
 

 

 

 

 

A szója bioaktív komponensei és 

azok értékelése 
 

 

 

Funkcionális élelmiszerek 
 



A szója 

  Energiában, fehérjében, esszenciális aminosavakban 

igen gazdag táplálékforrás. 

 Nagy lecitin- és E-vitamin-tartalma segíti  

  a karotin felszívódását, 

a szaporodást és az idegtevékenységet. 

 A legnagyobb fehérjetartalmú, sokoldalúan hasznosítható  

  kultúrnövény.  

Magja 36,8–42,0 g/100 g fehérjét tartalmaz, 

a fehérje biológia értéke (74–78), 

kimagasló a növényi fehérjék közül. 

 Aminosav-összetétele: 

Magas lizintartalmú, 

kéntartalmú aminosavakból, különösen metioninból, 

keveset tartalmaz. 

 



A szója több antinutritív anyagot tartalmaz  

  

A szóját hőkezelni kell. 

Az optimális hőkezelés: 

  inhibiálja az antinutritív anyagokat, de 

  nem befolyásolja jelentős mértékben a fehérje minőségét. 

Az optimálisnál nagyobb hőkezelés: 

  rontja a fehérje minőségét, 

  kárt okozva a felhasználónak. 

Cél: Felhívni a figyelmet azokra a körülményekre, amelyek 

csökkenthetik a fehérje  biológiai értékét. 

 Bemutatni módszereket 

a fehérje biológiai értékének meghatározására, 

a hőkárosodás mértékének becslésére, 

az antinutritív anyagok maradványainak kimutatására. 

 



Az oxidáció hatása a fehérjék károsodására 

 
A levegő oxigéntartalma maga károsít. 

Élelmiszer komponensek, melyek önmaguk könnyen oxidálódva 

 elősegítik az aminosavak, fehérjék oxidációját. 

 

Szobahőmérsékleten az oxidatív hatás csekély. 

 

Magasabb hőmérsékleten különböző oxidatív bomlási formák: 

  Zsírperoxidok, a hidroperoxidok, az izomerizációs termékek 

(a kettős kötés hasadás során), 

  aldehidek, ketonok, szabad zsírsavak, hidroxidok és oxidok  

 

jelentős hatással lehetnek a fehérjére. 

 

 



A hő hatása a fehérjék 

károsodására 

 
 

 

A hőkezelés során a fehérje bomlásához vezető kémiai 

reakciók  a hőmérséklet növekedésével rendkívüli 

mértékben felgyorsulnak, az enzimek   reakciói 

gyakorlatilag leállnak. 

 

 



A hőkezelés mechanizmusa 

 A fehérjemolekula térszerkezete megváltozik, 

 az elsődleges kötések (diszulfidhidak), a 

hidrogénhidak  a hőkezelés során felszakadhatnak. 

    

 a fehérje denaturációját, a szekunder, a tercier és a 

kvaterner szerkezet irreverzíbilis változását okozza. 

 

A fehérje hozzáférhetőbbé válik a proteolitikus enzimek 

számára. 

Az antinutritív anyagok (pl. tripszininhibitorok) hatása 

megszűnik. 

 

 



Ha az elsődleges szerkezet, a peptidláncot alkotó aminosavak is 

megváltoznak  kémiai fehérjekárosodás lép fel: 

 

 szabad aminosavak reakciója oxocsoportokkal, 

 a fehérjemolekulák között lezajló reakciók,  

 a fehérjék oxidációja, 

 a fehérjék és lipidek oxidációja. 

     

 az esszenciális aminosavak hasznosíthatósága csökken,  

 

 kifejezett aminosav-veszteségek azonban csak nagyon 

erőteljes hőközléskor. 

 



Az aminosavak oldalláncában és a 

fehérjemolekulák között lejátszódó reakciók 
 

Oxidatív átalakulások 

Az oxidatív átalakulások a legjellemzőbbek, 

először a kéntartalmú aminosavak oxidálódnak: 

metioninból és ciszteinből metionin-szulfon és ciszteinsav 

keletkezik. 

Triptofánból N-formil-kinurenin keletkezhet, 

oxidálódhat a tirozin, a szerin és a treonin is. 

 



A triptofán oxidatív átalakulása N-

formil-kinureninné 

 

Az oxidációt elősegítik:a zsírsav-peroxidok, az ionizáló 

és a γ-sugárzás. 
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A metionin oxidációja 

A ciszteinsav, a metionin-szulfon és a formil-kinurenin nem 

helyettesítheti a megfelelő aminosavakat, 

az oxidatív változások csökkentik a fehérjék biológiai értékét. 
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Deszulfurizáció és izomerizáció 
 

Magasabb hőmérsékleten  a cisztein számottevő mértékben 

bomlik  kén-hidrogén, metil-merkaptán, dimetil-szulfid 

reakcióképes csoportok keletkeznek  további reakciók 

kiindulópontjai. 

 

 

Lúgos kezelés hatására aminosav izomerizáció: 

 a racemizáció lúgos közegben D-aminosavakat eredményez, 

 száraz fehérje hevítése, pörkölés okozhat izomerizációt, 

      

 az átalakulások gátolják a proteolízist és rontják a fehérje 

biológiai értékét. 

 



A fehérjék közötti kölcsönhatások 
 

A keresztkötések gátolják a proteolízist  csökkentik a fehérjék 

táplálkozási értékét. Imid-, észter- és tioészter-keresztkötések is 

kialakulhatnak. 
 

Imid-, észter- és tioészter-kötés kialakulása fehérjék között. 
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Hevítéskor a glutamil- és a lizil-oldallánc között ammónia 

felszabadulása közben keresztkötés alakul ki   a lizin -

aminocsoportjának acilezése hasznosulását különbözőképpen 

módosítja. 

 

A fehérjék lúgos kezelése  lizinoalanin (LAL) keletkezik, 

prekurzora a cisztein lebomlásából keletkező dehidroalanin. 

 

 

A lizinoalanin káros biológiai hatásai: vesekárosodás, 

 nephrotoxikus tünetek 200 mg/kg koncentráció esetén. 
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A lizinoalanin és egyéb vegyületek képződése 

dehidroalaninból 

 

A védő fehérjék ellensúlyozhatják a LAL hatását. 

A szabad LAL toxicitása jóval nagyobb. 
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Fehérjék kapcsolódása más komponensekkel 

 

 A fehérjék és a szénhidrátok közti reakciók, a 
Maillard-reakció és táplálkozási hatása 

 

 Redukáló szénhidrátok szabad aminocsoporttal reagálnak  
aroma-komponensek, barna színű pigmentek, melanoidinek 
keletkeznek (nem enzimes barnulás (NEB) vagy Maillard-
reakció). 

 

 A nem enzimes barnulás előnyös (szárított, pirított 
 élelmiszerek) és  

 hátrányos (szín és aromaváltozás, fehérjeveszteség) is lehet. 

 

 A redukáló hatású reakciótermékek antioxidánsok  a lipidek 
oxidációját szignifikánsan gátolják  gátolják a patogén 
mikroorganizmusok szaporodását is. 

 



A fehérjék és a lipidek kapcsolódása 

 A fehérje és az oxidált linolsavészterek kölcsönhatásai: 

 A lipidek szabad gyökei (L•, LO• /alkoxi/, LOO• /peroxi/) a 

fehérjékkel különböző módon reagálhatnak. 

Lehetséges reakciók: 

•LOO + fehérje  •LOO fehérje 

•LOO fehérje + O2  •OOLOO fehérje 

•OOLOO fehérje + fehérje  fehérje OOLOO fehérje 

•LO + fehérje  LOH + fehérje• 

•LOO + fehérje  LOOH + fehérje• 

A gyök az -szénatomon, esetleg a cisztein kénatomján alakul ki. 

Lipidmentes fehérjepolimerizátumok, nagy molekulatömegű 

vegyületek mennyisége jelentősen növekedett. 

Veszteség: metionin-, a cisztein-, a hisztidin- és a 

lizintartalomban. 

 

 



Karbonil-amin reakció: 

 

 Reakció az oxovegyületek és a fehérjék aminocsoportjai között: 

 

   L–C=O + H2N–fehérje  L–C=N–fehérje. 

 

 A fehérjék oldhatósága megváltozik. 

 

A fehérjék és a polifenolok kapcsolódása: 

 

 Polifenolvegyületek könnyen oxidálódnak  oxidált polifenolok 

fehérjékkel kölcsönhatásba lépve csökkentik a hozzáférhető 

lizin mennyiségét  rontják a fehérjék biológiai értékét. 

 



A fehérjék és a fitinsav kapcsolódása 
 

Savas közegben a fitinsav negatív töltésű, a fehérje pozitív töltésű 

 a fitinsav kapcsolatba léphet a fehérjékkel is  fitinsav-

fehérje komplexeket létrehozva  a kölcsönhatás gyors, a 

komplexek stabilak. 

A fitinsav hidat létesíthet a két polipeptidlánc között. 

Többértékű kation jelenlétében: hármas fitinsav-fém-fehérje 

komplex. 

Kétértékű kationnal hármas komplex. 

Többszörös lipid-, fehérje- és szénhidráttartalmú komplexek 

kialakulása. 

 



A szójafehérjék hőkárosodásának kimutatása 
 

A natív szerkezet megváltozása: 

  poliakrilamid gélelektroforézissel, 

  immunelektroforézissel. 

Vizes közegben hosszú ideig végzett hőkezelés: 

           a szabad aminosavak és a nemfehérje-nitrogén fő része 

  kioldódhat, 

        az oldható fehérjefrakciók egy része is eltávozik. 

A fehérjék aminosav-összetétele csak igen erőteljes hő hatására 

változik meg. 

Az aminosav-analízis (a fehérjehidrolízis miatt) nem elég 

érzékeny az aminosav-veszteség kimutatására: 

  csak a cisztin-, a triptofán-, a metionin- és a lizinveszteség  

  mutatható ki. 

 



Az esszenciális aminosavak csökkent 

hasznosíthatóságának kimutatása 
 

Kémiai, enzimatikus, mikrobiológiai és állatkísérletes 

módszerekkel: 

 

A biológiai módszerek érzékenyen reagálnak a fehérje: 

  tápértékében bekövetkező változásokra, különösen, ha a 

  limitáló aminosav károsodott, 

 

a hőkezelés során keletkező toxikus anyagokra. 

  

Ha az esszenciális aminosavak nagy mennyiségben 

vannak jelen  a felhasználható lizintartalomban 

bekövetkező veszteség nem mutatható ki. 
 



A szója hőkezeltségének megállapítása 

krezolvörös festékkötési próbával 

 

A szójaminták és a krezolvörös közötti reakció intenzitása 

kapcsolatban van: 

– a Maillard-reakcióban résztvevő vegyületekkel, 

– a fehérjék szabad -aminocsoportot tartalmazó lizinjével, 

– a redukáló cukrokkal. 

 

A Maillard-reakció termékei megkötik a krezolvörös festékeket  

a festék-megkötés mértékéből a szója hőkezeltségi fokára lehet 

következtetni. 

 

 



Krezolvörös indikátor (C22H18O5S),  

(o-krezol-szulfoftalein) 
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Az eredményeket az 1 g szójaliszt által megkötött festék mg-
jainak mennyiségében adjuk meg: 

 

 x = (2,0 -10  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 
a következő: 

  mg krezolvörös/g liszt 

jól hőkezelt szója 3,8 – 4,3 

nyers szója  2,0 – 3,0 

alulkezelt szója  3,3 – 3,7 

túlkezelt szója  4,3 felett 



A fehérjeminőséget befolyásoló technológiák 

  

A fehérje minőségét leginkább befolyásolja:  

 a  szója szárítása, 

 a fehérjék lúgos izolálása. 

 

A szárítás: 

 

 A hőközlés és oxidáció hatására a fehérje denaturálódik. 

 

 A hasznosítható lizintartalom jelentős mértékben csökken. 

 

 Forrólevegős szárításnál: 

  Maillard-reakció  a termék karamell szagú, 

  a fenoltípusú vegyületei polikinonokká oxidálódnak, 

irreverzíbilisen kötődnek a fehérjéhez.  

 



A fehérjék lúgos kezelésének hatása 
 

Lúgos kezelés alkalmazása: 

– Fehérjeizolátumok előállítására, 

– enzim inhibitorok és a mikotoxinok elbontására, 

– nukleinsav-tartalom csökkentésére. 

      

 A cisztin-, a szerin-, az izoleucin- és a lizintartalom csökken, 

 D-allo-izoleucin, ornitin, lizinoalanin és lantionin keletkezik. 

 

 A lúgos kezelés jelentékeny mértékben csökkenti a 

fehérjék biológiai értékét. 

 



 A D-aminosavak kialakulása és hatása a 

fehérje minőségére 
 

A közönséges L-sztereoizomer aminosavakból  D 

sztereoizomer aminosavak képződnek: 

 

  nagymértékben csökkentheti a szójafehérje   

  emészthetőségét, 

 

  az átalakult aminosav felhasználhatóságát. 

 

 



A fehérjehasznosulást befolyásoló antinutritív 

és mérgező anyagok 

 Antinutritív anyagok 

 

Növekedésgátló, illetve lassító komponensek, 

tömeggyarapodás megzavarásán kívül (általában) kóros tüneteket 

nem okoznak. 

a fehérjék hasznosulását rontják, 

rendszeres fogyasztása egészségkárosodáshoz vezethet. 

 

A nyers szójamag huzamosabb etetése leállítja vagy lassítja a 

növekedést, 

a hőkezelt, főzött vagy gőzölt magfehérje jól hasznosul, 

magas biológiai értékű. 

 



A szójából eddig tízféle proteázgátló anyagot mutattak ki, 

 hőérzékenységük különböző. 

A tripszin- és a kimotripszin inhibitorok fehérjék. 

Elsősorban hüvelyesek magvaiban, gabonamagvakban és  

 burgonyában képződnek. 

Molekulatömegük 664 ezer dalton között. 

A vékonybélben inaktív komplexeket képeznek a tripszinnel és a 

kimotripszinnel. 

Az inhibitor a tripszinhez sztöchiometrikusan kötődik: 

 a tripszin nem tudja a bázikus pontokon a fehérjeláncot 

 hasítani, 

 korlátozzák a táplálékkal felvett fehérjék hidrolízisét, 

 hasznosulását, 

    a hasnyálmirigyet fokozott működésre késztetik  hasnyál-

 mirigy-megnagyobbodásra, majd -gyulladásra vezethet. 

 



 Az inhibitorokat hőkezeléssel inaktiválni lehet: 

  termikus stabilitásuk függ a molekula méretétől, 

  a diszulfidhidak számától. 

 

 A BowmanBirk-féle tripszininhibitor: 

 

   molekulatömege 7900 Dalton,  

   71 aminosavból épül fel,  

   hét diszulfidhidat tartalmaz. 

 

   Szárazon hevítve 105 C-on, 

   vizes oldatban 10 perces forralás után  

   is megőrzi aktivitásának nagy részét. 

 



 A Kunitz-féle tripszininhibitor hőlabilis: 

 

– 90 C-nál irreverzíbilisen denaturálódik, 

– molekulatömege 21 500 Dalton, 

– 181 aminosavból áll, 

– két diszulfidkötést tartalmaz. 

 

A proteázinhibitorok fajlagossága rendkívül változatos. 

 

Specifikusságuk a különböző proteázokra és az izodinámiás  

 enzimekre is kiterjedhet, 

 

A BowmanBirk-inhibitor kétféle enzimet hatástalanít (tripszin, 

 kimotripszin). 

 



A BowmanBirk-féle inhibitor szerkezete 
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A proteolízis gátlásán keresztül: 

 

a nitrogén emészthetősége csökken, 

     a hasnyálmirigy-stimuláló hatásra, a hiperszekréciója miatt 

 endogén nitrogén-veszteség következik be,  

 fokozódik a metionin cisztinné történő konverziója   

 metioninhiányhoz vezet, 

 a tripszininhibitor a fehérjével emészthetetlen 

 komplexeket alkot  a nitrogénemészthetőség csökken. 

 emészthetetlen endogén fehérjekomplexeket is létrehoz  

 fokozott endogén fehérjeveszteséggel jár. 

 negatív visszacsatolás hiánya miatt a hasnyálmirigy 

 hiperszekrécióra kényszerül  gyulladás. 

 

 



A proteázinhibitorok: 

  

 Főként a növényekben képződnek. 

 Van néhány állati és mikrobiális változatuk: 

  ovomukoid, ovoinhibitor, tripszingátló a föcstejben 

  a humán tripszint nem gátolják 

 

 Az élelmiszer inhibitortartalmának limitálása: 

 

  A nyers szója az egyik legfőbb, antinutritív anyagot  

  tartalmazó  anyag 

  A késztermék tripszininhibitor-aktivitás milligrammonként 

  10 alatt kell legyen. 

 

 



Egyes élelmiszer alapanyagok tripszininhibitor-aktivitása 

 
              Megnevezés              TIU/mg minta  

Nyers szója                        104  

Extrudált szója              20  

Texturált szója                 2  

Szójaizolátum                 4  

Fehér bab                          20  

Barna bab                          12  

Fekete bab                        78  

         Lóbab                                 12  

Lencse                            3  

Sárgaborsó                        23  

Búzaliszt                        23  

Búzakorpa                     1,52  

 



A szója és a szójatermékek tripszininhibitor-

aktivitásának meghatározása 

 

 A tripszin az N--benzoil-DL-arginin-p-nitroanilid-hidroklorid 

(DL-BAPA) mesterséges szubsztrátból sárga színű (p-nitro-

anilin) terméket hasít le. 

 

 

 Tripszininhibitor jelenlétében kevesebb sárga színű vegyület 

keletkezik  az enzimgátlás mértéke fotometriásan 

nyomonkövethető. 

 



A szója ureázaktivitásának meghatározása 

 A módszer alkalmas szója és szójatermékek hőkezeltségi 

fokának  megállapítására. 

 

 Az ureáz enzim rendkívül érzékeny a hőkezelés hőfokára és 

    időtartamára. 

 

 A vizsgálat során: 

 

 A szójadara mintákat karbamidot tartalmazó, és  karbamidot 

nem tartalmazó 7,5 pH-jú pufferoldatban szuszpendáljuk, 30 

percig 35 C-on tartjuk.  

 

 Az ureáz enzim a karbamidból ammóniát tesz szabaddá  

megnöveli az oldatnak a pH-ját. 

 

 



A szójadarára jellemző ureázaktivitás értéke a 

hőkezelés függvényében: 

                                pH-érték különbség 

kezeletlen, nyers szója (toaszterezetlen)                    1,7 – 2,5 

részlegesen hőkezelt szója (részlegesen toaszterezett)   0,2 – 1,7 

jól hőkezelt szója (jól toaszterezett)       0,0 – 0,2 

 

Mérjük: 

 a karbamidot tartalmazó, és a 

 karbamidot nem tartalmazó szója-szuszpenzió pH-ját. 

 

 A pH-különbség arányos a szójában található ureáz enzim 

  aktivitásával. 



Hőrezisztens antinutritív anyagok a szójában 

 Fitinsav 

A létfontosságú makro- és mikroelemekkel stabil komplexeket 
képez, megakadályozva a fémek felszívódását. 

 Néhány táplálék fitinsavtartalma 

        Megnevezés                       Fitinsav, g/100 g  

        Búzaliszt                            0,050,2  

            Búzakorpa                               1,51,6  

            Búzacsíra                            0,080,09  

           Barna kenyér                            0,14  

           Sárgaborsó                            1,11,2  

        Lencse                              0,50,8  

        Bab                                           0,72,0  

           Szója                                        1,11,5  

           Szójaizolátum                  0,4  

           Texturált szója                  0,91,1  

 



Az -galaktozil-oligoszacharidok 

 -(1,6)-galaktozil-kötéseket bontó enzimek hiánya miatt nem  

  szívódnak fel, 

 a vastagbélben bélflóra baktériumai hidrolízálják  gázok 

 (szén-dioxid, hidrogén, metán) keletkeznek  kellemetlen 

 felfúvódást, hasi puffadást okoznak. 

 

Favizmusfaktorok 

 Vicin és konvicin 

     Hemolitikus anémiát okoznak. 

 

 

 



Cseranyagok 
 Fehérjekicsapó tulajdonságukkal gátolják a fehérjék 

emészthetőségét, 

 hüvelyesek és cereáliák magvaiban találhatók, 

 kétórás főzés után is megmarad az eredeti cseranyagtartalom 
 fele. 

 

Fitoösztrogén anyagok 
 Befolyásolják a szexuálhormonális egyensúlyt. 

 Szójatartalmú élelmiszerek rendszeres fogyasztása esetén sok 

ösztrogénaktivitású anyagot viszünk be a szervezetbe. 

 Az ösztrogének vizes-alkoholos mosással eltávolíthatók a 
 szójából. 

 

 



Lektinek 

 Növényi eredetű fehérjék, illetve glikoproteinek, 
a vörösvértesteket kicsapják, agglutinálják, 

 molekulatömegük 20140 ezer dalton között, 

 az emésztőcsatorna proteázai nem képesek lebontani őket. 

 

Hüvelyesek és gabonák magvaiban, több száz lektint mutattak ki: 

 toxikus változataik gátolják a tápanyagok felszívódását, 
akadályozzák a sejtek fehérjeszintézisét. 

Hőlabilisak, 1015 perces főzés vagy sütés hatására 

 denaturálódnak. 

 

A fazin toxikus lektin (nyers zöldbabban, babban vagy 
bablisztben). 

 

A ricin a ricinin alkaloiddal együtt idézi elő a toxikus hatást: a 
szervezet sejtjeinek felületén a galaktóztartalmú glikozidokhoz 
kötődik. Halálos adagja 12 µg/testtömeg-kg. 

 

 



Szaponinok 

 

 A növényvilágban nagyon elterjedt glikozidok. 

 Felületi feszültséget csökkentő hatásúak. 

 Aglikonjuk felépítése alapján lehetnek: 

szteránvázat tartalmazó szteroid-szaponinok, 

aliciklusos triterpénszármazékok. 

 Vérbe kerülve a vörösvérsejteket feloldják. 

 A koleszterinnel oldhatatlan, nem mérgező komplexeket 
képeznek. 

 

 A szójalisztben a keserű szaponinok rossz ízűek, gátolják az  

  emésztőcsatorna tripszin- és kimotripszin-aktivitását. 

 A szója szaponinmentesítése: 

Nedves állapotban való hevítéssel, gőzöléssel és  

alkoholos extrahálással. 

 



Az antinutritív anyagok hatásának kiküszöbölése  
 

Az átlagos ipari tósztolás elegendő. 

 

A túlzott hőkezelés ne vezessen a fehérje biológiai értékének  

 csökkenéséhez. 

 

A szójaalapon készült csecsemőtápszereket, tejpótlókat csak 
forró gőzzel való tósztolással előállított szójából lehet készíteni. 

 

A fitinsavhatás kompenzálására gondolni kell. 

 

A szaponinok és a polifenolok depresszív hatása: 
fehérjekivonatok és izolátumok aminosav-tartalmának gyenge 
hasznosulása. 

   

  



A szójafehérje minősítésére alkalmas 

vizsgálatok 

 A fehérjék minősége, biológiai értéke: 

 mennyire tudják a szervezet esszenciális aminosavigényét 

kielégíteni. 

Az esszenciális aminosav-szükséglet életkoronként más és 

más  a fehérje minősítésekor nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül az életkor szerepét. 

A fehérje potenciális biológiai értékét mutatja: 

  A fehérje szerkezete, 

  a kötéstípusok, 

  az esszenciális és nem esszenciális aminosavak  

  mennyisége és aránya, 

  a fehérje és az aminosavak emészthetősége. 

 



Hogy a maximális biológiai potenciálból mi érvényesül  élettani 

folyamatok döntik el. 

 

A fehérje hasznosulását befolyásolhatja: 

  a táplálék energiatartalma, 

  a fehérjekoncentráció csökkenése vagy növekedése, 

  a vitamin- és ásványianyag-ellátás, 

  és a toxikus vagy antinutritív anyagok jelenléte az  

  élelmiszerben. 

A fehérje minőségét legpontosabban állatkísérletekkel 

állapíthatjuk meg, melyek drágák és lassúak. 

 

A gyakorlatban laboratóriumi módszereket használunk  

eredményei szoros összefüggésben vannak az állatkísérletek 

során kapott minősítéssel.  

 



A fehérje minőségét különböző értékmérő indexekkel jelöljük   

 egyetlen index sem jelöli komplex módon a fehérje tápértékét. 

 

Szinonim fogalmak:  

       A fehérje tápértéke, 

élelmezési értéke, 

biológiai értéke, 

minősége mind ugyanazt jelenti. 

 

 Megállapításuk  

kémiai,  

in vitro enzimes,  

mikrobiológiai és  

biológiai módszerekkel lehetséges. 

 



 A fehérje biológiai potenciálját mérő módszerek 

 

 A minősítés folyamata: 

nyersfehérje-tartalom, 

valódifehérje-tartalom, 

emészthető nyersfehérje-tartalom, 

a fehérje aminosav-összetételének meghatározása, 

a D-enantiomerek analízise, 

a hasznosítható esszenciális aminosavak mennyiségének  

meghatározása. 

 



Az aminosav-összetételi adatokból a következő indexeket 

     számolhatjuk: 

 

E/N, I/D, E/T, 

Ahol: 

 E = az esszenciális aminosavak mennyisége a fehérjében, 

 N = a nem esszenciális aminosavak mennyisége a          

 fehérjében, 

 I = a nélkülözhetetlen aminosavak mennyisége a  

 fehérjében, 

 D = a nélkülözhető aminosavak mennyisége a fehérjében, 

 T = az összes aminosav mennyisége a fehérjében. 

 

 Megállapítható a fehérje limitáló aminosava. 

 



A legkisebb százalékos mennyiségben előforduló aminosav, a 

limitáló aminosav számértéke a kémiai index (CS). 

 

Az indexek: 

  nem jelzik a fehérje emészthetőségét, 

  az aminosavak hasznosíthatóságában bekövetkező  

  változásokat, 

  az aminosav-inballansz kialakulását, 

  az aminosavak toxicitását és antagonizmusát, 

  a toxikus és antinutritív anyagok jelenlétét, de 

 

 több információt adnak a fehérjéről, mintha csak az aminosav- 

 összetételt szemlélnénk. 

 



Mikrobiológiai tesztek 

 

Jobb közelítést adnak az in vivo vizsgálatokhoz. 

 

Mérni lehet az egyes aminosavak mennyiségét fehérje- 

 hidrolizátumokból, 

  

a fehérjék relatív tápértékét (RNV), 

 

az egyes esszenciális aminosavak hasznosíthatóságát 
proteolitikus aktivitású tesztorganizmusokkal. 

 

 



A szervezet tömegváltozása alapján meghatározható indexek: 

– fehérjehatékonysági arány (PER), 

– nettó fehérjehatékonyság (NPR), 

– fehérjeretenció-hatékonyság (PRE), 

– bruttó fehérjeérték (GPV). 

 

A szervezet nitrogéntartalma alapján meghatározható 

indexek: 

– nettó fehérjehasznosítás (NPU), 

– nitrogénmérleg-index (NBI), 

– relatív növekedési index (RGI), 

– relatív tápérték (RNV). 

 

 A legismertebb biológiai módszerek: 

  A testtömeg-változásának mérésén alapulnak. 

 



Néhány kémiai módszer a fehérje minőségének 

meghatározására 

 A fehérjék oldhatóságának vizsgálata 

      Alkalmas: 

az extrahált szójadara minőségének ellenőrzésére, 

a denaturáció fokának megállapítására. 

 

    A módszer: a fehérjét vízzel oldjuk ki, az oldatba ment fehérje  

           mennyiségét Kjeldahl-módszerével határozzuk meg. 

    A nitrogénoldhatósági index (NSI) esetében az oldható  
     nitrogén mennyiségét a minta összes nitrogénjének 
  százalékos arányában adjuk meg. 

    A fehérjeoldhatósági index (PDI) esetében az oldhatóságot 
     az oldatban maradó fehérje és a minta összes  
  fehérjéjének százalékában fejezzük ki.  

 



  

A hőkezelt, denaturálatlan szójafehérjék NSI-értéke 70% feletti,         

PDI-értéke nagyobb, mint 80%. 

 

 A fehérje enyhe, de a biológiai értéket még nem befolyásoló  

    hőkezelésére utal: PDI értéke 60%, NSI pedig 20–40%. 

 

Intenzív hőkezelés esetén: PDI 20–40%, NSI 10–20%          

 már némi fehérjekárosodásra utal. 

 

Ezen értékek alatt jelentős hőkárosodásra lehet számítani. 

 

 



A szójafehérje komplex minősítése 

 A komplex minősítés során meghatározzuk: 

 

A szója fehérjetartalmát, aminosav-összetételét, 

emészthetőségét, felhasználásának lehetőségeit és korlátait, 

 más fehérjehordozókhoz viszonyítva táplálkozási értékét, 

 felhasználásának gazdaságosságát. 

Kémiai, biológiai és állatkísérleti módszerekkel próbálunk minél 

több információhoz jutni. 

Minősítünk akkor is, ha: 

megváltozik az előállítás technológiája, 

tárolása, 

a fajta genetikai módosításokon ment keresztül. 

 



A komplex minősítés során választ keresünk: 

Mennyi a szója nyersfehérje-tartalma, 

  aminosav-összetétele, 

a szabad aminosavak mennyisége, 

a fehérjékben kötöttekhez viszonyított aránya, 

milyen az esszenciális aminosavak mennyisége, 

a többi esszenciális és nem esszenciális aminosavhoz 

viszonyított arány. 

 



 mennyi a fehérjehordozóban a fehérje és az energia aránya, 

 

A fogyasztás során jelentkeznek-e toxicitásra vagy antinutritív 

hatásra utaló tünetek, 

 

milyen hatékonysággal hasznosul a fehérje a tömegváltozáson 

vagy a nitrogénmérleg alapján mérve, 

 

alkalmas lehet-e: 

gyengébb minőségű fehérjék komplettálására, 

költségesebb vagy nehezen beszerezhető fehérjék 

kiváltására, 

  alkalmazása milyen gazdasági haszonnal jár. 

 

 



A minősítés során: 

 

célszerű kémiai vizsgálatokkal kezdeni, 

  

laboratóriumi állatokon végzett tesztek, 

  

etetési kísérletek. 

 

 

 

  


