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A gázkromatográfia alkalmazása 
élelmiszerek összetételének 

meghatározására 
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A gázkromatográfia sokféle illó, vagy illó származékká alakítható élelmiszer összetevő 
meghatározására alkalmazható. Mérhetők vele pl.: 

 antioxidánsok,  

 tartósítószerek,  

 szermaradványok,  

 íz- és aromaanyagok, és 

 minden  illó- vagy illóvá tehető komponens (alkoholok, aldehidek, zsírsavak, 
 észterek, aminosavak (illó aminosav származék formában)). 

A gázkromatográfia nehezen illó, vagy illó származékká nem alakítható és hőlabilis 
anyagok (szénhidrátok, egyes vitaminok) vizsgálatára nem alkalmas.  
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A gázkromatográfiában leggyakrabban alkalmazott  származékképző 
anyagok élelmiszerek analízise során  
A szilil reagenseket kiválóan lehet alkalmazni hidroxil csoportot tartalmazó vegyületek 
és aminokarbonsavak esetében, mint amilyenek pl. a cukrok, a szterolok és az 
aminosavak.  A reagensek:  

 Trimetilkloroszilán/hexametildiszilazán. 

 BSA [N,O-bisz(trimetiszilil) acetamid]. 

 BSTFA [N,O-bisz(trimetilszilil) trifluor acetamid]. 

 t-BuDMCS (t-butildimetilkloroszilil/imidazol) 

Illékony észtervegyületeket kialakító reagensek a karboxil csoporttal lépnek reakcióba, 
amilyet a zsírsavak, az aminok, az aminosavak, a trigliceridek, a gyanták, a foszfolipidek 
és a koleszterin észterek tartalmaznak.  
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A reagensek: Metanolos sósav, metanolos nátrium-metoxid,  

 N,N-Dimetilformamid dimetil acetál. 

 Bór trifluorid (vagy triklorid) és metanol. 

Különleges származékképző szerek:   

Az ecetsav-anhidrid piridinnel  jól reagál az alkoholos és fenolos hidroxil csoportokkal, 
ezért alkalmas fenolok, aromás hidroxil csoportot tartalmazó vegyületek és alkoholok 
származékképzésére. 

Az N-trifluoracetilimidizol/N-heptafluorobutirilimidizol ugyancsak a hidroxi- és 
aminovegyületetekkel képez származékot. 

Az alkilbórsav a poláros atomok melletti szomszédos atommal lép kapcsolatba. 

Az O-alkilhidroxilamin  olyan vegyületekkel képez származékot, amelyek  hidroxil- és 
karboxil csoportot is tartalmaznak, mint amilyenek a ketoszteroidok és a 
prosztaglandinok.  
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ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

Amit minden gázkromatográfiás analízisnél fel kell jegyezni: 
A minta nevét és az injektált térfogatot. 

Az injektor típusát és az injektálási körülményeket. 

Az oszlop hosszát, átmérőjét, töltetét és gyártóját. 

 Töltött oszlopnál a töltet szemcseméretét,  

 kapilláris oszlopnál hosszát, átmérőjét és az álló fázis anyagát. 

Az injektor, a termosztát és a detektor hőmérsékletét és a hőmérséklet programot. 

A mozgó fázis típusát (gáz fajtája) és az áramlási sebességet. 

A detektor típusát és az adatfeldolgozó rendszert. 

 

 

 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

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

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

 

 

 

 

 

 

A napraforgó olaj és a disznózsír zsírsav összetételének meghatározása 
A módszer alkalmas napraforgóolaj, disznózsír és egyéb növényi és állati zsiradékok 
zsírsav-összetételének meghatározására.  

Gázkromatográfiás módszerrel elsősorban azok a komponensek vizsgálhatók, amelyek 
illékonyak, vagy 300 °C-ig illékonnyá tehetők. 

A triacil-glicerinek (trigliceridek, zsírok és olajok) ennek a követelménynek nem 
felelnek meg, és alkalmatlanok erre a szabad, hosszú szénláncú zsírsavak is. 

Ezekből, valamint a triacil-glicerinek észterkötéseinek  hidrolízise után szabaddá váló 
zsírsavakból zsírsav-metilésztereket szintetizálunk, és a kapott vegyületet vizsgáljuk 
gázkromatográfiásan.  
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A zsírsav-metilészterek cianopropil állófázisú kapilláris oszloppal elválaszthatók, 
meghatározásukra láng-ionizációs detektor használható. 

A kapott kromatográfiás csúcsok alatti területek a zsírsav-metilészterek 
mennyiségével arányosak. 

Rel% = (Tzsírsav / ΣTzsírsav) · 100 

 
ahol:    Rel% = a zsírsav-metilészter relatív mennyisége, 

     Tzsírsav = a zsírsav-metilészter kromatográfiás csúcsa alatti terület, 

     ΣTzsírsav = a zsírsav-metilészterek kromatográfiás csúcsai  alatti területek 
             
 összege.  
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18:0 Sztearinsav 
19:0 Nonadekanoilsav 
20:0 Arachidinsav 
21:0 Heneikozánsav 
22:0 Behénsav 
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8:0  Kaprilsav 
10:0 Kaprinsav 
12:0 Laurinsav 
14:0 Mirisztinsav 
16:0 Palmitinsav 
18:0 Sztearinsav 
20:0 Arachidinsav 
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13:0 Tridekánsav 
14:0 Mirisztinsav 
15:0 Pentadekánsav 
16:0 Palmitinsav 
17:0 Margarinsav 
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14:0   Mirisztinsav 
16:0   Palmitinsav 
16:1   Palmitoleinsav 
18:1   Olajsav 
18:2    Linolsav 
20:1    Eikozénsav 
20:3ω6     Eikozatriénsav 
22:1ω11   Dokozaénsav 
20:4ω6    Arachidonsav 
20:5ω3    Eikozapentaénsav 
22:4ω6    Dokozatetraénsav 
22:5ω3    Dokozapentaénsav 
22:5ω6    Dokozapentaénsav 
22:6ω3    Dokozahexaénsav 
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14:0    Mirisztinsav 
16:0    Palmitinsav 
18:0    Sztearinsav 
18:1    Olajsav 
18:2 Linolsav 
20:0 Arachidinsav 
20:1 Eikozénsav 
18:3ω3 α-linolénsav 
22:0 Behénsav 
22:1ω9 Erukasav 
24:0 Lignocerinsav 
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16:0    Palmitinsav 
18:0    Sztearinsav 
18:1    Olajsav 
18:2 Linolsav 
20:0 Arachidinsav 
18:3ω6 γ-linolénsav 
20:1 Eikozénsav 
22:0 Behénsav 
22:1 Erukasav 
24:0 Lignocerinsav 
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14:0    Mirisztinsav 
16:0    Palmitinsav 
16:1    Palmitoleinsav 
18:0    Sztearinsav 
18:1    Olajsav 
18:2 Linolsav 
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16:0    Palmitinsav 
16:1    Palmitoleinsav 
18:0    Sztearinsav 
18:1    Olajsav 
18:2 Linolsav 
20:0 Arachidinsav 
18:3ω6 γ-linolénsav 
20:1 Eikozénsav 
18:3ω3 α-linolénsav 
22:0 Behénsav 
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A telített és telítetlen zsírsavak 
standard kromatogramja 
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8:0  Kaprilsav 
9:0  Pelargonsav 
10:0 Kaprinsav 
11:0 Undekánsav 
12:0 Laurinsav 
13:0 Tridekánsav 
14:0 Mirisztinsav 
14:1 Mirisztoleinsav 
15:0 Pentadekánsav 
15:1 Pentadekénsav 
16:0 Palmitinsav 
16:1 Palmitoleinsav 
17:0 Margarinsav 
17:1 Heptadekénsav 
18:0 Sztearinsav 
18:1n9t Elaidinsav 
18:1n9c Olajsav 

18:2n6t Linolelaidinsav  
18:2n6c Linolsav 
20:0 Arachidinsav 
18:3n6 γ-linolénsav 
20:1 Eikozénsav 
21:0 Heneikozánsav 
18:3n3 α-linolénsav 
20:2 Eikozadiénsav 
22:0 Behénsav 
20:3n6 Eikozatriénsav 
20:3n3 Eikozatriénsav 
23:0 Trikozánsav 
20:4n6 Arachidonsav 
22:2 Dokozadiénsav 
24:0 Lignocerinsav 
20:5n3 Eikozapentaénsav 
24:1 Nervonsav 
22:6n3 Dokozahexaénsav 

A telített és 
telítetlen 
zsírsavak 
megnevezése 
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Marhahús (rostélyos) 
FAME kromatogram 
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Az illózsírsavak meghatározása 

 

 

 

 

 

 

Illósavaknak hívjuk a 2−6 szénatomszámú monokarbonsavakat (ecetsav, propionsav, 
vajsav, i-vajsav, valeriánsav, i-valeriánsav, kapronsav és i-kapronsav). 

Ezek az "illósavak" vizes oldatukból melegítéssel könnyen elillannak, tehát 
kidesztillálhatók.  

Illékonyságuknak köszönhetően szaguk is intenzív; az ecetsavé kis koncentrációban 
kellemes, de a többié kellemetlen.  

Gyakorlati szempontból az erjesztett élelmiszerek illósavtartalmának a 
meghatározása a legjelentősebb.  
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Az erjesztéssel történő tartósítás során a cukortartalom anaerob bomlás 
következtében tejsavvá alakul.  

A folyamattal párhuzamosan végbemenő erjedések során ecetsav, propionsav, vajsav, 
valamint a fehérjebomlás következtében nagyobb molekulájú illózsírsavak is 
előfordulhatnak az élelmiszerekben.  

Az erjesztéssel készített táplálékokban 1−1,5% körüli tejsav-koncentráció kívánatos. 

A propionsav jelenléte nem káros, sőt hozzájárul az élelmiszer tartósításához. 

A vajsav jelenléte önmagában nem káros, de ártalmas folyamatokra utal, és rontja az 
organoleptikus tulajdonságokat. 

Izovajsav, illetve a nagyobb molekulájú illózsírsavak az aminosavbomlás 
eredményeként jelennek meg. 
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A illózsírsavak meghatározás gázkromatográfiásan: 
100 g erjesztéssel tartósított élelmiszert mérünk egy 1000 cm3-es mérőlombikba, 
ráöntünk 900 cm3 desztillált vizet és 1 napot állni hagyjuk. 

A szűrletből 4 cm3-t centrifugacsőbe mérünk, hozzáadunk 0,2 cm3 foszforsavat és 8000 
g-n 10 percig centrifugáljuk. 

A felülúszóból injektálunk 1 µl-t a gázkromatográfba.  

Az illózsírsavak analízise polietilén-glikol állófázisú kapilláris oszloppal történik 
lángionizációs detektálással. 

Minden elemzés előtt, naponta injektálunk standardoldatot, amely az összes 
meghatározni kívánt komponenst ismert koncentrációban tartalmazza.  

Megállapítjuk a retenciós időket, meghatározzuk a koncentráció számításához 
szükséges faktorokat.  
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standard savanyított élelmiszer 

Az illózsírsavak 
meghatározása 
gázkromatográfiával  
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A konjugált linolsavak mennyiségének elemzése gázkromatográfiával. 

A konjugált linolsavak jelentősége 
Rákellenes hatás, antioxidáns hatás, immunerősítő, antiatherogén, testzsírcsökkentő. 
A konjugált linolsavak előfordulása élelmiszerekben 
Tej és tejtermékekben 0,2–2,0 g KLS/100 g tejzsír. 
Kérődző állatok húsában 0,5-1,0 g KLS/100g zsír. 
Növényi olajokban  0,1-0,2 g KLS/100g zsír . 
Margarinokban (gyakorlatilag nulla). 
A konjugáltlinolsav-tartalom növelés lehetőségei tej és tejtermékekben 
Szarvasmarhák:  takarmányozás, tartásmód (legelő, napfény). 
Savanyú tejtermékek:  mikrobiális fermentáció. 
Vaj, sajtok: hőkezelés, érlelési idő. 
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A minták zsírsav-összetételének vizsgálata: Észterezés metanolos NaOH-dal, BF3 
katalizátor jelenlétében. 
A minták konjugáltlinolsav-tartalmának vizsgálata: Metilezés nátrium-metiláttal  
(NaOCH3). Másik módszer:  Metilezés nátrium-metilát (NaOCH3) és bórtrifluorid (BF3) 
katalizátorok kombinációjával.  
 

Egy 15 cm3-es centrifuga csőbe bemértünk 100 mg sajtot, 2,5 cm3 0,5 M metanolos 
nátrium-metilát-oldatot adtunk hozzá, jól összeráztuk, 80 oC-on, 10 percen át vízfürdőn 
tartottuk.  
Ezt követően 25 oC-ra lehűtöttük, 2,5 cm3 10%-os metanolos bórtrifluorid oldatot 
adtunk hozzá, jól összeráztuk, és  80 oC-on 3 percig melegítettük.  
Lehűtöttük 25 oC-ra, és 500 µl hexánt adtunk hozzá, 1 percig ráztuk, majd 1 cm3 telített 
NaCl-oldatot adagoltunk, és ismét 1 percig ráztuk, végezetül 10 percig 2200 g-n 
centrifugáltuk.  
A centrifugálást követően a felső hexános fázist vízmentes nátrim-szulfátot tartalmazó 
Eppendorf tubusba tettük, és ebből injektáltunk 1 µl-t  a gázkromatográfba. 
 
 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

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

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

 

 

 

 

 

 

Kromatografálás: 
Készülék: Varian CP-3380  gázkromatográf. 
Kolonna: 100 m x 0,25 mm kvarc kapilláris,  CS-Sil 88 (FAME) állófázis. 
Detektor: FID 270 °C. 
Injektor: splitless 270 °C. 
Vivőgáz: hidrogén, 235 kPa. 
Hőmérséklet-program: kolonna 140 °C 10 percig,  10 °C/perc emelés 210 °C-ig,  
 izoterm 20 percig. 
Injektált oldat térfogata: 1 μl. 
 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

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

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

 

 

 

 

 

 

A konjugált 
linolsavak 
mennyiségének 
elemzése 
gázkromatográfi-
ával. 
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Célkitűzéseink szerint vizsgáltuk: 
Eltérő genotípusú szarvasmarhák tejzsírjának zsírsav-összetételét  és KLS-tartalmát és 
ezen komponensek változását a laktáció során. 

Különféle kultúrák hatását a tejtermékek zsírsav-összetételére és KLS-tartalmára: 

 A színtenyészetek hatása a zsírsav-összetételre és a KLS-tartalomra. 

 A hozzáadott linolsav hatása a KLS-tartalomra. 

A technológia hatását a tejtermékek zsírsav-összetételére és KLS-tartalmára: 

 Különféle vajak és margarinok zsírsav- összetételének összehasonlítása. 

 A hő- és mikrohullámú kezelés hatása tejtermékek zsírsav-összetételére. 

Sajtok zsírsav-összetételének változását a tárolási idő függvényében. 
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Eredmények, következtetések: 
Eltérő genotípusú szarvasmarhák tejzsírjának zsírsav-összetétele, KLS-tartalma és 
ezen komponensek változása a laktáció során. 

A feketetarka és a vöröstarka holstein-fríz, valamint a magyartarka tejzsírjának zsírsav-
összetétele szinte teljes mértékben megegyezik. 

A telített szénláncú zsírsavak a téli és kora tavaszi, míg a  telítetlen zsírsavak a nyári 
hónapokban érik el maximumukat. 

A KLS maximumát 1,35%-kal augusztusban, minimumát pedig 0,75%-kal januárban 
mutatja.  

A nyáron fejt tej gazdagabb esszenciális zsírsavakban, valamint magasabb 
telítetlenzsírsav-tartalma miatt némileg nagyobb táplálkozásbiológiai értéket képvisel.  
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Különféle kultúrák hatását a tejtermékek zsírsav-összetételére és KLS-tartalmára 

A Székelyföldön savanyú tejtermékek előállítására a napi gyakorlatban használt 
kultúrakeverékekkel előállított tejkészítményeket összehasonlítva nem tudtunk olyan 
összeállítást (tejsavbaktérium kombinációk, hőmérséklet, idő) képezni, amely 
lényegesen megnövelte volna a tejtermék KLS-tartalmát.  

A Lactobacillus acidophilus-nál és a Lactobacillus plantarum-nál 100 μl napraforgóolaj 
adagolás a KLS mennyiségét 35−40%-kal növelte, a Lactobacillus casei-nél viszont csak 
20% növekedést tapasztaltunk.  

Az optimális KLS-termelés érdekében javasoljuk az általunk napraforgóolajjal elvégzett 
kísérletet az alkalmazni kívánt tejsavbaktériummal előzetesen elvégezni. 
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A vaj, a sajtok és a margarin KLS-tartalma 

A vaj lényegesen több rövid szénláncú zsírsavat, valamint palmitinsavat és 
sztearinsavat tartalmaz, mint a margarin. A margarinok olajsav-tartalma nagyobb, mint 
a vajaké, lényegesen nagyobb azonban a margarinok linolsav-tartalma.  

A jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható margarinok csekély mennyiségben 
tartalmazzák a transz konfigurációjú elaidinsavat, így e szempontból a margarin nem 
jelent kockázatot a fogyasztó számára. 

A hagyományos és a mikrohullámú hőkezelés (2–8 perc) nem okoz szignifikáns 
változást az elaidinsav és olajsav, valamint a többi zsírsav esetében. 

A vizsgált félkemény sajtok közül a Rucăr sajtnak volt a legnagyobb (0,135 g KLS/100 g 
zsír), míg a Penteleunak a legkisebb (0,089 g KLS/100 g zsír) KLS-tartalma.  



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

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

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

 

 

 

 

 

 

 

A hőkezelt vaj aromaanyagainak meghatározása gázkromatográfiával 
A gázkromatográfiát széles körben alkalmazzák aromaanyagok meghatározására, és az 
illó komponensek alapján élelmiszerek beazonosítására (fingerprint). 

A hőkezelt vaj esetében hét aroma komponens azonosításáról számoltak be: 2-
heptanon, dimetil-triszulfid, vajsav, 3-metil-vajsav, δ-hexalakton, δ-oktalakton, δ−
dekalakton.  

Az illékony aromakomponensek koncentrációjának változás szoros összefüggésben van 
az aroma megváltozásával. 

A vaj tárolás alatt bekövetkező  kellemetlen aromájának kialakulása kapcsolatban 
hozható a laktonok, különösen  a δ-laktonok koncentrációjának növekedésével. 
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A hőkezelt vaj aromaanyagainak meghatározása gázkromatográfiával 
1 = 2-heptanon 
2 = dimetil-triszulfid 
3 = vajsav 
4 = 3-metil-vajsav 
5 = δ-hexalakton 
6 = δ-oktalakton 
7 = δ-dekalakton 
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Különböző sajtok konjugáltlinolsav-tartalmának változása a tárolás során 

Három félkemény (Dalia, Rucăr, Penteleu) és egy feta típusú (Telemea) sajtot öt 
hónapon keresztül +4 °C-on hűtőszekrényben tároltunk, és három hetente 
megmintáztunk.  

Megállapítottuk, hogy a konjugáltlinolsav-tartalom a 21. tárolási hét végére a Dalia 
esetében 0,047 g KLS/100 g zsírról 0,115 g KLS/100 g zsírra, a Penteleunál 0,034-ről 
0,089-re, a Rucăr esetében pedig 0,042-ről 0,128 g KLS/100 g zsírra változott.  

A Telemea esetében a KLS-tartalom 0,038-ról 0,120 g KLS/100 g zsírra nőtt a tárolás 
során.  

Mindegyik sajt esetében a KLS-tartalom a tárolás 15−18. hetében érte el a maximális 
értéket, melyet követően mennyisége vagy csökkent vagy állandó szinten maradt. 
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Savanyú tejtermékek zsírsav-összetételének és KLS-tartalmának változása 
színtenyészetek hatására 

Vizsgáltuk, hogy a különböző színtenyészetek (Lactobacillus lactis subsp. lactis, 
Lactobacillus lactis subsp. cremoris, Streptococcus salivarius subsp thermophilus, 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus lactis subsp. lactis biovar, 
Lactobacillus diacetilactis, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis) milyen 
hatással vannak a különböző technológiával előállított savanyított tejtermékek 
(Sana, joghurt) zsírsav-összetételére, különös tekintettel a konjugált linolsavra (KLS).  

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az általunk alkalmazott, és a tejipari 
gyakorlatban mindennaposan használt kultúráknak alig van hatása a tej zsírsav-
összetételére. Minimális különbséget találtunk ugyan az egyes zsírsavak esetében, de a 
csekély különbségek miatt megállapítható, hogy a kultúrák nincsenek hatással a tejzsír 
táplálkozási értékére. 
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A hőkezelés hatása a tejzsír zsírsav-összetételére 

Hőkezelés: laboratóriumi főzőlapon 2, ill. 8 percig. 

Mikrohullámú kezelés: 450 W-on 1, 2, 4 és 8 percig. 

A zsírsavakat bór-trifluorid felhasználásával zsírsav-metilészterekké alakítottuk. A 
mintákat n-hexános közegben tároltuk, majd gázkromatográfiásan analizáltuk. 

Az általunk vizsgált mintákban  az olajsav és az elaidinsav kivételével a zsírsav-
összetételbeli különbségek csekélyek. 

Mindkét kezelés esetén csökken az olajsav, és nő az elaidinsav részaránya. 

A különbségek nem utalnak a hőkezelés és a mikrohullámú kezelés káros hatásaira. 

Nem tudtunk különbséget kimutatni a hőkezelés és mikrohullámú kezelés idejének 
hatásában sem. 
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A konjugált linolsavak (KLS) antioxidáns hatásának vizsgálata 

A konjugált linolsav antioxidáns tulajdonságainak tanulmányozására kísérletet 
állítottunk be megnövelt KLS-tartalmú ghee-vel kevert kukoricadarával. 
A ghee tisztított vaj, Indiában a legfontosabb állati eredetű zsírforrás, melynek KLS-
tartalma hőkezelés hatására megemelkedik. 
Megállapítottuk, hogy a 20. hetet követően a konjugáltlinolsav-tartalom az eredeti 
érték harmadára csökkent. 
Jelentős mértékű csökkenést csak a tárolás 20. hete után tapasztaltunk a linolsav és 
linolénsav esetében. Az olajsav és a telített zsírsavak mennyisége alig változott. 
Az összes többszörösen telítetlen zsírsav közül a KLS a legérzékenyebb az oxidációra, így 
az ő antioxidáns hatása a legnagyobb. 
A megnövelt konjugáltlinolsav-tartalmú vaj 20 héten át meggátolta az avasodásra 
rendkívül hajlamos kukoricadara romlását. 
A tárolás 40. hetéig a savszám nem emelkedett a szabvány által előírt érték fölé.  
A megnövelt KLS-tartalmú vaj (ghee) megvédi az élelmiszer oxidációra érzékeny 
komponenseit. 
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A szalonna koleszterin tartalmának meghatározás gázkromatográfiával 
5 g szalonnából a zsírt Soxhlet-extrahálókészüléken n-hexánnal extraháltuk,  

a zsíros extraktumot bepároltuk,  

a maradékhoz 10 cm3 60%-os kálium-hidroxidot és 40 cm3 metanolt adtunk.  

A lombikot visszafolyóhűtővel vízfürdőn 30 percig melegítettük.  

Az elszappanosítás befejezése után a lombikot lehűtöttük, tartalmát 3 x 40 cm3 vízzel 
választótölcsérbe mostuk,  

a koleszterint 3 x 40 cm3 éterrel extraháltuk.  

Az egyesített éteres fázist bepároltuk, a maradékot 4 cm3 hexánban és 0,5 cm3 
metanolban feloldottuk, és ebből injektáltunk a gázkromatográfba. 
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Gázkromatográfiás körülmények: 

Készülék: Chrompack CP 9000 gázkromatográf. 

Kolonna:  10 m x 0,25 mm kvarc kapilláris, nedvesítő fázisa CP Sil-5 CB. 

Vivőgáz:  hélium, nyomása 30 kPa. 

A lefúvás aránya:  50:1. 

Hőmérsékletek: injektor 275 °C, detektor 300 °C, kolonna 270 °C. 

Detektor: lángionizációs detektor; hidrogén 30  cm3 /perc, levegő 300 cm3 /perc, 
nitrogén 20 cm3 /perc áramlási sebesség. 

Injektált térfogat:  0,5-2 µl. 
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Különböző fajtájú sertések zsírjának zsírsavösszetétele és koleszterin tartalma 

 A vizsgált sertésfajták:  

Mangalica, magyar nagyfehér x magyar lapály, mangalica x duroc. 

A három fajta között sem a telített, sem a telítetlen, sem az esszenciális zsírsavak 
tekintetében, sem a koleszterin tartalomban nem lehet szignifikáns különbséget 
kimutatni.  

A három sertésfajta zsírjának koleszterintartalma 71-109 mg/100 g között változik. 

A sertészsírnak magas az olajsav (43,57-44,81 relatív %) és a linolsav (10,63-11,47 
relatív %) tartalma. 
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Antioxidánsok (BHT) meghatározása 
 

A butil-hidroxi-toluol (BHT) alacsony forráspontja miatt könnyen gázállapotúvá 
alakítható, ezért gázkromatográfiás módszerrel meghatározható.  

Az eljárás során az antioxidánstartalmú vizsgálandó anyagból, elsősorban zsírból, 
margarinból, olajból oldatot készítünk, amelyet közvetlenül injektálunk a 
gázkromatográfba. 

A gázkromatográfiás elválasztás relatíve magas  hőmérsékletén (200−300 °C) mind az 
oldat, mind az oldott anyagok gázállapotúvá válnak. 

A megfelelően megválasztott gázkromatográfiás oszlopon szétválaszthatók. 
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A meghatározás menete: 
A vizsgálati eljárás során a disznózsírból, margarinból vagy étolajból 100 mg vizsgálati 
anyagot oldunk 10 cm3 hexánban. 

Az oldatból 1 μl-t injektálunk a gázkromatográfba.  

Az analízis paraméterei:  

 A GC injektorának hőmérséklete 250 °C,  

 a vivőgáz He, 

  az injektorban a nyomás 180 kPa, 

 a kolonna: 10 m × 0,25 mm kvarckapilláris, szilikonolaj töltettel,  

 a kolonnatér hőmérséklete 220 °C. 
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 Értékelés: 

A BHT csúcsának beazonosítása után az eredményt a következők szerint számítjuk ki: 

 

 

 

ahol:  CBHT = a minta BHT-tartalma (mg/kg), 

 CSt = a standardoldat BHT-tartalma (mg/cm3), 

 Tminta = a mintából származó BHT csúcs területe, 

 Tstandard = a standardből származó BHT csúcs területe, 

 m = a bemért minta mennyisége (g). 

 

mT
10CTC
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BHT ⋅
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A különféle antioxidánsok meghatározása: 

Megfelelő kromatográfiás körülmények betartásával egy lépésben is szét lehet 
választani őket.  

A gázkromatográfiás elválasztás körülményei a következők (mindegyik antioxidáns 200 
µg/cm3 koncentrációjú oldatából 2 µl-t táplálunk be a gázkromatográfba). 

A kromatografálás körülményei: 

 30 m x 0,25 mm SAC-5 oszlop, 

 200 °C-os hőmérséklet, 

 30 cm/sec áramlási sebességű héliumgáz, 

 lángionizációs detektor 200 °C-on. 
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1. BHA, 2. BHT, 3. TBHQ, 4. Etoxiquin, 5. Ionox 100, 6. THBP, 7. Propil-gallát 

A különféle típusú antioxidánsok 
szétválasztása és meghatározása  
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Mintaelőkészítés a GC analízishez 

A mintából 20 g-ot Soxhlet-készülékben, etil-acetáttal, nyolc órán át extrahálunk, majd 
az extraktumot rotációs gyorsbepárlóval bepároljuk. 

A maradékot 50 cm3 hexánban feloldjuk, és 50, majd 25 cm3 acetonitrillel kirázzuk.  

Az acetonitriles fázisokat bepároljuk, a maradékot 25 cm3 kloroformmal vesszük fel.  

Ezt kétszer 10 cm3, 0,2 mólos sósavoldat és 1 mólos NaOH-oldat 1:10 arányú 
keverékével óvatosan kirázzuk. 

 

 

 

 

 

Az F2-toxin-tartalom vizsgálata gázkromatográfiával 
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Az egyesített lúgos fázisok pH-ját 0,67 mólos foszforsavoldat  és 0,1 mólos NaOH-oldat 
felhasználásával 9,5-re állítjuk be.  

Ezt követően 3 x 15 cm3 kloroformmal kirázzuk, és az egyesített kloroformos fázisokat 
vízmentesítés után bepároljuk. 

A maradékot acetonnal kvantitative speciális fiolákba visszük át, a mintákat 
nitrogénáramban bepároljuk, és a maradékot 200 µl acetonban vesszük fel.  
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Meghatározás gázkromatográfiával 
Az előkészített minta 100 µl-ét nitrogénáramban ismételten bepároljuk, majd 30 
percen keresztül 50 µl szililező reagenssel szililezzük.  

A kapott mintából 1−3 µl-t injektálunk a gázkromatográfba.  

A gázkromatográfiás elemzés körülményei az alábbiak: 

 Kolonna: 2 mm belső átmérő, 1 m hosszú üveg 3% OV-17  töltettel, 

 hőmérséklet TI = 275 °C, TD = 305 °C,  

 hőmérsékletprogram: 150 °C-ról, 8 °C/min emeléssel 260 °C-ig, 3 perc 
hőmérséklettartás. 

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