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A cisztintartalom meghatározása IEC-vel 

− A módszer alkalmas élelmiszerek cisztintartalmának meghatározására.  

− A kéntartalmú aminosavak rendkívül hajlamosak az oxidációra. 

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

− A fehérje hidrolízise előtt perhangyasavas oxidációval a cisztint és a ciszteint 
ciszteinsavvá alakítjuk át, majd a ciszteinsavat ioncserés oszlopkromatográfiával 
aminosav-analizátorral határozzuk meg.  
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− A ciszteinsav meghatározását egy olyan mintaadagolóval ellátott bármely 
aminosav-analizátorral elvégezhetjük, amelynél lehetséges az áramlási paraméterek 
lényeges megváltoztatása nélkül egymás után több mintát juttatni az ioncserélő 
oszlopra. 

− Egy minta ciszteinsav-tartalmának meghatározásakor a ciszteinsav és az 
aszparaginsav között egy olyan üres területet kapunk a kromatogramon, ahova még az 
áramlási paraméterek figyelembevételével további 3−5 minta ciszteinsavának csúcsa 
beférne. 

− 2−3 percenként öt különböző, perhangyasavval oxidált mintát juttatunk az 
ioncserélő oszlopra. 

− Az 5. minta ciszteinsav csúcsának megjelenése után az analízist megszakítjuk, az 
ioncserélő oszlopot regeneráljuk, és folytatjuk a további minták analízisét.  
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Cisztintartalom meghatározása 
perhangyasavas oxidációval és 
gyorsított betáplálással  
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A triptofán indolcsoportja savas hidrolízisnél (különösen nagy szénhidráttartalmú 
minták esetében) kvantitatíve elbomlik. 

A triptofán meghatározása során lúgos hidrolízist kell  alkalmazni. 

A lúgos hidrolízis történhet bárium- vagy nátrium-hidroxiddal. 

A meghatározásra mind az IEC, mind a para-dimetil-amino-benzaldehiddel és nátrium-
nitrittel képzett kék színű termék koncentrációjának spektrofotometriás 
meghatározása 590 nm-en alkalmas. 

Lúgos hidrolízis NaOH-dal 

− A 10 cm3-es ampullába a nyersfehérje-tartalomtól függően 50−100 mg-ot mérünk 
be a mintából.  

− 5 cm3 5 M NaOH-oldatot adunk hozzá, üvegkapillárison keresztül 3−5 percen át 
nitrogéngázt vezetünk az ampullába, leforrasztjuk. 

 

A triptofántartalom meghatározása 
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− Szárítószekrényben a mintát 110 (±2) °C-on 24 órán át hidrolizáljuk. 

− Lehűlés után az ampulla tartalmát pH = 4,25 nártium-citrát pufferrel 25 cm3-es 
mérőlombikba mossuk. 

− A minta pH-ját tömény sósavval pH = 4-re állítjuk be, majd citrátpufferrel jelig 
töltjük.  

 Lúgos hidrolízis Ba(OH)2-dal 
− A mintából 10−100 mg-ot mérünk be a nyersfehérje-tartalom függvényében. 

− 10 mg fehérjéhez 1,26 g Ba(OH)2-ot és 1,45 cm3 desztillált vizet mérünk hozzá. 

− Üvegkapillárison keresztül 2−3 percig nitrogéngázt vezetünk az ampullába, 
leforrasztjuk. 

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

− A hidrolizátumot 50 cm3-es Erlenmeyer-lombikba öntjük át, az ampullát 3 x 2 cm3 
forró desztillált vízzel átöblítjük. 
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− 1 csepp fenolftaleinindikátort adunk hozzá, és 6 M sósavval közömbösítjük. 

− A bemért Ba(OH)2-től függően 5−10 g vízmentes nátrium-szulfátot adunk a 
 közömbösített oldathoz. 

− A kivált BaSO4 csapadékot szűrjük vagy centrifugáljuk. 

− A csapadékot desztillált vízzel átmossuk, az egyesített vizes fázisokat liofilizáljuk. 

− A liofilizálás után kapott bepárlási maradékot pH = 4,25-ös nátrium-citrát pufferben 
 feloldjuk. 
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A triptofántartalom mérése IEC-vel aminosav-analizátoron 

Az elválasztás elve és körülményei megegyeznek az aminosav-analízisnél leírtakkal, a 
különbségek: 

15 cm3-es rövid ioncserélő oszlopot használunk, 

az oszlop hőmérséklete 55−60 °C, 

eluensként a legmagasabb pH-jú és molaritású nátrium-citrát puffert használjuk. 

Az eredményt két, párhuzamos mérés átlagában, a  minta tömeg%-ában adjuk meg. 
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Trp meghatározás rövid oszlopon IEC-vel 

Trp 
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A hasznosítható lizintartalom meghatározása ioncserés 
oszlopkromatográfiás módszerrel 

Megfelelő körülmények között 2,4-dinitro-1-fluor-benzollal reagáltatjuk a minta 
fehérjéjében lévő lizint (dinitro-fenil-ε-amino-lizin származék képződik). 

A DNFB-lal csak szabad ε-aminocsoporttal rendelkező lizin reagál. 

E származék a savas hidrolízis során nem bomlik le, aminosav-analizátorral 
meghatározható.  

Az élelmiszerek  összeállításánál mindig a hasznosítható lizintartalommal kell számolni. 

Az ε-aminocsoportján blokkolt lizin az emberi és az állati szervezetben rosszabbul 
hasznosul.  
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Monoszacharidok szétválasztása és meghatározása HPLC-vel  
A monoszacharidokat és a diszacharidokat különböző kromatográfiás technikával, 
elsősorban HPLC-vel szét lehet választani, illetve meg lehet határozni.  

A cukrok szétválasztására és meghatározására mindaz  érvényes, ami a korábbi HPLC 
elválasztás során tárgyalásra került. 

A különbség annyi, hogy eluensként vizet vagy rendkívül híg savanyú oldatot 
használunk. 

A speciális, cukrok szétválasztására és meghatározására kifejlesztett oszlopok mellett 
szinte minden elválasztásnál és meghatározásnál törésmutató mérő detektort 
használunk. 
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1. Szukróz;  2. Glükóz; 
3. Citromsav; 4. Izocitromsav; 
5. Borkősav; 6. Almasav; 
7. Glicerin  

1. Szukróz;  2. Maltóz; 3. Glükóz;  
4. Xilóz; 5. Galaktóz; 6. Arabinóz; 
7. Mannóz; 8. Ecetsav; 10. Metanol; 
11. Etanol 

1. Borkősav;   
2. Szacharóz; 
3. Glükóz; 4. Fruktóz; 
5. Szorbit  

Cukrok, savak, 
alkoholok és 
cukoralkoholok 
szétválasztása 
     HPLC-vel 
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A provitaminok és a vitaminok meghatározása HPLC-vel  
 

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. 
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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 
az azonosítás és a mennyiségi meghatározás.  

− 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.  
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Az A-vitamin-tartalom meghatározása 

A módszer alkalmas élelmiszerek A-vitamin-tartalmának meghatározására.  

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 kromatográfiával, UV detektálással, 325 nm hullámhosszon határozzuk 
meg.  
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A minta hidrolízise 

Az A-vitamin-tartalomtól függően 5−15 g mintát Erlenmeyer-lombikba mérünk. 

Hozzáadunk 50 cm3 etil-alkoholt, 2 cm3 3%-os Na2SO3-oldatot, 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.  
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Extrakció 

Rázótölcsérbe 50 cm3 10%-os NaCl-oldatot és 50 cm3 petrolétert mérünk. 

A mérőlombikban lévő felülúszóból ehhez pipettázunk hozzá, az A-vitamin-tartalom 
függvényében, 10−100 cm3-t. 

A rázótölcsért bedugaszoljuk, egy 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. 
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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, 
10 cm3-es kalibrált kémcsőbe szűrjük. 

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. 
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HPLC analízis 

Az előkészített oldat 20 µl-ét injektáljuk a HPLC-be. 

Az elválasztást 25 cm hosszú, 7−10 µm szemcsenagyságú, C18 típusú fordított fázisú 
kromatográfiával 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 µl-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 és kiegészítők D3-vitamin-tartalmának 
meghatározására.  

A módszer szerint a mintát metanollal extraháljuk. 

A kapott metanolos oldatból szűrés vagy centrifugálás után 50 µl-t injektálunk a HPLC 
készülékbe. 

Az abszorbanciát 265 nm-nél mérjük. 
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A meghatározás menete 

A mintából a vitamintartalom függvényében 1−10 grammot mérünk be egy 100 cm3-es 
Erlenmeyer-lombikba. 

Hozzáteszünk 50 cm3 metanolt, és a gondosan lezárt  lombikot 2 x 10 percre ultrahang 
fürdőbe helyezzük. 

Az ultrahangozás után az oldatot vákuumban szűrjük vagy centrifugáljuk, a tiszta 
oldatot vákuumban 3−4 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 10−11 perc retenciós idő után 265 nm-en detektáljuk.  

1,25 μg/cm3, 2,5 μg/cm3 és 5,00 μg/cm3 koncentrációjú D-vitamin-tartalmú 
standardoldatok segítségével hitelesítő-görbét veszünk fel. 

A hitelesítő görbe segítségével a minta ismeretlen D3-vitamin-tartalma 
meghatározható.  
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E-vitamin (α-tokoferol) meghatározása  

A módszer alkalmas vitaminalapanyagok, kiegészítők E-vitamin-tartalmának 
meghatározására.  

Élelmiszerek E-vitamin-tartalma a természetes tokoferoltartalom, valamint a 
természetes és hozzáadott tokoferol-acetát hidrolíziséből származó α-tokoferol 
összege. 

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

A felszabadult α-tokoferolt petroléterrel extraháljuk, az extraktumot bepároljuk és 
metanolban feloldjuk.  

Az α-tokoferol-tartalmat HPLC-vel, fordított fázisú kromatográfiával, UV detektálással, 
292 nm hullámhosszon határozzuk meg.  
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A zsíroldható vitaminok szimultán meghatározása HPLC-vel 

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 µm, 

− acetonitril mozgó fázis 0,8 cm3/perc áramlási sebességgel, 

− 7 MPa nyomás, 30 °C hőmérséklet,  

− UV-detektálás 280 nm-en. 
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A zsíroldható vitaminok szétválasztása HPLC-vel 
 

1. menadion (K3-vitamin),  
2. retinol (A-vitamin), 
3. retinol-acetát, 
4. menaquinon (K2-vitamin), 
5. δ-tokoferol,  
6. ergo-kalciferol (D2-vitamin), 
7. kole-kalciferol (D3-vitamin), 
8. α-tokoferol (E-vitamin), 
9. tokoferol-acetát,  
10. fillo-quinon (K1-vitamin). 
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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, 80−90 °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. 
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A minta zsírtalanítása 

A várható B1-vitamin-tartalomtól függően 2,5−10 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 80−90 °C-os vízfürdőn, visszafolyós hűtéssel, fénytől védve 30 percig 
oldjuk. 

Az oldás után lehűtjük, szűrés nélkül 200 cm3-es mérőlombikba visszük, jelig töltjük, 
alaposan összerázzuk, majd ülepedni hagyjuk. 
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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 µl-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 kroma-
 tografáljuk őket.  
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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. 

 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

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

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

 

 

 

 

 

 

A meghatározás menete 

A nikotinsavamid-tartalmától függően 1−5 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 10 cm3-t pipettázunk belőle egy 
centrifugacsőbe, centrifugáljuk, szükség esetén hígítjuk.  

Az előkészített anyagból 50 µl-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.  
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A C-vitamin-tartalom meghatározása nagyhatékonyságú 
folyadékkromatográfiával 
A módszer alkalmas élelmiszerek C-vitamin-tartalmának meghatározására.  

A homogén laboratóriumi mintát metanol−foszfát puffer eleggyel extraháljuk. 

A leszűrt oldatot nagyhatékonyságú folyadékkromatográffal analizáljuk, elektrokémiai 
detektálást alkalmazva. 
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A meghatározás menete 

A mintából 1−10 g anyagot mérünk be egy 250 cm3-es Erlenmeyer-lombikba, és 
50−100 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 20−50 µl-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.  
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Vízoldható vitaminok meghatározása egy lépésben 

A vízoldható vitaminok a megfelelően megválasztott folyadékkromatográfiás 
körülmények között HPLC-vel egymástól szétválaszthatók. 

A meghatározás során CROM-SIL 120 ODS 5-ST, 5 µm töltetű, 150 x 4 mm-es oszlopot 
használtunk.  

Az eluens 6,6-os pH-jú, 20 µM koncentrációjú K3PO4-oldat. 

Az áramlási sebesség 8 cm3/perc, a nyomás 9 MPa, a  hőmérséklet 30 °C, a detektálást 
pedig 254 nm-en végezzük. 
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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). 
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Az U-vitamin-tartalom meghatározása ioncserés oszlopkromatográfiával 

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, 4−5 °C-on hűtőszekrényben tároljuk.  

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

A módszerrel az SMM elválasztható a többi szabad aminosavtól, és mennyisége az 
ioncserés oszlopkromatográfia adta pontossággal meghatározható. 
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Az U-vitamin elválasztása a fehérjealkotó aminosavaktól 
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A meghatározás menete 

A friss növényi mintából 30 g-ot homogenizáló-berendezésbe 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 kristályosító csészékbe öntjük, és 10 cm3-re besűrítjük.  

Az így kapott sűrítményből megfelelő hígítás után viszünk fel az ioncserélő oszlopra.  

Az U-vitamin a bázikus aminosavak között, az alkalmazott pufferrendszer 
függvényében a lizin előtt vagy után jelenik meg a kromatogramon.  
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Poliaromás szénhidrogének – PAH-ok szétválasztása HPLC-vel 
Oszlop: LiChrosphere PAH (5mm); 250x3 mm; Hőmérséklet: 20°C; Eluens: AcN:víz.  

Naftalin-antracén-fluorantén-pirén 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

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

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

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

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

A citozin, az uracil és az uridin szétválasztása  poli(sztirol-divinilbenzol) 
HPLC oszlopon 

Oszlop: PRP-1, 4.1 x 50 mm, 3 μm  
1. Cytosine 
2. Uracil 
3. Uridine 
Körülmények: 0.05 M Citromsav pH 4.2.  
Izokratikus. Szobahőmérséklet.  
Áramlás: 1 mL/min. 
Injektált térf.: 10 µL 
Detektálás: UV - 254 nm 

Perc 
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Biogén aminok meghatározása borokból 
 oszlop előtti származékképzéssel 

Mintaelőkészítés:  

A bor színtelenítése és a pH 
beállítása után az aminosav 
származékokat danzil-klorid 
oldattal képezték, és a 
származékok szilárd fázisú 
extrakciója után  C18 oszlopon, 
víz-acetonitril eleggyel 
választották szét a biogén 
aminokat.  

Oszlop: 250 x 4,6 mm, 
SpherisolbODS2 5μm,  

Detektor: UV 250nm. 
Busto et al.: Solid phase extraction applied to the the dermination biogenic amines in wines by HPLC. Chromatographia. 1994. 38. 9/10. 571-
578. 
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Kabelova et al.: Determination of free amino acids in cheeses from the 
Czech market. Czech. J. Food. Sci.: 27. 2009. 3. 143-150. 

 Cseh sajtok szabadaminosav tartalmának meghatározása HPLC-vel 
Az aminosavak elúciós sorrendje: Asp, Ser, Glu, 
Gly, ammónia, Arg, Thr, Ala, Pro, α-amino-vajsav 
belső standard, (AAbA), Cys, Tyr, Val, Met, Lys, Ile, 
Leu, Phe. 
Készülék: Waters Alliance 1695 HPLC. 
Detektor: 2475 Multi λ fluoreszcens detektor (ex: 
250 nm, em: 395 nm). 
Oszlop: 150 x 3,9 mm, 4 μm, Nova-Pack C18. 
Eluensek:  Gyári, nincs összetétel. 
Oszlop előtti származékképzés 6-aminokinolil-N-
hidroxi-szukcinimid karbamáttal. 
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A D- és az L-aminosavak nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás 
meghatározása  oszlop előtti származékképzéssel 

 

Készülék: HP-1090 Series L.  
Származékképzés:  orto-ftálaldehid/ N-izobutil-L(vagyD)-cisztein. (OPA/IBLC vagy 
OPA/IBDC). 
Oszlop töltete: 250 mm x 4 mm Hypersil ODS 5μm szemcseméret (oktadecilszilil 
származék). 
Mozgó fázis:  Lineáris gradiens pH=5,95, 12 mM nátrium acetátból, metanolból és 
acetoinitrilből képezve.  
Detektálás: Fluoreszcenciás detektor, extinkció: 230 nm, emisszió: 445 nm.  
Vizsgált anyagok: almafa levele, talaj az almafa környékéről, alma dzsúsz.  

Bückner & Westhauser: Chromatographic determination of  L- and D-amino acids in plants. Amino Acids. 2013. 24. 43-55. 
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A D- és az L-aminosavak standard kromatogramja OPA/IBLC (o-ftálaldehid/N-izobutil-L-
cisztein) származékképzés után HPLC-vel. Az L-aminosavak és a Gly koncentrációja 100, a D-
aminosavaké 50 pmol. Fluoreszcens detektálás 230 nm ex. és 445 nm em. hullámhossznál. 

Bückner & Westhauser: Chromatographic determination of  L- and D-amino acids in plants. Amino Acids. 2013. 24. 43-55. 
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A Golden Delicious almafa 
leveleinek, és a körülötte lévő 
talaj szabad aminosav 
tartalmának meghatározása 
HPLC-vel  OPA/IBLC oszlop előtti 
származékképzéssel. 
 
OPA/IBLC (o-ftálaldehid/N-izobutil-L-cisztein) 

Bückner & Westhauser: Chromatographic determination  
of  L- and D-amino acids in plants. Amino Acids. 2013. 
24. 43-55. 
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A glinko és a metasequoia fa 
levelei szabad aminosav 
tartalmának meghatározása HPLC-
vel  OPA/IBLC oszlop előtti 
származékképzéssel. 
 
OPA/IBLC (o-ftálaldehid/N-izobutil-L-cisztein) 

 

Bückner & Westhauser: Chromatographic determination  
of  L- and D-amino acids in plants. Amino Acids. 2013. 
24. 43-55. 
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A Golden Delicious almafajta 
levének szabad D-aminosav 
tartalma OPA/IBLC és OPA/IBDC 
származékképzés után HPLC-vel.  A 
GABA (γ-amino-vajsav) két 
származékot ad. A nyilak a D-
aminosavakat jelölik  
 
OPA/IBLC (o-ftálaldehid/N-izobutil-L-cisztein) 

 

Bückner & Westhauser: Chromatographic determination  
of  L- and D-amino acids in plants. Amino Acids. 2013. 
24. 43-55. 
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A D- és L-aminosavak (+)-1-(9-fluorenil)etil  kloroformát szármzékai 
szétválasztása RP-HPLC-vel 

Oszlop: 150 x 4,6 mm 3 μm Spherisorb oktil. Mozgó fázis: A: ecetsav pH 4,35, B: Acetonitril, C: 
tetrahidrofurán. Gradiens: 0-8 perc 8% ACN/17%THF/75% puffer (8/17/75); 8-22 perc 
8/17/75→0/30/70; 22-70 perc 0/30/70→0/50/50. Átfolyási sebesség: 0,8 ml/perc. 
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A danzil aminosavak 
fluoreszcenciás 
meghatározása HPLC-vel 
Oszlop: ODS, 150 x 4,6 mm.  

Mozgó fázis: 22%-os acetonitril  40 mM, 
pH 7,20 ammónium acetátban. 

Áramlási sebesség: 1 ml/perc.  

Detektálás: ex. 335, em. 522 nm-en. 

Az analizált minta: 0,21 pM danzil 
aminosav.  
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Az aminosavak AQC (aminoquilonil-N-hidroxi-szukcinimidil karbamát) 
származékainak szétválasztása RP-HPLC-vel 

Négy oldószerből álló 
gradienssel pH optimálás. 
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Poliaminok szétválasztása HPLC-vel AQC-vel történő oszlop előtti 
származékképzés után 

AQC: 6-aminoquinolil-N-hidroxi-szukcinimid karbamát, 1. N8-acetilspermidin, 2. putreszcin, 3. 
kadaverin, 4. spermidin, 5. 1,7 diaminoheptán belső standard, 6. spermidin és N,N’-bis(6-
quinolil)karbamid. i-iii. különböző nemazonosított aminosavak a mintában. 
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Dabzil aminosav származékok és aminok meghatározása RP-HPLC-vel 
D: Asp, E: Glu, N: Asn, 
Q: Gln, CIT: Citrullin, S: 
Ser, T: Thr, G: Gly, R: 
Arg, A: Ala, GABA: 
Gaba, P: Pro, V: Val, M: 
Met, I: Ile, L: Leu, NLE: 
NLeu, F: Phe, C: Cys, 
ORN: Orn, K: Lys, H: His, 
Y: Tyr, FN: fenilamin, 
HN: Histamin, YN: 
Tiramin. 
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Dabzil aminosav származékok és aminok meghatározása RP-HPLC-vel 
D: Asp, E: Glu, N: Asn, 
Q: Gln, CIT: Citrullin, S: 
Ser, T: Thr, G: Gly, R: 
Arg, A: Ala, GABA: 
Gaba, P: Pro, V: Val, M: 
Met, I: Ile, L: Leu, NLE: 
NLeu, F: Phe, C: Cys, 
ORN: Orn, K: Lys, H: His, 
Y: Tyr, FN: fenilamin, 
HN: Histamin, YN: 
Tiramin. 
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Rövidítések 
AC, affinitás folyadékkromatográfia (affinity chromatography) 
APCI, atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció (Atmospheric Pressure Chemical 
 Ionization) 
API, légköri nyomáson működő, atmoszférikus ionizáció (Atmospheric Pressure 
 Ionization) 
APPI, atmoszférikus nyomású fotoionizáció (Atmospheric Pressure Photoionization) 
CC, királis folyadékkromatográfia (Chiral Chromatography) 
CD, vezetőképesség detektor (Conductivity Detector) 
CI, kémiai ionizáció (Chemical Ionization) 
ECD, elektrokémiai detektor (Electro-Chemical Detector) 
EI, elektronütköztetéses ionizáció (Electron Impact) 
ELSD, elpárologtatással egybekötött fényszórásos detektor (Evaporative Light 
 Scattering Detector) 
ESI, elektrospray ionizáció (Electrospray Ionization) 
FLD, fluoreszcenciás detektor (Fluorescent Detector) 
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GC-MS, gázkromatográf tömegspektrométerrel (GC Mass Spectrometry) 
GLC, gáz-folyadék kromatográfia (Gas-Liquid Chromatography) 
GSC, gáz-szilárd kromatográfia (Gas-Solid Chromatography) 
HPLC-MS, HPLC tömegspektrométerrel (HPLC Mass Spectrometry) 
IEC, ioncserés folyadékkromatográfia (Ion-Exchange Chromatography) 
IT, ioncsapda tömeganalizátor (Ion Trap) 
LLC, folyadék-folyadék kromatográfia (Liquid-Liquid Chromatography) 
LLOQ, mérési alsóhatár (Lower Limit Of Quantitation) 
LOD, kimutatási határ (Limit Of Detection) 
LSC, folyadék-szilárd kromatográfia (Liquid-Solid Chromatography) 
MALDI, mátrix segített lézer deszorpció és ionizáció (Matrix-Assisted Laser 
 Desorption/Ionization) 
MSD, tömegspektrometriás detector (Mass Spectrometry Detector) 
NP-HPLC, normál fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (Normal-Phase High 
 Performance Liquid Chromatography) 
NSD, nitrogén-kén detektor (Nitrogen-Sulphur Detector) 
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Q, kvadrupol tömeganalizátor (Quadrupol Mass Analyser) 
RD, radiokémiai detektor (Radiochemical Detector) 
RID, törésmutató detektor (Refractive Index Detector) 
RP-HPLC, fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (Reverse-Phase HPLC) 
RP-IP-HPLC, fordított fázisú ionpár kromatográfia (Reverse-Phase Ionpair HPLC) 
SEC, méretkizárásos folyadékkromatográfia (Size Exclusion Chromatography) 
SIM, egy kiválasztott iont detektáló üzemmód (Single Ion Monitoring) 
TOF, repülési idő analizátor (Time Of Flying) 
ULOQ, mérési felsőhatár (Upper Limit Of Quantitation) 
UV-VIS, ultraibolya-látható abszorbancia detektor (Ultraviolet-Visible Absorbance Detector) 
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