3. ÉLELMISZEREK
ÖSSZETÉTELÉNEK
MEGHATÁROZÁSA IV.
A provitaminok és a vitaminok
meghatározása

• Élelmiszerek
provitaminjainak
és
vitaminjainak
meghatározása a többi komponenshez viszonyítva
relatíve összetett analitikai feladat, mert:
− koncentrációjuk kicsi a többi komponenshez képest,
− a legtöbb vitamin érzékeny az oxidációra és néhány még

a fényre is.

• Csak kíméletes analitikai műveletekkel lehet analizálni.
• A vitaminok kémiai összetételüket tekintve sokfélék,
meghatározásukra általános eljárást nem lehet
kidolgozni, csak egyedi analitikai műveletekkel lehet
őket elemezni.

• Meghatározásuk legtöbbször különböző előkészítési
műveleteket is igényel.
− A

legtöbb esetben a meghatározás előtt a zavaró
anyagokat el kell távolítani, a vitaminokat extrakcióval ki
kell vonni.

− A kötött formában lévőket kötéseikből fel kell szabadítani,

majd ezután következhet
mennyiségi meghatározás.
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− A zsíroldható vitaminok kivonását szerves oldószeres

extrakcióval végezzük, a vízoldható vitaminokat pedig
vízzel vagy pufferoldattal nyerjük ki a vizsgálandó
anyagból.
− A kivonás után az extraktumot általában kromatográfiás

módszerrel tisztítjuk, majd tisztítás után alkalmazhatjuk
a klasszikus analitikai módszereket, fotometriás és
kolorimetriás, spektrofotometriás, fluorimetriás és főként
kromatográfiás eljárásokat.

A karotin- és a xantofilltartalom meghatározása
• A módszer alkalmas légszáraz zöld, vagy légszárazra
szárított friss zöldnövények karotin- és xantofilltartalmának meghatározására.
• A légszáraz zöld vagy szárított mintákat hexán és
aceton vagy petroléter és aceton elegyével
szobahőmérsékleten nitrogénáram alatt extraháljuk.
• Az extraktumot metanolos KOH-oldattal kezeljük.
• A bepárolt extraktum maradékát petroléterben feloldjuk,
és alumínium-oxid oszlopon kromatografáljuk.
• Az
eluátum
karotinilletve
spektrofotometriásan mérjük.

xantofilltartalmát

• Extrakció:
− Az

extrahálás során a mintából, annak várható
karotintartalmától függően 13 grammot mérünk be, és
csiszoltdugós edényben 30 cm3 n-hexán és aceton 7:3
térfogatarányú elegyét adjuk hozzá.

− N2 befúvásával a levegőt az üvegedényből elűzzük, az

edényt bedugjuk és 1 éjszakán át sötétben állni hagyjuk.
− Kromatografálás előtt 1 órával hozzáadunk 2 cm3 40%-os

metanolos KOH-oldatot, és 30 percig sötétben állni
hagyjuk.
− Hozzáadunk 2 cm3 vizet, összerázzuk, és hagyjuk, hogy a

csapadék leülepedjen, majd még 70 cm3 hexánt vagy
petrolétert adunk hozzá, elegyítjük és megvárjuk, míg a
csapadék ismét leülepszik.

− A felső tiszta fázisból a várható karotintartalomtól függő

mennyiséget egy csiszolatos gömblombikba kimérünk,
majd rotációs gyorsbepárlón 50 C-on bepároljuk.
− A bepárlási maradékot 20 cm3 petroléterben feloldjuk.

• Kromatografálás:
− A petroléterben szuszpendált Al2O3-ból 15 cm magas

oszlopot készítünk.
− Az oszlop elkészülte után mindig legyen oldószer az

adszorbens felett.
− Az Al2O3 tetejére 2 cm vastagon vízmentes Na2SO4-ot

rétegzünk, és ennek a tetejére visszük fel az előzőek
szerint elkészített minta petroléteres oldatát.

−A

kromatografáló oszlopot vízsugár-vákuummal úgy
szívjuk meg, hogy az eluátum mennyisége másodpercenként 23 csepp legyen.

− Az eluálást addig folytatjuk, míg a lecsepegő eluátum már

színtelen nem lesz.
− A mérőlombikba gyűjtött eluátumot petroléterrel jelig töltjük

és összerázzuk.
− A karotinfrakció eltávolítása után egy másik mérőlombikba

gyűjtjük a xantofillt tartalmazó eluátumot, melyet az
oszlopra vitt etanollal oldunk le.
− A xantofill-frakció távozása után a lombikot etanollal jelig

töltjük, és összerázzuk.

UV-VIS spektrofotométer

Kromatografáló oszlopok

• Spektrofotometriás mérés:
− A petroléteres eluátum karotintartalmának mérésekor az

abszorbancia értéket 450 nm-es hullámhosszon, 1 cmes küvettában, petroléterhez hasonlítva mérjük le.
− A xantofilltartalom meghatározását is ugyanilyen körül-

mények között végezzük etanolhoz viszonyítva.
− A karotin- és a xantofilltartalom számításánál figyelembe

kell venni:
 az eluátum abszorbanciáját,
 az eluátum térfogatát,
 a meghatározáshoz bemért minta tömegét,
 a -karotin, ill. a xantofill 1%-os petroléteres, ill. etanolos

oldatának 1 cm-es küvettában, 450 nm-en mért
elméleti abszorbanciaértékét.

Zsíroldható vitaminok
meghatározása

Az A-vitamin-tartalom meghatározása
• A

módszer alkalmas élelmiszerek
tartalmának meghatározására.

A-vitamin-

• Az eljárás során a megfelelően előkészített mintát
lúgos közegben hidrolizáljuk, a felszabadult retinolt
pedig petroléterrel extraháljuk.
• Az extraktumot bepároljuk, metanolban feloldjuk, a
retinoltartalmat pedig HPLC-vel, fordított fázisú
oszlopon,
UV
detektálással,
325
nm
hullámhosszon határozzuk meg.

• A minta hidrolízis:
− Az A-vitamin-tartalomtól függően 515 g mintát Erlenmeyer−

−
−
−

−

lombikba mérünk.
Hozzáadunk 50 cm3 etil-alkoholt, 2 cm3 3%-os Na2SO3oldatot, 2 cm3 10%-os aszkorbinsav-oldatot és 1 cm3
0,1%-os metanolban oldott BHT-t, végül 10 cm3 60%-os
KOH-oldatot.
A lombikot 30 percre nitrogénáram mellett 70 C-os
hőmérsékletű vízfürdőbe merítjük.
A melegítés után a hűtőt etil-alkohollal leöblítjük, és a
lombikot vízcsap alatt szobahőmérsékletűre lehűtjük.
A hidrolizátumot 50 cm3 vízzel, majd etil-alkohollal az
oldhatatlan részekkel együtt 200 cm3-es mérőlombikba
mossuk, majd etil-alkohollal jelig töltjük.
A bedugaszolt mérőlombikot többszöri átforgatással
elegyítjük, majd sötétben 15 percig ülepedni hagyjuk.

• Extrakció:
50 cm3 10%-os NaCl-oldatot és 50 cm3
petrolétert mérünk.

− Rázótölcsérbe

− A mérőlombikban lévő felülúszóból ehhez pipettázunk hozzá

az A-vitamin-tartalom függvényében 10100 cm3-t.
− A rázótölcsért bedugaszoljuk, 1 percig intenzíven rázzuk, majd

a fázisok szétválása után az alsó fázist egy 400 cm3-es
főzőpohárba engedjük le.
− A felső fázist Erlenmeyer-lombikba töltjük, és sötét helyre

tesszük.
− Az alsó fázis kirázását még kétszer 50-50 cm3 petroléterrel

megismételjük.
− Az egyesített petroléteres fázisokat 10 g vízmentes Na2SO4-

tal víztelenítjük.
− A petrolétert max. 40 C-os hőmérsékleten bepároljuk úgy,

hogy az extraktum térfogata kb. 5 cm3-re csökkenjen.

• Az extraktum feldolgozása:
− A petroléteres extraktumhoz 5 cm3 metanolt adunk és a

rotációs bepárlón térfogatát 2 cm3-re csökkentjük.
− A maradékot 2 cm átmérőjű G4-es üvegszűrőn keresztül

vákuumszűrő segítségével,
kémcsőbe szűrjük.

10

cm3-es

kalibrált

− A gömblombikot a szűrőn át metanollal a kémcsőbe

mossuk, és a kémcső térfogatát 10 cm3-re állítjuk be.
− Az így nyert oldat 1 hétig alkalmas az A-vitamin-tartalom

meghatározására.

• HPLC analízis:
− Az előkészített oldat 20 l-ét injektáljuk a HPLC-be.
− Az elválasztást 25 cm hosszú, 710 m szemcsenagyságú,

C18 típusú fordított fázisú oszloppal végezzük.
− A retinolcsúcsot annak retenciós ideje alapján azonosítjuk.
−A

mennyiségi meghatározáshoz egy retinil-acetát
alapoldatot használunk, amely izopropil-alkoholban oldva
tartalmazza az A-vitamint.

− A retinil-acetát mérőoldatot a mintával teljesen megegyező

módon készítjük elő az A-vitamin meghatározásához.
− Az így előkészített standardoldatból a mintához hasonlóan

20 l-t injektálunk a HPLC analitikai oszlopára, és ezt
követően a standard és a minta csúcs alatti területének
összehasonlítása után a minta A-vitamin-tartalma
számolható.
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A D3-vitamin meghatározása
• A módszer alkalmas vitamin-alapanyagok, panelek és
premixek D3-vitamin-tartalmának meghatározására.
• A módszer szerint a mintát metanollal extraháljuk.
• A kapott metanolos oldatból szűrés vagy centrifugálás
után 50 l-t injektálunk a HPLC készülékbe.
• Az abszorbanciát 265 nm-nél mérjük.

• Meghatározás menete:
− A mintából a vitamintartalom függvényében 110 grammot
mérünk be 100 cm3-es Erlenmeyer-lombikba.
− Hozzáteszünk 50 cm3 metanolt és a gondosan lezárt
lombikot ultrahang fürdőbe helyezzük 2 x 10 percre.
− Az ultrahangozás után az oldatot vákuumban szűrjük vagy
centrifugáljuk, a tiszta oldatot vákuumban 34 cm3-re
bepároljuk, majd eluenssel (metanol–acetinitril 1:4)
6 cm3-re egészítjük ki.
− A meghatározást 250 x 4,6 mm-es ODS HIP-5
kromatográfiás oszlopon végezzük.
− A D3-vitamin csúcsát 1011 perc retenciós idő után 265 nmen detektáljuk.
− 1,25 μg/cm3, 2,5 μg/cm3 és 5,00 μg/cm3 koncentrációjú Dvitamin-tartalmú standardoldatok segítségével hitelesítőgörbét veszünk fel.
− A hitelesítőgörbe segítségével a minta ismeretlen D3-vitamintartalma meghatározható.

D3-vitamin kalibrációja
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E-vitamin (-tokoferol) meghatározása
• A módszer alkalmas vitaminalapanyagok, panelek és
premixek E-vitamin-tartalmának meghatározására.
• Élelmiszerek
E-vitamin-tartalma
a
természetes
tokoferoltartalom, valamint a természetes és hozzáadott
tokoferol-acetát hidrolíziséből származó -tokoferol
összege.
• A

megfelelően előkészített mintát lúgos közegben
hidrolizáljuk, a hidrolízis végén az elegyet sósavval
megsavanyítjuk.

• A felszabadult -tokoferolt petroléterrel extraháljuk, az
extraktumot bepároljuk és metanolban feloldjuk.
• Az -tokoferol-tartalmat HPLC-vel, fordított fázisú oszlopon,
UV detektálással, 292 nm hullámhosszon határozzuk
meg.

A zsíroldható vitaminok szimultán meghatározása
• A zsíroldható vitaminok a megfelelően megválasztott
kromatográfiás körülmények között egy lépésben is
szétválaszthatók, illetve meghatározhatók.
• A szétválasztás körülményei az alábbiak:
− Oszlop: 150 x 4 mm GRA-SIL 120 ODS-5 ST 5 m,
− acetonitril mozgó fázis 0,8 cm3/perc áramlási sebességgel,
− 7 MPa nyomás, 30 °C hőmérséklet,
− UV-detektálás 280 nm-en.

A zsíroldható vitaminok szétválasztása HPLC-vel
1. menadion (K3-vitamin),
2. retinol (A-vitamin),
3. retinol-acetát,
4. menaquinon (K2-vitamin),
5. -tokoferol,
6. ergo-kalciferol (D2-vitamin),
7. kole-kalciferol (D3-vitamin),
8. -tokoferol (E-vitamin),
9. tokoferol-acetát,
10. fillo-quinon (K1-vitamin).

A vízoldható vitaminok
meghatározása

A B1-vitamin- (tiamin-)tartalom meghatározása
• A
•

•
•
•

módszer alkalmas dúsított élelmiszerekben a
hozzáadott B1-vitamin meghatározására.
A módszer szerint a mintát hidegen zsírtalanítjuk,
Selecton B2 jelenlétében híg sósavval, majd
koncentrált sósavval kezeljük.
Nitrogénatmoszférában, 8090 C-os vízfürdőn, fény
kizárása mellett oldjuk.
Hígítás és szűrés után lúgos közegben tiokrommá
oxidáljuk.
A meghatározást HPLC-vel, spektrofluorimetriás
detektálással, a mintával azonos módon elkészített
tiamin-klorid-hidroklorid standardoldathoz viszonyítva
végezzük.

• A minta zsírtalanítása:
− A várható B1-vitamin-tartalomtól függően 2,510 g mintát

mérünk be egy 250 cm3-es Erlenmeyer-lombikba.
− 100 cm3 0,1 mólos sósavval szuszpendáljuk, majd még

1 cm3 tömény sósavat adunk hozzá.
− Amennyiben a minta zsírtartalma magas, úgy a mintát

egy tölcséren lévő szűrőpapírra tesszük, és több
részletben kb. 100 cm3 n-hexánnal vagy petroléterrel
átmossuk, és száradni hagyjuk.
− Ezt

követően 8090 C-os vízfürdőn,
hűtéssel, fénytől védve 30 percig oldjuk.

visszafolyós

− Az oldás után lehűtjük, szűrés nélkül 200 cm3-es

mérőlombikba visszük, jelig töltjük,
összerázzuk, majd ülepedni hagyjuk.

alaposan

• Oxidáció:
− Az oldat tisztáját 250 cm3-re hígítjuk, összerázzuk és

szűrjük.
− A

szűrlet 10 cm3-éhez oxidációs edényben 5 cm3
oxidálóoldatot adunk.

− Az oxidálóoldat 2%-os kálium-ferricianid és 30%-os NaOH-

oldat 1:1 arányú elegye.
− Ezt követően hozzáadunk 0,5 cm3 tömény foszforsavat és

lehűtjük.
− A mintaoldatból 20 cm3-t C18-as tisztítóoszlopon préselünk

keresztül, és az így megtisztított oldatból injektálunk
20 l-t a C18-as töltetű analitikai oszlopra.

• Elválasztás:
− A B1-vitamin oxidált származékát metanol : foszfát puffer

elegyével eluáljuk, majd fluoreszcenciás detektálással
320 nm-es extinkciós és 424 nm-es emissziós
hullámhossznál határozzuk meg a B1-vitamin
mennyiségét.
− A kalibráció során az oxidációs edénybe tiamin-klorid-

hidrokloridot tartalmazó standardoldatot mérünk, és a
mintához hasonlóan oxidáljuk, tisztítjuk és kromatografáljuk őket.

B1-vitamin kalibrációja
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A nikotinsavamid meghatározása
• A módszer alkalmas az élelmiszerekhez hozzáadott
nikotinsavamid-tartalom meghatározására.
• Az eljárás során a mintát metanol : foszfát puffer
eleggyel extraháljuk.
• Az extraktum szűrése és centrifugálása után a
nikotinsavamid-tartalmat folyadékkromatográfiásan
határozzuk meg ionpárképzéssel.
• A detektálást 254 nm-en UV-detektorral végezzük.

• Meghatározás menete:
− A
−
−
−

−
−
−

−

nikotinsavamid-tartalmától függően 15 g mintát
alufóliával bevont Erlenmeyer-lombikba mérünk be.
Hozzáadunk 100 cm3 extrahálószert (15 cm3 metil-alkohol
és 85 cm3 1%-os foszfátpuffer elegye).
Az extrakciót 3 x 5 perces ultrahangozással végezzük.
Az extrahálás után a mintát leszűrjük, és egy
centrifugacsőbe
10
cm3-t
pipettázunk
belőle,
centrifugáljuk, szükség esetén hígítjuk.
Az előkészített anyagból 50 l-t injektálunk a HPLC-be.
Az elválasztást 25 cm hosszú, fordított fázisú, C18 típusú
oszlopon végezzük.
A mozgófázis 1 litere 1 g n-heptánszulfonsav-nátriumot,
125 cm3 metil-alkoholt és 875 cm3 1%-os foszfátpuffert
tartalmaz.
A nikotinsavamid csúcsot 254 nm-en detektáljuk.

A C-vitamin-tartalom
meghatározása

Meghatározás 2,6-diklór-fenol-indofenolos
titrimetriával

• A módszer szerint az aszkorbinsavat a mintából
oxálsavoldattal vagy metafoszforsav – ecetsav
elegyével extraháljuk.
• Ezt követően 2,6-diklór-fenol-indofenol színezékoldattal lazacrózsaszínig titráljuk.

• Meghatározás menete:
− A C-vitamin-tartalom függvényében a mintából 10100 g-ot

mérünk be, és 15-szörös mennyiségű 2%-os oxálsavoldattal vagy ecetsavas metafoszforsav-oldattal extraháljuk.
− Az oldatot leszűrjük, és annyira hígítjuk, hogy a szűrlet

aszkorbinsav-tartalma 0,11 mg/cm3 között legyen.
− Az így kapott oldatból kiveszünk annyi aliquot részt, hogy

abban az aszkorbinsav-tartalom 2 mg körül legyen, és
lazacrózsaszín színig titráljuk a 2,6-diklór-fenol-indofenolszínezékoldattal.
− A

titrálást megelőzően meghatározzuk a színezékoldat
hatóértékét aszkorbinsav standardoldatok segítségével, és
a hatóértéket az 1 cm3 színezékoldattal ekvivalens
aszkorbinsav mg-ban megadott mennyiségére fejezzük ki.

− A titrálást követően egy vakpróbát is készítünk, amelynek

során a titrálást úgy végezzük el, hogy az eljárás során a
minta helyett azonos térfogatú extrahálóoldatot használunk.

• Értékelés:
− Az eredmény számolásánál a vakpróbánál fogyott

színezékoldat térfogatát a minta titrálásához fogyott
színezékoldat térfogatából le kell vonni.

Aszkorbins av  tartalom mg/100 g)
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− Az eredményt a következő képlet szerint számoljuk:

 V1  m1
 100
mo

ahol: mo = a titráláshoz felhasznált aliquot rész tömege (g),
m1 = az 1 cm3 színezékoldattal ekvivalens aszkorbinsav
tömege (mg),
Vo = a titráláshoz fogyott színezékoldat térfogata (cm3),
V1 = a vakpróbára fogyott színezékoldat térfogata (cm3).

Meghatározás spektrofotometriás módszerrel
• A módszer szerint a mintából az aszkorbinsavat
oxálsavoldattal vagy metafoszforsav : ecetsav
elegyével extraháljuk.
• Az
aszkorbinsav
a
2,6-diklór-fenol-indofenol
színezéket kvantitative redukálja.
• A

feleslegben lévő színezékanyagot xilollal
extraháljuk, és az oldat abszorbanciáját 500 nmen, spektrofotometriásan meghatározzuk.

• Meghatározás menete:
− Az előzőekben ismertetett extrakciót úgy kell elvégezni,

−

−
−
−

−

hogy az oldat 0,050,5 mg aszkorbinsavat tartalmazzon
cm3-enként.
Ebből az oldatból 15 cm3-t centrifugacsőbe pipettázunk,
és a mintával megegyező térfogatú 4-es pH-jú nátriumacetát – ecetsav pufferoldatot adunk hozzá.
Majd feleslegben 2-6-diklór-fenol-indofenol-színezékoldatot
és 10 cm3 xilolt adunk hozzá.
A centrifugacsövet lezárjuk és erőteljesen 610 sec-ig
rázzuk.
A rétegek szétválásáig centrifugálunk, majd óvatosan
eltávolítjuk a felső xilolos réteget, és lemérjük a xilolos
fázis abszorbanciáját 500 nm-en.
Vakpróbaként a xilol abszorbanciáját határozzuk meg
ugyancsak 500 nm-en.
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• Értékelés:
− Centrifugacsövekbe mérjünk be annyi extrahálóoldatot és puffer-

Aszkorbins av - tartalom mg/100g)

o

)

(
V

(

oldatot, mint amennyit a mintaanalízisek során használtunk.
− Mérjünk be a csövekbe 0,2; 0,4; 0,6 ill. 0,8 cm3 színezékoldatot.
− Végezzük el a xilolos kirázást, határozzuk meg az
abszorbanciákat.
− Az aszkorbinsav-tartalmat mg/100 g termékben kifejezve a
következő képlettel számítjuk ki:
 V1  m1
100
mo

ahol: mo = a meghatározáshoz felhasznált aliquot részben lévő minta
tömege (g),
m1 = az 1 cm3 színezékoldattal ekvivalens aszkorbinsav tömege (mg),
Vo = a színezékoldat térfogata (cm3),
V1 = a színezékoldat felesleg térfogata a mért abszorbancia alapján
a kalibrációs görbéről leolvasva (cm3).

Meghatározás HPLC-vel
• A

módszer alkalmas élelmiszerek
tartalmának meghatározására.

C-vitamin-

• A homogén laboratóriumi mintát metanolfoszfát
puffer eleggyel extraháljuk.
• A

leszűrt
oldatot
nagyhatékonyságú
folyadékkromatográffal analizáljuk, elektrokémiai
detektálást alkalmazva.

• Meghatározás menete:
− A mintából 110 g anyagot mérünk be egy 250 cm3-es

−

−
−

−

Erlenmeyer-lombikba, és 50100 cm3 extrahálószerrel
extraháljuk.
Az extrahálószer 350 cm3 metanolból és 650 cm3
0,01 mólos KH2PO4-oldatból áll, melynek pH-ját 1 mólos
foszforsavval 3,0-ra állítjuk be.
A lombikot alufóliával bevonjuk; 30 perces rázatás után a
lombik tartalmát vákuumban leszűrjük.
A szilárd maradékot 5 cm3 extrahálószerrel mossuk, a
szűrlet térfogatát feljegyezzük, és a tiszta oldatból
2050 l-t injektálunk a HPLC készülékbe.
A kromatografálásra Spherisorb 5 ODS 250 x 4,6 mm-es
oszlopot használunk, a detektor ED 101 E elektrokémiai
detektor.

− Az eulens 350 cm3 metanolt, 650 cm3 0,01 mólos KH2PO4-

oldatot és 2 cm3 decilamint tartalmaz.

A tej aszkorbinsav-tartalmának meghatározása
• A módszer az aszkorbinsav oxidációján alapszik a 2,6diklór-fenol-indofenollal, 2,53,5 pH tartományban.
• Ebben a pH-tartományban a C-vitamin tartóssága a
tejszérumban jobb, mint kevésbé savas pH-nál.
• A titrálás során a reagens kék színe pirosba csap át.
• Meghatározás menete:
− 25 cm3 tejet 250 cm3-es Erlenmeyer-lombikba pipettázunk,
20 cm3 vizet, és 5 cm3 20%-os szulfo-szalicilsav oldatot
adunk hozzá.
− 5 perc állás után redős szűrőpapíron szűrjük, az első
zavaros cseppeket a szűrőre visszavisszük.
− A tiszta szűrletből kiveszünk 20 cm3-t egy fehér porcelán
tálba, hozzáadunk 0,4 cm3 pH = 2,8-ra beállított 50%-os
Na-acetát-oldatot, majd állandó keverés mellett
megtiráljuk.

• Értékelés:
− A tej C-vitamin-tartalmának kiszámítására, figyelembe véve,

(

hogy a titráláshoz felhasznált tejszérum 10 cm3 tejnek felel
meg, a következő képletet használjuk:
Tej aszkorbins av - tartalma

ahol:

mg/kg)

g  e  1000
10

g = a színezékoldat-felhasználás (cm3), 20 cm3 tejszérumra,
e

=

1 cm3 színezékoldatnak
mennyisége (mg).

megfelelő

aszkorbinsav

Vízoldható vitaminok meghatározása egy lépésben
• A vízoldható vitaminok a megfelelően megválasztott
folyadékkromatográfiás körülmények között HPLCvel egymástól szétválaszthatók.
• A meghatározás során CROM-SIL 120 ODS 5-ST,
5 m töltetű, 150 x 4 mm-es oszlopot használtunk.
• Az eluens 6,6-os pH-jú, 20 M koncentrációjú K3PO4oldat.
• Az áramlási sebesség 8 cm3/perc, a nyomás 9 MPa, a
hőmérséklet 30 °C, a detektálást pedig 254 nmen végezzük.

Vízoldható vitaminok meghatározása HPLC-vel

1. L-aszkorbinsav (C-vitamin),
2. nikotinsav,
3. piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin),
4. nikotinsavamid,
5. tiamin-hidroklorid (B1-vitamin),
6. folsav,
7. ciano-kobalamin (B12-vitamin),
8. riboflavin (B2-vitamin).

Az U-vitamin-tartalom meghatározása
• A

módszer alkalmas élelmiszerek, elsősorban
növényi anyagok sejtnedvei U-vitamin-tartalmának
meghatározására.

• Az U-vitamint tartalmazó anyagot 2,2 pH-jú
citrátpufferben végzett homogénezés után 12 órán
át, 45 C-on hűtőszekrényben tároljuk.
• A

homogenizátumot szűrjük és a szűrletből
meghatározzuk az U-vitamint (S-metil-metioninszulfonium-klorid, a továbbiakban SMM).

• A módszerrel az SMM elválasztható a többi szabad
aminosavtól, és mennyisége az ioncserés
oszlopkromatográfia
adta
pontossággal
meghatározható.

NH3

U-vitamin
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Az U-vitamin elválasztás a fehérjealkotó aminosavaktól
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• Meghatározás menete:
− A

friss növényi mintából 30 g-ot homogenizálóberendezésbe mérünk be, hozzáadunk 30 cm3 2,2 pH-jú
Na-citrát puffert.

− 5 percig intenzíven homogenizáljuk, majd további 12 óráig

hűtőszekrényben tároljuk.
− A rostos részeket szűréssel eltávolítjuk, a szűrőn maradt

anyagot 2 x 2 cm3 pufferrel átmossuk.
− A szűrletet lapos fenekű kristályosítócsészékbe öntjük, és

10 cm3-re besűrítjük.
− Az így kapott sűrítményből megfelelő hígítás után viszünk

fel a ioncserélő oszlopra.
− Az U-vitamin a bázikus aminosavak között, az alkalmazott

pufferrendszer függvényében a lizin előtt vagy után
jelenik meg a kromatogramon.

A karnitin meghatározása fotometriával
• Karnitin szerepe az élő szervezetben:
− Az emlősök szervezetében folyó zsírsavak -oxidációjában

jelentős szerepet játszik a karnitin.
− A

zsírsavak -oxidációja acetil-CoA egységekre a
mitokondriumok belsejében
történik, azonban
a
mitokondrium belső membránja nem átjárható a zsírsavak
és a CoA-észterek számára.

− A

zsírsavak bejuttatása a mitokondriumba a karnitin
segítségével történik.

• A zsírsavak bejuttatása a mitokondriumba:
− Átveszi a zsírsav CoA-észtereinek savkomponensét saját

hidroxil-csoportjára.
− A zsírsav CoA-észter acil-csoportja átkerül a karnitinre,

amely a belső mitokondriummembrán külső felén
helyezkedik el.
− Az így létrejött acil-karnitin bejut a mitokondriumba,

miközben egy szabad karnitinmolekula kikerül a
citoplazmába.
− A belső mitokondriummembrán belső felén egy szabad

CoA-SH felhasználásával újra létrejön az acil-CoA
észter, amely így be tud lépni a -oxidációs ciklusba.

• Az acetil-CoA és a karnitin reakciójának követése:
− Edman-féle 5,5'-ditio-bis-(2-nitro-benzoesav)-val (DTBNB)

történik.
− A felszabaduló CoA-SH szabad tiolcsoportja révén a

DTBNB-vel sárga színű termék keletkezése közben
reagál.
− Ennek abszorpciós maximuma 412 nm-nél van.
− A

termék koncentrációjának mérésével
mennyisége meghatározható.

a

karnitin

A mikotoxinok és
meghatározásuk

A mikotoxinok általános jellemzése
• A

mikotoxinok a mérgezőanyagok körébe tartozó
toxikus vegyületek.
• Nevük gombamérgeket jelent, mivel a mikotoxinokat az
élelmiszerekben előforduló káros mikroorganizmusok,
a penészgombák termelik.
• Rendkívüli jelentőséggel bírnak a mezőgazdasági és
élelmiszeripari termelés, a feldolgozás és tárolás, a
humán és az állategészségügy területén is.
• A mikotoxinokkal, mint potenciális rizikófaktorokkal
számolni kell, ezért rendkívül fontos a humán
megbetegedések, az állatmérgezések és az
elhullások
megelőzése
és
elhárítása,
illetve
csökkentése.

• Mikotoxinoknak nevezzük a penészgombák olyan
viszonylag
kis
molekulatömegű
másodlagos
anyagcseretermékeit, amelyek mérgező hatása
elérheti a legerősebb mérgekét.
• Mikotoxikózisok a magasabb rendű élőlényeknek a
mikotoxinok által okozott megbetegedései.
• A mikotoxinok LD50 értéke (a mikotoxin azon testtömeg
kg-ra kifejezett mennyiségét jelenti, amely egyetlen
kezelés esetén 21 napon belül a kísérleti állatok felét
elpusztítja) rendkívül alacsony, ezért a mikotoxinok a
mérgek legmérgezőbb csoportjába tartoznak.
• A mikotoxikózis nem tévesztendő össze a mikózissal,
amely a magasabb rendű élőlények mikroszkopikus
gombák által okozott megbetegedése, fertőzése.

A mikotoxinok képződésének feltételei
• A gombafajok toxintermelő képessége genetikailag
determinált, csak az ún. toxikogén gombák
termelnek mikotoxint.
• A gombák toxintermelése függ:
− a szubsztrátum sajátságaitól,
− a közeg nedvességtartalmától,
− a pH-tól,
− a hőmérséklettől,
− a környezet páratartalmától,
− a társmikroflórától.

− A

szubsztrátum
biztosítja
a
tápanyagot
a
gomba
elszaporodásához, és speciális anyagai révén közvetlenül is
hathat a gombák mikotoxin-szintézisére.

− A gombák szaporodásához és növekedéséhez 13% feletti

nedvességtartalom szükséges, de a toxintermeléshez
optimális nedvességtartalom ennél lényegesen nagyobb.
− A toxintermelés pH-optimuma az enyhén savas közegben van

(pH=6 körül), míg a gombanövekedés egy tágabb pHtartományban is lehetséges.
− A toxintermeléshez általában a 20 C körüli hőmérséklet az

optimális, míg a gombák szaporodása ennél lényegesen
alacsonyabb, és magasabb hőmérsékleten is végbemehet.
− Mind

a gombanövekedéshez, mind
szükséges a 80% feletti páratartalom.

a

toxinképződéshez

− A gomba elszaporodását és a toxinképződést befolyásolhatja a

társmikroflóra is, hisz ennek jelenléte elnyomhatja az adott
gomba szaporodását és toxintermelését.

A mikotoxinok fizikai, kémiai és biológiai sajátságai
•A

szerkezeti különbségek következtében jelentős
mértékű eltérések lehetnek a különböző vegyületcsoportba tartozó mikotoxinok között.

− Az F2-toxin pl. relatíve stabil a hővel szemben, a

levegőben, a látható és az UV-fényben és a különböző
oldószerekben.
− Az aflatoxinok ezekkel a hatásokkal szemben érzékenyek,

bomlékonyak.

• Kémiai sajátságok:
− stabilabbak gyengén savas közegben,
− lúgos közegben viszonylag könnyen bomlanak,
− érzékenyek az oxidáló- és redukálószerekkel szemben.

• Biológiai sajátságaik:
− Főbb károsító hatásaikat tekintve a mikotoxinok igen

sokfélék lehetnek.
− Aflatoxinok: májkárosító, daganatképző és teratogén
hatásúak.
− Zearalenon: ösztrogén hatású, ezért szaporodásbiológiai károkat is okozhat.
− Ismerünk fetotoxikus és mutagén hatású, ideg- és
vesekárosító, vér- és bőrkárosító, valamint vérzéseket
és szövetelhalást okozó mikotoxinokat is.

• Hazánkban heveny mikotoxikózissal nem, inkább csak
azok krónikus hatásával számolhatunk.
• A mikotoxinok felvétele történhet a szájon és a bőrön át,
valamint a levegőből.

• Magyarországon és Romániában az F2- és T2-toxin, a
dezoxinivalenol, az ochratoxin A, az alternariol és az
alternariol-monometiléter előfordulásával számolhatunk.
• Az alapanyagok közül főként a kukorica, valamint a búza
és a zab a fő szubsztrátjai a mikotoxin-termelő
gombáknak.
• Mikotoxinok képződhetnek a termelés, vagy még inkább
a tárolás során.
• A mikotoxinok képződésében fontos szerepet játszanak
az égövi sajátságok, és az időjárási viszonyok.
• Feltétlenül szükséges élelmiszerek mikotoxintartalmának
meghatározása, hisz emberi élelmezésre mikotoxintartalmú élelmiszer nem használható fel.

A mikotoxinok meghatározása kémiai módszerekkel
• Az átlagmintát szükség szerint maximum 50 C-on
kíméletesen szárítjuk, és a minta állagának megfelelően
elvégezzük a homogenizálást.
• Ezt követően a vizsgálandó mikotoxinokat szerves oldószerek
(etil-acetát, acetonitril, metanol, aceton) vagy szerves
oldószer – víz elegyek használatával kivonjuk.
• A nyers toxintartalmú extraktumot szerves folyadék – folyadék
extrakcióval, speciális szerves oldószer – lúgoldat extrakcióval, oszlop- és rétegkromatográfiával, ill. ezen eljárások
kombinációjával tisztítani kell.
• A kimutatások és meghatározások standard mikotoxinok
felhasználásával, rétegkromatográfiával vizuálisan, ill.
denzitometriás értékelés alkalmazásával, GC és LC
módszerekkel, továbbá UV- és IR spektrofotometriás, NMR
spektroszkópiás és tömegspektrometriás technikákkal,
valamint ezek kombinációjával végezhető.

Az F2-toxin-tartalom
vizsgálata

Mintaelőkészítés VRK és GC analízishez
• A mintából 20 g-ot Soxhlet-készülékben etil-acetáttal nyolc
órán át extrahálunk, majd az extraktumot rotációs
gyorsbepárlóval bepároljuk.
• A maradékot 50 cm3 hexánban feloldjuk, és 50, majd 25 cm3
acetonitrillel kirázzuk.
• Az acetonitriles fázisokat bepároljuk, a maradékot 25 cm3
kloroformmal vesszük fel.
• Ezt kétszer 10 cm3, 0,2 mólos sósavoldat és 1 mólos NaOHoldat 1:10 arányú keverékével óvatosan kirázzuk.
• Az egyesített lúgos fázisok pH-ját 0,67 mólos foszforsavoldat
és 0,1 mólos NaOH-oldat felhasználásával 9,5-re állítjuk be.
• Ezt követően 3 x 15 cm3 kloroformmal kirázzuk, és az
egyesített kloroformos fázisokat vízmentesítés után
bepároljuk.
• A maradékot acetonnal kvantitative speciális fiolákba visszük
át, a mintákat nitrogénáramban bepároljuk, és a maradékot
200 l acetonban vesszük fel.

Meghatározás VRK-val
• A

rétegkromatográfiás elválasztást Kieselgel G
készrétegre minta, standardok és minta +
hozzáadott standard felvitele mellett kétdimenziós
kifejlesztéssel végezzük.

• Az első irányban toluol-etilacetát-hangyasav = 6:3:1, a
második irányban kloroform-aceton = 9:1 arányú
elegyekkel végezzük a futtatást.
• Az értékelés UV fényben 254 és 365 nm-en közvetlenül,
majd
az
1%-os
4-metoxi-benzol-diazoniumfluoroborát-oldattal, valamint 0,1 mol/dm3 NaOHoldattal, és 0,05 mol/dm3 kénsavoldattal történő
bepermetezés után látható fényben történik.

Meghatározás gázkromatográfiával
• Az előkészített minta 100 l-ét nitrogénáramban ismételten
bepároljuk, majd 30 percen keresztül 50 l szililező
reagenssel szililezzük.
• A kapott mintából 13 l-t injektálunk a gázkromatográfba.
• A gázkromatográfiás elemzés körülményei az alábbiak:
− kolonna: 2 mm belső átmérő, 1 m hosszú üveg 3% OV-17

töltettel,
− hőmérséklet TI = 275 C, TD = 305 C,
− Hőmérsékletprogram: 150 C-ról, 8 C/min emeléssel 260 C-

ig, 3 min hőmérséklettartás,

• Ilyen kromatográfiás körülmények között a zearalenon
szililezett származéka 16 perces retenciós idővel
detektálható.

Válogatott fejezetek

A szója és a szójatermékek tripszininhibitoraktivitásának meghatározása
• A tripszin enzim az N--benzoil-DL-arginin-p-nitroanilid
(DL-BAPA) mesterséges szubsztrátból sárga színű pnitro-anilin terméket hasít le.
BAPA + tripszin →
N-α-benzoil-DL-arginin + p-nitro-anilin + tripszin

• Tripszininhibitor jelenlétében kevesebb sárga színű
vegyület keletkezik, így az enzimgátlás mértéke
fotometriásan nyomon követhető.
• A tripszininhibitor az antinutritív növekedésgátló vagy
lassító, a táplálék értékesülését rontó anyagok közé
tartozik.
• A tripszingátlás a növényvilágban igen elterjedt.
• Az ismert proteázgátlások közül a tripszingátlás a
leglényegesebb.

• Tripszingátlás lényege:
− A tripszin nem tudja a bázikus aminosavaknál a fehérjét

támadni,
mivel
az
inhibitor
sztöchiometrikusan kötődik.

a

tripszinhez

− Hatására a hasnyálmirigy hiperszekréciója indul meg,

reverzíbilis pankreász hipertrófia alakul ki.
− A kéntartalmú aminosavak hozzáférhetőségének romlása

miatt fokozódik az endogén-nitrogén-veszteség, látens
metionin- és cisztinhiány lép fel.

• Fentiek miatt rendkívül fontos ismerni a szója és
szójatermékek tripszininhibitor-aktivitását.

• Mintaelőkészítés:
− A zsíros mintát hideg eljárással zsírtalanítjuk, miközben

zsírtartalmát is meghatározzuk.
− A lisztfinomságúra őrölt zsírtalanított mintából 2 g-ot

főzőpohárba mérünk, majd 7080 cm3 desztillált vízben
szuszpendáljuk.
− A szuszpenzió pH-ját 1 mólos NaOH-dal 9,59,8 közé

állítjuk be, és 100 cm3-re kiegészítjük desztillált vízzel.
− A kapott oldatot három órán keresztül kevertetjük.
− Az

előkészített szuszpenzióból különböző
bemérésekkel hígítási sorozatot készítünk.

térfogatú

− A hígítási sorozat tagjaiból azt használjuk a meghatározás

során, amelynek abszorbanciaértéke a szójamintát nem
tartalmazó oldat abszorbanciaértékének 4060%-át adja.

• Meghatározás menete:
− Az optimális hígítású oldatból száraz kémcsövekbe hígítási

sorozatot készítünk 0,6; 1,0; 1,4 és 1,8 cm3-es
bemérésekkel, és valamennyit 2 cm3-re egészítjük ki.
− Mindegyikhez hozzáadunk 2-2 cm3 tripszinoldatot és 5

percig 37 C-on termosztáljuk.
követően 5 cm3 DL-BAPA oldatot adunk hozzá,
összerázzuk, 10 percig 37 C-on termosztáljuk, majd 1 cm3
30%-os ecetsavat hozzáadva a reakciókat leállítjuk.

− Ezt

− A mintákat ezután száraz kémcsövekbe szűrjük, majd 30

perc múlva 410 nm-en mérjük az abszorbanciaértékeket a
reagens vakoldattal szemben.

• Értékelés:
− A szójaszuszpenziókat tartalmazó elegyek tripszininhibitor

(TIU) értékeit az inhibitort nem tartalmazó oldat és az
inhibitort tartalmazó szójaszuszpenzió elegyek értékeinek
a különbségéből számítjuk ki.
− Az adott térfogathoz kiszámított TIU értékeket 1 cm3
szuszpenziónak megfelelő értékre számítjuk át
(TIU/cm3) és ezt a bemért szuszpenzió cm3-einek
függvényében ábrázoljuk.
− Az így kapott egyenes és az Y-tengely metszéspontja
adja az 1 cm3 szójaszuszpenzió által előidézett gátló
hatást TIU-egységben kifejezve.
− Az
eredetileg bemért szójaminta mennyisége, a
szójaszuszpenzió hígításának, valamint a vizsgált
anyag olaj- és víztartalmának ismeretében a vizsgált
anyag TIU értékét 1 mg zsíros, légszáraz anyagra
vonatkoztatva adjuk meg.

A szója ureázaktivitásának meghatározása
• A

módszer alkalmas szója és szójatermékek
hőkezeltségi fokának megállapítására.

• Ennek oka, hogy az ureáz enzim rendkívül érzékeny a
hőkezelés hőfokára és időtartamára.
• A módszer szerint a meghatározandó szójadara
mintákat karbamidot tartalmazó, valamint karbamidot
nem tartalmazó 7,5 pH-jú puffer oldatban
szuszpendáljuk, és 30 percig 35 C-on tartjuk.

• A

szójaszuszpenzióban lévő ureáz enzim a
karbamidból ammóniát tesz szabaddá, ami
megnöveli ennek az oldatnak a pH-ját.

ureáz + karbamid → 2NH3 + CO2 + ureáz
• Meghatározva a karbamidot tartalmazó és a
karbamidot nem tartalmazó szójaszuszpenzió pHját, a pH-különbség arányos lesz a szójában
található ureáz enzim aktivitásával.

• Meghatározás menete:
− A szójadarából 2 x 1 g-ot mérünk be egy 100 cm3-es

főzőpohárba.
− Az egyik mintához 50 cm3 7,5 pH-jú foszfátpufferben

oldott karbamidoldatot, a másikhoz csak foszfátpuffert
adunk.
− A mintákat üvegbottal többször fölkeverjük és 30 percre

35 C-os termosztátba helyezzük, és a mintákat 5
percenként felkeverjük.
− 30 perc után a mintákat szűrőpapíron szűrjük, és mérjük

mindkét minta pH-ját.

A szójadarára jellemző ureázaktivitás
értéke a hőkezelés függvényében
pH-érték különbség
kezeletlen, nyers szója
(toaszterezetlen)
részlegesen hőkezelt szója
(részlegesen toaszterezett)

1,72,5

jól hőkezelt szója
(jól toaszterezett)

0,00,2

0,21,7

A szója hőkezeltségének megállapítása
krezolvörös festékkötési próbával
• A módszer alkalmas a szója hőkezeltségi fokának
megállapítására.
• A szójaminták és a krezolvörös közötti reakció
intenzitása kapcsolatban van a Maillard-reakcióban
részt vevő vegyületekkel, a fehérjék szabad aminocsoportot tartalmazó Lys-jeivel és a redukáló
cukrokkal.
• A nem redukáló cukrok glikozidos hidroxilcsoportjának aminolízise révén redukáló csoport
alakulhat ki, és a Maillard-reakció termékei megkötik
a krezolvörös festékeket.
• A festékmegkötés mértékéből a szója hőkezeltségi
fokára lehet következtetni.

• A krezolvörös kémiai szerkezetét tekintve o-krezolszulfoftalein.
• Egy olyan festék, amely:
− pH = 1,2-ig vörös,
− pH = 2,87,4 között sárga,
− pH = 9,0 vagy fölötte bíbor színű.

• Meghatározás menete:
− 400 mg mintát 100 cm3-es Erlenmeyer-lombikba mérünk

és 50 cm3 n-hexanollal hidegen extraháljuk.
− Az extrakciót követően 200 mg zsírtalanított mintát mérünk

be egy 100 cm3-es csiszoltdugós Erlenmeyer-lombikba.
− Hozzáadunk 10 cm3 frissen előállított krezolvörös reagenst

(alkoholos krezolvörös − 0,1 mólos sósav, 1:9).
− Egy órán át rázógépen rázatjuk, majd centrifugáljuk.
− 1 cm3 felülúszóhoz 10 cm3 0,02 mólos NaOH-oldatot

adunk, és 570 nm-en fotometráljuk.
− A fotométert a festék nélküli reagensre állítjuk be.

• Értékelés:

− Az eredményeket az 1 g szójaliszt által megkötött festék g-

jainak mennyiségében adjuk meg.
− Az 1 g liszt által megkötött krezolvörös mennyiségét a

következő képlet alapján kapjuk meg:
x = (2,010  A)  2,5
ahol:

x = az 1 g szójaliszt által megkötött festék (mg),
A = az oldatban mért krezolvörös mennyisége.

A különböző módon hőkezelt
szójaminták krezolvörös megkötése

mg krezolvörös/g liszt
jól hőkezelt szója

3,84,3

nyers szója

2,03,0

alulkezelt szója

3,33,7

túlkezelt szója

4,3 felett

