
ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 
Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású 

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

 

 

 

 

 

 

Fiziológiás oldat 
szabad 
aminosavainak 
meghatározása 
lítium pufferek 
alkalmazásával  
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1. Ciszteinsav 
2. Taurin 
3. Foszfoszerin 
4. Karbamid 
5. Aszparaginsav 
6. Hidroxiprolin 
7. Treonin 
8. Szerin 
9. Aszparagin 
10.Glutaminsav 
11.Glutamin 
12.α-amino-adipinsav 
13.Prolin  

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

27. β-amino-izovajsav 
28. γ-amino-vajsav 
29. Klórfenilalanin 

 (belső standard) 
30. Etanolamin 
31. Ammónia 
32. Ornitin 
33. Lizin 
34. Hisztidin 
35. 1-metil-hisztidin 
36. 3-metil-hisztidin 
37. arginin.  

A kromatogramon látható komponensek 
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Az aminosav-összetétel meghatározása nagyhatékonyságú 
folyadékkromatográfiával 

A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiánál az álló fázis valamilyen nagy 
viszkozitású folyadék vagy nagy felületű anyag. 

Ezt általában rozsdamentes acélcsőbe préselik, amelyen keresztül az oldószert pumpa 
segítségével, nagy nyomáson áramoltatják. 

Amennyiben az eluens kevésbé poláros, mint az állófázis, normál fázisú 
kromatográfiáról, amennyiben az eluens polárosabb mint az állófázis, fordított fázisú 
kromatográfiáról beszélünk. 

Az eluens folyamatosan áramlik keresztül az oszlopon.  

Az egyes komponensek eltérő sebességgel haladnak keresztül az oszlopon, és 
optimális esetben egymástól jól elkülönülve jelennek meg a HPLC oszlop végén.  
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Az oszlop végén a komponensek különböző módszerekkel detektálhatók.  

A detektor lehet: 

− Látható vagy ultraibolya fotométer, 

− fluoreszcenciás detektor.  

A detektort mindig a szétválasztandó komponensek tulajdonságai alapján választják 
meg.  

Az aminosavak meghatározhatók nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával, oszlop 
előtti származékképzéssel.  

Származékképzésre az o-ftálaldehidet, a fluorenil-metil-kloroformátot és a fenil-
izotiocianátot használják a  legszélesebb körben.  

Detektálásra leginkább a fluoreszcens detektort használják, amelynek érzékenysége 
jobb, mint a látható, illetve UV-tartományban mérő detektoroké. 
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Származékképzés OPA / ME eleggyel 

Az aminosavak szétválasztása oszlop 
előtti származékképzés után HPLC-vel  
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Ha a származékképző reagens egy királis szénatomot is tartalmaz, akkor lehetőség van 
a D- és az L-aminosav-enantiomerek szétválasztására és meghatározására. 

Leggyakrabban az 1-(9-fluorenil)-etil-kloroformátot (FLEC) és az orto-ftálaldehidet, 
valamint a 2,3,4,6-tetra-O-acetil-1-tio-β-D-glükopiranozidot (OPA/TATG) használják 
ilyen célra. 

A mérés azért fontos, mert a különböző technológiai beavatkozások (magas 
hőmérséklet, lúgos kezelés, detoxikáció) hatására az L-aminosavak egy része 
átalakulhat D-aminosavvá. 

Ezeket az ember és a legtöbb állat nem tudja hasznosítani, sőt káros hatásait is 
kimutatták az élő szervezetre.  
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A királis származékképzés mechanizmusa 
 

o-ftálaldehid 

1-tio-β-D-glükóz-
tetraacetát 

Diasztereoizomer 
 származék 

* = aszimmetria centrum 

Aminosav egy 
aszimmetria 
centrummal 
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Az aminosav-enantiomerek szétválasztása OPA/TATG származékképzés után 
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A kis mennyiségű D-
aminosavak meghatározása 
a nagy mennyiségben jelen 
lévő L-aminosavak mellett  
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Származékképzés FLEC reagenssel 
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Az aminosav 
enantiomerek 
(+)FLEC-kel 
képzett 
származékainak 
szétválasztása 
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