3. ÉLELMISZEREK
ÖSSZETÉTELÉNEK
MEGHATÁROZÁSA III.
3.3. Élelmiszerfehérjék vizsgálata
elektroforézissel és izoelektromos
fókuszálással

Az elektroforézis és analitikai alkalmazása
• Az elektroforézis olyan elválasztási folyamat, amelyben
a szeparálandó komponensek elektromos erőtérben
különböző sebességgel vándorolnak.
• A

részecske
vándorlási
sebességét
az
elektrolitoldatban annak töltése és az elektromos
térerő szabja meg.

• Az elválasztandó molekulának magának is lehet
töltése, vagy a töltést eredményezheti a molekula
felületére adszorbeálódott ion.
• A töltéssel rendelkező részecskéknek a közegben való
mozgását gátolja:
− a súrlódási ellenállás,
− az elektrolitoldat.

• Az elektroforézis anyagkeverékek analitikai
preparatív elválasztására szolgáló eljárás.

vagy

• Az egyes komponensek elektroforetikus mozgékonyságának különbségén alapszik.
• A mintaadagolás módja szerint lehet:
− szakaszos üzemű
− folyamatos üzemű.

• Az elválasztáshoz alkalmazott közeg minősége szerint
megkülönböztethetünk:
− szabad hordozón végzett elektroforézist,
− szilárd hordozón végzett elektroforézist.

• A használt feszültség nagysága alapján ismerünk
kis-, közép- és nagyfeszültségű elválasztásokat.

• Az analitikai eljárások közül a múlt század nyolcvanas
éveiig legelterjedtebb volt a papírelektroforézis.
• Manapság a poliakrilamid-gél elektroforézis (PAGE)
szinte teljesen háttérbe szorította a többi módszert
nagy felbontóképessége miatt.
• Amíg a papírelektroforézissel a szérumfehérjéket csak
5–7 frakcióra, addig a PAGE-sel akár 50–60 frakcióra
is szét lehet választani.

A poliakrilamidgél-elektroforézis (PAGE)
• A poliakrilamid, az akrilamid és az N,N’-metilén-biszakrilamid (BIS) térhálós szerkezetű polimerizációs terméke.
• A térhálósító BIS a poliakrilamid-láncokba beépülve szabad
funkciós csoportjaival a szomszédos láncokkal is reagálni
képes.
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• Poliakrilamid-gél előnyei:
− kémiai stabilitás és indifferencia,
− nagyfokú transzparencia,
− tág határokon belül megválasztható pórusnagyság,
− az adszorpció és az elektroozmózis hiánya,
− a legtöbb oldószerben való oldhatatlanság.

• Fentiek miatt a PAGE szinte valamennyi fehérje
elválasztására és analízisére alkalmas.
− Jól szeparálhatók vele mind a neutrális, mind a bázikus,

mind a savanyú karakterű fehérjék.
− Ha a gél és a puffer összetételét jól választjuk meg,

bármilyen molekulatömegű, illetve tulajdonságú
fehérjét a legjobb felbontóképességgel tudunk
elválasztani.

A poliakrilamidgél-elektroforézis folyamata
• A szétválasztani kívánt fehérjekeverék a mintagélbe
kerül (nagypórusú, kis akrilamid-koncentrációjú gél).
• Az alatta levő réteg a gyűjtő- vagy elosztógél
(nagypórusú, benne koncentrálódik az elektroforézis
első fázisában az elválasztandó anyag).
• Az
elválasztógélben
frakcióira szeparálódik.

a

fehérjemolekula-keverék

• A gélekben különböző pufferoldatok vannak, melyek a
vezető-, illetve követőionokat tartalmazzák.
• A

különböző összetételű gél- és elektródpufferek
következtében a fehérjemolekulákkal együtt kétféle ion
vándorol az elektromos erőtér hatására:

− a gélben lévő puffer vezető ionjai, az ún. vezetőionok,
− az elektródpufferből származó követőionok.

• Az elválasztás kezdetén a minta- és a gyűjtőgélben
csak vezetőionok találhatók, a követőionok
kizárólag az elektródpufferben vannak.
• Az áram bekapcsolásakor a vezetőionok a
gyűjtőgélben a fehérjék és a követőionok előtt
mozognak.
• A vezetőképesség és az elektromos térerő fordítva
arányos, a kisebb vezetőképességű zóna nagyobb
térerőt kap.
• Ez a fehérjéket és a követő ionokat felgyorsítja,
melyek a vezetőionok mögött azonos sebességgel
vándorolnak.

• Amint a vándorló fehérjezóna a gyűjtő- és az
elválasztógél határára ér, megváltozik a pH és a
pórusnagyság.
• Az elválasztógél pH-jának hatására a követőionok
disszociációja és így mozgékonysága többszörösére növekszik.
• Sebességük majdnem eléri
meghaladja
minden
mozgékonyságát.

a

vezetőionokét,
fehérjemolekula

• A követőionok a fehérjék előtt, a vezetőionok mögött
fognak haladni.

• A PAGE alapvető vegyületei:
− az akrilamid és a bisz-akrilamid, a katalizátorok (a

térhálós szerkezet kialakításáért felelősek),
− a különféle detergensek (a PAGE alkalmazási
lehetőségeit tovább bővítik és tökéletesítik),
− a pufferoldatok (az elválasztásnál az optimális pH-t és a
különböző ionokat szolgáltatják).

• A

korábban alkalmazott pálcikaalakú géleket a
laptechnika szinte teljes egészében kiszorította, mert:

− sok minta párhuzamos futtatására alkalmas,
− az elektroforézis folyamán keletkezett hő elvezetése

biztosabb,
− a denzitometriás kiértékelés pontosabb,
− a dokumentálás könnyebb,
− könnyen alkalmazható az autoradiográfiás módszer.

A kétdimenziós elektroforézis sémája
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A fehérjeminták előkészítése, gélre vitele
• A mintafelvitel előtt meg kell határozni a vizsgálandó
anyag fehérjetartalmát.
• Egy mintahelyre 10–100 g fehérjét kell feljuttatni.
• Egyetlen fehérje 0,1 g mennyiségben is jól
detektálható.
• 30–50 vagy több komponenst tartalmazó minta esetén
200–400 g fehérjét kell a gélre felvinni.
• Előkészítés:
− 10–100 g fehérjét tartalmazó oldathoz 0,1 cm3 puffert

adunk.
− A pufferhez előzőleg 0,1%-os metanol–ecetsav (9:1)-ban
oldott bróm-fenolkéket teszünk.
− Ebből a keverékből lehetőleg 10–20 l anyagot
rétegzünk egy-egy mintahelyre.

• A minta felvitele után indíthatjuk az elválasztást.
− Alkalikus pufferrendszerekben a fehérje, negatív töltésének

következtében, az anód felé vándorol.
−A

mintát kisebb áramerősség mellett koncentráljuk
(1mA/gél), majd 2–5 mA/gélre növelve végezzük a
fehérjemolekulák szétválasztását.

− Ha a feszültség és az áramerősség az optimálisnál kisebb,

akkor az elválasztott zónák életlenek lesznek.
− Ha nagyobb, akkor a keletkezett hő rontja a szeparációt.
− A futtatást addig folytatjuk, amíg a jelzőfesték a gél szélétől

0,5–1 cm távolságra nem ér.
− A géllapok eltávolítása

után ajánlatos azt azonnal
fixálóoldatot tartalmazó edénybe helyezni.

− Fixálás után a fehérjezónákat festéssel (amidofekete,

coomassie-kék) tesszük láthatóvá.

Különféle fehérjék szétválasztása és meghatározása
izoelektromos fókuszálással
• Az elektroforézis konstans pH-jú gélek és pufferek
segítségével történik.
• Az izoelektromos fókuszáláshoz (IEF) olyan pHgradienst hozunk létre, amely a katódtól az anódig
folyamatosan változik, pH-gradiens segítségével
végezzük az elektroforézist.
• A pH-gradiensben az egyes fehérjék töltésüknek
megfelelően vagy a katód, vagy az anód irányába
vándorolnak.
• Ott, ahol a pH az egyes molekulák izoelektromos
pontjának megfelelő, megállnak.
• A fehérjék abban a pontban fókuszálódnak, ahol a
közeg pH-ja a fehérje pI-jével azonos.

• A folyamatosan változó pH-t Ampholine-preparátummal
sikerült megvalósítani, ami különböző poliaminoés polikarboxisavak keveréke.
− Az alifás poliamino- és polikarboxisavak jól oldódnak

vízben.
− pH-értékük különböző, az egyes komponensek pH-ja 3 és

10 között változik.
− Megfelelő módszerrel a pH-intervallum választható például

4 és 6, 5 és 8, 7 és 9 vagy 8 és 10 között
− A vivő-amfoliteknek 280 nm-en van abszorpciója, ami kis

fehérjekoncentráció esetében nagyobb hibát okozhat.

Coomassie Brillant Blue-val megfestett lapgél

• Alkalmazhatósága:
− Szacharóz

gradienssel
kombinálva
a
izoelektromos pontját tudjuk megállapítani.

fehérje

− Legnagyobb jelentősége a poliakrilamid-gélben végzett

izoelektromos fókuszálásnak van, aminek segítségével
többek között a tejfehérje genetikai variánsokat is szét
lehet választani.
− Az izoelektromos fókuszálás alkalmas lehet arra, hogy

különféle fajok egymáshoz kevert, hasonló karakterű
fehérjéit szét lehessen választani, és mennyiségüket
meg lehessen határozni.

A fehérjék oszlopkromatográfiája

• A

kromatográfia szorpción és
elválasztástechnikai módszer.

deszorpción

alapuló

• Az eljárás lényege, hogy az elválasztandó anyagok egy
keskeny kezdeti zónáról különféle szorbenseken,
folyadék- vagy gázáramlás hatására, eltérő sebességgel
mozdulnak el.
• A

fehérjeanalitikában és a preparatív
technikában
az
oszlopkromatográfia
jelentőségű.

elválasztáskiemelkedő

• Segítségével hasonló szerkezetű frakciók választhatók el
egymástól.
• Preparatív oszlopkromatográfiával pedig egy-egy anyag
igen nagy tisztaságban izolálható.
• Fehérjék szétválasztására és meghatározására mind a
folyadék-szilárd, mind folyadék-folyadék kromatográfia
elterjedt.

• A módszerek az elválasztást előidéző hatások alapján
adszorpciós, megoszlásos és ioncserés elválasztásokra
oszthatók.
• Követelmények:
− az állófázis oldhatatlan legyen a mozgófázisban,
− az állófázis irreverzíbilisen ne kösse meg az elválasztandó

anyagokat,
− ne bontsa el azokat és ne lépjen reakcióba a mozgófázis
komponenseivel.

• Az eljárás során az oszlopon az elválasztandó anyagok
különböző erővel kötődnek, majd a mozgófázis
áramoltatásával a kötődésük erősségétől függően
deszorbeálódnak.
• Ez a folyamat folytatódik az oszlop teljes hosszában,
melynek során jelentős eltolódások jönnek létre a
szétválasztani kívánt komponensek között.

• Az elválasztandó komponensek különböző időpontban
elkülönülve jelennek meg az oszlop végén.
• Az eluált anyagot a fehérjeanalitikában általában UVabszorpcióval határozzák meg.
• Az UV-abszorpció időbeni változását ábrázolva kapjuk
a kromatogramot, melynek segítségével az egyes
komponensek
azonosíthatók
és
mennyiségileg
meghatározhatók.

A fehérjék vizsgálata adszorpciós
oszlopkromatográfiával
• Az
adszorpciós
kromatográfiában
alkalmazott
szorbensek közül csak kevés alkalmazható fehérjék
elválasztására.
• Ennek oka, hogy kapacitásuk nagy molekulájú
anyagokkal szemben viszonylag kicsi, a fehérjék csak
kis hatásfokkal választhatók el ezzel a módszerrel.
• Az ilyen típusú kromatográfiás körülmények között a
fehérjék denaturálódhatnak és biológiai aktivitásukat
is elveszíthetik.
• Alkalmazták ugyan adszorbensnek a fehérjeanalitikában
az alumínium-oxidot, a cellulózt, a kaolint és a
szilikagélt, azonban ezek jelentősége a gyakorlatban
minimális.

A fehérjék vizsgálata megoszlásos
oszlopkromatográfiával
• Az elválasztás alapja az elválasztandó anyag ismételt
ellenáramú megoszlása egy álló- és egy mozgófázis
között.
− Az

állófázis egy szemcsés hordozóra felvitt nagy
viszkozitású folyadék.
− A mozgófázis vizes oldatok és szerves oldószerek
különböző összetételű elegye.

• A fázisok közötti egyensúlyi koncentráció-megoszlás
elsősorban a mozgófázis polaritásától függ.
• A megoszlásos oszlopkromatográfia a fehérjekutatásban
nem tudott igazán nagy jelentőségre szert tenni.
• Ez azokkal a bonyolult viszonyokkal magyarázható,
melyek az álló- és mozgófázis, valamint a fehérjék
kölcsönhatása következtében kialakulnak.

A fehérjék vizsgálata ioncserés
oszlopkromatográfiával
• Az ioncserélő oszlopkromatográfia álló fázisa egy olyan
ioncserélő anyag, amelynek mátrixához elektrolitos
disszociációra képes csoportok kötődnek kovalens
kötéssel.
• Azokat az ioncserélőket, amelyek mátrixán a fix ion
negatív töltésű savmaradék, kationcserélőknek, a pozitív
töltésű fix iont tartalmazókat pedig anioncserélőknek
nevezzük.
• A fix ionok ellenionjai ugyanolyan töltésű más ionokkal
kicserélhetők.
• Az ioncserés kromatografálás során:
− a szorbens ellenionjait először az oszlopra adagolt minta

ionjai váltják fel,
− ezeket, töltéseik nagyságával ellenkező sorrendben, az
eluáló pufferoldat ionjai fokozatosan kicserélik.

• A kicserélés, ill. elválasztás függ a kromatografálás
hőmérsékletétől, valamint a mozgófázis ionkoncentrációjától és a pH-tól.
• A nagy molekulatömegű fehérjék esetén a töltést nem
csak az őket alkotó aminosavak aránya határozza
meg, jelentősen befolyásolja azt az oldószer pH-ja is.
− Az

izoelektromos pontnál kisebb pH-jú oldatban a
fehérjemolekulák pozitív,

− nagyobb pH-jú oldatban pedig negatív töltésűek lesznek.
− A pozitív töltésű anyagok szorpciójához kationcserélő, a

negatív töltésűekéhez pedig anioncserélő szorbenst kell
alkalmazni.

• Fehérjék
oszlopkromatográfiás
elválasztásához
ioncserélő műgyantákat, cellulózalapú ioncserélőket
vagy ioncserélő-géleket alkalmaznak.

Elválasztás ioncserélő műgyantákon
• A fehérjék ioncserés oszlopkromatográfiás vizsgálatakor
ügyelni kell arra, hogy:
− a nagy molekulatömegű anyagok könnyen denaturá-

lódhatnak,
− mások

az ioncserélő gyanta
irreverzíbilisen kötődhetnek.

funkciós

csoportjaira

• Az optimális ioncserélő kiválasztásához ismerni kell:
− az elválasztandó anyagok izoelektromos pontját,
− biológiailag aktív anyagok esetében azt a pH-tartományt,

amelyben stabilitásukat nem veszítik el.

• A fehérjeanalitikában leggyakrabban divinil-benzollal
különféle mértékben térhálósított szulfonált polisztirol,
valamint polimetakrilsav műgyantákat használnak.

Elválasztás cellulózalapú ioncserélőkkel
• Igen jó hatásfokkal használhatók fehérjék és peptidek
elválasztására az erősen hidrofil, cellulózalapú
ioncserélők és gél ioncserélők.
• Aktív csoportjai a cellulóz felületén helyezkednek el, de
ezek mellett a cellulóz hidroxilcsoportjai is megkötik a
bonyolult szerkezetű fehérjéket.
• Az ioncserélő cellulózszármazékok a cellulóz rostos
szerkezete és a cellulózmolekula hidroxilcsoportjai
miatt nagy mennyiségű vizet tudnak felvenni.
• A száraz ioncserélő cellulóz előkészítése:
− A cellulóz hidratálása.
− Az első eluáló pufferrel történő szuszpendálást követően

a kromatografáló oszlopba való töltése.

• A szétválasztás menete:
− A szétválasztani kívánt fehérjeoldatot az oszlop felett lévő

−
−
−
−

puffer alá rétegezhetjük, vagy pedig az oszlop feletti
puffer leengedése után az oszlop felszínére engedhetjük.
A növekvő pH-jú és ionkoncentrációjú pufferekkel,
gradienselúcióval választjuk szét a frakciókat.
Miután a fehérjefrakciók elhagyták az ioncserélő oszlopot,
az oszlop töltetét 1 M NaOH-dal regeneráljuk.
A lúgot az oszlopról desztillált vízzel kimossuk.
A következő elválasztás előtt az első puffer oldatával addig
mossuk, amíg az oszlopról távozó pufferoldat pH-ja
azonos nem lesz az eredeti pufferével.

• Az ioncserélő cellulóz és a pufferek összetételének
változtatásával szinte valamennyi jelenleg ismert
fehérje izolálása, a többi fehérjefrakciótól történő
elválasztása és meghatározása megvalósítható.

A fehérjék vizsgálata egyéb kromatográfiás
módszerekkel
• Affinitás kromatográfia:
− Az

állófázis olyan szorbens, amelynek oldhatatlan
mátrixához kovalens kötésre képes gyök segítségével
egy biológiailag aktív vegyület van kötve.

− Ez a bioszorbens-molekula a mozgófázisból származó

biológiailag aktív vegyülettel reakcióba tud lépni.
−A

bioszorbens által létrehozott reakció lehet egy
reverzíbilis kötés, vagy lehet egy olyan kémiai folyamat,
amelynek során a mozgófázisban lévő molekula
kémiailag átalakul.

− Ily módon enzimeket lehet a szilárd hordozóhoz kapcsolni,

és az immobilizált enzimeket fel lehet használni fehérjék
szétválasztására és meghatározására.

• Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia:
− Kiválóan alkalmas fehérjekomponensek szétválasztására

és meghatározására.
− A mozgófázis áramoltatása rendkívül nagy nyomáson

történik.
− Így nő a hatékonyság, és felgyorsulnak az elválasztási

folyamatok.
−A

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia további
előnye az automatizálhatóság, melynek következtében a
szubjektív hiba gyakorlatilag csak a mintaelőkészítésre
korlátozódik.

A fehérjék gélkromatográfiája

A gélkromatográfia alapjai
•A

gélkromatográfia a molekulatömeg-különbségeken
alapuló, egyik legelterjedtebb elválasztási módszer.
• A gélkromatográfiás elválasztás során a mozgó fázis
valamilyen folyadék, a töltet pedig finom eloszlású gél,
megfelelő pórusmérettel.
• A gél belsejébe csak azok a molekulák tudnak behatolni,
amelyek mérete a gél pórusméreténél kisebb.
• Amely molekulák behatolnak a gélszemcsék belsejébe,
azok tovább maradnak az oszlopon, nagyobb
oldószertérfogattal eluálódnak.
• Mivel egy gél pórusai mindig inhomogének, a
gélkromatográfia során a gél pórusainál kisebb és
nagyobb molekulatömegű tartományba tartozó fehérjemolekulák egymástól elválaszthatók.

A gélkromatográfia vázlata
A+B+C

A+B
A+B

C

A
B
B

C

Gélkromatográfiás berendezés vázlata
4
2

3
5

1

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oldószertartály
Pumpa
Oszlop
Összekötő vezeték
Detektor
frakciógyűjtő

• Legfőbb alkalmazási területei:
− gyors molekulatömeg-mérés,
− a

preparatív csoportszeparálások a molekulatömeg
alapján,
− az egyes csoportok preparatív frakcionálása,
− a peptidek, valamint a fehérjék gélkromatográfiás
tisztítása.

• Aminosavak is szétválaszthatók gélkromatográfiával,
azonban e módszer pontossága, illetve hatékonysága
meg sem közelíti az ioncserés oszlopkromatográfiás
vagy a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás
meghatározásét.

A fehérjék rétegkromatográfiája

A rétegkromatográfia alapjai
• A kromatográfiás módszerek közül a rétegkromatográfia a
planáris módszerek csoportjába tartozik.
• Az oszlopkromatográfia felbontóképessége jelentősen
nagyobb, mint a rétegkromatográfiáé.
• A

rétegkromatográfiának számos
oszlopkromatográfiával szemben.

előnye

van

az

− A rétegkromatográfiával elválasztott vegyületek vizuálisan

értékelhetők, a szétválasztott vegyületek kimutatására
szelektív és specifikus színreakciók alkalmazhatók.
− Oszlopkromatográfiás elválasztáskor egyes komponensek

értékelhetetlenül, irreverzíbilisen az oszlophoz kötődnek.
− A

rétegkromatográfiában a kromatográfiás
megváltoztatása rövid időt vesz igénybe.

feltételek

• A rétegkromatográfiás analízis során a hordozók
megválasztásával
lehetőség
van
megoszlási,
adszorpciós
és
ioncserés
rétegkromatográfiás
vizsgálatokra is.
− A papírkromatográfia manapság már háttérbe szorult.
− Elterjedtek

a 0,25–0,50 mm vastag kent rétegek,
melyeket megfelelő aktiválás után lehet analitikai
célokra felhasználni.

− Kaphatóak

kész réteglapok,
hordozólapnak üveglemezt
alumíniumfóliát használnak.

amelyek készítéséhez
és műanyag- vagy

− A kész réteglapok könnyen tárolhatók, darabolhatók,

egyszerűen dokumentálhatók és egyenletes, homogén
réteget adnak.

• A vizsgálandó oldott anyagmintákat cseppenthetjük
pontban vagy sávban.
• A felcseppentés után a réteglapokat csiszolt fedelű
futtatókádba állítjuk, melynek az aljára töltjük a
futtatószer-elegyet.
• Az oldószerelegy megfelelő távolságra jutása után a
réteglapot a kádból kiemeljük.
• A megszáradt rétegen a szétválasztott anyagokat saját
színük,
UV-fluoreszcenciájuk
vagy
megfelelő
reagenssel való bepermetezés után, esetleg
melegítéssel kombinálva, mutatjuk ki.

A rétegkromatográfiás kifejlesztés lehetőségei

lineáris

cirkuláris (radiális)

anticirkuláris

A rétegkromatográfia alkalmazása
élelmiszerfehérjék vizsgálatára
• Az ioncserélő vékonyrétegen történő elválasztás az
aminosavak
és
a
peptidek
szétválasztására
használható.
• A fehérjék elválasztására a gélréteg-kromatográfia a
legalkalmasabb.
• A gélréteg készítésére általában a dextránalapú
félszintetikus és az akrilamidalapú szintetikus géleket
használjuk.
−A

gélrétegeket általában üveglapokon 0,5
vastagságban rétegkenő szerkezettel készítik.

mm

− A kent rétegek 15–20 perces szabad levegőn történő

állás után felhasználhatók kromatográfiás vizsgálatokhoz.

• Az elválasztás menete:
−A

vizsgálandó fehérjemintából 1–5 l-t
gélrétegre.

− Célszerű,

ha a vizsgálati minta
fehérjepreparátumot is futtatunk.

viszünk a

mellett

ismert

−A

gélréteg-kromatográfiás futtatókamra egy olyan
berendezés, amely az üveglap 10–20 fokos dőlésével
biztosítja az anyagok optimális vándorlási sebességét.

−A

futtatókeverék megegyezik a gélkromatográfiás
elválasztásokhoz használt pufferrendszerekkel.

−A

futtatás után a gélréteglapot a futtatókamrából
kiemeljük, majd elvégezzük a lapok értékelését.

A gélréteg-kromatográfia alkalmazási területei
• Peptidek és fehérjék molekulatömegének meghatározása:
− A fehérjék molekulatömegének logaritmusa és egy adott

rétegen, azonos idő alatt megtett távolság között szoros
összefüggés van.

• Biológiai folyadékok fehérjeösszetételének meghatározása
• Patológiás fehérjék detektálása
• A fehérjék elválasztására eredményesen használható a
vékony gélrétegben végzett izoelektromos fókuszálás.

Roncsolás nélküli
fehérjemeghatározás

• A leggyakoribb roncsolásmentes fehérjemeghatározási
eljárások:
− a közeli infravörös tartományban reflexión (NIR),
− a közeli infravörös tartományban transzmisszión (NIT),
− N-aktiváción,
− mágneses rezonancián (NMR)

alapuló módszerek.

Infravörös spektroszkópia alkalmazása
• A módszer pontossága még nem éri el a klasszikus és jól
bevált módszerekét.
• A mintaelőkészítés és a mérés kivitelezésének
egyszerűsége miatt az ilyen típusú módszerek
elterjedése várható.
• Az infravörös spektroszkópia a molekulák rezgési és
forgási állapotában bekövetkező változásokat méri.
• A rezgési energia változásait az infravörös fény elnyelése
okozza.
− A közeli infravörösben (NIR) működő készülékek az 1300–

2400 nm,
− az infravörös (IR) transzmisszióban mérők pedig az 5700–
9600 nm közötti tartományban működnek.

• Az infravörös spektroszkópia nem a hullámhosszal, hanem
a hullámszámmal dolgozik.

• A rezgési színkép a molekulán belüli atomok vagy
atomcsoportok egymáshoz viszonyított rezgésének
eredménye.
• Lehetnek normál-, illetve csoportrezgések.
• A normálrezgés lehet:
− vegyértékrezgés,

ami

a

két

atom

vegyértékkötése

irányában történik,
− deformációs rezgés, mely a vegyértékszög változásaival jár,
− vázrezgés, amely az egész vázra kiterjed.

• A csoportrezgések meghatározott funkciós csoportok
rezgései.
− Alkalmasak lehetnek a mennyiségi meghatározásra.
− Az amino- és az iminocsoport, valamint a peptidkötés

infravörös elnyelési tartományai 1400–3400 cm1.

Infravörös berendezések felépítése
fényforrás

fényforrás

színszűrő
monokromátor

detektor
minta
minta

detektor

Reflexiós berendezések

Transzmissziós
berendezés

NIR reflexiós módszer
• Elsősorban gabonaátvételkor, illetve olajos magvak
minősítésekor alkalmazzák.
• A készüléket ismert fehérjeösszetételű, aprított
mintákkal kalibrálják, és meghatározzák a fehérjére
jellemző hullámhosszokon az optikai denzitás
változása és a koncentráció közötti összefüggést.
• Ez lehetővé teszi ismeretlen minták fehérjetartalmának
meghatározását akkor, ha:
− a kalibrációt megfelelő anyagokkal végezték,
− az ismeretlen minta fehérjetartalma a kalibrációs sor

értékén belül esik.

• Célszerű a kalibrációt minden élelmiszer-alapanyaggal
külön-külön elvégezni, és az ismeretlen minta
analízisét a tulajdonságokban hozzá legközelebb eső
kalibrációs összefüggésre vonatkoztatni.

A búzaszem- és a sikérfehérje reflexiós IR spektruma

búza

sikér

NIT transzmissziós módszer
• A

közeli infravörös
technika.

tartományban

alkalmazható

• A közelmúltban fejlesztették ki.
• A módszer a mintán átmenő sugárzásból következtet a
komponensek minőségére és a mennyiségére.
• A monokromátor segítségével egy teljes spektrumot
vesznek fel (növeli a pontosságot).
• A módszer nem érzékeny a környezeti feltételekre, ezért
szélsőséges körülmények között (pl. alacsony vagy
magas hőmérséklet) is pontos eredményeket ad.

N-aktivációs módszer
• A

módszer lényege, hogy a nitrogéntartalmú
anyagokat gyors neutronokkal bombázzák.

• A neutronok energiájának hatására a kötésben lévő
nitrogénatomok gerjesztődnek.
• Az N-aktiválódási energia
mennyiségével arányos.

a

nitrogénatomok

• Ennek mérése lehetővé teszi a nitrogéntartalmú
anyagok mennyiségének meghatározását.
• A módszer elterjedését gátolja a speciális eszközök
és berendezések magas ára.

A mágneses rezonancia (NMR)
• Elsősorban a kis frekvenciájú (50–60
tartományban használják fehérjeanalízisre.

MHz)

• A berendezés rendkívül gazdaságosan használható.
• Segítségével nemcsak a mennyiségi meghatározás
végezhető el.
• A kristályosodási tulajdonságokra, valamint a kötési
módokra és energiákra is információt kaphatunk.

A fehérje aminosav-összetételének
meghatározása

• A táplálkozással foglalkozó szakemberek számára
fontos a fehérje aminosav-összetételének ismerete.
• Az ember az esszenciális aminosavakat nem tudja
előállítani, a nem fehérje nitrogén hasznosítására
pedig gyakorlatilag nem képes.
• Optimális összetételű élelmiszerek előállítása csak az
élelmiszer esszenciális, illetve a limitáló aminosavai
ismeretében lehetséges.
• Az élelmiszerek aminosav-összetétele ismeretében
biztosítani lehet az optimális fehérje és
energiaellátást.

• Élelmiszerek
aminosav-összetételét
hidrolízise után határozhatjuk meg.

a

fehérje

• Mérési lehetőségek:
− az

ioncserés oszlopkromatográfia elvén működő
automatikus aminosav-analizátorral, oszlop utáni
származékképzéssel,

− a

folyadékkromatográfia elvén működő nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával oszlop előtti
származékképzéssel,

− fotometriásan.

• Az ioncserés oszlopkromatográfia (IEC), és a
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) a
kromatográfiás elválasztások közé tartozik.
• Az IEC a folyékony-szilárd, a HPLC a folyékonyfolyékony
oszlopkromatográfiás
módszerek
csoportjába tartozik.
• Követelmények:
− az álló fázis oldhatatlan legyen a mozgó fázisban,
− a szorbens irreverzíbilisen ne kösse meg az elválasztandó

anyagokat,
− ne bontsa el irreverzíbilisen azokat,
− ne lépjen reakcióba az eluáló oldattal.

• A kromatográfia mindegyik típusa tulajdonképpen az
oldószer (mozgó fázis) haladási irányában az oszlopon
keresztül egymás után bekövetkező szorpciós és
deszorpciós folyamatok sorozata.

Az aminosav-összetétel
meghatározása IEC-vel

• Az állófázis ioncserélő anyag, vázán kovalens kötéssel,
elektrolitos disszociációra képes savas vagy bázisos
jellegű aktív csoportok vannak.
− Ha

az aktív csoport negatív töltésű savmaradék,
kationcserélő,
− ha pozitív töltésű ion, akkor anioncserélő gyantáról
beszélünk.

• Az ioncserés elválasztást meghatározza:
− a kromatografálás hőmérséklete,
− az eluálóoldat ionkoncentrációja és pH-ja.

• Az aminosavak (amfoter jellegüknek köszönhetően)
savas körülmények között pozitív ionok.
• Szétválasztásuk Na-formában lévő, divinil-benzollal
48%-ban térhálósított szulfonált polisztirol műgyantán
végezhető el.

Az ioncsere mechanizmusa
CH

CH2 CH2

CH

CH2

CH2

C H CH2

CH2

CH CH2

+

-

-

+

S O 3 Na

NH3 R1 CO O
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-

SO 3 Na

CH2

CH C H2

CH2

CH CH2

+

NH3 R 2CO O
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+

S O 3 NH3 R4 CO O

-

CH2

C H CH2

-

-

+

SO 3 NH3 R3C OO

-

• Az aminosavak különböző erőkkel kötődnek az
ioncserélő oszlop negatív töltésű szulfonsav
csoportjaihoz.
• Az ioncserélőn kötődött aminosav-molekulák szorpciója
és elúciója folyamán különböző intenzitással jut
érvényre:
− az aminosavak sajátos töltése,
− pK-ja,
− molekulatömege,
− oldalláncának poláros vagy apoláros volta.

• Ezen tulajdonságok együttes következménye
aminosavak deszorpciós sorrendje.

az

• Az aminosavak deszorpciós sorrendjét befolyásolja
még a hőmérséklet, az eluáló pufferek pH-ja,
valamint kationkoncentrációja.
• A kromatográfia
pontosságát meghatározza az
ioncserélő műgyanta összetétele is.
• Az aminosavak ioncserés oszlopkromatográfiájához
divinil-benzollal különféle mértékben térhálósított
szulfonált polisztirol műgyantát használnak.
• Aktív csoportjai, a szulfonsavak, lehetnek hidrogén,
nátrium vagy lítium formában.

Az analízis menete
•
•
•
•

A vizsgálati anyag előkészítése,
a minta hidrolízise, a hidrolizátum feldolgozása,
az aminosavak szétválasztása IEC-vel,
az aminosavak mennyiségi meghatározása
fotometriásan,
• az eredmény számolása, értékelése.

A minta hidrolízise, a hidrolizátum
előkészítése analízisre
• A fehérjék aminosav-összetételének megállapításához
a polipeptidláncot alkotó aminosavakat a kötéseikből
fel kell szabadítani.
• A polipeptidlánc hidrolízisének mechanizmusa:
H O

R2

H H O

H2N C C N C C N C C
R1

H H O

Rn
......

R3

N C C OH

+ nH2O 

H H O

H2 N C H CO O H + H2N CH C O O H + H2N CH CO O H + ...... H2N CH CO O H
R1

R2

R3

Rn

• Hidrolízismódszerek kritériumai:
− teljes hidrolízist ad (az összes aminosav a legstabilabb

kötésekből is felszabadul),
− az egyes aminosavakat nem vagy a lehető legkisebb

mértékben károsítja,
− az alkalmazott reagens nem hoz létre mellékreakciókat.

• Leggyakrabban
alkalmazzák.

a

savas

hidrolízises

módszereket

• A triptofán meghatározása során lúgos hidrolízist
alkalmaznak, mert a triptofán indolcsoportja savas
körülmények között gyakorlatilag kvantitative elbomlik.
• Enzimes hidrolízist aminosav-meghatározásra csak
ritkán használnak annak ellenére, hogy ez az eljárás
károsítja legkevésbé az aminosavakat.

6 M-os sósavas hidrolízis
• 10 cm3-es orvosi ampullába a nyersfehérje-tartalomtól
függően bemérünk 1050 mg megfelelően előkészített
mintát.
• 5 cm3 6 M-os, előzetesen nitrogénnel átbuborékoltatott
sósavat adunk hozzá.
• Leforrasztás után 110 C-on (2 C) 24 órán át hidrolizáljuk,
majd az ampulla tartalmát desztillált vízzel 50−100 cm3es gömblombikba mossuk át.
• Rotációs gyorsbepárlón (N-atmoszférában) 50 C-os
vízfürdőt alkalmazva, szárazra pároljuk.
• A sűrűn folyós desztillációs maradékot pH=2,2-es
citrátpufferben oldjuk fel, majd 25 cm3-es mérőlombikba
töltjük, szűrjük.
• Nagy fehérjetartalmú minták esetén az oszlopra történő
felvitel előtt a hidrolizátumot nagymértékben hígítani kell.

A mintaelőkészítés szakaszai

• Az aminosavak károsodása a hidrolízis során:
− A fehérje

hidrolízise során a triptofán indolcsoportja
gyakorlatilag kvantitatíve elbomlik.

− A glutamin és az aszparagin savamidcsoportja ammóniára

és a kérdéses aminosavra hasad.
− A szerin 1015, a treonin 1020%-ban bomolhat.
− A cisztin és a cisztein, valamint a metionin oxigén

jelenlétében cisztein-szulfinsavvá és -szulfonsavvá,
továbbá metionin-szulfoxiddá és -szulfonná alakulhat.
− Minimális mennyiségű bomlást szenvedhet a tirozin, a

glutaminsav, az aszparaginsav, a prolin és az arginin is.
− Külön figyelmet érdemel a valin, az izoleucin és a leucin,

mert ezen aminosavak kötései rendkívül nehezen
szakadnak fel a hidrolízis során.

Az aminosavak szétválasztása IEC-vel
• Az aminosavak szétválasztását növekvő pH-jú és
növekvő nátriumion-koncentrációjú citrátpufferek segítségével végezzük.
• A savas- és hidroxi-aminosavak gyorsabban, a bázikus
aminosavak lassabban válnak le az oszlopról.
• A semleges aminosavak közbülső értéket foglalnak el a
két szélső csoport között.
• Az aminosavakat pH=2,2-es pufferben visszük fel az
ioncserélő oszlopra.
− A savanyú és semleges aminosavak szétválasztását 0,2 M

pH=3,25 és pH=4,25 nátrium-citrát pufferekkel,
− a bázikus aminosavak szétválasztását 0,35−0,85 M
nátriumion-koncentrációjú pH=5,28−6,50 pufferekkel
végezzük.

• Az alkalmazott kromatografálási feltételek mellett
(pufferösszetétel, hőmérséklet, áramlási sebesség)
az aminosavak mindig ugyanolyan sorrendben
eluálódnak az oszlopról.
− elsőként mindig a legsavasabb aszparaginsav,
− utolsónak pedig a legbázikusabb arginin távozik.

• A pufferek pH-jának és nátriumion-koncentrációjának,
valamint
a
kromatografálás
hőmérsékletének
változtatásával az aminosavak elúciós sorrendje
megváltoztatható,
illetve
az
elúciós
idők
optimálhatók.

Az aminosav-analizátor sematikus rajza
N2
gáz

N2 gáz

programozó

detektor
N2 gáz

coil
öblítés

puffer váltószelep
analitikai oszlop

coil

mintaváltó szelep

pufferek

pufferpumpa
reagenspumpa
számítógép

reagens

INGOS AAA aminosav-analizátor

Az aminosav és a ninhidrin reakciója
• Az aminosavak oldata színtelen, a meghatározáshoz
az aminosavakat színessé kell tenni.
• Az ioncserélő oszlopról távozó aminosavakat a
keverőblokkban ninhidrinnel reagáltatva kékes,
ibolyás-lilás színű vegyületet kapunk.
• Az aminosavakkal létrejött szín intenzitását átfolyó
küvettás fotométerben, 570 nm-en mérjük.
• A prolint 440 nm-en fotometráljuk, mert a prolin és a
ninhidrin közti színreakció sárga színű vegyületet
eredményez.

Az aminosavak és a ninhidrin közti reakció
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O

+ H2N CH COOH
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O
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R

aminosav

O
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3 H2O

O

O

színes termék

Az aminosav minőségi és mennyiségi
meghatározása
• A

fotométer
által
érzékelt
fényabszorpciót
a
kompenzográf regisztrálja, amelynek eredménye a
kromatogram.

• A kromatogramon a csúcs helye mindig az aminosavra, a
csúcs nagysága, illetve a csúcs alatti terület pedig az
aminosav koncentrációjára jellemző.
• Az aminosav-analízissel eldönthető milyen aminosavak
vannak jelen a mintában (a csúcs helye alapján) és,
hogy a jelen lévő aminosavnak milyen a koncentrációja
(a csúcs nagysága alapján).
• Az elkészült kromatogram csúcsainak megfelelő
aminosav-mennyiségek
kiszámítását
ma
már
integrátorral, számítógéppel végezzük.
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Az aminosavak szétválasztása oszlop utáni származékképzéssel IECIEC-vel

Az aminosavak megnevezése
Asp

aszparaginsav

Met

metionin

Thr

treonin

Ile

izoleucin

Ser

szerin

Leu

leucin

Glu

glutaminsav

Nor-Leu

norleucin

Pro

prolin

Tyr

tirozin

Gly

glicin

Phe

fenilalanin

Ala

alanin

His

hisztidin

Cys

cisztein

Lys

lizin

Val

valin

Arg

arginin

Szabad aminosavak és egyéb ninhidrin-pozitív
vegyületek meghatározása fiziológiás oldatokból
• Az előkészítő műveletek bonyolultsága miatt nehéz feladat.
• A leggyakoribb probléma a zavaró anyagok eltávolítása.
− A

legtöbb esetben ezek kisebb-nagyobb molekulatömegű
fehérjék, esetenként nagy koncentrációban jelen lévő ásványi
anyagok.
− A fehérjéktől különböző fehérjekicsapó szerekkel lehet
megszabadulnunk.
− Az ásványi anyagokat csapadék formájában, dialízissel vagy

ultraszűréssel lehet a mintából eltávolítani.

• Mind a fehérjék, mind az ásványi anyagok csapadék
formában való eltávolításakor potenciális veszélyforrás,
hogy a szabad aminosavak egy része adszorbeálódhat a
csapadék felületén, ami ronthatja a meghatározás
pontosságát.

•A fehérjealkotó aminosavak mellett jelen lévő egyéb
ninhidrin-pozitív csúcsok nehézzé teszik a
beazonosítást.
•Speciális probléma a savas és a hidroxi-aminosavak
mellett az aszparagin és a glutamin szelektív
elválasztása.
•A szelektív elválasztást általában elősegíti:
− ha az eluálást alacsonyabb hőmérséklettől indítjuk,
− ha a savas aminosavakat eluáló puffer pH-ját csökkentjük,
− ha a puffer átfolyási sebességét csökkentjük,
− ha a bázikus aminosavak kromatografálásához kisebb pH-

jú puffert és hosszabb gyantaoszlopot alkalmazunk,
− ha Na-pufferek helyett Li-puffereket használunk.

Li-pufferes eljárás
• A Na-pufferekről Li-pufferekre való átállás:
− A Na-formában lévő gyantát 6 M salétromsavval mossuk.
− 0,3 M Li-hidroxiddal Li formába hozzuk.
− Elvégezzük az ekvilibrálást az első Li-pufferrel.

• Meghatározás menete:
− A minta oldására és oszlopra vitelére célszerű pH=2,2, 0,3 M

Li-citrát puffert használni.
− Az eluálás pH=2,80, 0,3 M Li-citrát pufferrel kezdődik 39 °C-

on.
− 70 perc múlva pH=4,10, 1,2 M Li-citrát pufferrel folytatódik

60 °C-on.
− Ezzel a pufferrendszerrel az eluálás 450 percig tart, és

mintegy 100 ninhidrin-pozitív vegyületet lehet azonosítani,
illetve meghatározni.

Fiziológiás oldat szabad aminosavainak
meghatározása lítium pufferek alkalmazásával

A módszerrel meghatározható komponensek
1. ciszteinsav
2. Taurin
3. Foszfoszerin
4. Karbamid
5. Aszparaginsav
6. Hidroxiprolin
7. Treonin
8. Szerin
9. Aszparagin
10.Glutaminsav
11.Glutamin
12.-amino-adipinsav
13.Prolin

14. Glicin
15. Alanin
16. Citrullin
17. -amino-vajsav
18. Valin
19. Cisztin
20. Metionin
21. Cisztation
22. Izoleucin
23. Leucin
24. Tirozin
25. Fenilalanin
26. -alanin

27. -amino-izovajsav
28. -amino-vajsav
29. Klórfenilalanin
(belső standard)
30. Etanolamin
31. Ammónia
32. Ornitin
33. Lizin
34. Hisztidin
35. 1-metil-hisztidin
36. 3-metil-hisztidin
37. arginin.

Az aminosav-összetétel
meghatározása nagyhatékonyságú
folyadékkromatográfiával

• A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiánál az álló
fázis valamilyen nagy viszkozitású folyadék vagy nagy
felületű anyag.
• Ezt általában rozsdamentes acélcsőbe préselik,
amelyen keresztül az oldószert pumpa segítségével,
nagy nyomáson áramoltatják.
• Amennyiben az eluens kevésbé poláros, mint az
állófázis, normál fázisú kromatográfiáról, amennyiben
az eluens polárosabb mint az állófázis, fordított fázisú
kromatográfiáról beszélünk.
• Az eluens folyamatosan áramlik keresztül az oszlopon.
• Az egyes komponensek eltérő sebességgel haladnak
keresztül az oszlopon, és optimális esetben egymástól
jól elkülönülve jelennek meg a HPLC oszlop végén.

• Az oszlop végén a komponensek
módszerekkel detektálhatók.

különböző

• A detektor lehet:
− látható vagy ultraibolya fotométer,
− fluoreszcenciás,
− elektrokémiai,
− törésmutató mérőműszer.

• A detektort mindig a szétválasztandó komponensek
tulajdonságai alapján választják meg.

• Az aminosavak meghatározhatók nagyhatékonyságú
folyadékkromatográfiával, oszlop előtti származékképzéssel.
• Származékképzésre az o-ftálaldehidet, a fluorenil-metilkloroformátot és a fenil-izotiocianátot használják a
legszélesebb körben.
• Detektálásra leginkább a fluoreszcens detektort
használják, amelynek érzékenysége jobb, mint a
látható, illetve UV-tartományban mérő detektoroké.

Származékképzés OPA / ME eleggyel

Az aminosavak szétválasztása oszlop előtti származékképzés után HPLC-vel

• Ha a származékképző reagens egy királis szénatomot is
tartalmaz, akkor lehetőség van a D- és az L-aminosavenantiomerek szétválasztására és meghatározására.
• Leggyakrabban
az
1-(9-fluorenil)-etil-kloroformátot
(FLEC) és az orto-ftálaldehidet, valamint a 2,3,4,6tetra-O-acetil-1-tio--D-glükopiranozidot (OPA/TATG)
használják ilyen célra.
• Ez azért fontos, mert a különböző technológiai
beavatkozások (magas hőmérséklet, lúgos kezelés,
detoxikáció) hatására az L-aminosavak egy része
átalakulhat D-aminosavvá.
• Ezeket az ember és a legtöbb állat nem tudja
hasznosítani, sőt káros hatásait is kimutatták az élő
szervezetre.

Származékképzés OPA /TATG eleggyel
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Az aminosav-enantiomerek szétválasztása OPA/TATG származékképzés után

A kis mennyiségű D-aminosavak meghatározása a nagy mennyiségben jelen
lévő L-aminosavak mellett

Származékképzés FLEC reagenssel
1-(9-fluorenil)etil-kloroformát
(FLEC)
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Az aminosavak (+)FLEC-kel képzett származékainak szétválasztása

Az aminosav-összetétel
meghatározása fotometriásan

A metionintartalom meghatározása
• A platinacsoport fémei színes komplex jodidokat
képeznek.
• Szerves szulfidokkal vagy merkapto-vegyületekkel
(metionin és cisztein) elszíntelenednek, a kéntartalmú
vegyületnek, mint ligandumnak, a platinával képzett
komplexei révén.
K2[PtI6] + 4 CH3-S-R + 4 HCl  [Pt(CH3-S-R)4]Cl2 + 2 KCl + 4 HI + I2

• A színes reagensoldat a metionintartalommal arányosan
színtelenedik el.
• A cisztein befolyása kisebb a platina-jodid komplexre,
mint a metioniné.
• A cisztein a feleslegben adott formaldehiddel leköthető,
így zavaró hatása kiküszöbölhető.

• A meghatározás menete:
− A hidrolizátum pH-ját 4 M NaOH-dal pH = 810 körüli értékre

állítjuk be,
− Desztillált vízzel 25 cm3-es mérőlombikba mossuk, szűrjük.
− Az oldatból 1 cm3-t csiszolt dugós kémcsőbe pipettázunk és

0,33 cm3 maszkírozó oldatot (50 cm3 40%-os
formaldehid-oldatot borátpufferrel 200 cm3-re egészítünk
ki) mérünk hozzá.
− 1 cm3 2 : 1 hígítású HCl oldatot és 2 cm3 reagenst (15 cm3

0,1% hexaklór-platinasav oldathoz 15 cm3 3%-os káliumjodid-oldatot adunk, és az elegyet desztillált vízzel 200
cm3-re töltjük fel) adunk a mintához (M).
− Vakmintát is készítünk, ahol a reagens helyett 2 cm3

desztillált vizet adunk az elegyhez (MV).

− A "kiindulási" szín meghatározásához a minta helyett

borátpuffert mérünk be (A).
− 10 perc elteltével mind a három oldat fényelnyelését egy

órán belül 490 nm-en mérjük borátpuffer vakkal szemben.
− A kiértékeléshez kalibrációs görbét készítünk 10, 20, 30, 40

és 50 g metionin/cm3 töménységű oldatokkal.
−A

különböző töménységű metioninoldatok színtelenítő
hatását a "kiindulási" szín és az egyes standardpontok
abszorbancia-különbségeként ábrázoljuk a metioninkoncentráció függvényében.

− A "kiindulási" szín és a minta vakértékével csökkentett

vizsgált
oldat
abszorbancia-különbségéből
[EA(EMEMV)]
a
kalibrációs
görbe
segítségével
határozzuk meg a mintaoldat metioninkoncentrációját.

A cisztintartalom meghatározása
• A cisztintartalom meghatározása IEC-vel:
− A

módszer alkalmas élelmiszerek cisztintartalmának
meghatározására.

− A

kéntartalmú aminosavak rendkívül hajlamosak az
oxidációra.

− Az

analízis közben fellépő veszteség elkerülése
érdekében célszerű a kéntartalmú aminosavakat oxidált
formában (ciszteinsav) formában meghatározni.

− A fehérje hidrolízise előtt perhangyasavas oxidációval a

cisztint és a ciszteint ciszteinsavvá alakítjuk át, majd a
ciszteinsavat
ioncserés
oszlopkromatográfiával
aminosav-analizátorral határozzuk meg.

− A ciszteinsav meghatározását egy olyan mintaadagolóval

ellátott bármely aminosav-analizátorral elvégezhetjük,
amelynél lehetséges az áramlási paraméterek lényeges
megváltoztatása nélkül egymás után több mintát juttatni
az ioncserélő oszlopra.
− 1

minta ciszteinsav-tartalmának meghatározásakor a
ciszteinsav és az aszparaginsav között egy olyan üres
területet kapunk a kromatogramon, ahova még az
áramlási paraméterek figyelembevételével további 35
minta ciszteinsavának csúcsa beférne.

− 23 percenként öt különböző, perhangyasavval oxidált

mintát juttatunk az ioncserélő oszlopra.
− Az 5. minta ciszteinsav csúcsának megjelenése után az

analízist
megszakítjuk,
az
ioncserélő
oszlopot
regeneráljuk, és folytatjuk a további minták analízisét.

Cisztintartalom meghatározása perhangyasavas oxidációval és gyorsított
betáplálással

• A cisztintartalom meghatározása fotometriásan:
− A módszer alkalmas élelmiszerek és élelmiszer-kiegészítők

cisztintartalmának meghatározására.
− Hidrolizált

mintából a cisztint ditioeritrittel (eritro-2’,3dihidroxi-1’,4-ditiolbután; DTE) vagy ditiotreittel (treo-2’,3dihidroxi-1’,4-ditiolbután; TDD) ciszteinné redukáljuk.

− A felesleges redukálószert nátrium-arzenittel megkötjük.
− A keletkezett ciszteint 5’,5-ditio-bis-(2-nitro-benzoesav)-val

(DTBNB) reagáltatjuk, a keletkezett sárga színű 3merkapto-6-nitro-benzoesav mennyiségét 460 nm-en
spektrofotometriásan határozzuk meg.
− A módszer specifikus, más aminosavak nem zavarják.

A reakció mechanizmusa

R S H + O2N

S S

NO 2

CO O H
Cys

CO O H
DTBNB

O2N

SH + R

S S

CO O H
3-merkapto-6-nitro-benzoesav (sárga)

NO 2
CO O H

A vizsgálati eljárás:
− A hidrolizátumból 0,5 cm3-t csiszoltdugós kémcsőbe
pipettázunk, és 1,4 cm3 0,05%-os DTE-oldatot adunk
hozzá.
− A cisztin redukciójának ideje 10 perc.
− A redukálószer feleslegét 4 cm3 0,8%-os Na-arzenittel

kötjük meg.
− A redukálószer megkötését követően a reakcióelegyhez

hozzáadunk 1,5 cm3 reagenst.
− A sárga színű oldat fényelnyelését 460 nm-en mérjük.
− Vakoldatot is készítünk, ahol a reagens helyett 1,5 cm3

desztillált vizet adunk a reakcióelegyhez.
− A vakmintára kapott értékkel minden esetben csökkentjük a

minta abszorbanciáját.

A triptofántartalom meghatározása
• A

triptofán
indolcsoportja
savas
hidrolízisnél
(különösen
nagy
szénhidráttartalmú
minták
esetében) kvantitatíve elbomlik.

• A triptofán meghatározása során lúgos hidrolízist kell
alkalmazni.
• A lúgos hidrolízis történhet bárium- vagy nátriumhidroxiddal.
• A meghatározásra mind az IEC, mind a para-dimetilamino-benzaldehiddel és nátrium-nitrittel képzett kék
színű termék koncentrációjának spektrofotometriás
meghatározása 590 nm-en alkalmas.

• Lúgos hidrolízis NaOH-dal:
− a 10 cm3-es ampullába a nyersfehérje-tartalomtól függően

50100 mg-ot mérünk be a mintából.
− 5 cm3 5 M NaOH-oldatot adunk hozzá, üvegkapillárison

keresztül 35 percen át nitrogéngázt vezetünk az
ampullába, leforrasztjuk.
− Szárítószekrényben a mintát 110 (2) °C-on 24 órán át

hidrolizáljuk.
− Lehűlés után az ampulla tartalmát pH = 4,25 nártium-citrát

pufferrel 25 cm3-es mérőlombikba mossuk.
− A minta pH-ját tömény sósavval pH = 4-re állítjuk be, majd

citrátpufferrel jelig töltjük.

• Lúgos hidrolízis Ba(OH)2-dal:
− A mintából 10100 mg-ot mérünk be a nyersfehérje-

tartalom függvényében.
− 10 mg fehérjéhez 1,26 g Ba(OH)2-t és 1,45 cm3 desztillált

vizet mérünk hozzá.
− Üvegkapillárison

keresztül 23 percig
vezetünk az ampullába, leforrasztjuk.

nitrogéngázt

− A mintát szárítószekrényben 110 (2) °C-on 48 órán át

hidrolizáljuk.
− A hidrolizátumot 50 cm3-es Erlenmeyer-lombikba öntjük át,

az ampullát 3 x 2 cm3 forró desztillált vízzel átöblítjük.

− 1 csepp fenolftaleinindikátort adunk hozzá, és 6 M

sósavval közömbösítjük.
−A

bemért Ba(OH)2-től függően 510 g vízmentes
nátrium-szulfátot adunk a közömbösített oldathoz.

− A kivált BaSO4 csapadékot szűrjük vagy centrifugáljuk.
− A csapadékot desztillált vízzel átmossuk, az egyesített

vizes fázisokat liofilizáljuk.
− A liofilizálás után kapott bepárlási maradékot pH = 4,25-

ös nátrium-citrát pufferben feloldjuk.

• A triptofántartalom
analizátoron

mérése

IEC-vel aminosav-

− Az elválasztás elve és körülményei megegyeznek az

aminosav-analízisnél leírtakkal, a különbségek:


15 cm3-es rövid ioncserélő oszlopot használunk,



az oszlop hőmérséklete 5560 °C,



eluensként a legmagasabb pH-jú és molaritású nátriumcitrát puffert használjuk.

− Az eredményt két, párhuzamos mérés átlagában, a

minta tömeg%-ában adjuk meg.

Trp meghatározás rövid oszlopon IEC-vel

Trp

17’40”

800

-100
0,00

idő

28,00

•A

triptofántartalom mérése fotometriásan
dimetil-amino-benzaldehiddel

para-

− A hidrolizátumból 510 mg fehérjének megfelelő anyagot

mérünk be egy 20 cm3 csiszoltdugós kémcsőbe.
− 10 cm3-re egészítjük ki kénsavas reagenssel (0,3 g para-

dimetil-amino-benzaldehid 100 cm3 tömény kénsavban).
− A kémcsövet sötét helyen, szobahőmérsékleten, 16 órán át

állni hagyjuk.
− 0,1 cm3 0,045%-os nátrium-nitrit-oldatot adunk hozzá,

összerázzuk és 30 percre sötét helyre tesszük.
− Ismételt összerázás után a kék színű oldat fényelnyelését

590 nm-en mérjük.
− A vakpróba a leírtak szerint készül para-dimetil-amino-

benzaldehid nélkül.

A hasznosítható lizintartalom meghatározása
• Ioncserés oszlopkromatográfiás módszerrel:
− Megfelelő körülmények között 2,4-dinitro-1-fluor-benzollal

reagáltatjuk a minta fehérjéjében lévő lizint (dinitro-fenil-amino-lizin származék képződik).
− A DNFB-lal csak szabad -aminocsoporttal rendelkező

lizin reagál.
− E származék a savas hidrolízis során nem bomlik le,

aminosav-analizátorral meghatározható.
− Az élelmiszerek és takarmánykeverékek összeállításánál

mindig a hasznosítható lizintartalommal kell számolni.
− Az -aminocsoportján blokkolt lizin sem emberi, sem az

állati szervezetben nem hasznosul.

• Meghatározás festékkötéses módszerrel:
− A lizintartalom azon mennyiségét kell meghatározni, amely

képes szabad aminocsoportja segítségével a festék
megkötésére.
− A megkötött festék mennyisége egyenesen arányos a

szabad aminocsoportok számával,
hasznosítható lizintartalommal.

ez
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A vizsgálat:
− A mintához Na-acetátot, ecetsavat és festékoldatot adunk,

majd 1 órán keresztül rázógépben rázatjuk.
− Az A vizsgálat során mindhárom bázikus aminosav megköti

a festék molekulát.

A bázikus aminosavak oldalláncainak festékkötése
„A” vizsgálat
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festék

SO 3

-

N

C H2
NH

His
(imidazol csop.)
H2N

C NH

(C H2 )3

HN
Arg
(guanidin csop.)

f
e
h
é
r
j
e

B vizsgálat:
− A

mintához Na-acetátot, ecetsavanhidridet adunk,
rázatjuk, hozzáadjuk a festékoldatot majd ismételt
rázatás következik.

− Az

ecetsavanhidrid
aminocsoportját.

blokkolja

a

lizin

szabad

-

− A meg nem kötött festékoldat koncentrációját mindkét

esetben 475 nm hullámhossznál spektrofotométeren
mérjük.
− A festékmegkötő lizintartalmat megkapjuk az A és B

vizsgálat különbségéből.

A bázikus aminosavak oldalláncainak festékkötése
„B” vizsgálat
HO
N N

CH3−C
H2−NH
N (−(CH
CH2)24)4 −
║

Acid orange 12
festék

SO 3

-

O Lys
( -NH
Lys
blokkolt
2 csop.)
ε-aminocsoporttal

N

C H2
NH

His
(imidazol csop.)
H2N

C NH

(C H2 )3

HN
Arg
(guanidin csop.)

f
e
h
é
r
j
e

