
3. ÉLELMISZEREK 
ÖSSZETÉTELÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA II. 

3.3. Szerves alkotórészek 
meghatározása 



A nitrogén és különféle 
nitrogéntartalmú anyagok 

meghatározása



Az élelmiszerek nitrogéntartalmú anyagainak 
osztályozása

elementáris N vagy 
összes N

(Dumas alapján)

Kjeldahl-N

aminosav-N

kicsapható 
fehérje-N

nitrát-nitrit N

ammónia N
amid N

szabad AS N

peptidek
fehérjék



• A fehérjéket és peptideket fehérjekicsapó szerekkel
el lehet távolítani. valódi fehérje frakció

• Az aminosav-analízissel e frakción túl még szabad
aminosavakat is meg lehet határozni.

• A Kjeldahl-féle eljárással az amid- és az ammónia-
nitrogént az aminosav-analizátorral meghatároz-
ható frakción túl is lehet mérni.

• A Dumas-féle eljárás minden nitrogéntartalmú
vegyületet mér.



• Az ember és a különböző állatfajok eltérő emésztési
sajátosságai miatt a különböző frakciókat nem
egyformán hasznosítják.

• A valódi fehérjéket, a peptideket és az aminosavakat
az egygyomrúak és a kérődzők egyaránt
hasznosítják.

• Az amidok és az ammónia csak a kérődzők számára
hasznosíthatók.

• A nitrátok és a nitritek sem az emberben, sem az
állatban nem értékesülnek, nagyobb mennyiségben
károsak is lehetnek.



A fehérjék kivonása, kicsapása
• A fehérjék kinyerése során a hatékonyság döntő

tényezője a vizsgált minta maximális mértékű
dezintegrálása (sejtszerkezet megbontása).

• Megvalósítható mechanikai aprítással, szétfagyasztás-
sal, vagy hipertóniás oldatokkal való kezeléssel.

• A fehérjék oldhatósága igen különböző:
− A vázfehérjék nem oldódnak vízben és más oldószerekben.

− A növényi fehérjék egy csoportja 60–80%-os alkoholban
oldódik.

− A többi fehérje többé-kevésbé oldható vízben, illetve híg vizes
oldatokban.

• Az oldódás függ a vizes oldat ionerősségétől, az ionok
minőségétől és koncentrációjától, a pH-tól és a
hőmérséklettől.



• Magas hőmérsékleten és extrém alacsony vagy magas
pH-n az oldódás általában végbemegy.

• Az izoelektromos pontnak megfelelő pH-n a fehérjék
kicsapódnak.

• Az egyes oldószerek a különböző fehérjéket eltérő
arányban oldják.

• Az oldás mértéke függ:
− az oldószertől,

− a fehérje minőségétől,

− a poláros hidrofil és az apoláros hidrofób csoportok
arányától,

− azok elrendezésétől és a létrejövő dipólusmomentum
nagyságától.



• Az ionok minőségétől függően ugyanabból az
anyagból különböző mennyiségű és minőségű
fehérje oldható ki.

• A neutrális só- és pufferoldatok peptizáló hatása
növelhető anionos detergensek adagolásával.

• A peptidlánc összecsavarodottságát okozó
diszulfidhidak redukciója vagy oxidációja növeli az
oldhatóságot.

• pH 8 felett a rézionokkal való komplexképzés elősegíti
a fehérje oldhatóságát, de a fehérje szerkezete is
mélyrehatóan átalakul.



Gyakorlati fehérjekioldási technológiák
• Albuminok és globulinok kinyerése állati szövetekből:

− Az albuminok, a különféle pszeudoglobulinok és a
globulinok csak együtt vonhatók ki.

− Az egyes frakciók elkülönítését egyéb eljárásokkal lehet
elvégezni.

− Az albuminok tiszta vízben jól oldhatók, csak (NH4)2SO4-
tal telített oldatból csapódnak ki.

• Gabonafehérjék extrakciója:
− Híg lúgokat, a pH 9–12 közötti puffereket vagy a lúgosan

hidrolizáló sók oldatát használják.

− A kísérleti körülményektől függően az összes fehérje
60–95%-a vonható ki.



• Mertz és Bressan módszer:
− A kukoricafehérje kivonására dolgozták ki, de

alkalmazható más növények fehérjéinek extrakciójára is.

− 10 g zsírtalanított őrleményhez 20 cm3 desztillált vizet
adunk és a pH-t 0,2%-os NaOH-oldattal 9-re állítjuk be.

− A szuszpenziót háromszor fagyasztjuk, majd kiolvasztjuk.

− A felolvasztott anyaghoz 250 cm3 desztillált vizet, 150 g
CuSO4  5 H2O-t és 20 g Na2SO3-at adunk.

− A sók feloldódása után az oldat pH-ját 40%-os NaOH-dal
pH=10-re állítjuk be, majd 0,5 M NaOH-dal folytatva a
lúgosítást, a pH-t állandó keverés közben 12-re növeljük.

− A szuszpenziót ezt követően 25 °C-on három órán át
intenzíven kevertetjük, majd 20 percig 2000 g-n
centrifugáljuk.



− A felülúszót leöntjük és megőrizzük.

− Az üledéket 100 cm3 0,01 M NaOH-dal szuszpendáljuk, egy
órán át 25 °C-on ismét kevertetjük, majd centrifugáljuk.

− A mosó felülúszót is az eredeti kivonathoz adjuk, majd az
egyesített kivonatokat lefagyasztjuk és felolvasztjuk.

− A kicsapódott keményítőt centrifugálással eltávolítjuk.

− A tiszta oldatot 0 °C-on 0,02 M sósavval szemben három
napig, majd desztillált vízzel szemben szintén három
napig dializáljuk.

− A sómentes fehérjeoldatot rotációs gyorsbepárlón
bepároljuk, majd a negyedére csökkent oldatot liofilezzük.

− A kapott száraz fehérjepor 68–75% nyersfehérjét tartalmaz.

− A fehérje 26%-a oldódik vízben, 44%-a 70%-os etanolban,
10%-a pedig nem-fehérje nitrogénként dializálódik.



• Albuminok, globulinok együttes meghatározása:
− 6 g lisztet 100 cm3 5%-os K2SO4-oldattal 20 °C-on egy

órán át rázatjuk, majd centrifugáljuk, az oldatot finom
pórusú analitikai szűrőpapíron szűrjük.

− Az oldat 50 cm3-éből Kjeldahl-módszerrel végezzük a
globulinfrakció meghatározását.

• Glutenin meghatározása:
− 8 g lisztet 50 cm3 vízzel és 5 cm3 1 M NaOH-dal egy óráig

intenzíven kevertetünk.

− 96–99%-os metanollal 200 cm3-re töltjük fel, további 5 cm3

metanolt adunk hozzá.

− A keményítő a metanol hatására kicsapódik.

− A vattaszűrőn átszűrt szuszpenzióból 50 cm3 2 g lisztnek
felel meg.



− Brómtimolkék-indikátor jelenlétében az 50 cm3 oldat pH-ját
0,2 M sósavval 6,4-re állítjuk be.

− A pH-beállítást követően a glutenin kicsapódik, a gliadin
pedig oldatban marad.

− Egy óra állás után a csapadékot lecentrifugáljuk.

− A gliadint tartalmazó felülúszó alkoholos oldat leönthető.

− A glutenin csapadékot kevés vízzel Kjeldahl-lombikba
mossuk át.

− A gliadint a sósavban oldható fehérje és a glutenin
összegéből, valamint az összes fehérje különbségéből
számoljuk.



• Növényi vagy állati szövetek fehérjetartalma
sajtolással is kinyerhető.

• Hidraulikus sajtolókkal létrehozott nyomás hatására a
nedves minták folyadéktartalma eltávolítható.

• Az így nyert minta nem képviseli a vizsgálati anyag
teljes fehérjetartalmát.

• Csak a szerkezeti elemekhez nem kötött, vízben
oldott fehérjéknek azt a részét tartalmazza, amely
az adott nyomáson sajtolással kinyerhető.



• A fehérjeoldatokból a fehérjék esetenként analitikai
célra kicsaphatók:

− szerves oldószerekkel (aceton, dioxán, etil-alkohol),

− nehézfémsókkal (ólom-, réz-, higany-, vas- és cinksók),

− ásványi savakkal (sósav, salétromsav, foszforsav),

− szerves savakkal (triklór-ecetsav, szulfo-szalicilsav,
pikrinsav),

− esetenként különböző savak keverékével.

• A fehérjék kivonása és kicsapása gravimetriás
meghatározásra is alkalmas lehet, amennyiben az a
mintából kvantitatíve kivonható és vizes oldatba vihető.

• A gyakorlatban ez a módszer nem terjedt el, mert az őrlés
és a kivonás körülményei nehezen standardizálhatók.



A fehérjetartalom mérése a nitrogéntartalom alapján
• Az indirekt fehérjemeghatározási módszerek többsége

a nitrogéntartalom meghatározásán alapszik.

• A fehérjék elemi összetétele a fehérje minőségétől és
eredetétől függetlenül közelítőleg azonos.

• A nitrogéntartalmon alapuló meghatározás alapja, hogy
a legtöbb fehérje nitrogéntartalma 16% körül alakul.

• Ha a nitrogéntartalmat megszorozzuk a 100/16 = 6,25
konverziós faktorral, akkor megkapjuk a
fehérjetartalmat.

• A nitrogéntartalom alapján csak a tiszta, tisztított
fehérjék vagy olyan anyagok fehérjetartalmát lehet
meghatározni, amelyek a fehérjén kívül más
nitrogéntartalmú anyagot nem tartalmaznak.



• Az élelmiszerek a fehérjén kívül más nitrogéntartalmú
anyagot is tartalmazhatnak.

• Az élelmiszer-analitikában a nitrogéntartalom alapján
az úgynevezett nyersfehérje-tartalmat határozzuk
meg.

• Fehérjeként mérjük az összes nitrogéntartalmú
vegyületet, amit az adott módszerrel meg tudunk
határozni.

• A gyakorlatban kielégítő pontosságú az eredmény a
6,25 szorzófaktor számításával.

• Ha ennél pontosabb eredményt kívánunk elérni,
célszerű a vizsgálati anyag fehérjéi tényleges
nitrogéntartalmának megfelelő szorzószámával
szorozni.



• Protamin:
− Lazacikrában található.

− Nitrogéntartalma 30,7%.

− A 6,25-ös konverziós faktor alkalmazásával majdnem
kétszer annyi fehérjetartalmat kapnánk, mint a
tényleges érték.

− A tényleges konverziós faktor 3,25.

• Toll keratintartalma:
− Összesen csak 15% nitrogént tartalmaz.

− Konverziós faktor 6,66.



Néhány alapanyag fehérjenitrogén-
tartalma és a szorzófaktorok 

Fehérje A fehérje 
nitrogéntartalma (%) Faktor 

Bab, borsó, lencse 16,00 6,25 
Búza  17,15 5,83 
Globulin 16,03 6,24 
Hemoglobin (lóvér) 16,80 5,95 
Kazein (tehéntej) 15,63 6,39 
Keratin (gyapjú) 16,30 6,13 
Kukorica 16,00 6,25 
Laktoglobulin (tehéntej) 15,60 6,41 
Tej 15,67 6,38 
Tojás 16,00 6,25 
 



Nitrogéntartalom mérése Dumas 
módszerével



• A módszert folyamatosan fejlesztették, ma módosított
Dumas-féle égetéses módszerként ismert.

• Az alapelve: a minta 900–1000 °C-os hőmérsékleten,
ellenőrzött oxigénellátás melletti elégetése inert
nitrogénáramban.

• Négy fő szakaszból áll:

− égetés,

− redukció,

− gáztisztítás,

− detektálás.



A Dumas-féle égetés mechanizmusa

• A nitrogéntartalmú szerves és szervetlen vegyületek 950 °C-
on katalizátor (réz-oxid vagy réz-oxid/platina)
jelenlétében nitrogén-oxidokká és N2-né alakulnak.

R-N + O2 N2 + NOx + O2 + O3

• Az égetés réz-oxid töltetű kvarccsőben történik, majd a
gázkeverék az utóégetőbe kerül, amelynek töltete réz-
oxid/platina katalizátor keveréke.

• Az égetésnél képződő nitrogén-oxidokat – mivel a
detektálás gázfázisban N2-ként történik – molekuláris
nitrogénné kell redukálni.

• Erre szolgál a wolframkatalizátor, amely egyidejűleg a
felesleges oxigént is megköti.

  C950 o



A nitrogéntartalom mérése
• Az így kapott gázkeverék olyan komponenseket is

tartalmaz, amelyek a mérést zavarják (SO2, H2O,
hidrogén-halogenidek), az eredményt torzítják.

• Adszorbenseket kell ezen összetevők eltávolítására, a
gáz szárítására alkalmazni.

• A kapott „tiszta” hordozógázban a nitrogén mennyisége
hővezetőképesség-mérő cella (egyenletes hőfokon
tartott cella hőmérséklet-változása) alkalmazásával
mérhető.

• Korábban a detektálás során térfogatméréssel
állapították meg a képződött N2 gáz mennyiségét,
miután a CO2 gázt KOH-ban elnyelették.
Figyelembe kell venni a hőmérséklettel változó
légnyomás értékét is.



A fehérjetartalom számítása
• A nitrogéntartalomból a nyersfehérje-tartalmat

fehérjekonverziós faktorok segítségével
számíthatjuk ki.

• Összehasonlító kalibráló mintaként leggyakrabban
nikotinsavat, lizin-hidrokloridot, EDTA-t és triptofánt
használunk.

• Ezzel a módszerrel a nitrát−nitrit tartalmat is – a
Kjeldahl-módszerrel ellentétben – redukció után a
nitrogéntartalomban mérjük.
Ezért számos mintatípusnál a ténylegesnél
magasabb nyersfehérje-tartalmat kapunk az
átszámítás során.
Pl.: leveles zöldségek (spenót, sóska), zöldlisztek
(lucerna-, fűszénák).



O2         szenzor

A Dumas-féle módszerrel működő 
nitrogénmeghatározó készülék vázlata
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* hővezető képességi detektor



Dumas-módszer előnyei, hátrányai
• Előnyök:

− Könnyen megoldható a számítógép vezérelte
gépüzemeltetés.

− Kevesebb környezetszennyező terméket bocsát ki.

− Kis mintamennyiségek is elegendők.

− Lehetőség van a nitrogén mellett más elemek (kén, szén)
mennyiségének meghatározására is.

• Hátrányok:
− Csak jelentős napi mintaszám esetén érdemes a

készüléket működtetni.

− A beruházási költségek magasak.



Kjeldahl-féle módszer



• A módszer lényege:

− Több órás tömény kénsavval történő forralás során
elroncsoljuk az élelmiszerben lévő fehérjéket.

− Az aminosavak aminocsoportjaiból, valamint az egyéb
nitrogéntartalmú anyagok (nitrit és nitrát kivételével)
nitrogénjéből ammónia keletkezik, ami a kénsavban
NH4HSO4 formában oldódik.

− Kihűlés után az ammóniát fölös mennyiségben adott
33%-os NaOH-oldattal felszabadítjuk.

− Hígítás után átdesztilláljuk, és kénsav- vagy
bórsavoldatban felfogjuk.

− A kénsavoldatban való felfogás esetén a titrálást nátrium-
hidroxiddal, bórsavas elnyeletés esetén kénsavval
végezzük.



• A Kjeldahl-féle roncsolást követő
nitrogénmeghatározásnál a minta nitrát- és
nitrittartalmát nem lehet meghatározni.

• A Kjeldahl-nitrogén nem az összes nitrogéntartalmat
jelenti.

• A Dumas-féle égetéses módszerrel mind a nitritet, mind
a nitrátot meg lehet határozni az összes többi
komponenssel együtt, a Dumas-módszerrel az összes
nitrogéntartalmat határozzuk meg.

• A Kjeldahl-, és a Dumas-féle módszer esetén a
nyersfehérje-tartalmat a nitrogéntartalomból általában
6,25-ös konverziós faktorral történő szorzással
számítjuk.



A roncsolásban képződött NH3 meghatározása
• A roncsolás után az enyhén opálos, sárgásfehér színű

anyagot lehűtjük, 300 cm3 csapvizet adunk hozzá.

• A Kjeldahl-lombikot egy hűtővel és feltéttel ellátott
desztilláló állványra helyezzük, a feltét végén eltávozó
desztillátumot pedig egy titrálólombikba vezetjük.

• A hűtőcső vége érjen bele az NH3 megkötésére
szolgáló folyadékba.

• A titrálólombikba helyezhetünk néhány csepp
kongóvörös indikátort vagy metilvörös-metilénkék
keverékindikátort, 3040 cm3 desztillált vizet, 20−100
cm3 0,1 M-os kénsavat.

• Az ammónia megkötésére a kénsav helyett
használhatunk 150250 cm3 4%-os bórsavat is.



• A bórsav az ammóniát megköti, de az ammónia-tartalom
meghatározását 0,1 M-os kénsavval történő titrálás
során nem zavarja.

• A titrálólombik felhelyezése után a Kjeldahl-lombikba kb.
100 cm3 33%-os NaOH-ot, vagy ha higany volt a
katalizátor, nátrium-tioszulfátos NaOH-oldatot öntünk és
összekapcsoljuk a desztillálófeltéttel.

• A desztillálást addig folytatjuk, amíg a szedőlombikban a
desztillátun térfogata annak 75%-át el nem éri.

• Ha 0,1 M-os kénsavat használtunk az ammónia
megkötésére, akkor a kénsav feleslegét 0,2 M NaOH-
oldattal titráljuk kongóvörös indikátor mellett.

• Ha a szedőfolyadék bórsav volt, a titrálást 0,1 M kénsavval
végezzük metilvörös-metilénkék indikátor keverékkel.



Az eredmények számítása, kifejezése
• Ha a szedőfolyadék kénsavoldat:

ahol:
S = a szedőlombikba tett 0,1 M H2SO4 (cm3)

L = a kénsav visszatitrálására fogyott 0,2 M NaOH (cm3)

b = a bemért anyag tömege (g),

0,0028016 = az 1 cm3 0,1 M-os kénsavnak megfelelő 
nitrogéntartalom mennyisége (g).

b
100 0,0028016  L)  ( Snitrogén% 





• Ha a szedőfolyadék bórsav:

ahol:

S = a titrálásra fogyott 0,1 M-os kénsav (cm3),

b = a bemért anyag tömege (g).

• A nyersfehérje-tartalmat a nitrogén% 6,25 konverziós 
faktorral történő megszorzása után kapjuk meg.

b
100 0,0028016  Snitrogén% 





Kjel-Foss automata 

• A Kjel-Foss gyors nitrogénelemző élelmiszerek
nyersfehérje-tartalmának gyors meghatározására
szolgál a Kjeldahl-módszer alapján.

• A munkamenet egyezik a hagyományos Kjeldahl-
módszerével.

• A munkafolyamat gyors végrehajtását speciális
technikák segítik.

• Az első minta bevitelétől az eredmény kijelzéséig
mindösszesen csak 15 perc szükséges, ezt
követően pedig minden három percben a készülék
újabb és újabb analízis elvégzésére képes.



• A készülék hat speciális Kjeldahl-lombikkal dolgozik, 
amelyek három percenként az óramutató irányába 60o-
kal elfordulnak. 

• 1-es helyzet:
− A lombikba helyezzük a kálium-szulfát forráspontemelőt, a

higany-oxid katalizátort, a roncsolást végző kénsavat, az
oxidációt elősegítő hidrogén-peroxidot és végül a lombikba
helyezzük a nitrogénmentes selyempapírba (bemérő papír)
csomagolt 0,51 g tömegű mérendő anyagot.

• 2-es helyzet:
− A lombik alatt meggyullad a roncsoló lángja, és a minta

három percen keresztül forr.

− A roncsolás során keletkező gőzök és gázok egy
szívócsövön keresztül elnyelődnek és vízsugárszivattyú
segítségével távoznak.



• 3-as helyzet:
− A roncsolás újabb három percen keresztül folytatódik.

• 4-es helyzet:
− Hűtőhely, ahol egy nagyteljesítményű ventillátor

szobalevegővel hűti a lombikot.
− A mintát a készülék mintegy 140150 cm3 vízzel

meghígítja.

• 5-ös helyzet:
− A kénsav közömbösítése és a higanykatalizátor

megkötése.
− Nátrium-tioszulfátot tartalmazó NaOH-oldat keveredik a

mintával, megkezdődik az ammónia vízgőz-
desztillációja.



• Az ammóniatartalmú vizes oldat egy hűtőn keresztül
kondenzálódik, titrálópohárba kerül, ahol a
metilvörös-metilénkék indikátoroldattal elegyedik.

• A lecsepegő ammóniatartalmú oldatot egy automata
titrálóberendezés titrálja.

• A fecskendő dugattyúját a titrálópohár alatt lévő
fotocella szabályozza.

• A titrálókészülék dugattyúját mozgató tengely egy
potenciométerhez csatlakozik, így az ammóniával
arányos elmozdulás háromjegyű digitális kijelzés
formájában jelenik meg a készüléken.

• A kijelzés lehet nitrogén% vagy nyersfehérje%, és a
készülék lehetőséget biztosít a különféle konverziós
faktor alkalmazására is.



• 6-os helyzet:
− Sűrített levegő segítségével a rendszer saját magát

kiüríti, kitisztítja.
− A kitisztítás után a lombik az 1-es helyzetbe fordulva

kész újabb minta meghatározására.

• A műszer teljesítménye 15 perces indulószakasz
után hárompercenként egy analízis, azaz
óránként 20 minta.

• A módszer különösen alkalmas nagyszámú minta
gyors sorozatvizsgálatára. Mivel a roncsolás és az
ammónia vízgőz-desztilláció ugyanabból a
lombikból történik, a készülék különösen alkalmas
inhomogén vagy nehezen homogenizálható
minták mérésére is.



Tecator Kjeltec fehérjemeghatározó 

• A Kjeltec fehérjemeghatározó élelmiszerek és
takarmányok nyersfehérje-tartalmának gyors
meghatározására szolgál a Kjeldahl-módszer
alapján.

• E készülékkel váltották fel a korábban rendkívüli
módon elterjedt és közkedvelt Kjel-Foss gyors
nitrogénelemzőt.

• A készülék kifejlesztését az egészségre és környezetre
rendkívül veszélyes higany-oxid katalizátor réz-
szulfáttal, illetve szelénnel való kiváltása indokolta.



blokkroncsoló desztilláló-titráló rész 



• Roncsolás a szakaszos működésű, blokkroncsolóban: 

− A roncsoló a fűtőblokkból, a roncsolócsövekből és az
ezeket tartó állványból, valamint az elszívófeltétből áll,
amely vízsugárszivattyúhoz csatlakozik.

− A roncsolásnál az őrölt és homogenizált szilárd mintából
a nyersfehérje-tartalomtól függően 0,50–1,00 g-ot,
nyershúsból 1,00 g-ot, tejből 1 cm3-t, vizeletből 2,0–5
cm3-t mérnek be a 250 cm3-es roncsolócsőbe.

− Hozzáadnak két darab Kjeltab Se 3,5 tablettát, amely
tablettánként 3,5 g K2SO4 forráspontemelőt és 3,5 mg
szelénkatalizátort tartalmaz, valamint 13 cm3 analitikai
tisztaságú, koncentrált kénsavat.



− A minta minőségétől függően különböző mennyiségben az
oxidációt elősegítő H2O2-ot is adnak hozzá.

− Ezt követően a csöveket behelyezik az előzetesen 420 °C-
ra felfűtött roncsolóblokkba, ráhelyezik az elszívófeltétet,
és elindítják a vízsugárszivattyút, melynek segítségével
távoznak a roncsolás során keletkezett gázok és gőzök
a rendszerből.

− A roncsolás 420 °C-on, egy órán keresztül történik, majd a
roncsolóból kivett csöveket lefedve lehűtik.

− A hűtés után következik a vizsgálat második szakasza, a
desztillálás és a titrálás.



• Desztilláló és titráló egység
− A berendezés alsó szintjén helyezték el a reagenseket

tartalmazó tartályokat.

− A középső részben az automatikus mintaadagoló
található, a három tartóállvány, 60 db roncsolócső
elhelyezésére alkalmas.

− A felső részben a desztilláló- és titrálóegység, valamint
a folyamatok programozására szolgáló rész
helyezkedik el.

− A mérés a reagensek betöltésével, a mintatartó
állványok elhelyezésével és a készülék
programozásával indul.

− A program megszabja, hogy az egyes reagensekből
milyen sorrendben és mennyit adagoljon a készülék,
mennyi ideig történjen a desztillálás és a titrálás.



• Analízis menete:

− A készülék az első állványban lévő első csövet emelő
segítségével a desztillálóegységbe helyezi.

− Egy pumpa 30 cm3 1%-os bórsavban oldott
brómkrezolzöld–metilvörös indikátort adagol a
titrálóedénybe.

− Közben egy másik pumpa 30 cm3 desztillált vizet, majd
60 cm3 33%-os nátrium-hidroxidot juttat a
roncsolócsőbe.

− Utóbbi megköti a kénsavat, és felszabadítja sójából az
ammóniát.

− A gőzszelep késleltetve nyit, gőz áramlik a
roncsolócsőbe, és elindul a desztillálás.



− Az ammóniatartalmú gőz a kondenzátorban lecsapódik és
a titrálóedénybe jut, amely a bórsavban oldott indikátort
tartalmazza.

− A desztilláció alatt az indikátor színének megfelelőn egy
automata büretta 0,1 M kénsavat adagol a
titrálóedénybe, amíg a zöld szín rózsaszínre nem vált.

− A desztilláció addig folyik, amíg az indikátor színe
folyamatos rózsaszínné nem alakul.

− Az eredmény megjelenik a kijelzőn, a nyomtatón és
szükség szerint a memóriában is tárolható.

− A következő roncsolócső felemelésével megkezdődik az
újabb minta elemzése.



Valódifehérje meghatározása
(Barnstein módszer)



• Mindazokat a nitrogéntartalmú anyagokat (amidok,
aminosavak, ammónia stb.) amelyek nem
fehérjéhez kötöttek eltávolítjuk.

• A tiszta- vagy valódifehérjét réz-szulfáttal és
nátrium-hidroxiddal kicsapjuk.

• A keletkezett fehérjecsapadékról az egyéb
nitrogéntartalmú anyagokat leszűrjük, a
csapadékot bő vízzel többször kimossuk.

• A csapadék nitrogéntartalmát Kjeldahl szerint
meghatározzuk.



• A meghatározás menete:

− A várható fehérjetartalom függvényében 12 g finomra
őrölt, légszáraz anyagot 250 cm3-es Griffin-pohárban
100 cm3 desztillált vízzel felforralunk.

− Felforralás után 250 cm3 6%-os réz-szulfát-oldatot adunk
az elegyhez, és üvegbottal való keverés közben pár
cm3-es adagokban 25 cm3 1,25%-os nátronlúgot öntünk
az elegyhez.

− A csapadék leülepedése után a folyadék tisztáját
nitrogénmentes szűrőpapíron átszűrjük.

− A csapadékot háromszori dekantálással, forró desztillált
vízzel átmossuk.

− Az egész csapadékot kvantitative a szűrőre visszük, és
ott addig mossuk, amíg a szűrlet bárium-kloriddal
szulfátreakciót nem ad.



• A szűrést követően a szűrőpapírt a csapadékkal együtt
Kjeldahl-lombikba tesszük, a nitrogéntartalmat
meghatározzuk.

• A kénsavas roncsolást követően meghatározott
ammóniatartalomból az alábbi képlettel számoljuk
a valódifehérje-tartalmat:

ahol:
S = a szedőlombikba tett 0,1 M H2SO4-oldat (cm3),
L = a titráláshoz fogyott 0,2 M NaOH-oldat (cm3),
0,0028016 = az 1 cm3 0,1 M H2SO4-oldatnak megfelelő 

nitrogén tömege (g),
6,25 = az 1 g nitrogénnek megfelelő fehérje tömege (g),
b = a bemért anyag tömege (g).

b
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Az emészthető nyersfehérje-
tartalom meghatározása



Emészthető nyersfehérje-tartalom 
meghatározása in vitro pepszines hidrolízissel

• A módszer alkalmas állati és növényi eredetű
élelmiszerek emészthető nyersfehérje-tartalmának
meghatározására.

• Az eljárás során a vizsgálandó mintát sósavas
pepszinoldatban szuszpendáljuk.

• 3940 °C-on 48 óráig termosztáljuk.

• A sósavas pepszinnel oldatba vitt fehérje mennyiségét
a szuszpenzió szűrletéből Kjeldahl módszerével
határozzuk meg.

• A 10%-nál nagyobb zsírtartalmú élelmiszert a vizsgálat
előtt zsírtalanítani kell.



• Az előkészített vizsgálati anyagból 2 g-ot 500 cm3-es
Stohman-lombikba mérünk, és 0,83 g pepszint adunk
hozzá.

• A lombikban lévő anyagokat néhány cm3 39 °C-os 0,075 M-
os sósavoldattal szuszpendáljuk, hogy a minta teljes
mennyisége átnedvesedjen.

• A sósav térfogatát 450 cm3-re egészítjük ki.

• A vattával bedugaszolt lombikot 39 °C-os termosztátba
helyezzük 48 órára, a lombik tartalmát naponta
többször összekeverjük.

• 48 óra múlva 15 cm3 25%-os HCl-oldatot adunk hozzá,
lehűtjük 20 °C-ra, és jelig töltjük desztillált vízzel.

• A lombik tartalmát alaposan összerázzuk, szűrjük, a szűrlet
aliquot részéből a nyersfehérje-tartalmat Kjeldahl
módszerével meghatározzuk.



• Vakpróbát végzünk, amikor a mesterséges emésztést
a minta nélkül végezzük el.

• A vakpróba eredményét le kell vonni a minta
emészthető nyersfehérje-tartalmának értékéből.

• Az emészthető nyersfehérje-tartalom kiszámítása:

emészthető nyersfehérje-tartalom% =

ahol:
S = a szedőlombikba tett 0,1 M H2SO4-oldat (cm3),

L = a titráláshoz fogyott 0,2 M NaOH-oldat (cm3),

0,0028016 = az 1 cm3 0,1 M H2SO4-oldatnak megfelelő
nitrogén tömege (g),

6,25 = az 1 g nitrogénnek megfelelő fehérje tömege (g),

b = a bemért anyag tömege (g).

b
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Emészthető nyersfehérje-tartalom meghatározása in 
vitro pepszin-tripszin-hidrolízissel

• A mintát pepszinnel, majd tripszinnel hidrolizáljuk.

• Az emészthetetlen maradék nitrogéntartalmát Kjeldahl
szerint meghatározzuk.

• Elsősorban növényi eredetű fehérjék, levélfehérje-
koncentrátumok in vitro emészthetőségének
meghatározására használják.

• A vizsgálati eljárás:
− 1 g vizsgálandó anyagot centrifugacsőben 20 cm3 0,1 M

sósavban szuszpendálunk.

− 0,1 cm3 0,01 M sósavban szuszpendált 50 mg pepszinnel
összekeverjük.

− A keveréket 37 C-on 48 órán át enyhén rázatjuk, majd
centrifugáljuk.



− Az üledéket 10 cm3 desztillált vízben szuszpendáljuk.
− 0,1 M 8,0 pH-jú nátrium-foszfát puffert és 5 mg tripszint

adunk hozzá.
− A keveréket 23 C-on 16 órán át gyengén rázatjuk, majd

centrifugáljuk.
− Az üledéket 5x30 cm3 vízzel újra szuszpendáljuk, majd

centrifugáljuk és a felülúszót minden lépés után
elöntjük.

− Az utolsó centrifugálás után a szilárd maradékot
nitrogénmentes szűrőpapíron szűrjük, levegőn szárítjuk,
majd Kjeldahl szerint meghatározzuk nitrogéntartalmát.

− A fehérje emészthetőségét %-ban az alábbiak alapján
számoljuk:

ahol:      a = a minta nitrogéntartalma,
b = a minta emészthetetlen részének nitrogéntartalma.

a
100b)( asége%emészthetőfehérjea 





Multienzimes módszer a fehérje in vitro 
emészthetőségének megállapítására 

• Újabban három vagy több enzimet használnak a fehérje
in vitro emészthetőségének meghatározására, ezek a
multienzimes módszerek.

• Így a fehérje emészthetősége pontosabban
meghatározható, mint az egy vagy két enzim
használatát előíró eljárások esetében.

• A vizsgálati eljárás:
− 1 g légszáraz mintát mérünk be egy 100 cm3-es

centrifugacsőbe, és 25 cm3 sósavas pepszinoldatot
adunk hozzá, majd 90 percig 40 C-on gyengén rázatjuk.

− A centrifugacső tartalmát 220 mg nátrium-hidrogén-
karbonáttal semlegesítjük.



− Hozzáadunk 25 cm3 pankreatinoldatot és 60 percig 40 C-on
inkubáljuk.

− 5 cm3 10%-os nátrium-karbonát hozzáadása után 5000 g-n
15 percig centrifugáljuk.

− Az üledéket 25 cm3 desztillált vízzel átmosva szuszpendáljuk,
molnár selyemszitán szűrjük.

− A szűrőn visszamaradt csapadék nitrogéntartalmát Kjeldahl
szerint meghatározzuk.

− Az emésztési együttható az emészthetetlen fehérjetartalom 
alapján:

ahol:
Em Enyfeh = a minta nyersfehérje-tartalmának emésztési együtthatója
A = a csapadék nyersfehérje-tartalma (%)
B = a vizsgált takarmány nyersfehérje-tartalma (%)

100)

B
A(100EmEnyfeh 



• A módszer elsősorban gabona magvakból készült
élelmiszerek in vitro fehérjeemészthetőségének
meghatározására alkalmas.

• Összetett keverékek esetén az in vitro és az in vivo
emésztési együtthatók között az összefüggés
rendkívül szoros.

• Az extrahált mintáknál szorosabb összefüggés és
pontosabb eredmények érhetők el.

• Célszerű az élelmiszermintákat a vizsgálatok
megkezdése előtt zsírtalanítani.



Fehérje in vitro emészthetőségének meghatározása 
pankreatinos hidrolízissel és aminosav-analízissel

• A módszer alkalmas állati és növényi eredetű
élelmiszerek fehérjéi in vitro emészthetőségének
meghatározására.

• Az eljárás során pankreatinnal 37 °C-on 15 órán át
hidrolizáljuk a fehérjét, és mérjük a lehasadó
aminosavak mennyiségét ioncserés oszlop-
kromatográfiával.

• 10%-nál nagyobb zsírtartalmú mintát éterrel vagy
petroléterrel extraháljuk, majd meghatározzuk a
nitrogéntartalmát.



• A 200 mg fehérjének megfelelő mintát 15 órán át 37 °C-
on 100 mg pankreatin és 10 cm3 8,2 pH-jú
foszfátpuffer elegyével inkubáljuk.

• Az elegyet 20 cm3-es Erlenmeyer-lombikban mágneses
keverőn állandóan kevertetjük.

• Ezt követően 10 cm3 hidrolizátumhoz 5 cm3 20%-os
cink-szulfát-oldatot és 5 cm3 1%-os nátrium-hidroxid-
oldatot adunk.

• Az oldott állapotú hidrolizálatlan fehérjék és peptidek a
keletkező cink-hidroxiddal kicsapódnak.

• Az elegyet szűrjük, majd a szűrlethez 1 cm3 1%-os
kénsavat és 4 cm3 2,2 pH-jú citrátpuffert adunk.

• Ebből az oldatból használunk fel az aminosav-tartalom
meghatározására.



• Az eredeti aminosav-összetételt alapul véve
kiszámíthatjuk a pankreatinos hidrolízis során
felszabaduló aminosavak százalékos mennyiségét.

• Az eredeti aminosav-tartalom %-ában kifejezett
felszabaduló aminosav-mennyiséget biológiailag
hasznosítható aminosav-tartalomnak tekintjük.

• A módszer alkalmas a fehérje károsodásának nyomon
követésére, a hőkezelések és egyéb technológiai
paramétereknek az aminosavak hasznosíthatósá-
gára gyakorolt hatásának mérésére.



Fehérjetartalom-meghatározás 
spektrofotometriás 

módszerekkel

Ultraibolya spektrofotometriás 
módszerek 



• A legtöbb fehérjének a 280 nm hullámhosszon az UV-
tartományban fényelnyelési maximuma van.

• Ez a fehérjék tirozin-, fenilalanin- és triptofántartalmára
vezethető vissza.

• A különböző fehérjék aromásaminosav-tartalma szűk
határok között változik, ezek fényelnyelése
felhasználható a fehérje mennyiségének
meghatározására.

• A módszer előnyei:

− rendkívül érzékeny,
− a meghatározást reagens nélkül lehet végezni.



• Oszlopkromatográfiás elválasztások során az UV-
abszorpció használható fel a fehérjekoncentráció
folyamatos mérésére.

• A mérést a nukleinsavak, a purin- és a pirimidinbázisok,
valamint a purin- és pirimidingyűrűt tartalmazó
vegyületek 260 nm körüli UV-abszorpciója zavarja.

• A nukleinsav–fehérje keverékek elemzése során
korrekciókat dolgoztak ki a nukleinsavak okozta
fehérjemeghatározási hiba kiküszöbölésére.

• Kis nukleinsav-tartalom esetén a 280 nm-en mért
fényelnyelés alapján a 10–1000 g/cm3 között lehet a
tiszta, nem zavaros fehérjeoldatok koncentrációját
meghatározni.

• A méréshez olyan UV-detektor szükséges, amely 280 nm
vagy ez alatti hullámhosszat tud szelektálni.



• A fehérje meghatározásánál figyelembe kell venni,
hogy számos oldószernek jelentős UV-abszorpciója
van a fehérjék elnyelési sávjában.

• Az elektronikus úton való háttérkompenzálás csökkenti
a mérés érzékenységét.

• Gradienselúció esetén való meghatározásnál, mivel az
abszorpció folyamatosan változik, a háttérkompen-
zálás elektronikus úton nem lehetséges.

• A nukleinsavak zavaró hatása miatt olyan fehérjemérési
módszereket dolgoztak ki, amelyeknél a 280 nm-nél
rövidebb hullámhossztartományban jelentkező
fényelnyelést mérik.



• Használható a 220–240 nm-en mért fényelnyelés a
fehérje meghatározására annak ellenére, hogy ebben
a tartományban a fehérjének nincs abszorpciós
maximuma.

A nukleinsavaknak viszont abszorpciós minimumuk
van.

• Ebben a hullámhossztartományban a tirozin és a
triptofán mellett a fenilalanin, a metionin, a cisztein és
cisztin, és a peptidkötés 185 nm-es fényelnyeléséből
összegződik a mért extinkció.

• Az eljárással 5–180 g/cm3 fehérjét lehet
meghatározni.

• Ezeken a hullámhosszakon a ribonukleinsavak zavaró
hatását még hatékonyabban lehet kiküszöbölni.



• A fehérjék és a peptidek UV-abszorpciót mutatnak a
191–194 nm közötti tartományban is.

• Itt azért előnyös a fehérje- vagy peptidtartalmat mérni,
mert az UV-abszorpció független az aromás
aminosavak mennyiségétől.

• A fényelnyelés csaknem független a fehérje vagy peptid
minőségétől.

• A módszer hátránya, hogy optikailag kiváló minőségű,
nagy érzékenységű spektrofotométert és jó
méréstechnikai feltételeket kíván.

• Ebben a mérési tartományban 40–80-szor nagyobb
érzékenységet lehet elérni, mint a hagyományos, 280
nm-en mért fényelnyeléssel.



Spektrofotometriás módszerek a 
látható fény tartományban



• A fehérjék színreakciója az őket felépítő aminosavak
színreakcióira vezethető vissza.

• A fehérjék kimutatására használható színreakciók
közül kevés használható mennyiségi analízis céljaira.

• A legfontosabbak:

− Biuret-reakció,

− Folin–Ciocalteu-féle fenolreagenssel való színreakció.



Biuret-módszer
• A biuret-reakció során lúgos közegben a Cu2+-ion

négy peptid-nitrogénhez kapcsolódik.

• A reakciót adó csoportok:

• Az ibolyaszínű rézkomplexnek a látható fény
tartományban, az 540–560 nm között van
abszorpciós maximuma, de mérhető közeli
ibolyántúli tartományban, 310 nm-en is.

–CONH
–CSNH2

–C(NH)NH2

–CH2NH2
–CRHNH2

–CHOHCH2NH2

–CHNH2CH2OH

–CHNH2CHO 

CONH2NHCONH2 (biuret)



• Biuret-reagens előállítása:

− 1,5 g CuSO4  5 H2O-t és 6 g NaKC4H4O6  4 H2O-t
feloldunk 500 cm3 vízben, 300 cm3 10%-os
karbonátmentes NaOH-oldatot adunk hozzá, majd
vízzel 1 dm3-re hígítjuk.

− A reagens polietilén palackban, sötét helyen eltartható.

− 0,1% kálium-jodid hozzáadása megakadályozza a réz
redukcióját, de nem befolyásolja a biuret-
színreakciót.



• Biuret reagens használata:

− 1 cm3 1–10 mg/cm3-es fehérjeoldathoz 4 cm3 biuret-
reagenst adunk, összerázzuk, szobahőmérsékleten 30
percig állni hagyjuk.

− 540–550 nm hullámhosszon mérjük a fényelnyelést 1 cm3

víz és 4 cm3 biuret-reagens keverékével szemben.

− A standard görbét marha szérumalbumin-oldattal
készítjük.

− Ha nagyobb pontosságra van szükségünk, a vizsgálati
anyagból Kjeldahl-módszerrel fehérjemeghatározást
végzünk, és erre vonatkoztatjuk a meghatározást.

− A nem-fehérje nitrogén is reagál a biuret-reagenssel,
ezért a meghatározást triklór-ecetsavas kicsapás után a
csapadék lúgos oldatából célszerű elvégezni.



• A biuret-reakció fényelnyelése a közeli UV
tartományban 330 nm-en előnyösen mérhető.

• Itt a meghatározást nem zavarja a nukleinsavak vagy
az ammóniumion jelenléte.

• A rézkomplex fényelnyelését 310 nm-es
hullámhosszon is javasolják mérni.

(Nukleinsavat nem tartalmazó oldatból 0,075 mg/cm3-nél
kevesebb, nukleinsav jelenlétében pedig 0,15–3 mg/cm3

fehérjét tudtak meghatározni.)

• Ellman biuret-módszere 263 nm-nél méri az
abszorpciót, az eljárás érzékenysége 0,01 mg/cm3.



• Fehérjemeghatározást sok esetben közvetlenül a
növényi vagy állati szövetkivonatból kell elvégezni.

• A kivonásra használt puffer vagy detergens zavarhatja a
meghatározást (jelenlétükben a biuret-reagens
csapadékot ad a fehérjével).

• A csapadékot oldani lehet például propilénglikolban, és
a fényabszorpció ilyenkor 330 nm hullámhosszon
mérhető.

• A gyakran használt TRIS-puffer jelenléte nem kívánatos
a fehérjemeghatározásnál.

• A biuret-reakció makro változatai jól használhatók
gabonaőrlemények fehérjetartalmának vizsgálatára.

• Az alkalikus réz(II)-szulfát-oldat a fehérjének nemcsak
reagense, hanem extrahálószere is.



Lowry-módszer 

• A biokémiai analitikában a legelterjedtebb
fehérjemeghatározás a Lowry- (Folin–Lowry-) féle
eljárás.

• Alapja:

− a fehérje biuret-reakciója alkalikus közegben Cu2+-ionnal,

− a Folin–Ciocalteu-féle foszformolibdén–foszfor-wolfrámsav
redukciója heteropoli-molibdénkékké,

− miközben a fehérjekötésben lévő aromás aminosavak
oxidálódnak, amely reakcióban a rézion katalizátorként
működik.



• Folin-féle fenolreagens készítése:
− 100 g Na2WO4  2 H2O-et, 25 g Na2MoO4  2 H2O-et feloldunk

700 cm3 vízben.

− Adunk 50 cm3 85%-os H3PO4-at és 100 cm3 tömény HCl-at.

− Az oldatot gömblombikban, hűtővel felszerelve 10 órán át
forraljuk, majd 150 g lítium-szulfátot, 50 cm3 desztillált
vizet és néhány csepp brómot adunk hozzá.

− 15 percig visszafolyó nélkül forraljuk, hogy a bróm feleslegét
elűzzük, lehűlés után desztillált vízzel egy literre töltjük fel.

− Barna folyadéküvegben tároljuk, használat előtt 1 M-os
NaOH-dal fenolftaleinindikátor jelenlétében meghatározzuk
az aciditását.

− A standard görbék elkészítése során különböző hígítású
fehérjesorozatot állítunk elő bovin szérumalbumin
frakcióból.



• Kalibráció készítése:

− A standardsorozat 0,1 cm3-éhez 0,1 cm3 2 M-os NaOH-ot
adunk, 100 °C-on 10 percig fűtőblokkba vagy vízfürdőbe
helyezzük, majd szobahőmérsékletre hűtjük.

− 1 cm3 frissen készített reagenst adunk hozzá, amely 100:1:1
térfogatszázalékos arányban tartalmazza a 2% Na2CO3, az
1% CuSO4  5 H2O és a 2% kálium-nátrium-tartarát-oldatot.

− Az alkalikus réz-tartarát reagenst mindig frissen kell
készíteni.

− Az oldatot szobahőmérsékleten 10 percig hagyjuk állni, majd
adjunk hozzá 0,1 cm3 Folin-reagenst, intenzíven keverjük
össze, majd hagyjuk állni 30–60 percig.

− Az idő a 60 percet soha ne haladja meg.



− Mérjük az oldat abszorpcióját 750 nm-en, ha a
fehérjekoncentráció 500 g/cm3 alatt volt.

550 nm-en, ha a fehérjekoncentráció 100–2000 g/cm3

között volt.

− Szerkesszük meg az abszorbanciák alapján a
kalibrációs görbét.

Ez már alkalmas az ismeretlen fehérjetartalmú minta
fehérjetartalmának számítására.



• Meghatározás menete:

− 75–200 g közötti fehérjét tartalmazó mintát 3 cm3 0,5 M
NaOH-ban oldunk, majd az oldatból 1 cm3-t pipettázunk
egy körjeles kémcsőbe.

− 4 cm3 alkalikus réz-tartarát reagenst adunk hozzá,
összekeverjük, 10 percig állni hagyjuk, majd 1 cm3 Folin-
reagenst adunk hozzá erélyes keverés közben.

− A kalibrációnál leírtaknak megfelelően
szobahőmérsékleten állni hagyjuk, ha szükséges,
centrifugáljuk.

− Ezt követően mérjük az oldat fényelnyelését a
fehérjetartalomtól függően 750 vagy 550 nm-en.



• A Lowry-féle fehérjemeghatározást erőteljesen zavarják:
− az oldatban lévő idegen anyagok,

− pufferek, detergensek, kelátképző anyagok,

− alkoholok, cukrok, poliszacharidok, pigmentek,

− szulfhidrilek és szulfhidril-reagensek.

− Különleges eljárásokat kell alkalmazni a lipoproteinek
fehérjetartalmának meghatározása során is.

− A különböző pufferek eltérő módon befolyásolják a
reakció érzékenységét, amit a glicin, a glicil-glicin, a
citrátok, a szukcinátok, a nátrium-dodecil-szulfát és a
cukrok is csökkentenek.

• Ha ezek az anyagok állandó koncentrációban vannak
jelen, zavaró hatásuk azonos körülmények között
készített vakoldattal kompenzálható.



• A glicerin mind a Lowry-féle fehérjemeghatározás esetén,
mind a biuret-reakció során lineárisan növeli a
fényabszorpciót.

• A redukáló cukrok és a poliszacharidok közül nagyon sok
reagál a Folin-reagenssel, ezek a színreakciók
nagymértékben zavarhatják a fehérjemeghatározást.

• Lipoproteidek és proteolipidek fehérjetartalmának
meghatározása során, a kioldást 37 °C-on, egy
éjszakán át tartó lúgos kezeléssel vagy 100 °C-on 30
percen át végzett lúgos kezeléssel érik el.

• Egyes proteolipidek a lipidek eltávolítása után csapadékot
képezhetnek a Lowry-féle fehérjemeghatározás során.

• A lipoidok oxidációja során képződő bomlástermékek
reagálnak a Folin-reagenssel, megnövelve a fehérje
mennyiségét.



• A reakció rendkívüli módon függ a pH-tól, ügyelni kell
arra, hogy a pH 10,0–10,5 között maradjon a
meghatározás során.

• A reakció ideje nem túlzottan kritikus, a reakció
gyakorlatilag 10 perc alatt tökéletesen végbemegy, de
többórás várakozás sem befolyásolja lényegesen a
fényelnyelést.

• Fontos, hogy a Folin-reagens és a minta keveredése
gyors és tökéletes legyen, mert a reagens lúgos
körülmények között instabil, bomlása növeli a
meghatározás hibáját.



• A módszer hibája, hogy nagyon sok anyag zavarhatja a
meghatározást.

• A zavaró hatások minimalizálhatók a minta hígításával
úgy, hogy a fehérjekoncentráció még elég nagy legyen
az optimális meghatározáshoz.

• A zavaró hatás kiküszöbölésére minden alkalommal
zavaró anyagokat tartalmazó vakmintát kell készíteni.

• A detergensek, a cukrok és az EDTA zavaró hatása
kiküszöbölhető, ha a fehérje kicsapása során nátrium-
dodecil-szulfátot is juttatunk a rendszerbe.

• Ha három perccel a Folin-reagens adagolása után
ditiotreitet adunk a reakcióelegyhez, az érzékenység
mintegy 50%-kal nő.



• A Lowry-meghatározás során kapott színes termék
színintenzitása függ a fehérje aminosav-
összetételétől.

• Két, különböző fehérje, amelyeknek koncentrációja
1 mg/cm3, különféle színintenzitást ad a
meghatározás során.

• Az abszolút értéket bármilyen fehérjére ezzel a
módszerrel csak akkor lehet meghatározni, ha a
kalibrációs görbe is ugyanabból a fehérjéből készül.

• A fehérjetartalom pontosabb meghatározására csak az
aminosav-analízis alkalmas.



Fehérjetartalom-meghatározás festékkötéssel
• A fehérjemolekula savanyú és bázisos csoportjai

megfelelő kísérleti körülmények között a festék
disszociált csoportjaival reakcióba lépnek.

• A reakció során oldhatatlan, színes csapadékot
képeznek.

• A festékkötés mértékéből a fehérje mennyiségére lehet
következtetni.

• A módszer megfelelő körülmények között mennyiségi
meghatározássá fejleszthető.

• A szerves festékek közül előszeretettel alkalmazták
fehérje meghatározására az amidofekete 10B
festéket (C22H14N6O9S2Na2), amely savanyú
közegben jól kötődik a fehérjéhez.



• Folyadékok fehérjetartalmának meghatározása során a
fehérjét ecetsavas metil-alkoholban amidofeketével
megfestik.

• A centrifugálással eltávolított, megfestett csapadékot
nátrium-hidroxidban oldják, és mérik a szín intenzitását.

• A festékkötés kevésbé specifikus, mint a Lowry-féle
módszer, ugyanis különféle fehérjék festékkötése
nitrogénre számolva közel azonos volt.

• Az amidofeketét különböző membránokon, ill. géleken
elválasztott fehérjék festésére is használják.

• Fehérje mennyiségi meghatározására használják még a
xilen-brillant-cianin G, az orange G és a coomassie kék
G 250 festékeket is.



• Gabonaőrlemények fehérjetartalmának és a fehérje
minőségének vizsgálata:

− A festékkötési módszert a búzaliszt frakciók fehérjéi
bázisos és savas csoportjainak, illetve ezek arányának
meghatározására használták.

− A bázisos csoportok festékkötését orange G 0,1%-os
oldatával, a savas csoportok festékkötését pedig a
safranin O 0,2%-os oldatával végezték.

− A festékkötés mérésére indirekt módszert alkalmaztak.

Nem a megkötött festéket, hanem a festék feleslegét
mérték a festékoldat koncentrációjának csökkenéséből.

− Az orange G színét 472 nm-en, a safranin O színét
pedig 452 nm-en mérték, ötvenszeres hígításban.



Bradford-módszer 
• A coomassie kék G 250 festék és a fehérje közötti

reakción alapul.
• Egyszerűbb, gyorsabb és érzékenyebb, mint a Lowry-

módszer.
• Nem zavarják a minta előállítása során használt

reagensek és az NPN anyagok sem.
• A festék három, különböző disszociált formában

fordulhat elő, a funkciós csoportok pKS-értékei 1,15;
1,82; 12,4.

• A savas oldatban domináns formák vörös és zöld
színűek.

• A fehérjék mennyisége a kék színű, negatív töltésű
festékkel határozható meg, amelynek során a
fényelnyelést 590 nm-en mérik.



• A festék az arginil- és lizil-oldalláncokhoz kötődik, ami a
különböző fehérjék esetén az aminosav-tartalom
függvényében különböző lehet.

• A módszer hátránya hogy érzékeny más vegyületek
jelenlétére is.

• Többszöri módosítás után a Bradford-módszer ma is az
egyik legnépszerűbb és legszélesebb körben
alkalmazott fehérjeanalitikai módszer.

• Színreagens készítése:
− 100 mg coomassie kék G 250-t oldunk 50 cm3 95%-os etil-

alkoholban.

− Az oldatot 100 cm3 85%-os foszforsavhoz keverjük, majd
desztillált vízzel 1 dm3-re töltjük.

− A reagenst szűrjük, és barna üvegben,
szobahőmérsékleten tároljuk.



• Mérés kivitelezése:

− A kalibrációs görbe készítése során 10, 20, 40, 60, 80 és
100 l-t pipettázunk az 1 mg/cm3 szarvasmarha--
globulin standardoldatokból a kémcsövekbe.

− Mindegyiket 100 l-re egészítjük ki desztillált vízzel.

− Mindegyik kémcsőhöz 5 cm3 fehérjereagenst adunk.

− A reakció nagyon gyorsan lejátszódik, ezért a reagens
hozzáadását követően két perc múlva már mérhetjük a
mintákat, de a mérést egy órán belül mindenképpen el
kell végezni.

− A standard görbe nem lineáris, a fényelnyelés függ az
alkalmazott reagens fényelnyelésétől.

− Minden egyes meghatározás alkalmával standard-
sorozatot és vakmintát is kell készíteni.



• A fehérjéhez kötött festék abszorpciós maximuma a kék
színű ionos formához viszonyítva 590 nm-ről 620 nm-
re tolódik el.

Célszerű lenne itt mérni a fényelnyelést, de ezt már
zavarja a zöld színű forma 650 nm-en bekövetkező
abszorpciós maximuma.

Ezért a legjobb kompromisszum az 595 nm-en végzett
mérés.

• A módszer hibalehetőségei:

− A festék nem kötődik sem a szabad argininhez, sem a
lizinhez, sem a 3000 Da-nál kisebb molekulatömegű
peptidekhez.

− A peptidhormonokat és a biológiailag aktív, fontos
peptideket ezzel a módszerrel nem lehet mérni.



− A Bradford-módszer érzékenysége a különféle fehérjék
mérésekor igen eltérő.

− sokféleképpen módosították azért, hogy ez a rendkívül
eltérő változatosság mérséklődjék.

− Változtatták a festékoldat koncentrációját, a pH-t, de
lényeges eredményeket nem értek el

− A standard kalibrációs görbéhez legtöbbször a
szarvasmarha-szérumalbumint használják.

− A fehérjének meglehetősen nagy a festékkötő kapacitása,
ezért a legtöbb esetben az ismeretlen minta
fehérjetartalmát alulértékeli.

− Célszerű lenne, ha a meghatározni kívánt fehérje festékkötő
kapacitása hasonló lenne ahhoz, mint amiből a standard
kalibrációs görbét készítik.



Egyéb módszerek a 
fehérjetartalom meghatározására



• Fehérjeoldatok fehérjetartalmának mérésére
alkalmasak lehetnek még a turbidimetriás, a
fluorometriás, a refraktometriás és a polarimetriás
eljárások is.

• Nem terjedtek el a gyakorlatban, azonban speciális
problémák megoldására alkalmasak lehetnek.

• Refraktometriás és a polarográfiás eljárások
− Gyakorlati jelentősége elenyésző.

− Egyes aminosavak, polipeptidek és fehérjék
meghatározott pH-n kobalttartalmú pufferben oldva
katalitikus reakcióba lépnek a csepegő Hg-elektróddal,
így polarográfiásan mérhetők.

− A reakciót a fehérjék –SH csoportja adja.



• Turbidimetriás eljárások:

− Alapja, hogy az igen apró, lebegő részecskéket tartalmazó
szuszpenziók, mint amilyenek a nagy hígításban
kicsapott fehérjék, a rajtuk áthaladó fény egy részét
szétszórják, az oldatot zavarossá teszik.

− Az eljárás során a zavaros oldaton áthaladó fény
intenzitását, illetve intenzitásának csökkenését mérjük a
tiszta oldattal szemben.

− A zavarosság bizonyos határok között arányos a lebegő
részecskék számával, ill. adott diszperzitásfok esetén a
lebegő anyag koncentrációjával.

− A koncentráció a turbidimetriás mérés során csak
empirikus kalibrációs görbe segítségével mérhető,
amennyiben az összes kísérleti körülmény azonos.



− Turbidimetriás fehérjemeghatározással jól követhető a
fehérjék enzimes lebomlása.

− A zavarosságból következtetni lehet a fehérjekicsapás
koncentrációfüggésére is.

− Zein-oldat koncentrációjának meghatározása során 70%-
os alkoholos fehérjeoldat 2 cm3-éhez 6 cm3 1%-os NaCl-

oldatot adunk, és 590 nm-en 60 perc után fotometriásan
mérjük a zavarosságot.

− Ha a fehérjéből valamilyen kicsapószerrel zavaros oldatot
sikerül létrehozni, az elválasztásuk során a turbidimetria
akár az egyes fehérjefrakciók detektálására is alkalmas
lehet.



• A fluorometriás eljárások:

Két lehetőség adódik:

1. a fehérjék kapcsolása fluoreszkáló vegyületekhez,

2. a fluoreszkáló vegyületek fluoreszcenciájának
kioltása fehérje adagolásával.

− Az első módszer lényege, hogy fluoreszkáló festéket
kapcsolnak a fehérjéhez, és mérik az így kapott
komplex fluoreszcenciáját (ex: 510 nm, em: 540 nm).

− A többféle fluoreszcenciás festék közül az eozin bizonyult
a leghasználhatóbbnak.



− Az eozinon kívül a fluoreszkarmint használják fehérjék,
peptidek, aminosavak és primer aminok
meghatározására.

− Szobahőmérsékleten és vizes oldatban is reagál az
aminocsoporttal.

− A gerjesztést 390 nm-en végezik, a kisugárzott
fluoreszkáló fény intenzitását pedig 475 nm-en mérik.

− A reakció pH = 4–10 közötti tartományban játszódik le,
és segítségével 0,5 g fehérje meghatározható.


