
Az élelmiszerek minőségében bekövetkezett 

változások nyomon követése az előállítás során 
  

Mire az élelmiszer eljut a fogyasztóhoz, sok olyan változáson megy keresztül, 

melynek során összetétele jelentősen megváltozhat.  

Változást idézhet elő  

 a technológia, melynek során a nyersanyagból élelmiszer lesz,  

 a szállítás, a tárolás, a hűtés és a fagyasztás, melyet követ  

 a felengedés és a fogyasztásra történő előkészítés, felmelegítés.  

A legfontosabb élelmiszereinknél fontosak lehetnek az alábbi kérdések:  

 A sajt vajon nyers vagy hőkezelt tejből készült-e?  

 A fagylaltkészítéshez használt tej vajon friss volt vagy rekonstituált,  

 tejporból készült víz hozzáadással?  

 Az ételkészítéshez használt hús vagy hal friss volt-e vagy lefagyasztott 

 és kiolvasztott?  



 Milyen technológia eljárásokat alkalmaztak az előállítás során, érte e 

 hő vagy sugárkezelés az élelmiszert?  

 Az élelmiszer alapanyagokat hűtötték vagy fagyasztották?  

 Alkalmaztak-e pasztőrözést, forrázást vagy sterilezést a készítés 

 során?  

Csak ezen kérdések megválaszolása után dönthetünk arról, hogy az élelmiszer 

jó minőségű alapanyagból készült-e, és hogy az előállítás során alkalmaztak-

e olyan módszert, amely jelentős mértékben rontotta volna az étel 

minőségét.  

Hogy ezekről a kérdésekről dönteni tudjunk, olyan indikátorokra van 

szükségünk, amelyek egyértelműen jelzik mind a kedvező, mind a 

kedvezőtlen változásokat.  

  

A hőkezelés hatása az élelmiszer összetételére 

A hőkezelés a legelterjedtebb technológia művelet, melyet mind az iparban 

mind a háztartásokban széles körűen alkalmaznak mind az 

élelmiszertartósítás, mind az ételkészítés során.  



Az elsődleges cél a mikroorganizmusok elpusztítása és az eltarthatósági 

idő növelése.  

Az alapvető cél a patogén mikrobák teljes pusztítása, ill. legalább számuknak 

az eredeti érték 10%-a alá csökkentése, melyet különböző idő és 

hőkombinációkkal érnek el.  

A hőre érzékeny élelmiszer esetében, mint amilyenek pl. a paradicsomlé vagy 

a narancslé, a sterilezés a hosszabb eltarthatóság érdekében létfontosságú.  

Magas fehérjetartalmú anyagoknál a hőkezelés és annak mértéke a fehérjék 

hő hatására bekövetkezett denaturációjával nyomon követhető, de jó 

indikátor erre a hústermékek kreatin:kreatinin aránya is, mellyel a hőkezelés 

mértékére lehet következtetni.  

Bioindikátorokat is alkalmaznak pl. a sterilező belsejében lejátszódó 

mikrobapusztulás mértékének jelzésére, különböző hőnek ellenálló 

mikroorganizmusok segítségével. 

A spórás bacillusok vagy a klosztridiumok kiválóan alkalmasak a nedves 

környezetben végzett hőkezelés minőségének jellemzésére,  

alkalmasak erre a különféle élesztőféleségek és a Clostridium butyricum is, 

melyek a 60-65, ill. a 95-100 °C közötti hőtartományra szolgáltat adatokat.  



A módszer hátránya, hogy a hőkezelést túlélt mikroorganizmusok segítségével 

csak hosszadalmas tenyésztés után értékelhetők az eredmények, ami akár 

2-10 nap is lehet.  

Az enzimek is kiváló indikátorai a hőkezelés hatékonyságának.  

 A peroxidáz hőstabil enzim, melyet a 60-85 °C közötti pasztőrözés 

 ellenőrzésére lehet alkalmazni → az enzimaktivitást vagy annak 

 hiányát különböző analitikai módszerekkel kell mérni.  

 A foszfatáz enzim különösen alkalmas hőkezelt konzervek minőségi 

 analízisére → egyértelmű összefüggés van a foszfatáz aktivitás és a 

 hőkezelést túlélt vegetatív csírák mennyisége között.  

 A módszert jó hatásfokkal alkalmazták hőkezelt sonkák minőség 

 ellenőrzésénél.  

 A foszfatáz enzim aktivitásának meghatározásánál szükséges a 

 nagyon jó átlagminta, a megfelelő szubsztrát koncentráció és az 

 optimális pH beállítása → jelentősen növelhetik a módszer 

 érzékenységét. 
 
 
 



A főtt baromfihús hőkezeltségének ellenőrzésére egy gyors fluorimetriás 

foszfatáz tesztet dolgoztak ki, mely három perc alatt megmondja a 

hőkezelés végső hőmérsékletét.  

Fentieken túl alkalmazták még a hőkezelés ellenőrzésére az  

 alanin amino traszferázt (ALT) és  

 az aszparaginsav amino transzferázt (AST), valamint  

 ezek egymáshoz viszonyított arányát.  

Ezen enzimrakciók segítségével olyan kit-eket állítottak össze, melyek 

segítségével a hőkezelés mértéke üzemi körülmények között is optimálisan 

ellenőrizhető. 

A mitokondriális glutamin oxálecetsav transzamináz (GOT) és annak 

szarkoplazmából származó izoenzime a sertés vázizom hőkezeltségének 

mérésére használható.  

 A GOT aktivitása 0-4 °C közötti hőmérsékleten csak némileg csökken, 

 ezért inkább a hőkezelés végső hőmérsékletének megállapítására 

 javasolják alkalmazni.  



A pulykahús hőkezeltségének mérésére az AST/GOT arány bizonyult a 

legjobbnak. 

A marhahús kőkezelségének mérésére a laktát dehidrogenáz 

aktivitásának mérését javasolják → segítségével a hőkezelés végső 

hőmérséklete pontosan megállapítható.  

A szendvics ELISA módszert alkalmazták a baromfihús legmagasabb 

hőmérsékletének mérésére a hőkezelés során → a módszer Amerikában 

különösen elterjedt a pulykahús minőségének meghatározására; hogy annak 

belső hőmérséklete elérte-e az előírt 71,1 °C-ot.  

A húsokból kivonható fehérjék mennyisége jelentős mértékben csökken a 

hőkezelés során.  A 64,5-68,8 °C között hőkezelt sonkákból extrahált  

 piruvát kináz, malát dehidrogenáz,  

 adenilát kináz, izocitrát dehidrogenáz,  

 kreatin kináz, aszparaginsav aminotranszferáz,  

 fruktóz-1,6-difoszfát aldoláz, citrát szintetáz és  

 glutaminsav oxálacetát transzamináz  

  aktivitása gyakorlatilag nullának bizonyult.  
 
 



Következtetés: a marha, a sertés és a baromfihús triózfoszfát izomeráz 

enzime alkalmas a 68,8 °C-os végső hőmérsékletű hőkezelés jelzésére.  

Alkalmas a fehérjét ért hőintenzitás mértékének becslésére a szarkoplazma 

fehérjék denaturációjának foka, mint amilyenek a laktát dehidrogenáz, a 

mioglobin, az albumin, az immunoglobulin-G és a transzferrin.  

A laktát dehidrogenáz az 55-60 °C közötti, a szérum albumin pedig a 65-70 

°C közötti hőkezelés mértékének mérésére kiváló indikátor. 

A tej és különösen a tejpor felhasználhatósága függ attól milyen kőkezelésen 

ment keresztül → a hőkezelés jelentős mértékben megszabja a 

felhasználhatóságát, a főtt vagy UHT szagát, és a tápanyag tartalomban 

bekövetkező veszteségeket.  

A tejfehérje szabad SH-csoportjainak száma szoros összefüggésben van 

az UHT szaggal, nincs összefüggésben a környező oxigénnel, ezért 

mértékéből a hőkezelésre lehet következtetni.  

A hőkezelés mértékének becslésére kidolgozott módszerek többsége a nem 

denaturált savófehérjék közvetlen mérésén alapul.  



Hagyományos pasztőrözés során (73 °C, 15 másodperc) az α-laktalbumin 

20%-a, a β-laktoglobulin 25%-a, a szarvasmarha szérum albuminnak pedig 

39%-a csapódik ki.  

Ezek az értékek UHT körülmények (135 °C, 6 másodperc) között kezelt tej 

esetében 46%, 89% és 100%.  

Nagyon szoros az összefüggés a savófehérje denaturációja és a 

hőkezelés foka között → immunelektroforézissel  a hőkezelés körülményei 

megállapíthatók. 

A tejből 80 °C-ra vagy a fölé melegítve az albumin kicsapódik, és szervetlen 

sók jelenlétében precipitátot képez a kazeinnel, melynek mértéke 

turbidimetriásan mérhető.  

Amennyiben a tejporban a ki nem csapódott összes szérum nitrogén 

mennyisége  

 nagyobb, mint 6 mg/g, akkor a tejpor optimális, alacsony hőbehatásnak 

 volt kitéve, 

 ha a mennyiség 5,99-1,51 mg/g között van, akkor a hőbehatás közepes 

 volt,  

 ha 1,51 mg/g-nál kisebb, akkor nagy volt a hőbehatás a tejpor 

 előállítása során. 



Módszert dolgoztak ki a hőhatás mértékének megállapítására a cisztein szám 

alapján, és HPLC-vel meghatározták a savófehérje frakciókat is. 

A tejben lévő enzimek egy részét a mikroorganizmusok termelik, melyek 

proteázai főként a κ- és a β-kazeint támadják meg és bontják le. 

Ezen enzimek inaktiválásának hatásfoka nemcsak a hőkezelés intenzitásától 

függ, hanem attól is, hogy milyen típusú baktériumok szaporodtak el a 

tejben a hőkezelést megelőzően. 

A proteolízisen átesett kazein mennyiségének meghatározásával a tej eredeti 

mikrobiológiai minőségét lehet becsülni. 

 A kazein frakciókat SDS-PAGE módszerrel lehet elemezni, mellyel a 

 nagy molekula tömegű bomlástermékek határozhatók meg.  

A κ-kazein frakció ellenáll a tej eredeti fehérjebontó enzimeinek → ha para-κ-

kazeint lehet az UHT tejből kimutatni, az a hőstabil, bakteriális eredetű 

fehérjebontó enzimek jelenlétére utal, melyek képesek a továbbiakban a κ- 

és a β-kazeint is hasítani. 

Ezért ha fennáll a gyanú, hogy az UHT tejet rossz mikrobiológiai minőségű 

nyerstejből állították elő, akkor az SDS-PAGE-vel igazolható, tehát a κ-kazein 

frakció a nyerstej minősítésére is használható index. 

  



Az élelmiszer előállítás során alkalmazott intenzív hőkezeléskor a fehérjék 

aminosavai egy része racemizálódik, és a D-aminosavak mennyiségéből a 

hőkezelés mértékére lehet következtetni.  

 A pasztőrözés során alkalmazott hőkezeléskor is keletkezhetnek D-

 aminosavak, melyek  

 mennyiségét HPLC-vel, oszlop előtti származékképzéssel, 

 diasztereoizomer származék formájában, akirális oszlopon,  

 vagy származékképzés nélkül, királis oszlopon is meg lehet 

 határozni.  

 Alkalmas lehet még a meghatározásukra a királis gázkromatográfia 

 is, illékony királis származékok képzését követően.  

 A D-aminosavak mellet még egyéb olyan aminosav származékok is 

 keletkezhetnek, mint a  

  lizino-alanin vagy a hisztidino-alanin,  

  melyek  mennyiségéből ugyancsak lehet következtetni a  

  hőkezelés mértékére. 

  
 
 
 
 



A tej redukáló diszacharidja, a laktóz, a hőkezelés során izomerizációs 

reakcióban vehet részt, és Maillard reakció termék is keletkezhet belőle.  

Az aldóz-ketóz izomerizáció során laktulóz, galaktóz és tagatóz keletkezhet, 

ezért a laktulózt, az epilaktózt és a galaktózt a hőkezelés indikátorának is 

használják.  

A tagatóz galatózból keletkezik a hőkezelés során, melynek mennyisége a 

hőkezelés intenzitásával párhuzamosan nő.  

 Ezeket a reakciótermékeket HPLC-vel meg lehet határozni.  

A galaktóz mennyisége a tejpor tárolása során folyamatosan nő.  

A Maillard reakció termékek, mint amilyen  

 a laktozil-lizin, mely hőkezelés során keletkezik a redukáló laktózból a 

 lizin ε-mino csoportjával történő reakció során, valamint  

 a belőle keletkező bomlástermékek, a hangyasav, a furozin és a 

 laktulóz:furozin arány,  

  jó jelzői a hőkezelés intenzitásának. 

  



Az UHT tej glikozilált és szénhidrátmentes kazeino-makropeptid tartalma 

csak 40%-a a nyerstejének, ezért ez a komponens is jól használható a 

hőkezelés mértékének megállapítására.  

Ehhez hasonlóan a laktozán, a 4-O-β-D-galaktopiranozil-1,6-anhidro-β-D-

glükopiranóz, mely a laktóz pirrolízise során keletkezik, ugyancsak jó indexe a 

hőkezelés mértékének. 

A tej pasztőrözése során elfordulhat, hogy technológiai hibából  

 a tej nem kapta meg a megfelelő hőkezelést, vagy esetleg  

 a pasztőrözött tejet nyers tejjel keverték össze.  

A foszfatáz teszt segítségével az ilyen tejminták pozitív eredményt adnak, a 

negatívok pedig nagy biztonsággal felhasználhatók.  

A teszt segítségével 0,1-0,2% nyerstej a pasztőrözött tejből vagy tejszínből 

kimutatható.  

A módosított módszer szerint a p-nitrofenil-foszfátról az aktív enzim lehasítja a 

p-nitro-fenolt, melynek mérésével a hőkezelés elégtelenségére lehet 

következtetni. 

Fenolftalein-monofoszfát alkalmazásával alkalikus közegben a szabaddá vált 

fenolftalein vörös színe jelzi a pozitív reakciót.  



A foszfatáz teszt alkalmas annak ellenőrzésére is, hogy a sajtot pasztőrözött 

vagy nyers tejből készítették → a nyers tejből készült sajt néhány embernél 

emésztési zavarokat okozhat.  

A nyers tejből készült sajtokat csak bizonyos idő után lehet forgalomba hozni → 

a cheddar sajtnál előírás, hogy a készítés után 60 napon belül forgalomba 

hozott sajtokat csak pasztőrözött tejből szabad készíteni.  

A foszfatáz próba alkalmas a citrusfélék leve pasztőrözöttségének 

megállapítására is, ugyanis az enzimaktivitás rohamosan csökken a 

hőkezeltség mértékével. 

A folyékony tojás a kismértékű fertőzöttség következtében szalmonella 

baktériumokat tartalmazhat, melyek  

 elpusztítására 64,4-65,5 °C-os hőkezelést kell alkalmazni úgy, hogy  

 a fehérje kicsapódna, vagy elveszítené funkcionális tulajdonságait.  

A tojásban jelenlévő α-amiláz hő hatására károsodik, amit fel lehet 

használni a hőkezelés mértékének ellenőrzésére.  

 A teszt során a mintát 44 °C-on keményítővel inkubálják, és ha 

 megfelelő volt a hőkezelés (64,4 °C legalább 2,5 percig), akkor az 

 amiláz teszt negatív, és a tojás a kellő hőkezelést megkapta. 

  



Az élelmiszerek, különösen a zöldségek forrázása több esetben megelőzi 

azok tartósítását, fagyasztva történő szárítását, mert  

 a forrázás hatására a legtöbb enzim inaktiválódik, és  

 csökken a mikrobiális romlás lehetősége is.  

A nem megfelelő forrázás hatására a zöldségek rossz szagúak lesznek, mert 

az enzimaktivitás következtében beindulnak a romlási folyamatok.  

A megfelelő forrázási technológia esetén a peroxidáz és a kataláz enzimek 

inaktiválódnak, tehát aktivitásuk megmaradása a nem megfelelő hőkezelésre 

utal.  

A lipoxigenáz enzim a zsírok és zsírsavak oxidációjának beindításával alakít ki 

rossz ízt és zamatot a babféléknél → a hőkezelés mértékének becslése 

során a lipoxigenáz enzim jobb indikátor, mint a peroxidáz. 

Az előfőzés egy olyan technológia, melynek során a rizst a végső szárítás előtt 

forró vízben hőkezelik.  

 A kezelés javítja a termék tulajdonságait, táplálkozási értékét, és a 

 hidratációt a főzés során.  
 
 
 
 



 Az előfőzés minőségéről a fehérje oldhatósági teszttel, a mag színével 

 és a duzzadás mértékével lehet meggyőződni.  

A pörkölést sok olyan élelmiszer előállítása során alkalmazzák, mint amilyen 

pl. a kávé vagy a kakaó.  

 A hőkezeléskor előforduló Maillard reakció során sok olyan aroma és 

 zamatanyag keletkezik, amelyek hozzájárulnak a termék 

 organoleptikus tulajdonságaihoz. 

A fő aroma komponensek a redukáló cukrok és az aminovegyületek 

reakciója során keletkeznek, melyekhez tartoznak az alkilpirazinok, melyek 

koncentrációja függ a hőkezelés hőmérsékletétől és idejétől.  

A hőkezelés során mono-, di-, tri- és tetrametilpirazinok keletkeznek, 

melyek a kezeletlen kakaóbabban is előfordulnak, 

 koncentrációjuk csak lassan nő a hőkezelés során.  

A tetrametilpirazinok koncentrációja nő erőteljes mértékben, ezért a tetra-2,5-

dimetilpirazin mennyisége és a tetra-/trimetilpirazin aránya jó indikátora a 

megfelelő hőkezelésnek. 

A kávé esetében a vízoldékony melanoidinek és a szerves oldószerben 

oldható aromás anyagok mennyiségéből lehet a pörkölés optimális 

végpontjára következtetni.  



A pörkölés során keletkezett illóanyagok mennyiségére az alanin-, a leucin-, a 

fenilalanin- és a gluataminsav enantiomerei mennyiségéből és arányából lehet 

következtetni.  

A pörkölés során keletkezett szerves illó anyagok meghatározása indirekt 

módszer, független a pörkölési hőmérséklettől, a pörkölés technológiájától, a 

kávé fajtájától, és a zöld kávé gőzzel való előkezelésétől.  

 

Kémiai markerek a hőkezelés kimutatására 

Azokat a markereket vizsgálják, amelyek keletkeztek vagy átalakultak 

hőkezelés hatására. Három különböző markert használnak a hőkezelés 

kimutatatására, amelyek közül  

 a 2,3-dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil-(4H)-piran-4-on (M1) a brokkoli, a 

 baromfihús, a sonka a zöldségek és gyümölcsök hőkezelése során 

 keletkezik,  

 az 5-hidroximetil-furfural (M3) a hőkezelt gyümölcsökből és 

 zöldségekből készült levekből, míg  

 az M2 a fehérjék, elsősorban a hús hőkezelését követően 

 mutatható ki.  



Az M1 és M3 prekurzora a fruktóz, mely vegyületek anion méretkizárásos 

kromatográfiával, UV detektálással reprodukálhatóan, pontosan mérhetők → 

széles körben alkalmazzák őket a különféle élelmiszerek hőkezelésének 

kimutatására → kiválóan alkalmasak  

 a húsok, a gyümölcsök és a zöldségek  

 mind magas hőmérsékleten, mind a hagyományos módon,  

 de akár a mikrohullámmal végzett hőkezelésének tanulmányozására is. 

A fehérje minőségét és oldhatóságát tanulmányozva megállapították, hogy  

 a PAGE-val végzett analízis,  

 a hasznosítható bázikus aminosavak elemzése és  

 a barna szín megjelenése alapján  

nincs jelentős változás a hús táplálkozási értékében a hőkezelés után. 

 A fehérje csak kis mértékben változik meg, melyet  

  a foszfát pufferben való oldhatósággal és  

  a diszulfid hidak elemzésével is megerősítettek.  



Magas hőmérsékletű és hosszantartó hőkezelés hatására  

 sötétbarna elszíneződés jelentkezhet, és  

 az összes fehérjénél megjelennek a nem diszulfid kovalens 

 kötések, és a 

  makromolekulák is némi bomlást mutatnak.  

A mélyhűtve történő tárolás a hőkezelés előtt megváltoztatja  

 az elektroforetikus mintázatot, tehát  

 a mélyhűtőben tárolt hús fehérjéje érzékenyebb a hőkezelésre. 

A kereskedelmi forgalomban kapható húsok esetében a szín az, amit először 

analizálnak a hőkezelés után.  

A baromfihús színét a hagyományos módszerekkel, nagymennyiségű, 

egységes színhatású minta esetében  

 reflexiós spektrofotometriável, vagy  

 az extrahált pigmentek abszorpciós spektrofotometriájával 

 határozzák meg. 
 
 
 



Mindkét módszer elég bonyolult, és a mindennapi rutinellenőrzésekre nehéz 

őket alkalmazni.  

A mioglobin abszorpciós spektrumában van egy határozott, éles csúcs 560 

nm-en, mely  

 határozott csökkenést mutat akár sütés, akár főzés hatására.  

 A csökkenés határozottan mutatkozik még az 500 nm-es határon túl is.  

  

A friss és a fagyasztott majd kiengedett élelmiszerek 

megkülönböztetése 

A fagyasztott zöldségek kiengedése után, amennyiben a fagyasztás előtt a 

forrázás nem volt megfelelő, gyakran érződik az acetaldehid szaga.  

Más élelmiszereknél is nagyon jelentős, hogy a friss és a fagyasztás után 

felengedett alapanyagokat meg lehessen egymástól különböztetni.  

A hús és halmintáknál mérik  

a szabad aminosav tartalmat, mely a fagyasztás és felengedés hatására 

jelentős mértékben megnő, valamint  

a fagyasztás hatására szabaddá vált szarkoplazma mitokondriális enzimeit. 



Fagyasztáskor és felolvasztáskor az állati szövetek, sejtek és sejtszervecskék, 

mint  a mitokondriumok és a lizoszómák, jelentős mértékű bomlást szenvednek, 

és a felbomlott struktúrák szabadon engedik az enzimeket.  

Vizsgálják az olyan mitokondriális enzimeket, mint  

 a citokróm oxidáz c, a glutaminsav aszparaginsav amino transzferáz,  

 a szukcinát dehidrogenáz,  

a lizoszomális enzimek közül  

 az aril szulfatáz, a β-glükuronidáz,  

a savas foszfatáz és proteináz, valamint a α-glükozidáz és  

 az N-acetil-glükózaminidáz , 

mind alkalmasak a friss, valamint a fagyasztott és felengedett 

élelmiszerek (elsősorban hal és hús) megkülönböztetésére. 

Az enzimek, ill. az enzimek aktivitásának vizsgálata komoly felszereltséget, 

nagy szaktudást és hosszú előkészítési műveleteket igényel → ezért a 

gyakorlatban csak kevés terjedt el e módszerek közül.  



A sertéshús esetében csak az észteráz-lipáz, a β-glükuronidáz és az α-

glükozidáz enzim mérése terjedt el a gyakorlatban →  

 segítségükkel a friss és a lefagyasztott és felolvasztott sertéshús 

 teljes bizonyossággal megkülönböztethető, és amelyekkel  

 a -10 - -60 °C közötti fagyasztási hőmérséklet is becsülhető.  

Halaknál az izom enzimjei közül a β-N-acetilglükózaminidázt és a proteináz 

aktivítást alkalmazták a friss és a fagyasztott-felengedett alapanyagok 

megkülönböztetésére → az enzim a hal vörös vér sejtjeiben található, mely az 

érintetlen sejtben inaktív, a fagyasztás-kiolvasztás hatására viszont aktívvá 

válik. 

 Meghatározása egy egyszerű, spektrofluorimetriás módszerrel 

 megoldható.  

A friss, az egy-három napig négy fokon tartott hal alig mutat fluoreszcenciát, 

míg  

 azok a halak, melyeket egy napig vagy annál tovább -20 – -40 °C-on 

 tároltak majd kiolvasztottak, erős fluoreszcenciát mutatnak.  



A glutaminsav oxálacetát transzaminázt eredményesen alkalmazták 

szarvasmarha tőkehúsoknál a friss és a mélyhűtött húsok 

megkülönböztetésére.  

Mivel az édesvízi és a tengeri halak enzimkészlete különböző, ezért a 

különböző enzimaktivitásból a hal származására lehet következtetni.  

Legújabban az ATPáz és a laktát dehidrogenáz használatos a hidegen 

történő tárolás során bekövetkező romlás mértékének becslésére.  

  

A tárolás során bekövetkező változások becslésére alkalmas 

indexek 

Az élelmiszerek vagy élelmiszer alapanyagok hosszú utat tesznek meg, amíg 

az előállítási helyükről eljutnak a fogyasztóhoz → közben az összetételük is 

kedvezőtlenül változhat, mert  

a szállítási és tárolási körülmények, beleértve a hőmérsékletet és a 

pártartalmat, esetenként nem ideálisak.  

Különösen ezen két utolsó tényezőnek van nagy hatása a minőségre, ezért 

ezeket tanulmányozták kiterjedtebben. → Olyan rendszert alkalmaznak, amely 

segítségével a tárolási hőmérséklet és páratartalom az egész folyamat 

során végig követhető, amíg az élelmiszer eljut a fogyasztó asztalára.  

  
 
 
 
 



A tárolás során változhat  

 a termék aromája, ha a csomagolás nem megfelelően aromazáró,  

 a pH csökkenés következtében megváltozhat a szín, 

 a pH az enzimatikus tevékenység következtében csökken, melynek 

 során zsírsavak keletkeznek.  

A gabonafélék tárolása során bekövetkező káros folyamatokra az ureáz 

enzim aktivitásának mérésével lehet következtetni, mely a nedves 

körülmények között végzett tárolás során jelentős aktivitást mutat. 

A liofilezett tejsavbaktériumok, mint nem toxikus anyagok, jól jelzik a tárolás 

során bekövetkezett változásokat, mert  

 ha nő a hőmérséklet, megnő a baktérium aktivitása, ami  

 megfelelő tápanyag és indikátor jelenlétében színváltozással jelzi a 

 történéseket.  

A pszeudomonasz baktériumokat elősorban tej és tejtermékek esetében 

alkalmazták a változások jelzésére, de alkalmasaknak bizonyultak a 18-42 °C 

tartományban a hőmérséklet becslésére félkész baromfihús esetében is.  



Több olyan módszert is kidolgoztak, amelyek valamilyen színváltozással 

jelzik, ha a hőmérséklet a tárolás során jelentősen megnövekedett, vagy a 

mikrobiális romlás során olyan anyagok, pl. szerves savak keletkeztek, amelyek 

valamely okszerűen megválasztott indikátor színét megváltoztatják.  

Az édesítőszer bomlás, mint amilyen az aszpartám, ugyancsak a nem 

megfelelő tárolási feltételeket jelzi, és az aromaanyagok változása, pl. a 

limonén elbomlása a citrusfélék esetében, vagy epoxidok keletkezése is 

jelezhetik a nem megfelelő változásokat. 

  

Az élelmiszerek besugárzását jelző indikátorok 

Az élelmiszerek alacsony dózisú besugárzása elfogadott technológia, 

mellyel  

 csökkenteni lehet a burgonya csírázását,  

 meg lehet akadályozni a gyümölcsök romlását,  

 a rovarok okozta kártételeket, és növelni lehet az eltarthatósági időt.  

A túlzott besugárzás azonban káros változásokat is előidézhet, és a 

legutóbbi időkig nem nagyon voltak olyan módszerek, amikkel a káros 

változásokat nyomon lehetett volna követni.  



Több fizikai, kémiai, mikrobiológiai és biológia módszert is kidolgoztak a túlzott 

sugárkezelés kimutatására, melyek közül csak azoknak van jelentősége, ahol a 

változás lineáris a sugárkezelés intenzitásával.  

A fizikai módszerek az 

 elektromos inpedancia, a viszkozitás és a víztartó képesség mérésén,  

a kémiai módszerek a  

 fehérjék, a lipidek, a szénhidrátok, a vitaminok, a nukleinsavak és az 

 illó komponensek megváltozásán alapulnak.  

A többi módszer a sejtek morfológiai tulajdonságaiban valamint szokványos 

mikroflórában bekövetkezett változásokat, és a szabad gyököket mérik 

kemilumineszcenciával, termolumineszcenciával vagy elektron spin 

rezonanciával. 

A vizsgálatok során megállapították, hogy a besugárzás jelentős mértékben 

megváltoztatja  

 a csírázási képességet,  

 a sejtmag és a mitokondriumok membránja sérül,  

 és kromoszóma aberrációk is felléphetnek.  



A sejtmembrán sérülése maga után vonja a membrántranszport sérülését is → 

változás következhet be az elektromos vezetőképességben.  

A mikroorganizmusok eltérően reagálnak a besugárzásra, az érzékenyebbek 

elpusztulnak, a kevésbé érzékenyek túlélik → besugárzás hatására jelentős 

mértékben megváltozik a mikroorganizmusok mennyisége, de főként 

aránya.  

A baktériumok által termelt összes illósav és összes illó nitrogén 

mennyiségét sikeresen használták fel a besugárzott és az attól mentes hal 

megkülönböztetésére. 

A fehérje minőségében is jelentős változások történhetnek a szükségesnél 

nagyobb mértékű besugárzás hatására → elektroforézissel lehet nyomon 

követni.  

Nyolchetes korban levágott csirketesteket hat órán át 2 °C-on tartva (kontroll) 

és 6, 10 és 20 kGy-jel besugározva PAGE-vel vizsgálva a fehérjében 

bekövetkezett változásokat megállapították: 

 a kontroll és a besugárzott minták jelentős különbséget mutattak az 

 elektroforetikus képet illetően,  

 besugárzás hatására néhány kontrollhoz viszonyított csík (fehérje 

 frakció) eltűnt, 
 
 
 
 



 néhánynak az intenzitása megváltozott, 

 megjelent néhány olyan fehérje frakció is, a mely a kontroll mintában 

 nem volt jelen. 

Ez utóbbi bizonyára a fehérje bomlásánál keletkezett új, megváltozott molekula 

tömegű frakciókat jelezte → ezek mennyisége szoros összefüggést mutatott a 

besugárzás intenzitásával, így a PAGE előnyösen alkalmazható a 

besugárzott csirkehús minősítésére.  

Besugárzás hatására hidroxil csoportot tartalmazó biomarkerek is 

létrejönnek, melyek koncentrációja jelzi a besugárzás erősségét. 

A fenilalanin tartalmú fehérjék besugárzása orto-, meta és a para-tirozint 

ereményez → markerei a besugárzásnak.  

 Ezek közül az orto-torozint könnyű a para tirozintól kromatográfiás 

 módszerekkel elválasztani → ezt használják széles körben 

 markerként.  

 Eredményesen használták a csirkehús gamma sugarakkal való 

 kezelésének kimutatására, mert mennyisége független a besugárzás 

 után eltelt időtől.  

  



 Az eljárás során oldószeres extrakcióval eltávolítják a szabad tirozint, 

 amely a kezeletlen húsban is jelen van,  

 majd a fehérje sósavas hidrolízisét követően HPLC-vel meghatározzák 

 az o- és p-tirozin tartalmat. 

Amikor a nyers hús több mint 50% vizet tartalmaz, besugárzás hatására 

szabad hidroxil gyökök keletkeznek, melyek reagálhatnak a fehérjeépítő 

aminosavakkal → 2-hidroxi-fenilalanin keletkezik → jó jelzője a besugárzás 

mértékének.  

 Ezt a vegyületet egyébként a kontroll minták esetében is lehet 

 hasznosítani az in vivo változások mérésére, amikor az élelmiszert 

 mesterséges besugárzás egyáltalán nem érte.  

A besugárzás hatására a fehérjékben keresztkötések is kialakulhatnak → 

markerként történő sikeres alkalmazásukra nincsenek adatok. 

A sugárzás hatására keletkező illó anyagok is indikátorai lehetnek a sugárzás 

intenzitásának.  

Mivel a legtöbb élelmiszer tartalmaz lipideket, ezek változásának nyomon 

követése sok élelmiszer esetében adhat hasznos információt a 

sugárkezelésről.  



A fehérjékből is keletkezhetnek sugárzás hatására illó komponensek, ezek 

azonban csak csekély mértéket képviselnek.  

Az izom és a kötőszövet lipidjei esetében a besugárzás semmiféle hatással 

sem volt a zsírsavösszetételre, ill. a neutrális lipidek trigliceridjeire. 

A besugárzás hatására hosszú szénláncú zsírsavak részben 

átalakulhatnak hosszú szénláncú szénhidrogénekké, melyek mérésével a 

besugárzás intenzitására lehet következtetni.  

 A legkézenfekvőbb markerek a tetradekaén, a hexadekadién és a 

 heptadecén, melyek  

 koncentrációja jelentős mértékben nő a besugárzás hatására, és 

 amelyek  

 koncentrációja HPLC-vel és főként GC-vel, lángionizációs 

 detektálással kiválóan mérhető.  

A baromfihús besugárzásának mértékére a legalkalmasabbak a pentadecén, a 

tetradekadién, a heptadekadién és a hexadekatrién, melyek a baromfihús fő 

zsírsavaiból, a palmitolajsavból és a linolsavból keletkeznek a besugárzás 

hatására.  



Illékony szénhidrogének is keletkezhetnek a besugárzás hatására, melyek 

koncentrációja pl. a Camembert sajt besugárzásának megállapítására 

alkalmas.  

A tridekán, az 1-dodecén, az 1-tetradecén és az 1-hexadecén, amelyek a 

mirisztinsav, a palmitinsav és a sztearinsav radiolízise során keletkeznek, 

sohasem fordulnak elő nem sugárkezelt sajtokban, sőt az érlelés és a 

tárolás során sem keletkeznek ilyen vegyületek.  

A sugáradag meghatározása akkor lenne lehetséges, ha mindig rendelkezésre 

állna nem sugárkezelt, eredeti minta.  

A meghatározás során  

 az illékony komponenseket vákuum desztillációval eltávolítják, majd  

 gázkromatográfiával azonosítják, és  

 mennyiségüket meghatározzák.  

A GC/MS módszert alkalmazták pl. a szénhidrogének analízisére olyan tojás 

esetében, amelyet előzetese 3 kGy-jel sugároztak be.  

Az olyan ciklikus vegyületeket, mint a 2-alkil-ciklo-butanonok, a hasonló 

szénatomszámú zsírsavakból keletkeztek nagyobb mennyiségben, a tiszta 

trigliceridek besugárzása után.  



A 2-dodecil-ciklobutanon a palmitinsavból keletkezik a csirkehús 10 kGy-nél 

kisebb energiájú besugárzása során.  

 Ez az anyag a kezeletlen húsban nem fordul elő, hőhatásra sem 

 keletkezik, ezért kiváló indikátornak tűnik a csirkehús 

 besugárzásának vizsgálatakor.  

 A 2-tetradecil-ciklobutanon a sztearinsavból keletkezik a besugárzás 

 hatására, melyet ugyancsak kimutattak a sugárkezelt csirkehúsból.  

 A sugárkezelt tojásból és sertéshúsból 2-dodecil-ciklobutanont és 

 a 2-tetradecil-ciklobutanont mutattak ki, és ezen előbbit a csirkehús 

 besugárzása mérése a legjobb indikátornak tartják. 

A koleszterin oxidált származékai oxidatív körülmények között 

keletkeznek, de képződnek vizes közegben ionizáló sugárzás hatására is.  

A reakció termékei az α- és β-epoxidok, a 6-ketokolesztanol és a 7-

ketokolesztanal, melyek semmi más egyéb termékben sem fordulnak elő, és  

 nem keletkeznek az autooxidáció során sem, ezért  

 mivel a sugárkezelt csirkehúsból is kimutatták őket,  

 Jó indikátorai lehetnek a csirkehús sugárkezelésének.  



A koleszterin oxidált származékait a kloroform-metanol-vizes extrakciót 

követően szilárd fázisú extrakcióval dúsítják, majd mennyiségüket vékonyréteg- 

vagy gázkromatográfiával határozzák meg. Ezen utóbbi esetében a 

meghatározás alsó határa 10 μg/kg. 

Ionizációs besugárzás hatására  

 a DNS szerkezete károsodik,  

 a hélix szerkezet felbomolhat,  

 a bázisok átalakulhatnak,  

 a ribóz és a foszfát közötti foszfodiészter kötés széteshet, és  

 károsodhatnak a DNS és a fehérjék közötti kapcsolatok is.  

Meghatározva ezeket a károsodásokat, mennyiségükből a besugárzás 

mértékére lehet következtetni.  

A timin-glikol (5,6-dihidroxi-dihidrotimin) mind a DNS in vivo,  

 mind a besugárzás hatására bekövetkező károsodása során is 

 keletkezik → potenciális marker lehet a besugárzás mértékének 

 becslése során → sugárkezelt búzából, rákokból és a csirkehúsból is ki 

 tudták mutatni.  



A meghatározás azon alapszik, hogy  

 a timinglikol lúgos körülmények között instabillá válik,  

 fragmentáció következtében acetollá alakul, amely az  

 o-aminobenzaldehiddel végbemenő kondenzáció során  

 fluoreszkáló 3-hidroxiquinaldinné alakul,  

  melynek mennyisége könnyen mérhető.  

A DNS besugárzás hatására keletkezet bomlástermékeit élelmiszerekből 

 enzimatikus módszerekkel,  

 HPLC-vel és a GC-MS-sel is ki lehet mutatni, de  

 a DNS fragmentumok meghatározására talán legjobb eljárás a 

 mikroelektroforézis.  

 

Bár a többszöri lefagyasztás és felolvasztás is károsítja a DNS-t, a besugárzás 

hatására bekövetkező károsodás mintázat egészen eltérő az előbbitől, így 

ezt a gyors és egyszerű módszert előnyösen lehet alkalmazni csirkehús, 

paradicsom és a burgonya besugárzásának mérésére. 

  



A meghatározás azon alapszik, hogy  

 a timinglikol lúgos körülmények között instabillá válik,  

 fragmentáció következtében acetollá alakul, amely az  

 o-aminobenzaldehiddel végbemenő kondenzáció során  

 fluoreszkáló 3-hidroxiquinaldinné alakul,  

 melynek mennyisége könnyen mérhető.  

A DNS sugárzás hatására keletkezet bomlástermékeit élelmiszerekből 

 enzimatikus módszerekkel,  

 HPLC-vel és a GC-MS-sel is ki lehet mutatni, de  

 a DNS fragmentumok meghatározására talán legjobb eljárás a 

 mikroelektroforézis.  

Bár a többszöri lefagyasztás és felolvasztás is károsítja a DNS-t,  

 a besugárzás hatására bekövetkező károsodás mintázat egészen eltérő az 

 előbbitől, így ezt a gyors és egyszerű módszert előnyösen lehet alkalmazni 

 csirkehús, paradicsom és a burgonya besugárzásának mérésére. 

  



A mitokondriális DNS károsodása is jó indikátora lehet a 

sugárterhelésnek: 

 védve van azokkal az enzimatikus folyamatokkal szemben, melyek  

 a fagyasztás és felolvasztás alatt a sejtmag DNS-eit károsítják, és  

 a fagyasztás-kiolvasztás nincs hatással a stabilitására,  

 ezért a bomlástermékek analízise megbízható eredmény adhat a 

 besugárzás intenzitásának mérésére.  

A termolumineszcencia eljárás során a szabad gyökök által elnyelt fény 

melegítés hatására felszabadul → mérése alkalmas a besugárzás 

mennyiségének mérésére.  

A nem sugárkezelt élelmiszerek nagyságrendekkel kevesebb fényt bocsájtanak 

ki melegítés hatására, mint a sugárkezeltek → a termolumineszcencia 

alkalmas lehet a sugárterhelés mérésére.  

Fűszerek esetében a meghatározás során  

 5-25 mg fűszermintát 250 °C-ra hevítenek, majd  

 30 másodpercig mérik a fénykibocsájtást, melynek  

 mértékéből a sugárterhelésre tudnak következtetni.  

 
 
 

 



A sugárterhelés mérésére felhasználják még kemilumineszcenciát és az 

elektron spin rezonanciát is.  

Csontot is tartalmazó élelmiszerek esetén, amikor az élelmiszert 

sugárterhelés éri, a szabad gyökök csapdába esnek a csont kristályrácsában.  

 A besugárzás által keltett szabadgyökök elektron spin rezonancia 

 jelet adnak, mely alkalmas a sugárdózis meghatározására.  

 Mivel a szabad gyökök mennyisége a besugárzás mennyiségével nő, 

 ez a módszer alkalmas a sugárdózis mennyiségének mérésére.  

 A szabad gyökök mennyisége független a csont tulajdonságaitól, a 

 besugárzás hőmérsékletétől és a környező gázok minőségétől.  

Egyéb módszerek a besugárzás intenzitásának mérésére  

 a pigmentekben bekövetkező változás,  

 az enzimaktivitás megváltozása,  

 a szénmonoxid mennyiségének a mérése,  

 valamint a sugárzás hatására keletkező hidrogén, szén-dioxid és 

 metán mennyiségének elemzése. 

 
  

 


