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A fehérje aminosav-összetételének meghatározása 
gázkromatográfiával 

A táplálkozással foglalkozó szakemberek számára fontos a fehérje aminosav-
összetételének ismerete. 

Az ember az esszenciális aminosavakat nem tudja előállítani, a nem fehérje nitrogén 
hasznosítására pedig gyakorlatilag nem képes.  

Optimális összetételű élelmiszerek előállítása csak az  élelmiszer esszenciális, illetve a 
limitáló aminosavai ismeretében lehetséges.  

Az élelmiszerek aminosav-összetétele ismeretében biztosítani lehet az optimális 
fehérje és energiaellátást.  
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Élelmiszerek aminosav-összetételét a fehérje hidrolízise után határozhatjuk meg. 

Mérési lehetőségek: 

az ioncserés oszlopkromatográfia elvén működő automatikus aminosav-analizátorral, 
oszlop utáni származékképzéssel,  

a folyadékkromatográfia elvén működő nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával, 
oszlop előtti származékképzéssel, 

fotometriásan, és 

gázkromatográfiával. 

(Ebben az előadásban csak a gázkromatográfiás meghatározással foglalkozunk). 
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Az analízis menete: 

 A vizsgálati anyag előkészítése, 

 a minta hidrolízise, a hidrolizátum feldolgozása, 

 származékképzés 

 az aminosav származékok szétválasztása GC-vel, 

 az aminosavak mennyiségi meghatározása , 

 az eredmény számolása, értékelése. 
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A minta hidrolízise, a hidrolizátum előkészítése analízisre 
A fehérjék aminosav-összetételének megállapításához a polipeptidláncot alkotó 
aminosavakat a kötéseikből fel kell szabadítani.  

A polipeptidlánc hidrolízisének mechanizmusa: 
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Hidrolízismódszerek kritériumai: 

Teljes hidrolízist ad (az összes aminosav a legstabilabb kötésekből is felszabadul), 

az egyes aminosavakat nem vagy a lehető legkisebb mértékben károsítja, 

az alkalmazott reagens nem hoz létre mellékreakciókat. 

Leggyakrabban a savas hidrolízises módszereket alkalmazzák. 

A triptofán meghatározása során lúgos hidrolízist alkalmaznak, mert a triptofán 
indolcsoportja savas körülmények között gyakorlatilag kvantitative elbomlik.  

Enzimes hidrolízist aminosav-meghatározásra csak  ritkán használnak annak ellenére, 
hogy ez az eljárás károsítja legkevésbé az aminosavakat. 
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Hat mólos sósavas hidrolízis 

10 cm3-es orvosi ampullába a nyersfehérje-tartalomtól függően bemérünk 10−50 mg 
megfelelően előkészített mintát. 

5 cm3 6 M-os, előzetesen nitrogénnel átbuborékoltatott  sósavat adunk hozzá. 

Leforrasztás után 110 °C-on (±2 °C) 24 órán át hidrolizáljuk, majd az ampulla tartalmát 
desztillált vízzel 50−100 cm3-es gömblombikba mossuk át. 

Rotációs gyorsbepárlón (N-atmoszférában) 50 °C-os vízfürdőt alkalmazva, szárazra 
pároljuk.  

A sűrűn folyós desztillációs maradékot desztillált vízben oldjuk fel, majd 25 cm3-es 
mérőlombikba töltjük, szűrjük.  

Nagy fehérjetartalmú minták esetén a származékképzés előtt előtt a hidrolizátumot 
nagymértékben hígítani kell. 
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Az aminosavak károsodása a hidrolízis során: 

A fehérje hidrolízise során a triptofán indolcsoportja gyakorlatilag kvantitatíve 
elbomlik. 

A glutamin és az aszparagin savamidcsoportja ammóniára és a kérdéses aminosavra 
hasad. 

A szerin 10−15, a treonin 10−20%-ban bomolhat. 

A cisztin és a cisztein, valamint a metionin oxigén jelenlétében cisztein-szulfinsavvá és 
-szulfonsavvá, továbbá metionin-szulfoxiddá és -szulfonná alakulhat.  

Minimális mennyiségű bomlást szenvedhet a tirozin, a glutaminsav, az aszparaginsav, 
a prolin és az arginin is.  

Külön figyelmet érdemel a valin, az izoleucin és a leucin, mert ezen aminosavak 
kötései rendkívül nehezen szakadnak fel a hidrolízis során. 
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Az aminosavak meghatározása gázkromatográfiával 
Az aminosav analízis „hagyományos” módja az ioncserés oszlopon (IEC) végzett 
elválasztás, az oszlop utáni ninhidrines származékképzés és a spektrofotometriás 
detektálás. 
Az IEC hátrányai: az analízis költségei viszonylag nagyok, az érzékenység korlátozott, az 
analízis hosszú időt vesz igénybe, az IEC készülék nem túl flexibilis, csak néhány 
analízis-típus végezhető el vele.  
Az 1960-as évek végén: kísérletek a gázkromatográfiás (GC) aminosav analízis 
megvalósításával. 
Kapilláris GC-vel kitűnő felbontás érhető el, a megfelelő detektorok kiválasztásával 
nagy érzékenység biztosítható.  
A ninhidrin-származékok 10 ng feletti mennyiségben,  
az o-phtálaldehid-származékok HPLC elválasztás után fluorescens detektorral 1 ng 
felett,  
gázkromatográfiás származékok elektron-befogási detektorral már 10-100 pg 
mennyiségben észlelhetők,  
az érzékenység tömegspektrométer (MS) csatolásával, megfelelő üzemmódban még 
tovább javítható.  
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A gázkromatográfiás elválasztásban gyakorlatilag csak az állófázis-minta kölcsönhatás 
jelentős. 

A folyadékkromatográfiánál a minta-állófázis-mozgófázis egymásra hatásában 
mindhárom tényezőnek jelentős szerep jut. 

A gázkromatográfiás analízis előnye az egyéb technikákhoz viszonyított relatíve kisebb 
költsége. 

Az aminosavak gázkromatográfiás analízise  csak akkor kivitelezhető, ha az 
aminosavakból olyan származékokat képezünk, melyek illékonyak és kevésbé 
polárosak, mint az eredeti aminosavak.  

Megfelelő származékképzési eljárásokra van szükség az aminosavak gázkromatográfiás 
analízise előtt. 

E munka és időigényes lépések szükségszerűsége gátolja leginkább a 
gázkromatográfiás aminosav-analízis széleskörű elterjedését. 
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Azokat a származékképzési technikákat érdemes alkalmazni, melyekkel kiaknázhatók a 
gázkromatográfiás analízis előnyei, és az eredmények jó összhangban vannak az IEC 
analízissel nyert adatokkal.  

A GC lehetőséget teremt az aminosav enantiomerek illékony származékainak 
gázkromatográfiás meghatározására is.  

A királis szelekció megvalósítására két lehetőség kínálkozik:  

 királis állófázisú oszlop alkalmazása, vagy  

 az aminosav enantiomerekből királis reagenssel diasztereomer párok létrehozása. 

Ezen utóbbiak akirális oszlopon is elválnak egymástól.  

Mivel a mozgó fázis nem manipulálható, királis mozgó fázis használatára nincs 
lehetőség. 
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 Csak olyan származékképzési módszert lehet alkalmazni, mellyel  
 egy adott reagens használatával, azonos reakció-körülmények között egyszerre 
mindegyik aminosav teljes mértékű átalakítása megvalósítható,  
 és minden aminosavból csak egy termék keletkezik.  
Az akirális származékok képzése során az aminosavak poláros csoportjait kevésbé 
poláros csoportokká kell alakítani, hogy illékonyabbá váljanak és kémiai reakciókra 
kevésbé legyenek hajlamosak.  
Lehetőség:  
 a karboxil-csoportot rövid szénláncú alkohollal észteresítik, és  
 az amino-csoportot halogénezett savanhidridekkel acilezik.  
(A halogén-atomok bevitelével lehetőség nyílik az elektron-befogási detektor (ECD) 
használatára (nagyfokú érzékenység-növekedés)). 
 az aktív csoportok egy lépésben, egy reagenssel történő blokkolása trimetilszilil-
   származékok képzésével. 
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Százmazékképzési eljárások 
 
N(O,S)-trifluorecetsav(N-TFA)-n-butil-észter származékok (1965):  
Szérum és vizelet szabad aminosav-tartalmát, kukoricadara és szójabab teljes aminosav 
tartalmát határozták meg N-TFA n-butil-észter származékok formájában.  
Vizsgálták a tengeri alga, a kémiailag módosított fehérje, a szívizom, az Apolló 
programmal a Földre került holdkőzet aminosav összetételét. 
  
N-heptafluorobutiril(N-HFB)-izobutil-észter származékok:  
Mintegy ötvenféle, biológiai szempontból fontos aminosav mennyiségét határozták 
meg a módszerrel.  
Vizsgálták a halliszt cisztein-tartalmát ciszteinsav-HFB-izobutil származék formájában,  
a hővel és lúggal kezelt fehérjékben jelen lévő lizinoalanin mennyiségét,  
hús és vizelet minták aminosav-összetételét. 
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N-acetil-n-propil észter származékok: 

Növényi szövetek, szérum és vizelet szabad és teljes aminosav tartalmának analízisére 
használták.  

Az aminosav alkil-észterek jól alkalmazhatók biológiai folyadékok vizsgálatára. 

  

N-TFA n-propil-észter származékok: 

Mintegy harminc aminosav analízise valósítható meg  vele.  

A N-HFB n-propil-észter, N-HFB izoamil-, és a N(O,S)-izobutiloxikarbonil-metilészter 
(izo BOC) származékok is alkalmasak aminosavak gázkromatográfiás meghatározására. 
Utóbbi esetben az aminosavak vizes közegben izobutil kloroformáttal reagálnak, majd 
diazometánnal észtereket képeznek belőlük. (HFB=heptafluorobutiril). 
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Trimetilszilil- (TMS) származékok:   

BSA (N,O-bis(trimetilszilil)acetamid) –származékoknál  a reakció egyik mellékterméke, 
a mono(trimetilszilil)acetamid (MSA)  a glicin és az alanin elválasztását  zavarta . 

Az N,O-bis(trimetilszilil)trifluoroacetamid (BSTFA) és reakcióterméke, a 
mono(trimetilszilil)trifluoroacetamid (MSTFA) sokkal illékonyabb, mint a BSA és az 
MSA, és így nem zavarja a trimetilszililezett aminosavak elválasztását . 

Használatos reagensek még a hexametildiszilazan és a trifluorecetsav elegye 
(HMDS+TFAA), az N-metil-N-(t-butildimetilszilil)trifluoroacetamid (MTBSTFA).  

A szililezés előnye, hogy csupán egy lépésben megy végbe a származékképzési reakció, 
szemben a többi származékképzéssel, ahol az észteresítési lépést még egy acilezés is 
követi, melyek idő- és munkaigényes folyamatok.  
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Több szililezőszerrel (BSTFA, MTBSTFA, HMDS+TFAA) végzett származékképzést 
vizsgálva megállapították, hogy az esetek döntő többségében egy adott aminosavból 
több származék is keletkezhet, és a reakciókörülményeket nem lehet úgy optimálni, 
hogy az összes fehérjealkotó aminosavból csak egy-egy adott származék keletkezzen. 
Biológiai minták analízisében a TFA és HFB származékképzési eljárás bonyolult, mivel 
vízmentes közeget, magas hőmérsékletet igényel, és az amidok (aszparagin, glutamin) 
átalakulásával jár, és némely aminosav alkoholban való kismértékű oldékonysága is 
problémát okozhat.  
Az egyszerű szililszármazékok, mint a trimetilszilil- és az N(O)-terc-butildimetilszilil- 
(terc-BDMS) képzése egy lépésben zajlik, de vízmentes közeget, magas hőmérsékletet 
és hosszú időt igényel. Egyes aminosavaknál több származék is keletkezhet. Bizonyos 
magas forráspontú molekulák részlegesen elbomolhatnak a CG analízis magas 
hőmérsékletén.  
Az izo-BOC származékok ígéretesnek mondhatók, mivel szintézisük nem igényel 
vízmentes közeget, magas hőmérsékletet, és hosszú időt. 
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Királis származékok képzése az aminosav enantiomerek diasztereomer 
formában történő elválasztására 
A származékképzés során vagy a karboxil-csoporttal reagáltatnak királis amint vagy 
alkoholt (N(O,S)-TFA(+)-2-butil észterek és a (+)-3-metil-2-butil észterek), vagy királis 
savval acilezik az amino-csoportot (N-TFA-L-prolil klorid, az N-α-kloro izovaleril- és a 
N-α-kloro propionil- reagensekkel végzett származékképzés). 
Az N-TFA-L-prolil klorid racemizáció szempontjából stabil, és optikailag tiszta formában 
beszerezhető. 
Hidroxi-aminosavak esetében a diasztereomer-képzést TMS-éter képzésnek kell 
megelőznie.  
A tirozin, a lizin, a hisztidin, az arginin és a triptofán esetében az N-TFA-L-prolil klorid 
származékok molekulatömege nagy, kismértékű illékonyságuk nem teszi nem lehetővé 
a gázkromatográfiás meghatározást.  
Kedvezőbb a sokkal illékonyabb N-α-kloro izovaleril, vagy az N-α-kloro propionil 
származékokat létrehozni → a lizin és az ornitin is mérhetővé válik. 
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Az aminosav karboxil-csoportjának reakciója révén létrehozott diasztereomerek 
illékonysága jobb, mint az amino-csoport acilezésével kialakított molekuláké, mert a 
bevitt királis csoportok mérete kisebb. 

A legillékonyabb származék a 2-butil csoport kapcsolásával alakítható ki.  

Mintegy 12 aminosav választható szét az N(O,S)-TFA (+)-2-butil észterek formájában (a 
lizint is beleértve), és az összes fehérjealkotó aminosav elválasztható, amennyiben (+)-
3-metil-2-butil észter származékokat képezünk belőlük .  

A diasztereomer-pár képzéssel végzett indirekt enantiomer-analízisnél fontos: 

 A királis reagens optikai tisztasága megfelelő legyen, 

 se a reagensnél, se az aminosavnál ne következzen be racemizáció a 
 származékképzés során.  

A teljes aminosav mennyiségén belüli 1%-os vagy ennél is kisebb racemizáció 
kimutatása nehézségekbe ütközik. 
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Az akirális és a királis származékképzés: 

Az akirális származékok képzéséhez elégséges csupán egy metilcsoporttal észteresíteni 
a karboxilcsoportot,  

a legegyszerűbb királis csoport bevitele is egy izobutil-csoporttal növeli a molekula 
méretét → a származékoknak az illékonysága kisebb.  

A királis reagens és az egyes aminosav enantiomerek közötti származékképzési 
reakciók termodinamikai egyensúlyi és reakciósebességi állandói aminosavanként 
nagyon különböznek.  

Tiszta aminosavaknál  a reagens nagy feleslege miatt a reakció gyakorlatilag teljesen a 
diasztereomer-képzés irányába tolódik el,  de 

komplex biológiai mintákban a reagens mellékreakciókban is felhasználódhat. 

Fontos igazolni, hogy a származékképzés teljesen végbement. 
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A származékok gázkromatográfiás analízise 
 
Az akirális származékok elválasztása 

A hatvanas évek vége: kétoszlopos módszer az N-TFA n-butil észter származékok 
elválasztására. 

Az álló fázis egyrészt etilénglikol-adipát (EGA), másrészt 50% fenil-, 50% metil-szilikon 
(OV-17, Supelco) volt.  

A hisztidin és az aszparaginsav származékát nem sikerült egymástól elválasztani, és az 
eredményeket nem lehetett reprodukálni,  

Az arginin, a hisztidin és a cisztin származékok reagáltak az EGA állófázissal és a 
hordozóval is.   
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Később 17 aminosavat sikeresen analizáltak EGA állófázisú kolonnán: 

Az arginin, a hisztidin és a cisztin származékát egy kevert fázisú oszlopon választották 
el, melyben az álló fázis  50% fenil-, 50% metil-szilikon valamint trifluoropropil-szilikon 
2:1 arányú elegye volt (OV-17 és OV-210, Supelco).  

 

Az aminosavak TMS származékainak elválasztására számos fenilmetilsziloxán alapú 
állófázist kipróbáltak. 

 A legjobb eredményt a fenil-metil-dimetil és a fenil-metil-difenil fázisok 2:1 arányú 
 kombinációja adta (OV-7 és OV-22, Supelco). 

 Belső standardnak amino- és karboxil-csoportot egyaránt tartalmazó vegyületeket 
 használtak. 

  

 



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 királis származékok elválasztása 

  

A diasztereoizomer prolil-dipeptidek elválasztása mind az EGA, mind az SE-30 
állófázisokkal megvalósítható.  

A legtöbb dipeptidnél az LL-diasztereomer eluál először, a prolil-dipeptideknél 
fordított a sorrend.  

Az N(O,S)-TFA (+)-2-butil észterek analízisénél a Carbowax fázis használata nem teszi 
lehetővé a treonin-, a szerin- és a ciszteintartalom meghatározását, a fenti három 
aminosav acetil-származéka viszont stabil, és elválasztható Carbowax állófázisú 
oszlopon.  

A fehérjében előforduló aminosavak diasztereomerjei (+)-3-metil-2-butil észter 
származékok formájában maradéktalanul analizálhatók metil-szilikon állófázisú 
oszlopokon (SE-30,  Supelco). 
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Aminosav enantiomerek elválasztása királis oszlopon 

  

Az aminosav enantiomerek elválasztása királis származékképzés nélkül is lehetséges, 
amennyiben rendelkezésre áll a célnak megfelelő optikailag aktív vegyületet 
tartalmazó oszlop.  

Az enantiomerek direkt elválasztásánál nincs szükség királis reagensre → a nem 
megfelelő optikai tisztaság, és a származékképzési reakció során bekövetkező esetleges 
racemizáció nem okozhat problémát.  

Amennyiben az oszlop optikailag aktív állófázisa számottevő mennyiséget tartalmaz a 
nem kívánt konfigurációjú enantiomerből is, akkor az aminosav izomerek elválasztása 
rosszabb lesz annál, mintha optikailag teljesen tiszta állófázis lenne jelen a 
kolonnában. 
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A királis állófázisok kifejlesztésének a fő céljai: 

 olyan fázis létrehozása, amely az összes aminosavra megfelelő enantiomer-
 szelektivítást biztosít, és  

 használható a gázkromatografálás magas hőmérsékletén is.  

Először a N-TFA-L-izoleucin lauril-észtert alkalmazták, de csak 90 °C alatti 
hőmérsékleten → három enantiomer-pár elválasztására volt alkalmas. 

Dipeptideket, uretánokat, diaminokat és különböző szerkezetű triazéneket próbálták ki 
→ a stabilitási problémák a kémiailag kötött állófázisok bevezetésével oldódtak meg.  

A nagy enantiomer-szelektivitású L-valin-t-butil-amid csoportot karboxi-szilikonhoz 
kapcsolták, mely állófázis (Chirasil-Val) 30-250 °C-ig használható, ami lehetővé tette az 
összes aminosav izomer elúcióját fél óra alatt.  
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Néhány speciális alkalmazás a gázkromatográfiás aminosav-analízisre 
A szabad aminosavak meghatározása sajtból illékony acilezett és észteresített 
származékok formájában 
N-heptafluoro-butiril (N-HFB) izobutil észter származékok formájában, 
gázkromatográffal határozták meg a sajt aminosav tartalmát.  
Ennek során 10 g őrölt sajtot 76 cm3 desztillált vízzel turmixoltak, a fordulatszámtól 
függően 30-60 másodpercig.  
Fél órás ülepedés után a felülúszót üvegszálas szűrőn engedték át, a szűrletből 0,5 cm3-
t 4 cm3-es WHEATON-fiolába mértek, belső standardként 0,4 cm3 2,5 mM norleucin-
oldatot adtak hozzá, és a fiolából a vizet liofilezéssel eltávolították.  
A szabad aminosavakból N-heptafluoro-butiril (N-HFB) izobutil származékokat 
képeztek. Ennek során a 3M sósavat tartalmazó izobutanol-oldatot vagy HCl gáz 
elnyeletésével, vagy in situ módszerrel acetil-klorid hozzáadásával kell elkészíteni.  
Ha az izobutanolhoz 270 μl/cm3 koncentrációban adjuk hozzá az acetil-kloridot, akkor 
az oldat sósavra nézve 3 mólos lesz.  
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A minta aliquot részét vastag falú, teflontömítéssel ellátott fedeles fiolába mérték, 
hozzáadták a belső standardot, majd az oldószert 50 °C-on, tiszta nitrogénáramban 
(100-200 cm3/perc) bepárolták.  
100 μl izobutanol – 3 M HCl oldatot adtak hozzá, majd a fiolát száraz, tiszta 
nitrogénnel átöblítették, és szorosan lezárták.  
A fiolákat 120 °C-os olajfürdőbe merítették úgy, hogy az olaj csak a folyadékszint 
tetejéig érjen. 
Öt-tíz perc elteltével a fiolákat még forró állapotban összerázták egy kémcsőkeverő 
készülékkel, majd a fiolákat még további 30 percig melegítették. Ezt követően a mintát 
– maximum 50 °C-on – tiszta, száraz nitrogéngázzal bepárolták. 
Ezután 50 μl analitikai minőségű hexafluoro-vajsav anhidridet (HFBA) adtak az 
aminosav-észterekhez, és a fiolát tiszta, száraz nitrogéngázzal öblítették, majd szorosan 
lezárták, és 10 percig 150 °C-on melegítették az észteresítéshez hasonló módon.  
 
 
 
 
 



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 HFBA feleslegét tiszta, száraz nitrogéngázzal elpárologtatták. A maradékot analitikai 
minőségű etil-acetátban oldották fel, és az oldat alkalmas a gázkromatográfiás 
analízisre.  

A gázkromatográfiás méréseket egy Shimadzu GC-RIA  készülékkel végezték el.  

A WCOT oszlop állófázisa SE-30, mérete: 50 m x 0,22 mm volt,  

a split injektor 1:10 arányú osztással üzemelt.  

A vivőgáz hidrogén volt, 33 cm/s lineáris gázsebességgel.  

A hidrogéngáz áramlási sebessége 40 cm3/perc, a levegőé 400 cm3/perc volt.  

A detektor (FID) és az injektor hőmérséklete egyaránt 260 °C, az oszloptermosztát 
hőmérséklet-programja a következő volt: 100 °C-ról 250 °C-ra emelés (6 °C/perc), majd 
hőntartás 250 °C-on (3 perc). 

  

 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

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

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

 

 

 

 

 

 

 Szabad D- és L-aminosavak meghatározása tejtermékekből illékony 
acilezett és észteresített származékok formájában, királis oszlopon 
  
N-pentafluoro-propionil propil észter származékok formájában, királis 
gázkromatográfiás oszloppal határozták meg a D-enantiomerek arányát (D/L arány).  
A teljes (L+D) aminosav tartalom kvantitatív meghatározását IEC-val végezték.  
A GC analízist megelőző kezelések előtt minden mintához belső standardként 5 cm3 
250 μM-os α-amino-β-guanidino-propionsav (α-AGPA) oldatot adtak.  
  
Az eljárás leírása:  90 cm3 nyers vagy pasztőrözött tejhez 180 cm3 acetonitrilt adtak, az 
elegyet szobahőmérsékleten 10 percig kevertették, majd 1630 g-n centrifugálták. 
A felülúszót vákuumban kb. 5 cm3-re bepárolták, majd a fehérjék kicsapására 5 cm3 
telített pikrinsav-oldatot adtak hozzá.  
Öt perces kevertetés után 10 cm3 0,1 M sósavoldatot adtak hozzá, majd további öt perc 
kevertetés után centrifugálták.  
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A felülúszót választótölcsérbe szűrték, és 20 cm3 40-60 °C forráspontú 
petroléter/dietiléter 1:1 arányú elegyével a lipidek eltávolítására háromszor 
extrahálták. 
A vizes fázist 200-400 mesh Dowex 50 WX 8 kationcserélővel töltött 5 cm hosszú, 1 cm 
átmérőjű oszlopon vezették át. Az adszorbeált aminosavakat 30 cm3 2 M-os vizes 
ammóniaoldattal mosták le, a folyadékot vákuumban bepárolták, a maradékból pedig 
származékot képeztek a GC-s analízishez.  
Joghurt, kefir, aludttej és friss sajt analíziséhez 15 g mintát szuszpendáltak 45 cm3 8:2 
arányú (v/v%) metanol/víz elegyben, és 15 percig szobahőmérsékleten kevertették.  
Az érlelt sajtoknál 1,5-5,0 g mintát 70 cm3 desztillált vízben szuszpendáltak 45 percen 
keresztül 50 °C-on, majd 30 cm3 metanol hozzáadása után a keverést további 15 percig 
folytatták.  
A centrifugálást követően (1630 g) a felülúszót szűrőpapíron átszűrték, és vákuumban 
10 cm3-re párolták be.  
A bepárlási maradékhoz 10 cm3 telített pikrinsav-oldatot adtak, majd centrifugálták 
(1630 g). 
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A zsírmentesítést és az aminosav-oldat szilárd fázisú extrakciós dúsítását valamint 
tisztítását ugyanúgy végezték el, mint a többi tejterméknél. 

A gázkromatográfiás származékképzéshez kb. 3 g aminosavat tartalmazó elegyet 
használtak, melyhez 200 μl 1-propanol/acetil klorid 8:2 arányú elegyét (v/v%) és 
antioxidánsként 1,5 mg BHT-t (2,6-di-tert-butil-p-krezol) adtak, és  

egy 1 cm3-es, teflontömítéssel záródó reakcióedényben 100 °C-on egy órán át 
melegítették.  

Az oldószert nitrogénáramban bepárolták, és 200 μl diklórmetánt (DCM) és 50 μl 
pentafluoro-propionsav anhidridet adtak hozzá, és 100 °C-on 20 percig melegítették. 

Az oldószert nitrogénáramban elpárologtatták, majd a maradékot 50-100 μl DCM-nal 
feloldották és 0,6-1 μl-t injektáltak a gázkromatográfba. 
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Az analízist egy Carlo Erba gázkromatográffal (Model HRGC 5160), lángionizációs 
detektálással (FID) végezték.  

Két Chirasil-L-Val (10) királis oszlopot (25 m x 0,25 mm i. d.) próbáltak ki, az egyik 
gyártója a Macherey-Nagel (A), a másiké a C.G.C. Analytic (B) volt.  

A vivőgáz: hidrogén, az oszlopfejnyomás: 45 kPa, az injektor és a detektor 
hőmérséklete: 250 °C volt. Az injektált mennyiség: 0,6 – 1,0 μl, a split-arány: 1:30 volt. 

A hőmérsékletprogramok: „A” oszlopra: 80 °C (4 perc), emelés: 4,5 °C/min 190 °C-ig, 
majd hőntartás 10 percig 190 °C-on. „B” oszlopra: 70 °C (5 perc), emelés: 3,5 °C 195 °C-
ig , hőntartás 195 °C-on (5 min). 
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Molnár-Perl, I.: Quantitation of Amino 
Acids and Amines by Chromatography. 
J. of Chrom., 70. Elsevier. 2005. 

  Aminosav standardok GC-FID analízise 

Az aminosavak koncentrációja 10 nmol. 

Oszlop: 10 m x 0,25 mm CP-Sil 19 CB, 0,2 μm 
filmvastagság.  

Mozgófázis: hidrogén, 50 kPa kezdeti 
nyomás. 

Hőmérséklet: 40-340 oC.  

A felső kromatogramon az  N(O)-
metoxikarbonil metil észter ((MC-ME),  

az alsó kromatogram az N(O)-etoxi-karbonil-
etil észter (EC-EE) származékok analízise 
látható. 
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Aminosav enantiomer standardok GC-FID kromatogramja  TFECF 
(2,2,2-trifluoretil kloroformát) származékok formájában. 

Oszlop: 20 m x 0,25 mm Chirasil-Val (film: 0,16 μm) üvegkapilláris. Hőmérséklet: 95 oC  két 
percig, majd 3 oC/perc 120 oC-ig, 7 oC/perc 225 oC-ig. Vívőgáz hélium, split arány 1:40. 

Molnár-Perl, I.: Quantitation of Amino Acids and Amines by Chromatography. J. of Chrom., 70. Elsevier. 2005. 
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Aminosav enantiomerek GC-FID analízise PFP/1-Prp észterek 
formájában Chiral-L-Val (Chrompack) oszlopon. 

PFP/1-Prp: 
pentafluorpropanol -1-
propilészter. 

Oszlop: WCOT kapilláris, 25 
m x 0,25 mm, 0,12 μm 
filmréteg vastagság.  

Vívőgáz: hidrogén, bemenő 
nyomás 45 kPa. 

Hőmérséklet: 80 oC 5 
percig, majd 3,5 oC/perc 
120 oC-ig, 4 oC/perc 152 oC-
ig, 3 perc hőntartás, 5 
oC/perc 195 oC-ig, 20 perc 
hőntartás.  

 
Molnár-Perl, I.: Quantitation of Amino Acids and Amines by Chromatography. J. of Chrom., 70. Elsevier. 2005. 
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Aminosav enantiomerek GC-FID analízise PFP/2-Prp észterek 
formájában Chiral-L-Val (Chrompack) oszlopon 

Az aminosavak elúciós sorrendje ellentétes az előző kromatogramméval.  
Gaba: γ-amino vajsav belső standard. 

PFP/2-Prp: 
pentafluorpropanol -2-
propilészter. 

Oszlop: WCOT kapilláris, 25 
m x 0,25 mm, 0,12 μm 
filmréteg vastagság.  

Vívőgáz: hidrogén, bemenő 
nyomás 60 kPa. 

Hőmérséklet: 70-100 oC 
között 2,4 oC/perc, 2 perc 
hőntartás,  3oC/perc 125 
oC-ig, majd 6 oC/perc 195 
oC-ig, 15 perc hőntartás. 

Molnár-Perl, I.: Quantitation of Amino Acids and Amines by Chromatography. J. of Chrom., 70. Elsevier. 2005. 
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TFA/1-Prp: trifluorecetsav-
1-propilészter. 

Oszlop: Lipodex E. 

Vívőgáz: hidrogén, bemenő 
nyomás  60 kPa. 

Hőmérséklet: 90-160 oC-ig 4 
oC/perc, aztán 7 oC/perc 
200oC-ig, 10 perc hőntartás. 

 

 A standard D- és L-aminosvak keverékeinek szétválasztása TFA/1 Prp 
észter formában Lipodex E (Macherey Nagel) állófázison. 

Molnár-Perl, I.: Quantitation of Amino Acids and Amines by Chromatography. J. of Chrom., 70. Elsevier. 2005. 
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A zselatin D- és L-aminosavai szétválasztása TFA/2-Prp észter formában 
Chirasil-L-Val  (Chrompack) oszlopon 

TFA/2-Prp: tetrafluorecetsav-
2-propilészter. 

Oszlop: Chirasil-L-Val 
(Chrompack).  

Vívőgáz: hidrogén, bemenő 
nyomás 45 kPa. 

Hőmérséklet: 80 oC  5 percig, 
3,5 oC/perc 112 oC-ig, 3 perc 
hőntartás,  4oC/perc 168 oC-
ig, 3 perc hőntartás, majd 5,5 
oC/perc 195 oC-ig, 20 perc 
hőntartás.  

Molnár-Perl, I.: Quantitation of Amino Acids and Amines by Chromatography. J. of Chrom., 70. Elsevier. 2005. 
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Nem fehérjeépítő aminosavak enantiomereinek szétválasztása 
Cα- dialkil α-aminosavak szétválasztása Lipodex E állófázison, GC-FID módszerrel, TFA/O-

metilészter származékként, izotermálisan , hélium vívőgázzal 
 

Molnár-Perl, I.: Quantitation of Amino Acids and Amines by Chromatography. J. of Chrom., 70. Elsevier. 2005. 
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GC-NDP alkamazása a kávé íz és aromaanyagainak meghatározására 
eltérő előkészítés után 

1. Metil-pirrol, 2. Piridin, 3. Metil-pirazin, 4. 2,5-dimetil-pirazin, 6. Etil-pirazin, 7. 2-etil-6-metil- pirazin, 8. 2-etil-3,5-
dimetil-pirazin, 9. 1H-pirrol, 10. 1-metil-2-formil-pirrol, 11. 1-metil-2-acetil-pirrol, 12. Furfurol-pirrol, 13. Acetil-pirrol, 14. 
2-formil-pirrol, 15. Indol. 

a. PDMS-EG Szilikon,  
b. PDMS-PDMS kombináció) 
 
 
 
NPD (nitrogén-foszfor-detektor),  
PDMS (poli-dimetil-sziloxán,  
EG (etilén-glikol) Mondello: 

Comprehensive 
Chromatography in 
Combination with 
Mass Spektrometry. 
John Wiley and Sons 
Ltd. 2007. 
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Gázkromatográfia az élelmiszer-ipari üzemek környezetvédelmében 

Az élelmiszeripari üzemek az egyik legnagyobb környezetszennyezők. 

A környezet állapota, szennyezettsége hatással lehet az élelmiszerek biztonságára, 
minőségére. 

A környezet állapotának a felmérésében az analitika a környezetvédelem fontos 
tényezője. 

1980-as évek közepétől a környezetvédelmi analízis igényeinek kielégítése határozza 
meg a kromatográfia továbbfejlődését. 
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Mérni kell: 
A légszennyezők szerves alkotóit, a víz illó alkotóit, a porokat (szálló és ülepedő), 
a szermaradványokat  (mezőgazdasági termékekben, élelmiszeripari-, növényi-, állati 
termékekben), 
a talajok szermaradványait, 
a hulladékok illó alkotóit,  mely rendkívül összetett gázkromatográfiás analitikai 
feladat. 
Az információszerzés célja: 
A szennyező források felderítése. 
A szennyezés mértékének a megismerése, ellenőrzése (az emisszió mérése). 
A szennyező anyagok, a szennyezés terjedésének a nyomon  követése (a transzmisszió 
mérése). 
A környezet állapotának a feltérképezése, állapotának folyamatos ellenőrzése. 
A munkahelyi szennyezések, egészségkárosító hatások  felmérése. 
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A szennyezések kibocsájtása: 
Helyhez kötött pontforrások, épületforrások, felületi források. 
  (Több ponton van szükség az elemzésre). 
Diffúz emisszió források. 
Határértékekkel szabályozzák: 
A szennyező alkotók kibocsájtását a környezetben és a munkahelyeken. 
Levegő-, víz- vagy talajszennyezést. 
Állati termékeket, növényi eredetű élelmiszereket, takarmányokat. 
A levegő legfőbb szennyezői: 
Autóközlekedés (50–60%), energiaipar (20–25%), 
többi ipari tevékenység (8–10%), háztartási fűtés (5–10%), hulladékégetés (5–10%). 
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Példák a gázkromatográfia konkrét alkalmazására 
 
Üzemcsarnok kürtőjén át távozó, oldószerként használt, főként alkil-halogenidekből 
álló kibocsájtás mérése. 
 
Fenol meghatározása élővízben, szennyvízben: 
  
A környezeti levegő szerves szennyezettségi állapotának a mérése: 
Szennyezések összkoncentrációjának (THC: total hydrocarbon)  mérése. 
A szennyezők anyagi minőségének megismerése. 
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A szennyeződés eredete: 

Az aromás szénhidrogének egy része illó alkotóként a vegyigyárak és a robbanómotorok 
emissziója révén kerül a  levegőbe. 

A kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének (PAH: policiclic aromatic hydrocarbons), a klór-
dibenzol-furánok, a klór-p-dibenzo-dioxinok a nagyhőmérsékletű technológiák szilárd 
égéstermékeivel kerülnek a levegőbe. 

A szilárd anyagok egy része kiülepszik a levegőből, bekerül a talajba, a növényekre, állatokra. 

 

Vegyi gyár körüli levegő szennyezettségének mérése: 

Városi levegőminta analízise: 

 Aromás szennyezések – gépjármű-közlekedés. 

 Alifás szénhidrogének – üzemanyag eredet. 
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Főbb alkotók: 
1. diklór-metán 
2. 2-klór-1,3-butadién 
3. 1,2-diklór-etán 
4. n-heptán 
5. 1,2-diklór-propán 
6. n-oktán és transz-1,3-diklór-propén 
7. 1,1,2-triklór-etán 
8. klór-benzol 
9. etil-benzol és m-xilol 
10. p-xilol 
11. o-xilol és a sztirol 
12. 4-izopropil-toluol 
13. n-propil-benzol 
14. n-dekán 
15. 1,3,5-trimetil-benzol (mezitilén) 
16. pentaklór-etán és 1,2,4-trimetil-benzol 
17. sec-butil-benzol 
18. 1,3-diklór-benzol 
19. 1,4-diklórbenzol 
20. n-butil-benzol 
21. 1,3,5-triklór-benzol 
22. naftalin 

Folyóvíz minta VOC (volatile organic 
carbon) szennyezésének 

meghatározása 
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Ivóvíz klórozott peszticid szennyezésének mérése: 
1. α-BHC 
2. β-BHC 
3. γ-BHC 
4. δ-BHC 
5. heptaklór 
6. aldrin 
7. heptaklór-epoxid 
8. γ-klordan 
9. endoszulfan I. 
10.  α-klordan 
11.  4,4’-DDE 
12.  dieldrin 
13.  eldrin 
14.  endoszulfan II. 
15.  4,4’-DDD 
16.  endrin aldehid 
17.  endoszulfán szulfát 
18.  4,4’-DDT 
19.  endrin keton 
20.  metoxiklór 

 

Rövidítések: 
BHC=hexaklórbenzol , hexaklórciklohexán. 
DDE= diklór-difenil-cikloetilén 
DDT=diklór-difenil-triklóretán. 
DDD=diklór-difenil-diklóretán. 
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A PAH-ok (polihidroxi aromás szénhidrogének) elemzése városi pormintákból: 
  
 A nagyhőmérsékletű technológia, belső égésű motorok szilárd 
 emissziótermékeinek fő gyűjtőhelye a talaj, a városi por. 
 
A talaj üzemanyagok okozta szennyezőinek a vizsgálata: 
  
 Meghibásodott tartályok, transzformátorok, szándékos szennyezés. 
 
Munkahelyi légtér szerves szennyezőinek az analízise: 
  
 Tetraklór-etilén komoly egészségkárosító hatású. 
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A következő  kromatogramokon  32 db. klórozott peszticid szétválasztása látható 
kapilláris GC-vel. 
Az első kromatogramnál:  
Oszlop: DB-1701, 30 m x 0,32 mm belső átmérő.  
Mozgó fázis hélium, áramlási sebesség 35 cm/s, 50  °C-on mérve. 
Termosztát: 50  °C egy percig, majd 50-150  °C között 25  °C/perc, 150-275  °C között 5  
°C/perc. 
Injektor: spitless, 250 °C. 
Detektor: ECD 325  °C-on. 
A második kromatogramnál:  
Oszlop: DB-5, 30 m x 0,53 mm belső átmérő.  
Mozgó fázis hélium, áramlási sebesség 35 cm/s, 140  °C-on mérve. 
Termosztát: 140  °C két percig, majd 140-240  °C között 10  °C/perc, 240 °C-on öt perc, 
240-265  °C között 5 °C/perc, 265 °C-on 10 perc. 
Injektor: Megabore Direct,  250 °C. 
Detektor: ECD 325  °C-on. 
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Klórozott 
peszticidek 
szétválasztása és 
meghatározása 
kapilláris GC-vel I. 
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1. Trifluralin     17. α-Chlordane  
2. Chloroneb     18. Endosulfan I. 
3. Propachlor    19. p,p’-DDE 
4. Hexachlorbenzene (HCB) 20. Dieldrin 
5. α-BHC      21. o,p’-DDD 
6. γ-BHC      22. Chlorobenzilate 
7. β-BHC      23. Endrin 
8. Chlorothalonoil   24. o,p’-DDT 
9. Heptachlor    25. p,p’-DDD 
10. δ-BHC     26. Endosulfan II. 
11. Alachlor     27. p,p’-DDT 
12. Aldrin     28. Endrin aldehyde 
13. DCPA     29. Endosulfan sulfate 
14. Heptachlor epoxid   30. Dibutyl chlorendate 
15. γ-Chlordane    31. Methoxychlor 
16. o,p’-DDE        32. Hexabromobenzene (HBB) 
 

A számoknak megfelelő 
vegyület neve az előző 
és a következő 
kromatogrammon 
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Klórozott 
peszticidek 
szétválasztása és 
meghatározása 
kapilláris GC-vel II. 
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Folyóvíz illó alkotóinak a kromatogramja  



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 
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