nhau. Theo nghiên cứu của Figueira et al., thực hiện khảo sát
thời gian kết tủa ở các mức 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ và 12 giờ, kết quả cho thấy không có sự khác
biệt về hệ số tinh sạch giữa các mức thời gian khảo sát và 2 giờ được cho là thời gian tối ưu
để thực hiện quá trình kết tủa ở mỗi phân đoạn [22]. Theo các nghiên cứu của Song et al. và
Kamble et al., 2 giờ cũng là khoảng thời gian thích hợp để thực hiện quá trình kết tủa protein
[11, 21]. Vì vậy, kết tủa phân đoạn 20-50% nồng độ bão hòa ammonium sulfate là phù hợp để
tinh sạch C-PC từ C. demersum.
Hiệu quả của quá trình tinh sạch bằng muối ammonium sulfate được trình bày ở Bảng 5,
hiệu suất thu hồi đạt 51,11%.
T

1

2

3

Hình 1. Điện di C-PC sau mỗi bước tinh sạch
(T: Thang chuẩn, 1: Dịch chiết thô; 2: C-PC sau tinh sạch với than hoạt tính và chitosan;
3: C-PC sau tinh sạch với ammonium sulfate).
Bảng 5. Hiệu suất thu hồi sau quá trình tinh sạch C-PC
Quá trình xử lý

Hàm lượng
Hàm lượng C-PC
Hiệu suất
Thể tích
mẫu (mL) C-PC (mg/mL) (mg/g sinh khối khô) thu hồi (%)

Trích ly 3 lần (trích kiệt)

200

0,089

4,430

100

Trích ly 1 lần (thông thường)

80

0,180

3,600

81,21

Tủa ammonium sulfate

2

3,680

1,840

51,11

4. KẾT LUẬN
Ảnh hưởng của nồng độ chất gây hấp thụ, thời gian hấp thụ và kết tủa (than hoạt tính, tỷ
lệ chitosan/dịch chiết), thời gian và độ bão hòa ammonium sulfate đến độ tinh khiết của C-PC
đã được tiến hành khảo sát. Kết quả cho thấy: Nồng độ than hoạt tính 3% (w/v), tỷ lệ
chitosan/dịch chiết 0,3% (v/v) với thời gian tủa trong 15 phút và nồng độ ammonium sulfate
ở mức bão hòa 50% là phù hợp để sơ bộ tinh sạch C-PC từ rong Ceratophyllum submersum.
Độ tinh khiết của C-PC cao hơn 6 lần so với C-PC ở dịch chiết thô (2,62 so với 0,4 mg/mL)
và hiệu suất thu hồi đạt 51,11%.
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ABSTRACT
PRELIMINARY PURIFICATION OF C-PHYCOCYANIN
FROM Ceratophyllum Demersum WITH ACTIVATED CHARCOAL,
CHITOSAN AND AMMONIUM SULFATE
Nguyen Long Nhat, Do Mai Thi, Luu Truong Vu, Hoang Thi Ngoc Nhon*
Ho Chi Minh City University of Food Industry
*Email: nhonhtn@fst.edu.vn

C-phycocyanin (C-PC) from raw materials - a compound with many important activities
(anti-oxidant, anti-inflammatory, anti-cancer) has been extracted and preliminarily clean to
increase purity for C-PC. C-PC extracts from the raw materials, after being adsorbed via
activated carbon and chitosan at each survey parameter were precipitated with ammonium
sulfate at suitable saturation concentration. The results showed that the concentration of
activated carbon and chitosan was 3% (w/v) and 0.3% (v/v) for 15 minutes, ammonium sulfate
precipitated to 50% saturation significantly improved the purity of C-PC (2.62) compared with
extract (0.40) and recovery efficiency (51.11%).
Keywords: Ammonium sulfate, C-phycocyanin, Ceratophyllum demersum, activated charcoal,
chitosan.
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