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albumin
amarant
1-anilinonaftalin-8-szulfonsav
tésztaellágyulás, a PR utáni 10 perces görbeszakasz és a maximumhoz húzott egyenes közötti
területérték a mikro-Valorigráfon kapott görbén, Resistance BreakDown (VU*s)
búzacsíra
sávszélesség a tésztaellágyulás szakaszában a 2g-Mixográfon kapott görbén, BandWidth at
BreakDown (%)
sávszélesség a maximális ellenállás vonalában a 2g-Mixográfon kapott görbén, BandWidth at
Peak Resistance (A.U.)
farinográfos tésztakialakulási idő (dough development time)
emulgeáló aktivitás index (emulsion activity)
emulzió kapacitás index (emulsion capacity)
emulzióstabilitás index (emulsion stability)
emulzióstabilitási értékszám (emulsion stability value)
a 2g-Mixográfon készült tészta nyújthatósága, extenzibilitása (extensibility)
a mikro-Valorigráfon készült tészta nyújthatósága, extenzibilitása (extensibility)
habaktivitási index
habstabilitási index
felülúszó
globulin
glutelin vagy lúgoldható frakció
kukoricacsíra
lúgos izolátum
lúgos maradék
maximális sávszélesség a 2g-Mixográfon kapott görbén, Maximum BandWidth (A.U.)
a maximális tésztaellenállásig eltelt, ún. csúcs tésztakialakulási idő a 2g-Mixográfon kapott
görbén, Mixing Time (sec)
a maximális tésztaellenállásig eltelt, ún. csúcs tésztakialakulási idő a mikro-Valorigráfon
kapott görbén, Mixing Time (sec)
Osborne maradék
maximális tésztaellenállás a 2g-Mixográfon kapott görbén, Peak Resistance (A.U.)
maximális tésztaellenállás a mikro-Valorigráfon kapott görbén, Peak Resistance (A.U.)
fehérje oldhatósági index (protein solubility index)
tésztaellágyulás a PR után 3 perccel a 2g-Mixográfon kapott görbén, Resist. BreakDown (%)

rizscsíra
a 2g-Mixográfon készült tészta maximális nyújtási ellenállása
a mikro-Valorigráfon készült tészta maximális nyújtási ellenállása
stabilitás, az a hossz, mely a PR előtti és utáni görbeelhajlásig tart a mikro-Valorigráfon kapott
görbén, STability (sec)
a maximális sávszélesség eléréséig eltelt idő a 2g-Mixográfon kapott görbén, Time to Max.
BandWidth (s)
mikro-Valorigráf
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1. Bevezetés
Az élelmiszertudomány egyik célja új típusú fehérjeforrások feltárása és gazdaságos
felhasználásuk az élelmiszeriparban és az emberi táplálkozásban.
Számos növényi alapanyag feldolgozása során olyan fehérjében és egyéb tápanyagban
gazdag melléktermékek keletkeznek, melyek jelenleg nem az értéküknek megfelelően
hasznosulnak. A malmi technológiákból kikerülő búzacsíra nagy részét, valamint a
rizshántolás során keletkező rizscsírát is tartalmazó olajdús takarmánylisztet állati
takarmányozásra használják. A nedvesúti kukorica-feldolgozásban megjelenő teljes
kukoricacsíra olajtartalma préseléssel kinyerhető, azonban értékes fehérjetartalma csak az
állati takarmányban hasznosul.
A mezőgazdaság sokszínűsítése (diverzifikálása) a minél több haszonnövényfajta
termesztése ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontból egyre nagyobb jelentőségű. A
kisebb hozamú, esetleg nagyobb munka- és pl. talajerő-igényű, de speciális táplálkozástani
és/vagy valamilyen technológiai szempontból fontos tulajdonságokkal rendelkező növényi
anyagok termelése, a kisgazdaságok számára is megélhetést biztosíthat. Ilyen potenciális ipari
növény lehet a pszeudocereáliák csoportjába tartozó amarant, amely elsősorban különleges
keményítőszemcséi miatt került a figyelem középpontjába. Sokkal kevesebbet tudunk az
amarantfehérjék sajátságairól.
Az újonnan jelentkező élelmiszerbiztonsági problémák (pl. a genetikailag manipulált
növények, allergén hatások, nem megfelelő biológiai érték) ugyancsak az alternatív
fehérjeforrások kutatását igénylik. Hasonló célok miatt kutatják a borsó, a lóbab és a
csillagfürt fehérjéinek adalékanyagként történő hasznosítását is. A nem élelmiszercélú
fehérje-felhasználás ugyancsak a hagyományos és az eddig még nem alkalmazott
fehérjeforrások tulajdonságainak megismerését szükségszerűsítik.
A fehérjék hasznosítási lehetőségeinek megállapítására vizsgálni kell táplálkozástani,
fizikai-kémiai és egyéb, az adott alkalmazási területen lényeges funkcionális tulajdonságait.
Élelmiszerrendszerekben történő alkalmazás esetén fontos a fehérjék felületi sajátságainak
(emulziós és habtulajdonságok, stb.) ismerete, valamint az élelmiszeralkotókkal fellépő
kölcsönhatások tanulmányozása. Ilyen jellegű vizsgálatokhoz sokszor nem áll rendelkezésre
megfelelő információkat szolgáltató vizsgálati módszer. Más esetekben, a kísérleti fázisban
rendelkezésre álló kis mintamennyiség miatt a vizsgálatok egy része nem végezhető el. Ezért
sok esetben szükséges az adott vizsgálati célokat kielégítő módszerek fejlesztése is.
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Munkám alapvető célkitűzése alapvetően négy növényi alapanyagból, az ipari
melléktermékként jelentkező búza-, kukorica-, rizscsírából és az amarantból kinyerhető
fehérjetartalom funkcionális jellemzése, amelyek megvalósítása érdekében az alábbi konkrét
célokat fogalmaztam meg:
•

A növényi fehérjék egylépéses lúgos izolálásával és oldhatóság szerinti
frakcionálásával kapott izolátumok mennyiségi és kémiai összetételi
jellemzése

•

A lúgos izolátumok és valamennyi fehérjefrakció alegység-összetételének
vizsgálata

•

A fehérjekészítmények felületi és funkcionális sajátságainak meghatározása
modell rendszerekben (oldhatóság, emulziós és habtulajdonságok, felületi
aromás hidrofóbicitás)

•

A fehérjekészítmények hatásának vizsgálata komplex élelmiszerrendszerben.
Vizsgálati modellként a búzaliszt reológiai tulajdonságainak fehérjeadalékolás
hatására bekövetkező változásait vizsgáltam, új fejlesztésű mikromódszerek
alkalmazásával.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. Fehérjék funkcionalitása élelmiszerekben
A fehérjék biológiai, szerkezeti és fizikai-kémiai funkcionalitással rendelkező
molekulák. Az egyes élelmiszerrendszerekben jelen levő vagy adalékanyagként hozzátett
fehérjék fizikai-kémiai funkcionalitása alapvetően meghatározza az élelmiszerek fizikai és
érzékszervi tulajdonságait, feldolgozhatósági, eltarthatósági és alkalmazási sajátságait. A
technofunkcionalitás El Pour (1981) szerint “az élelmiszer, ill. az élelmiszer-adalékanyag
mindazon sajátságai –a táplálkozástani értéken kívül- amelyek befolyásolják az élelmiszer
használati értékét”. Schwenke és mtsai (1981) szerint ezek “...olyan tulajdonságok, amelyek az
előállítandó termékek minőségét kémiai és technológiai szempontból befolyásolják.”
A funkcionális tulajdonságok rendszerezése, csoportosítása különböző szempontok
szerint történhet és az egyes csoportosítási módok között elkerülhetetlen az átfedés.

2.
3.

Tulajdonság
Hidratáció, vízadszorbció,
vízabszorpció
Oldhatóság
Viszkozitás

4.

Emulziós tulajdonságok

Emulzióképzés és stabilitás

5.

Habtulajdonságok

Stabil filmek képzése, gázok
immobilizációja

6.

Zsírkötés

Szabad zsírok kötése

7.

Gélesedés

Fehérjemátrix képzés

8.

Kohezivitás, adhezivitás

Fehérje, mint adhezív anyag

9.
10.
11.

Elaszticitás
Aromakötés
Fázisfordulás melegítésre

Hidrofób kötés, S-S kötés gélekben
Adszorbció, abszorbció
Pl. denaturáció

1.

Hatás
Vízkötés hidrogénhidakkal
A fehérjék oldhatósága
Kocsonyásodás, vízkötés

Élelmiszerrendszer (pl-k)
Hús, húskészítmények,
pékáruk
Italok
Levesek, szószok, öntetek
Krémek, levesek, öntetek,
húskészítmények,
sütemények, bébiételek
Sütemény habok
Húskészítmények,
sütemények
Húsok, túró, sajtok, pékáru
Húsok, pékáru,
húskészítmények
Húsok, pékáru
Minden élelmiszer
Húskészítmények

1. táblázat: Fehérjekészítmények tipikus technofunkcionális tulajdonságai [Kinsella, 1976]

A funkcionális sajátságok csoportba sorolása először technológiai szempontok alapján
történt (1. táblázat). Azok a jelenségek és folyamatok képezik alapját, melyeket a feldolgozás
során a fehérjék funkciós tulajdonságai határoznak meg [Kinsella, 1976].
Fő tulajdonság
Érzékszervi
Hidratáció
Texturizálhatóság
Felületi tulajdonságok

Specifikus funkcionális jellemző (pl-k)
Szín, aroma, illat, állag
Oldhatóság, zsírkötés, diszperzibilitás, vízabszorpció, vízvisszatartóképesség,
duzzadás, viszkozitás, gélképzés, tésztaképzés
Szálhúzás, extrudálhatóság, plaszticitás
Emulziós tulajdonságok, habtulajdonságok

2. táblázat: Élelmiszeriparilag fontos fehérjék technofunkcionális tulajdonságai [El Pour, 1987]
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Más kutatók a végtermékre jellemző fontos érzékszervi, technológiai, kémiai és/vagy
fizikai sajátságok kialakítási képessége alapján rendszerezte a funkcionális tulajdonságokat
[El Pour, 1981] (2. táblázat).

A vizsgálati rendszer jellege vagy összetétele szerinti osztályozás alapján a fehérjék
sajátságai vizsgálhatók modell rendszerekben, a gyakorlati felhasználáshoz még közelebb álló
komplex rendszerekben és a végterméktesztek során (3. táblázat).
Vizsgálati környezet
funkcionalitás modell
rendszerekben
funkcionalitás komplex
rendszerekben
funkcionalitás reális
rendszerekben, végterméktesztek

Funkciós vizsgálatok (pl-k)
emulziómérés, habmérés, oldhatóságmérés, gélképzés, vízabszorpció, zsír-,
(aroma-) kötés, reológiai tulajdonságok, (hidrofóbicitás) meghatározása
valorigráfos, extenzográfos, mixográfos meghatározás, szinerézis vizsgálat,
állományvizsgálat, (reológia), vízfelvétel
kenyérsütés, hústeszt, sörhabmérés

3. táblázat: Funkciós mérések különböző vizsgálati rendszerekben [Tömösközi, 1994]

A funkciót leginkább befolyásoló fizikai-kémiai paraméterek szerint is végezhető
csoportosítás. Így pl. a felületi tulajdonságok kialakításában a fehérje felületi sajátságai, a
molekula felszínén elhelyezkedő csoportok kémiai tulajdonságai, a sztérikus jellemzők és a
felület mérete a meghatározó (4. táblázat).
Meghatározó fizikai-kémiai jellemző
hidratációs és adszorbciós tulajdonságok
felületi tulajdonságok
gélképző és adhéziós tulajdonságok

Funkció
víz- és zsírkötés, aromakötés, duzzadás
emulziós és habtulajdonságok, (hidrofóbicitás), oldhatóság
gélesedés, kohezivitás, adhezivitás, elaszticitás, viszkozitás

4. táblázat: Funkciós sajátságok csoportosítása fizikai-kémiai szempontok alapján [El Pour, 1987]

A globuláris szerkezetű fehérjékben sok a felületi poláris csoport, ezért jó hidratációs
és oldhatósági tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezzel szemben a fibrilláris fehérjék nagy
molekulákat képeznek, nehezen oldhatók és inkább alkalmasak felületi hártyák (emulzió,
hab), gélek, texturátumok kialakítására. A funkciós tulajdonságokat legjobban a
fehérjeszerkezet és az élelmiszerrendszerekben fellépő molekuláris kölcsönhatások
befolyásolják. A funkciós tulajdonságok kialakítását ezen túl még a külső környezeti
paraméterek (pH, hőmérséklet, ionerősség, fehérjekoncentráció, stb.) is jelentősen
módosíthatják. A funkciós tulajdonságok szándékos megváltoztatására a fehérjeszerkezet
alakításán keresztül van lehetőség. A beavatkozás legtöbbször valamely tulajdonság javítását
jelenti, de előfordulhat, hogy valamely tulajdonság (pl. habzás) zavaró tényező egy adott
technológiai lépésben és ekkor ennek megszüntetése, ill. intenzitásának csökkentése a cél.
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A következő fejezetekben a funkciós tulajdonságokat fizikai-kémiai szempontok
szerint tárgyalom (4. táblázat).

2.1.1. Hidratációs és abszorpciós tulajdonságok
2.1.1.1. Vízkötés és hidratáció
Az élelmiszerek többsége hidratált szilárd rendszernek tekinthető, melyekben
meghatározó a kötött és a szabad víz mennyisége és aránya. Az élelmiszerek víztartalmát a
vizet felvenni és megtartani képes molekulák minősége és mennyisége határozza meg. Az
élelmiszerek legfontosabb vízkötő komponensei a szénhidrátok (keményítő, sérült keményítő,
pentozánok, stb.) és a fehérjék. Az élelmiszerekben előforduló fehérjék poláris csoportjai a
levegő relatív páratartalmától függően kölcsönhatásba lépnek a vízmolekulákkal, ezáltal
monomolekuláris réteg, a hidrátburok alakul ki körülöttük. Ha nagy a környezet páratartalma,
akkor több molekularéteges vízburok képződhet és a kolloid részek kapillárisaiban víz
kondenzálódhat. Ha vizes közegbe kerülnek a fehérjék, akkor további vízfelvétel, duzzadás
következik be [Lásztity és mtsai, 1993].
A fehérjék hidratációját számos faktor befolyásolja: fehérjekoncentráció, pH,
hőmérséklet, idő, ionerősség, valamint egyéb komponensek jelenléte. A teljes vízabszorpció
növekszik a fehérjekoncentrációval. A pH a fehérjemolekula ionizáltságát és nettó töltését és
ezen keresztül a fehérje-víz között kialakuló ionos kölcsönhatásokat is befolyásolja. Az
izoelektromos ponton a fehérje-fehérje kölcsönhatás intenzitása maximális és az asszociált,
kitekeredett fehérjék minimális hidratációt és duzzadást mutatnak. A fehérjék hőkezelése
általában csökkenti a hidratáció mértékét, mivel csökken a hidrogén-híd kötések száma. A
denaturáció és az aggregáció csökkenti a fehérjék felületét és a hozzáférhető poláris
aminosav-csoportok számát. Bizonyos esetekben, a hőkezelés hatására az előzőleg a molekula
belső régiójában található poláris aminosav-csoportok a felszínre kerülhetnek, így növekedik
a hidratáció mértéke. Az ionok fajtája és koncentrációja szignifikáns hatással van a
vízabszorpcióra, a duzzadásra, valamint a fehérjék oldhatóságára. Alacsony sókoncentrációnál
a hidratáció növekszik, magasabb sókoncentrációnál a só-víz kölcsönhatás lesz a
meghatározó.

A

fehérjekészítmények

számos

funkcionális

tulajdonsága

szoros

összefüggésben van ezzel a hidratációs folyamattal. Például a gélképzéshez jól hidratálódó, de
rosszul oldódó anyagra van szükség. Ez utóbbi esetben a speciális fehérje-fehérje
kölcsönhatások fontos szerepet töltenek be. A felületi tulajdonságok (pl. emulzióképzés,
habképzés) viszonylag jó, vagy teljes oldhatóság mellett nagy fehérje-hidratáltságot és
diszpergáltságot igényelnek [Lásztity és mtsai, 1993].
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2.1.1.2. Zsírkötés
Az olaj (zsír)-megkötőképesség elsősorban egyes húsipari termékek előállításánál
fontos (pl.: nem-húsfehérje adagolása töltelékes árukhoz). Ez nemcsak a termék fizikai
sajátságait javítja, hanem kedvező az aromakialakítás szempontjából is. Az olaj-megkötés az
emulzióképződésen túl leggyakrabban egyszerű mechanikai immobilizálás a fehérjetartalmú
vizes kvázi-szilárd fázisban [Lásztity és mtsai, 1993]. A fehérjék sűrűsége és zsírkötő képessége
között jó összefüggés áll fenn [Kinsella, 1976].

2.1.2. Felületi tulajdonságok
2.1.2.1. Oldhatóság
Az oldhatóság lehetővé teszi az egyes fehérjetípusok frakcionálását (pl. Osborne
módszere szerint), meghatározza a fehérjék élelmiszeripari alkalmazási területeit is.

1. ábra: Néhány fehérje oldhatósági profilja 0.2 M NaCl oldatban [Cheftel és mtsai, 1985]

A fehérjék oldhatósági viszonyai azon túl, hogy befolyásolják a többi funkciós
tulajdonságot, meghatározzák az extrakció, tisztítás, kicsapás, ill. egyéb technológiai lépések
optimális paramétereit. A fehérjék oldatba vitele nem egyszerű művelet, a molekula mérete,
polaritása és az oldószerekkel szemben mutatott sokféle viselkedése miatt. A fehérjék
oldhatóságát a pH, hőmérséklet és az ionkoncentráció függvényében is lehet vizsgálni. A pH
függvényében felvett ún. oldhatósági görbe (1. ábra) pontjai az adott pH-tartományban
mérhető fehérje oldhatósági indexet adják meg. A legtöbb fehérje oldhatósága irreverzibilisen
csökken hőkezelés hatására (kicsapódás), azonban számos alkalmazási területen (mikrobiális
inaktiválás, káros illatanyagok eltávolítása, vízeltávolítás, stb.) ez a művelet elengedhetetlen.
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2.1.2.2. Emulzióképzés
Egy emulzió kialakításában a fehérjék felületi tulajdonságai játszanak döntő szerepet.
Az emulzió hagyományos meghatározás szerint olyan kolloid diszperz rendszer, ahol egy
folyadékfázisban (folytonos fázis) diszpergált folyadék cseppek (diszperz fázis) helyezkednek
el [Dickinson és Stainsby, 1988].
Az emulziók -élelmiszerek szempontjából jelentős- két típusa az olaj-a-vízben (O/V)
és a víz-az-olajban (V/O) rendszerek. A fehérjék hidrofób csoportjaikkal az olajos fázis felé
néznek,

hidrofil

részükkel

pedig

vízmolekulákat

adszorbeálnak.

A

kötődés

következményeként a fehérjeszerkezet meglazul, a molekulák szétterülnek a fázishatárfelületen egy monomolekuláris réteget alkotva (2. ábra). Ennek a határfelületnek a
jellemzése fontos az egész rendszer megismerése szempontjából.

emulzióképzés
koaleszencia
stabilizáció

koaleszencia
deflokkuláció
flokkuláció

2. ábra: Emulzióképződés és stabilizálódás [Tömösközi, 1994]

A

határréteg

mechanikai

szilárdságát

a

fehérjemolekulák

egymás

közötti

kölcsönhatásának erőssége is jelentősen meghatározza. Egyes típusú fehérjék, pl. a
kazeinátok, a szójafehérjék és a vérplazma fehérjéi az erős fehérje-fehérje kölcsönhatásnak
köszönhetően jó emulziós sajátságokkal rendelkeznek [Haque és mtsai, 1990]. Számos élelmiszer
(tej, tejszín, fagylalt, vaj, ömlesztett sajt, majonéz, nagy zsírtartalmú húsipari termékek stb.)
tekinthető emulziónak, amelyekben a stabilitást részben vagy egészben fehérjék biztosítják. A
fehérjék, mint amfipatikus molekulák, a határfelületi adszorpciójuk révén csökkentik a
határfelületi feszültséget, ami előnyös az emulzió képződése szempontjából. A nagy felületi
szabadenergia miatt az emulziók termodinamikailag nem stabil rendszerek. Egyes fehérjék
(tojásfehérje, zselatin) optimális emulzióképző tulajdonsága az izoelektromos ponton van,
más fehérjéké az ettől távoli pH tartományban [Mitchell, 1986]. A fibrilláris fehérjemolekulák
általában jó emulzióképzők, mivel szerkezetükből adódóan alkalmasak a határfelületen való
elterülésre. A globuláris fehérjék emulziós tulajdonságait a fehérjeszerkezet fellazításával (pl.
diszulfid-hidak részleges felszakítása, stb.) lehet növelni. A fehérje-fehérje kölcsönhatásokban
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jelenlévő hidrofób erők visszaszorításával pedig csökkenthető az emulziós határfelületen
spontán aggregálódó fehérjék mérete [Haque és mtsai, 1993].
Az elektrosztatikus erők jelenléte elősegíti az emulziós állapot megtartását. Az
emulzióstabilitás akkor a legjobb, ha a határfelületen levő fehérje elég vastag réteget képez,
jól hidratált és a molekulák közti kölcsönhatás erős. A fehérjék határfelületi asszociációs
állapota meghatározó az emulzióstabilitás szempontjából [Haque és mtsai, 1988]. A stabilitást
csökkenti, ha az oldat töménysége nem elég nagy, mert az egymáshoz közel kerülő azonos
részecskék miatt megnő az összetapadás lehetősége. Az hőmérséklet emelkedésével, valamint
az egyenletes eloszlás gravitáció okozta egyirányú elmozdulásával szintén csökken a
stabilitás. A pH, olajminőség, fehérjekoncentráció és egyéb komponensek (pl. szacharidok)
jelenléte mind módosíthatják az emulziós tulajdonságokat [Tömösközi, 1994]. A fehérje
adszorpciós képességét a relatív hidrofóbicitás értékek jelentősen meghatározzák [Tolstoguzov
és Braudo, 1985]. A hidrofóbicitásértékek és az emulgeáló aktivitás [Kato és Nakai, 1980; Voutsinas
és mtsai, 1983], valamint az emulzióstabilitás és az oldhatóság között [Nakai és mtsai, 1986] tiszta

fehérjepreparátumok modell rendszerű vizsgálata során szignifikáns összefüggés mutatható
ki.
2.1.2.3. Habképzés
A fehérjék habképzését is a felületi tulajdonságok határozzák meg. A hab olyan
kétfázisú kolloid rendszer, melynek komponensei folyadékból és gáz halmazállapotú
anyagból állnak. Az élelmiszerhabok általában gázbuborékok diszperz rendszerét jelentik,
szerkezetük felületaktív anyagokat (fehérjék) tartalmazó folytonos folyadék vagy kváziszilárd fázisként jellemezhető. Számos élelmiszerhab létezik egészen eltérő textúrával. A
legtöbb esetben a gázfázis levegő (ritkán szén-dioxid) és a folytonos fázis fehérjetartalmú
vizes oldat vagy szuszpenzió (kenyér, sör). Vannak lényegesen összetettebb szerkezetű
élelmiszerhabok is, pl.: jégkrém (diszpergált zsírglobulák, jégszuszpenzió, poliszacharid gél,
fehérje és cukor tömény oldata, valamint levegőbuborékok). A habszerkezet fehérjeoldatokból
történő kialakulásának és a hab szerkezeti stabilizálódásának folyamata hasonló az emulziós
tulajdonságoknál leírtakkal, azaz a fehérjemolekulák az egyik fázishoz adszorbeálódnak és
határfelületi réteget képeznek (3. ábra). A fehérjék felületaktív hatásukat a határfelületi
feszültség csökkentésével érik el. Szerkezetük meglazításával, ill. denaturálódásukkal
stabilizálják a kolloid rendszert azáltal, hogy szétterülnek a rétegek között, vékony filmet
képeznek, melyben jelentős összetartó erők működnek [Cheftel és mtsai, 1985; Mitchell, 1986], ami
rugalmas határfelületet jelent a gázbuborékok között. Így a fehérjék adszorbeálódása a gáz-
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folyadék határrétegben kétrétegű lamellát eredményez, ami az adszorbeált fehérjéből és
köztük egy folytonos folyadékfázisból áll. Az emulziókhoz hasonlóan mechanikai energia
befektetésével hozhatók létre ezek a felületek. A jó habképzés feltétele a fehérjék jó
oldhatósága és az, hogy a határfelületen megfelelő erősségű kölcsönhatásban legyen a többi
molekulával. Ha a fehérje nem oldott, hanem hidratált állapotban van, megnő a folyadék fázis
viszkozitása. A habállapot megtartása szempontjából ez kedvező. Az emulzióképzéshez
hasonlóan tiszta modell rendszerekben összefüggés mutatható ki a habképző képesség és a
felületi hidrofóbicitás között [Nakai és mtsai, 1986; Kato és Nakai, 1980].
folyadék
gáz

fehérje

3. ábra: A fehérjék szerepe a hab szerkezetében

A habok megszűnését, destabilizálódását különböző mechanizmusok okozhatják. A
gravitáció, nyomáskülönbség, és/vagy párolgás hatására a lamella folyadéktartalma
elszivárog. Gázdiffúzió megy végbe a kis buborékokból a nagyobbak felé, továbbá a
gázbuborékokat elválasztó lamella elszakadhat. Az ilyen szakadás koaleszcencián keresztül
növeli a buborékok méretét, és végül a hab összeeséséhez vezet. Egyelőre nem ismeretes,
hogy a szakadást a fehérjemolekulák között kialakuló taszítás és/vagy a két réteg közötti
molekuláris vonzás okozza-e. A habstabilitás három legfontosabb jellemzője tehát a kis
határfelületi feszültség, a nagy viszkozitás és az erős és rugalmas hártyák. A habstabilitásra
egyes sók is hatással vannak. A Na-sók csökkentik, a Ca-sók növelik a habstabilitást azáltal,
hogy hidat képeznek a fehérjék karboxil csoportjai között. A cukrok jelenléte csökkenti a
habképzést, viszont növeli a habstabilitást, mivel megnő a folyadék fázis viszkozitása [Cheftel
és mtsai, 1985]. Néhány esetben (pl. tojásfehérje hab) a lipidek néhány tized százalékban is

rontják a habtulajdonságokat, más rendszerekben (pl. tejszínhab) viszont akár 40%-os
lipidkoncentráció mellett is kiváló hab képezhető.
2.1.2.4. Hidrofóbicitás
A fehérjék hidrofób tulajdonságainak leírására kétféle elmélet létezik. Az egyik az
entrópikus erőkkel, a másik a van der Waals kölcsönhatás egy speciális esetével magyarázza
ezt a sajátságot. Az utóbbi szerint a hidrofóbicitás egy olyan állapot, amikor az
oldószermolekulák az oldott anyag belsejében helyezkednek el.
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A hidrofób hatás egy fehérjemolekula felületi hidrofób részei és a víz kedvezőtlen
kapcsolatából adódik. Az apoláros részek micellákba tömörülnek, ami csökkenti a vízzel
érintkező felületet, így energetikailag (termodinamikailag) kedvezőbb állapot jön létre. Az
apoláros részek a micella belsejébe, a hidrofil, poláros részek pedig, a micella külső részére
kerülnek. A vízmolekulák és a fehérjék külső részén maradt apoláros részek taszító
kölcsönhatásából eredően csökken a hidratált fehérjeszerkezet stabilitása. A felületi alifás és
aromás fehérjeoldalláncok a közeg molekuláival különböző erősségű kötéseket alkotnak. Ezt
a kölcsönhatást a molekuláris rétegek közti erők határozzák meg. A hidrofóbicitás okozója
nem az apoláros fehérjerészek közti van der Waals kapcsolat, hanem a víz és az apoláros
részek kölcsönhatása. A hidrofóbicitás nem sorolható a funkciós tulajdonságok közé, mégis,
mint felületi tulajdonság elválaszthatatlan azoktól, amit a funkciós tulajdonságokkal való
számos összefüggés is igazol [Kato és Nakai, 1980; Hayakawa és Nakai, 1983].

2.1.3. Gélképző- és adhéziós tulajdonságok
A gélek olyan kolloid rendszerek, amelyek minimálisan két fázisból állnak, rendezett
szilárd fázisú vázzal rendelkeznek, folyékony fázisuk immobilizált állapotban van és
mechanikailag kváziszilárdak. Gél keletkezik oldatból, amikor pl. a fehérjeoldat molekulái
térhálós vázat alakítanak ki vagy száraz fehérjemasszából (xerogélből) hidratációval és
duzzadással.

A

gélképződés

folyamatának,

befolyásoló

tényezőinek

ismerete

az

élelmiszerelőállítás szempontjából jelentős [Lásztity, 1984].
A viszkozitás az anyag folyási sajátságait, konzisztenciáját és reológiai viselkedését
jellemzi. Élelmiszerek esetén a viszkozitás meghatározza a technológiai, feldolgozhatósági
paramétereket (áramlási tulajdonságok, keverés, melegítés, hűtés, szárítás különböző formái,
stb.), valamint a végtermék minőségét is. Ezen kívül hatással van az élelmiszer vagy
élelmiszeradalék egyéb funkciós tulajdonságaira is, mint pl. az emulzió- és habstabilitásra.
A molekulák közötti összetartó erők összefoglalóan a kohéziós erők. Tágabb
értelemben a kohezivitás egy anyag konzisztenciáját, állagát és szilárdságát jellemzi. Ezeket a
funkciókat, élelmiszerekben és sok más biológiai rendszerben fehérjék látják el. A fehérjék a
többi komponenssel alkotott kölcsönhatás révén olyan térhálót képeznek, amely alkalmas
valamennyi összetevő mátrixban való rögzítésére. Az elaszticitás ennek a mátrixnak fontos
technológiai jellemzője. A tészta kialakulási folyamatában a fehérjeváz sajátságai határozzák
meg a tésztából készült végtermék minőségét. A tészta rugalmassága, elaszticitása a fehérjék
molekuláris tulajdonságainak függvénye. A megfelelő konzisztencia kialakulását egyéb
komponensek jelenléte befolyásolhatja, mint pl. a poliszacharidok [Lásztity, 1984].
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2.2. Funkciós tulajdonságok mérési módszerei modell rendszerekben
Ebben a fejezetben azokat az elméleti meggondolásokat ismertetem bővebben, melyek
az általam a kísérleti munka során alkalmazott mérési módszerekhez kapcsolódnak.

2.2.1. Oldhatóság mérése
A különböző oldhatóság mérési módszerek azonos alapelvre épülnek: a fehérjeoldat
diszpergálása, pH, hőmérséklet beállítása, kevertetés, centrifugálás, majd a felülúszó
nitrogéntartalmának mérése. A kapott eredményt a fehérjekészítmény fehérjetartalmára
vonatkoztatjuk [Fennema, 1985]. Az eredményt NSI [%] (= nitrogen solubility index) vagy PSI
[%] (= protein solubility index) formájában adjuk meg, melyet leggyakrabban a pH
függvényében ábrázolunk.
A mai rendelkezésre álló automatizált vagy félautomata mérési technikák igyekeznek
felváltani a hagyományos manuális módszereket. Ezek a technikák a hagyományos mérési
alapelveket alkalmazzák, de a kivitelezés lényegesen gyorsabb és egyszerűbb. Egy ilyen
megoldást jelent a minták oldható fehérjetartalmának Lowry módszerével történő
meghatározása, FIA technika alkalmazásával. Ez a módszer a fehérjék biuret reakcióján
alapul. Alkalikus közegben a Folin-Ciocalteu-reagens (foszformolibdén-foszforvolfrámsav)
heteropolimolibdén-kékké redukálódik, mely a fehérjekötésben levő tirozinnal való reakció
eredménye. Az oldatban esetlegesen előforduló redukáló cukrokat a Cu2+ oxidálja (CuSO4).

2.2.2. Emulziós sajátságok mérése
Az emulziós tulajdonságok vizsgálata emulzió előállításával kezdődik. A vizsgálandó
fehérje vizes oldatát adják az olajat tartalmazó rendszerhez, miközben valamilyen mechanikai
hatással a két egymással nem elegyedő folyadékfázist homogenizálják.
Az emulziós tulajdonságok alkapvetően háromféle paraméterrel (emulgeáló kapacitás
index-EC, emulgeáló aktivitási index-EAI és emulzióstabilitási index-ESI) jellemezhetők. Az
emulgeáló kapacitás megadja, hogy az adott fehérje mennyi diszpergált olajat képes
megkötni. Az emulgeáló aktivitási index definíciója az egyes módszerektől függően változik,
de az emulgeátor (fehérje) emulzióképzésben kifejtett hatékonyságát jellemzi. Az
emulzióstabilitási index a fehérjék által stabilizált emulzió tartósságát fejezi ki [Pearce és
Kinsella, 1978]. Meghatározásukra sokféle módszer létezik, melyek mind eljárásukban, mind az

eredmények fizikai és számszerű értékelésében különböznek. A módszerek egységesítésére
irányuló törekvésekben azonos jellegű emulziók előállítását és a mérések összevethetőségét
tűzték ki célul [Thornberg és Lund, 1978; Patel és Fray, 1987]. A mai napig nem létezik egységes,
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standardizált eljárás az emulziós tulajdonságok meghatározására, de a gyakorlatban
alkalmazott módszerek száma jelentősen lecsökkent. A turbidimetriás [Pearce és Kinsella, 1978]
és a kétféle mérőrendszerben (vízszintes és függőleges helyzetű elektródot tartalmazó cella)
elterjedt konduktometriás [Kato és mtsai, 1985] eljárást alkalmazzák a leggyakrabban. Az
emulgeáló aktivitási és emulzióstabilitási indexek mindhárom módszer segítségével
meghatározhatók:
Az emulgeáló aktivitási index a turbidimetriás meghatározás során az oldat
zavarosságával jellemezhető, melyet az olajcseppecskék eloszlása okoz.
A konduktometriás meghatározás elve szerint a vizes oldat vezetőképessége
értelemszerűen az olajjal való emulgeálás során megváltozik. Eszerint a kezdeti maximális
vezetőképesség hirtelen lecsökken és az egyedi fehérjéket tartalmazó tiszta modell rendszerek
esetében a vezetőképesség-változás mértéke az adott fehérje emulzióképző képességének
függvénye (4. ábra kezdeti szakasza) [Kato és mtsai, 1985]. Ez az oka, hogy az emulgeáló
aktivitás a vezetőképesség csökkenésének mértékével megadható.
Az emulzióstabilitási index (ESI) a fehérjék által stabilizált emulzió tartósságát fejezi
ki [Pearce és Kinsella, 1978]. A stabilitás értékét a turbidimetriás eljárás során azzal az idővel
adhatjuk meg, amíg az emulzió kezdeti turbiditása és a fehérjeoldat turbiditásának különbsége
a felére csökken.
c
(mS)

∆t
∆t’

∆c
∆c’

C0
C’0

ESI= c0×(∆t/∆c)
ESI’= c’0×(∆t/∆c)
ESI≠ESI’

t (s)
4. ábra: Az emulzióstabilitás meghatározására alkalmas eredeti Kato-féle módszer módosítása
[Tömösközi, 1994]

A konduktometriás eljárások során az emulzióstabilitás a görbe egy bizonyos
szakaszának meredeksége, pontosabban a meredekség reciproka, valamint a kezdeti és
minimális vezetőképességbeli különbség szorzataként definiált. Az értékelési eljárás az
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azonos meredekségű, de mégis eltérő stabilitású emulziós rendszerek között nem képes
megbízhatóan különbséget tenni. Ennek a módszernek módosítását végezte el Tömösközi (1994),
aki a görbeszakaszra fektetett egyenes y tengellyel való metszéspontjának értékével
helyettesítette az eredeti módszerben szereplő vezetőképességbeli különbséget. Ez az eljárás
kiküszöböli az eredeti módszer egyik hibáját, de az egyenes illesztés bizonytalansága így is
jelentős mérési hibát eredményezhet (4. ábra).
A reprodukálható eredmények érdekében olyan értékelési eljárásra van szükség, mely
könnyen kivitelezhető és nem tartalmaz a korábbi módszerekhez hasonló bizonytalanságokat.

2.2.3. Habsajátságok mérése
A habtulajdonságok vizsgálata habképzéssel kezdődik, ami történhet habfelveréssel,
oldatok rázatásával és gázbuborékoltatással [Waniska és Kinsella, 1979; Grassmann és mtsai, 1987]. A
habtulajdonságok az emulziós sajátságokhoz hasonlóan leírják a habképzés intenzitását
(habaktivitás, FPI = foam power index) és a habállapot megtartásának képességét
(habstabilitás, FSI = foam stability index).
Az első habvizsgálati eljárások vizuális észlelésen alapuló módszerek voltak. Ezek a
mérések nem igényeltek különösebb készülékeket. A habot lefedve tárolták 30 percig, majd
megmérték a hab térfogatát. Lin és mtsai (1974) volumetrikus módszert alkalmaztak, melynek
során a habosítás előtti és utáni %-os térfogatváltozást figyelték. A habstabilitást különböző
időpontokban lemért habtérfogat értékek egymáshoz való viszonyából határozták meg [Dev és
Quensel, 1986].

A habtulajdonságok meghatározási módszerei az emulziós módszerekhez hasonlóan
nem egységesek, ezért standardizált eljárásokat igényelnek. A habtulajdonságok mérésének
módszerei esetén is a vezetőképesség mérésén alapuló technikák jelentettek megoldást az
egységesítési törekvésekben.
Konduktometriás

módszereket

Kato

és

mtsai

(1983)

alkalmaztak

először

habtulajdonságok meghatározására. A mérési elrendezés szerint megkülönböztetünk „elektród
a habban” (ilyenkor az elektródok a keletkezett habfázisban vannak) és „elektród a
folyadékban” (amikor az elektródok a folyadékfázisba merülnek) elnevezésű technikákat
[Nagy, 1995]. Elektród a habban mérési elrendezésnél a konduktivitási görbe egy maximummal,

míg az elektród a folyadékban elrendezésnél egy minimummal rendelkezik. A habaktivitást a
levegő bevezetése utáni vezetőképességből, a habstabilitást pedig, a hab megszűnéséig eltelt
időből határozták meg.
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Ez az idő erősen anyagfüggő, ezért a habaktivitás nem jellemezhető a megadott
időtartamú levegőztetés után regisztrált vezetőképesség értékkel. Ennek kiküszöbölésére egy
olyan eljárást dolgoztak ki, mely a habaktivitást a maximális vezetőképesség és az eléréséhez
szükséges idő hányadosával definiálta. A konduktometriás görbe kezdeti negatív meredeksége
az induláskori gázbuborékok által abszorbeált, de a habszerkezetbe be nem épült folyadék
cseppek visszatéréséből származik, tehát független a habstabilizálódás folyamatától, így nem
alkalmas a stabilitási érték jellemzésére. Az emulziós görbe értékeléséhez hasonlóan ez
esetben is úgy módosították a habstabilitás értékelési eljárását, hogy az egyenes
meredekségének reciprokát szorozták azzal a c0 értékkel, melyet az egyenes meredeksége
kimetsz az y tengelyen [Tömösközi, 1994]. Erről a módosítási lépésről hasonló megjegyzések
tehetők, mint az emulzióstabilitás esetén, tehát ez az értékelési eljárás további fejlesztésre
szorul, mely nem tartalmazza az egyenesillesztés megbízhatatlanságát.
A módszerfejlesztés másik ágát képezi az az elképzelés, mely automatizált rendszerek
létrehozásában gondolkodik. Ennek egy példája, amikor a habtérfogat változását és a
habszerkezet alakulását számítógép által vezérelt videokép-jelfeldolgozás segítségével lehet
nyomon követni. A vezetőképességi görbe inverzéből kalibrációval számolható a habfázisba
kerülő folyadék mennyisége. A habképzés adott habtérfogat eléréséig történik. A módszer a
habsajátságok komplex jellemzését teszi lehetővé [Guillerme és mtsai, 1993].

2.2.4. Hidrofóbicitás mérése
A hidrofóbicitás meghatározására többféle módszer létezik: hidrofóbicitás skálák
létrehozása aminosav maradékokra [Rose és mtsai, 1985], a fehérjék belső fluoreszcenciájának
mérése [Kato és Nakai, 1980], az SDS módszer [Kato és Matsuda, 1984] és az empirikus módszerek
(hidrofób kötési módszerek, hidrofób próba és a hidrofób kromatográfia).
A hidrofób próba módszerével a kétféle -aromás és alifás- hidrofóbicitás is
meghatározható. A felületi aromás fehérjeoldalláncok (aromás apoláris aminosavak)
feltérképezésére az ANS (1-anilinonaftalin-8-szulfonsav), míg az alifás oldalláncokéra a CPA
(cisz-parinársav) használható. A fehérjék felületi aromás oldalláncainak reakciója az ANS
reagens Mg-sójával, konformációváltozást okoz a reagensen, ami fluoreszcens aktivitást
mutat [Penzer, 1972]. A tiszta fehérjék oldhatósága és CPA hidrofóbicitása között nem találtak
összefüggést, az oldhatóság és az ANS hidrofóbicitás viszont szignifikáns korrelációt mutat
[Hayakawa és Nakai, 1983]. A két reagens a fehérje eltérő helyein lép reakcióba, ebből

következik, hogy az aromás és alifás aminosavoldalláncok más-más jellegű tulajdonságot
kölcsönöznek a fehérjéknek.
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2.3. A búzaliszt minősítés módszerei
2.3.1. Hagyományos lisztminősítő módszerek
A búzaliszt minősítésére és sütőipari értékének meghatározására általánosságban
reológiai

sajátságokat

mérünk.

A

tészta

reológiájának

meghatározására

alkalmas

berendezések és jellemzőik az 5. táblázat szerint foglalhatók össze. A mindennapi
gyakorlatban

alkalmazott

műszerekről

elmondható,

hogy

működésük

empirikus

megfigyeléseken alapul, a liszt, ill. tészta sütőipari tulajdonságainak becslésére a mért
paraméterek és a sütési jellemzők között megállapított összefüggések alapján használhatók
[AACC, 1975; Faridi, 1985; Pomeranz, 1988]. Az első készülékek mechanikus görberegisztrálással

ellátott szerkezetek voltak, melyek az elektronika és számítástechnika fejlődésével
modernizálódtak. Ezáltal nőtt a módszerek reprodukálhatósága, az adatok precízebb és
gyorsabb értékelése, valamint a műszerek élettartama [Rubentaler és King, 1986].
A búzalisztek sütőipari tulajdonságainak meghatározása alapvetően a lisztből víz
hozzáadásával készült tészta keverési sajátságainak meghatározásával történik. A mixerek azt
az energiát (keverési ellenállást) regisztrálják, amely a tésztakialakulás során az alapanyagra
jellemzően és folyamatosan változik. A kirajzolt görbe tájékoztat a keverési és reológiai
tulajdonságokban bekövetkezett változásokról.
Berendezés

Gyártó

Rekorderes tészta mixerek:
1. farinográf
2. rezisztrográf
3. do-corder
4. valorigráf
5. mixográf (400g; 35g; 10g)

Nyújtás-vizsgáló
berendezések:
1. Brabender extenziográf
2. “Kutatási” extenzométer
3. Chopin alveográf
Extrúziós
mérőberendezések:

Brabender OHG, Duisburg,
Németo., C. W. Brabender
Instruments, Dél-Hackensack,
NJ, USA
Brabender OHG,
C. W. Brabender Instruments
Brabender OHG,
C. W. Brabender Instruments
Interlabor, Budapest,
Magyarország
National Mfg. Corp., Lincoln,
NE, USA

Irodalom
Shuey, 1984

Standard
módszer
AACC (54-21);
ICC (1972),
ISO-5530-1

Brabender, M., 1973
Sietz, 1984
Lüddeke, 1969
Lásztity és Hegedűs, 1975
400g: Swanson, Working,
1933
35g: Larmour, 1939
10g: Finney, Shogren, 1972

Brabender OHG,
C. W. Brabender Instruments
Henry Simon Ltd., Stockport,
Chesire, UK
Tripette and Renaud, Párizs,
Fro.

Munz, Brabender, 1940

Henry Simon Ltd.

Shuey, 1975

ISO-5530-3
AACC (54-40)

AACC (54-10);
ICC, 1972

Shuey, 1975
Chopin, 1927; Faridi,
Rasper, 1987

ISO, 1983
AACC (54-30);

5. táblázat: Reológiai tésztavizsgáló berendezések [Pomeranz, 1988]
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A tésztakeverés alapvetően kétféle mechanizmus szerint történhet, a mixer típusától
függően megkülönböztethetünk Z-karú keverőket (Farinográf, Valorigráf) és tűs mixereket
(Mixográf). A különböző mixerekkel végzett kísérletek során kapott eredmények
összehasonlítására számos irodalmi forrás áll rendelkezésre [Swanson, 1936; Aitken és Fisher, 1945;
Johnson és mtsai, 1946; Miller és mtsai, 1956].

A Farinográf (5a. ábra) és a Valorigráf (6a. ábra) két ellentétes irányban és eltérő
sebességgel forgó Z-karból és a hozzátartozó csészéből álló keverő berendezés [D’Appolonia és
Kunerth, 1984]. A liszt és esetlegesen más adalékok betöltése után a keverés elindul és

megkezdődik a vízadagolás egy osztott bürettából. Lényeges eltérés a valorigráf és a
farinográf között, hogy míg a Farinográf a meghajtó tengelyre gyakorolt nyomatékot méri,
mely a csésze és a karok között lép fel, addig a Valorigráf esetében a csésze mozdul el és a rá
ható forgatónyomatékot méri a dinamométer. A hőmérsékletet a Valorigráfnál légcirkulációs
módszerrel kontrollálják, ami jóval lassabb, mint a farinográf esetében [Bloksma, 1984].
A görberegisztrálás a régebbi, hagyományos műszereken mechanikus rajzoló
berendezéssel történik, míg az újabb készülékek elektronikus adatrögzítéssel működnek. A
Brabender Farinográf 300g, 50g és 10g-os változatban, a Valorigráf 400g, 35g és 4g
változatban létezik.

(a)
5678910111213-

keverő edény (csésze)
dinamóméter
emelő
skála
rekorder
lengéscsillapító
termosztát
büretta
hőmérséklet szabályozó

234-

cirkulációs pumpa
víztartály
fűtőelem

(b)

A – csúcs tésztakialakulási idő (DDT=dough development time)
B – stabilitás (ST=stability)
C – mechanikai tolerancia index (mechanical tolerance index)
D – valoriméter érték (valorimeter value)
E – érkezési idő (arrival time)
E+B – indulási idő (departure time)
F – az ellágyuláshoz szükséges idő (time to breakdown)

5. ábra: (a) Brabender Farinográf és (b) a farinogram értelmezése [D’Appolonia és Kunerth, 1984]
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A keverés során regisztrált görbe (farinogram, ill. valorigram) a tésztakialakulás
folyamatáról ad tájékoztatást (5b. és 6c. ábra). A vízadagolás pillanatában a görbe hirtelen
növekvő tendenciája jelzi a tésztaképződés megindulását. A regisztrált ellenállásértékek a
tészta aktuális konzisztenciáját jellemzik. A tészta konzisztencia szoros függvénye a
viszkozitásnak [Launay, 1979]. Az eltérő konzisztencia részben a mixer falára és
keverőlapátjaira tapadt tészta mennyiségének köszönhető [Bloksma, 1984]. Másrészt a többi
lisztkomponens (keményítő, pentozánok) vízért való versengése okoz eltérő eredményeket
[Greer és Stewart, 1959]. A maximális konzisztencia csökken a növekvő vízadagolással.
3

4

5

A

1
2

B
(a)
12345-

keverő csésze
csillapító
regisztráló emelőrendszere
csavarkerék
meghajtó tengely

C

(b)

(c)
6. ábra: Valorigráf (a) a különböző minőségi osztályokat jellemző görbék (b) és a valorigram (c)
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A 14% nedvességtartalmú liszt 500 FU, ill. 500 VU maximális konzisztencia értéke
felel meg a farinográfos, ill. valorigráfos vízabszorpciónak. Az ettől való elmozdulás a görbén
megad bizonyos tulajdonságokat, melyek a görbe kiértékelése után értelmezhetőek. A
keverési maximális ellenállás érték (maximális konzisztencia) és a vízabszorpció (WA) között
negatív, lineáris összefüggés áll fent, amiből könnyen meghatározható a keveréshez szükséges
optimális vízmennyiség [International standard, 1988a és 1988b]. A vízadagolástól számítva a
maximumig eltelt idő a tészta kialakulási idő (A: DDT). A görbemaximum liszttől függően
eltérő ideig tartózkodik az 500-as vonalon. Ennek mértékét jellemzi a tészta stabilitása (B:
ST) [D’Appolonia és Kunerth, 1984]. A maximum után a görbe lefutása távolodik az 500-as
vonaltól, ami a tésztaszerkezet gyengülését jelenti. Ezt az eltérést az ellágyulási érték (C:
tolerancia index, ill. ellágyulás) adja meg.
A magyarországi búzaliszt minősítési rendszer a valorigráfos mérések alapján
minőségi osztályokat különböztet meg. A sütőipari értékcsoportok 0-100 skálán
számszerűsíthetők, A (legjobb minőség), B és C jelű osztályok kevésbé jó minőségű
csoportokat jelentenek, melyek még két-két alosztályra bonthatók (6b. ábra). Ezek közül az 1es indexű jelenti az osztályon belüli jobb minőséget. A minőség jónak ítélése relatív, a termék
típusától függően más-más osztályú lisztekre van szükség.
A Mixográf szintén alkalmas tésztakészítésre és a folyamat során a farinogramhoz
hasonló keverési görbét produkál. A keverési folyamat egy nyújtás- hajtás-szakítás
mechanizmus szerint történik [Voisey és mtsai, 1966; Gras és mtsai, 2000a]. A Mixográfnál 3-4
forgó és velük szemben elhelyezkedő 2-4 álló tű keveri a tésztát. A tűk forgásából adódó és a
keverőedényre gyakorolt nyomaték kerül regisztrálásra. A Mixográf 35g [Swanson és Working,
1933, Gras és mtsai, 1990], 10g [Finney és Shogren, 1972] és 2g [Rath és mtsai, 1990] változatokban

létezik. A mixográfot főleg az USA-ban, Kanadában és Ausztráliában használják.
A nyújtás-vizsgáló berendezésekben a tésztaminta húzóerő hatására szakadásig
nyúlik, a műszer a tészta által kifejtett ellenerő mértékét regisztrálja. A kapott görbéről
(extenzogram) az idő és a nyújtás függvényében leolvasható a deformáció és a nyújtással
szembeni ellenállás.
A

Brabender

extenzográf

(7a.

ábra)

kifejlesztése

a

farinográfos

mérés

információtartalmának kiegészítésére adott lehetőséget. A tészta szabvány szerint 2%
sótartalommal készül a farinográfos mérés alapján meghatározott vízmennyiséggel [AACC
Method 54-10]. Az így elkészített tésztát henger alakúvá formázza egy berendezés, melynek

célja szintén a gyakorlati alkalmazás modellezése. Pihentetési szakasz után elkezdődik a
nyújtás. A hurkos kar a tesztminta közepébe akadva lefelé kezdi húzni a tésztát. A nyújtáshoz
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szükséges erő az emelőkaron keresztül transzformálódik egy mérlegre és a rekorderre. A
kapott görbe lefutása egy hirtelen letörésben végződik, melynek alakja párhuzamos az
oordinátával (7b. ábra). A letörés a tészta elszakadásakor kezd a nullához tartani. Mivel a
szakító hurok sebessége állandó, ezért az idő is lehet a szakító képesség mértékadója. A
leolvasható minőségi jellemzők a maximális ellenállás (Rm), mely a görbe maximális
magassága, a nyújthatóság (E), ami a teljes görbehossz, a görbe alatti terület, mely arányos
azzal az energiával, ami a szakadást okozza és egyben a liszt erősségéről is tájékoztat [Rasper
és Preston, 1991]. További, minőségi szempontból fontos tényező egy állandó nyújtásérték

mellett mért ellenállás (pl. 5 cm-nél: R’5) nagysága és az Rm/E, a viszkoelasztikus arány, mely
jellemzi az extenzogram alakját és a nyújtáshoz szükséges maximális erő mértékét [Merritt és
Bailey, 1945].

1234567891011-

(b)

tésztaminta
mintatartó
befogó
a nyújtó szerkezet motorja
a nyújtáshoz használt kampó
a mérleg emelőszerkezete
skála
rekorder
hidraulikus lengéscsillapító
a mintatartót támasztó mérlegrendszer karjai
a mérlegrendszer ellensúlya

(a)
7. ábra: Brabender Extenzográf felépítése (a) és az extenzogram értelmezése (b) [Rasper és Preston, 1991]

2.3.2. Tészta- és lisztminősítésre alkalmas mikromódszerek
A búzamagvakban végrehajtott genetikai módosítások hatásának tanulmányozása, a
búzafajták nemesítése, az adalékolt tészták vizsgálata és a molekuláris szintű kutatások mind
olyan területek, ahol a mintamennyiség mindig korlátozó faktor. A mintamennyiség
csökkentése

a

mikrokészülékek,

hagyományos

műszerek,

mikromódszerek

ill.

eljárások

alkalmazásával

analógiájára

valósult

meg.

készült,
A

ún.

módszer-

miniatürizálásban úttörő szerepe volt a 10g-Farinográf [D’Appolonia és Kunerth, 1984], a 2g-
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Mixográf [Rath és mtsai, 1990], a mikro-Extenzográf [Rath és mtsai, 1994], és a mikrosütési eljárás
[MacRitchie és Gras, 1973; Shogren és Finney, 1984] megalkotóinak.

A 10g-Farinográf mellett, a 2g-Mixográf rendelkezik a legnagyobb múlttal a
mikroműszerek családjában (8a. ábra) [Rath és mtsai, 1990]. Működési elve megegyezik a
hagyományos műszerrel, lényeges különbség az elektronikai megoldásokban, valamint az
adatkezelés és értékelés terén található. A műszert különböző célokra használták és használják
jelenleg is.
A

hagyományos

mixográfhoz

képest

több

paramétert

határoztak

meg

az

elektronikusan rögzített görbéből [Békés és Gras, 1992]. A fehérjetartalom, valamint a maximális
ellenállás és a vízabszorpció szoros összefüggést mutat, a vízfelvételről a görbe alakja
tájékoztat, nem pedig a csúcsmagasság, ami a Valorigráf esetében egy lineáris negatív
összefüggésnek köszönhetően megadja a lisztek vízfelvételét [Hazelton és mtsai, 1997; Ingelin és
Lukow, 1999].

A 2g-Mixográf kiválóan alkalmazható a lisztek első generációs minősítésére is [Gras és
O’Brian, 1992]. A búzaminőség javítására irányuló genetikai kísérletek hatásának vizsgálatát is

elvégezték a 2g-Mixográffal [Békés és mtsai, 1994a]. A mikrokészülék tehát mind
növénynemesítési célokra, mind kutató eszközként alkalmazható [Gras és Békés, 1996]. A
búzaliszt sikértartalmának funkciós vizsgálatában, a tésztaminőségben szerepet játszó
fehérjefrakciók feltérképezésében is nagy szerepe van a 2g-Mixográf alkalmazásának [Békés és
Gras, 1999].

A nyújtásvizsgáló extenzográf legújabb változata a mikro-Extenzográf, mely 1,7g
tésztából képes meghatározást végezni [Rath és mtsai, 1994]. Alkalmazása kiválóan összeköthető
más mikroműszerek, így a 2g-Mixográf és a mikro-Valorigráf alkalmazásával [Suchy és mtsai,
2000].

A műszercsalád legújabb tagja a mikro-Valorigráf (angolul: Micro Z-arm Mixer) (8b.
ábra). A mikro-Valorigráf állandó fordulatszám mellett, a tengelyen ébredő erővel arányos és
a motor teljesítményében bekövetkező áramerősségváltozást méri [Gras és Békés, 1996]. A
mikro- és makro-készülék közötti analógiát, a működés megbízhatóságát a mért paraméterek
összehasonlításával

vizsgálták.

A

mikro-Valorigráf

és

a

hagyományos

Valorigráf

alkalmazásával, különböző fajtájú lisztekkel végzett kísérletek azt igazolják, hogy a mikroValorigráffal hasonló eredmények érhetők el, mint a hagyományos készülékkel, továbbá jól
alkalmazható nemesítési és kutatási célokra egyaránt [Tömösközi és mtsai, 2000a, 2000b].
A mikro-Valorigráffal kapott görbe karakterisztikája megegyezik a hagyományos
valorigrammal, a keverési paraméterek értékeiben azonban a tésztakialakulási idő esetén
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enyhe eltérés tapasztalható [Gras és mtsai, 2000b]. A kis mixerrel mért vízabszorpciós értékek
egyeznek a Valorigráffal kapott eredményekkel. A maximális keverési ellenállás és a
vízfelvevő képesség közötti negatív, lineáris összefüggés +/- 0,3% pontossággal engedi a
vízfelvétel meghatározását adalékolt és adalékolás nélküli lisztek esetében egyaránt [Gras és
mtsai, 2000b].

(a)

(b)

8. ábra: A 2g-Mixográf (a) és a mikro-Valorigráf (b)

A mikromódszerek összehasonlítása, a folyamatok mélyebb értelmezése és a
tésztareológiához kötődő összefüggések leírása kevésbé vizsgált területek.
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2.4. Gabonacsírák és az amarant általános jellemzése
2.4.1. A búzacsíra jellemzése
A búzacsíra a technológiai művelettől függő fázisban és állapotban, a malmi
technológia melléktermékeként jelentkezik. Kisebb hányadát étkezési, nagyobb részét
takarmányként hasznosítják. A búzacsíra a teljes szem mintegy 2,5-3%-a. A csíra a
szemtermés alján, a ventrális oldalon található és magasságának mintegy ötöd részéig terjed
[Barabás, 1987].
súlyarány
fehérje
keményítő
cukor
cellulóz
hemi-cellulóz
zsír
ásványi anyagok

teljes szem
100
16,06
63,07
4,32
2,76
8,1
2,24
2,18

csíra
3,27
28,5
14
16,2
7,5
6,8
10,4
0,6

6. táblázat: A búzaszem és a búzacsíra összetétele [%]

A malomban elválasztott csírafrakció nedvességtartalma 10-15%, olajtartalma 8-12%,
ez utóbbi miatt hosszabb tárolásra alkalmatlan (6. táblázat). Ezek a hátrányok a csíra
szárításával, stabilizálásával, a malomipari technológiák egyesítésével, a csíra utólagos
tisztításával megszüntethetők és a megfelelő minőség biztosítható.
A búzacsíra beltartalmi összetétele egyértelműen bizonyítja, hogy kedvező fehérje-,
ásványi anyag és vitamintartalma miatt széleskörű élelmiszeripari és gyógyászati
felhasználása indokolt [Barnes, 1982]. A csírában levő fehérje és zsíradék biológiailag igen
nagy értékű [Kent-Jones és Amos, 1976]. A csíralipidek közül a magas linolsav- és linolénsavtartalom okozza az eltarthatósági problémákat. Élettanilag fontos az E-vitamin tartalma is.
A búzacsíra értékes kémiai összetétele tehát már régóta ismert, ennek fényében olyan
kutatások folytak a közelmúltban, mely a búzacsíra egészségjavító alkalmazását célozta meg.
Az egyik legjelentősebb ezek közül az, amikor a búzacsíra pékélesztővel történő
fermentálásával olyan készítményt állítottak elő, mely jótékony hatású a rákos
megbetegedések megelőzésében és bizonyos fajta tumor áttételének kialakulásában [Hidvégi és
mtsai, 1998; Szende és mtsai, 1998]. A búzacsírából izoláltak olyan a fehérjéket is, amelyek

gátolják a pankreáz lipázokat [Borel, 1989].
Közismert, hogy a búzacsíra esszenciális aminosavtartalma magas, továbbá nem
tartalmaz tartalékfehérjéket [Schmitt, 1973]. Rövid láncú fehérjéi közül jelentős szerepe van a
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glutation tripeptidnek, mely proteolitikus enzimaktivátor és a szulfohidro csoportok
védőfaktora [Pomeranz, 1970a].
A búzacsírafehérjék összetételéről szóló vizsgálatok során megállapították, hogy kis
molekulaméretű (55 kDa; 35 kDa; 21 kDa-os elektroforetikus sávok alapján) fehérjékből áll,
sóoldható fehérjékben gazdag, fő frakcióit albuminok és globulinok alkotják [Hettiarachchy és
mtsai, 1996] (7. táblázat).
Búzacsíra fehérjefrakciók
lúgos izolátum
albumin
globulin
glutelin

%-os megoszlás az összfehérjetartalom %-ában
19,83
9,75
19,7
6,27

7. táblázat: Búzacsírából izolált fehérjefrakciók [Süle, 1994]

A frakciók legnagyobb mennyiségben aszparaginsavat, arginint, lizint és a többi
gabonafehérjéhez hasonlóan glutaminsavat tartalmaznak. A fehérje frakciók közül főleg a
lúgos izolátum dúsul fel lizinben (8%). Az apoláris oldalláncú aminosavak közül a leucin
található meg a legnagyobb mennyiségben a búzacsíra fehérje frakcióiban [Süle, 1994].
A

búzacsíra

fehérjék

funkciós

tulajdonságait

modell

rendszerekben

és

termékszinten egyaránt vizsgálták.
Egylépéses lúgos extrakcióval, 9,5 pH-n kinyert búzacsíra fehérjék oldhatósága pH=6
felett nagy (NSI=70%) [Yiqiang-Ge és mtsai, 2000]. Az oldhatóságot befolyásolja a minták
származási helye [Hruba, 1997], valamint a malmi technológia körülményei is [Lásztity és mtsai,
1995]. A búzacsíra fehérje lúgos izolátum oldhatósági minimuma az 5-ös pH tartomány körül

van, és a fehérjék a lúgos tartományban jobb oldhatóságot mutatnak, mint a savasban [Bolnedi
és Zayas, 1993].

Az emulziós tulajdonságok a BSA-hoz hasonló értékeket mutattak, ami a kazein
tulajdonságait is meghaladja. A búzacsíra fehérjék habképző képessége jó, de habstabilitása
gyenge [Hettiarachchy és mtsai, 1996], vízkötő képessége kiváló pH=8-n és 70 0C-on 229,4%.
Mindezek alapján az izolált búzacsíra fehérjéket potenciális funkcionális fehérjeforrásnak
tartják [Yiqiang-Ge és mtsai, 2000]. A búzacsíra fehérjék habtulajdonságaira a pH hatással van, a
molekula nettó töltése, konformációja és ezáltal oldhatósága, valamint a csírafehérje aktív
tiolcsoportjai is változnak [Bolnedi és Zayas, 1993].
A lúgos izolátum és a glutelin típusú Osborne frakció alacsony hidrofóbicitás értékű,
míg az albumin és globulin frakciók jobb hidrofóbicitás értékeket mutatnak [Süle, 1994]. A
felületi hidrofóbicitás korrelál az emulziós tulajdonságokkal [Hettiarachchy és mtsai, 1996].
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A búzacsíra fehérjék modell rendszerű funkciós tulajdonságai tehát ismertek, komplex
rendszerekben való viselkedésüket azonban kevésbé vizsgálták. Korai kutatási eredményekből
kiderül, hogy nem a búzacsíra fehérjéket, hanem egyéb más komponenseket vizsgáltak
komplex vagy reális rendszerekben. Így pl. azt találták, hogy a búzaliszt lipidekkel ellentétben
a csíra lipidjei nincsenek hatással, vagy csak részlegesen befolyásolják a kenyér
bélzettérfogatát [Pomeranz, 1970b]. A búza lipoxigenáz enzimei javítják a búzalisztből készült
tészta reológiai tulajdonságait [Shiiba, 1991]. Búzacsíra fehérjék adalékolásával (3,5%) készült
hústermékek vizsgálatánál azt tapasztalták, hogy a fehérjeadalékokkal készült termékek jobb
vízfelvevő-képességet, jobb stabilitást és kisebb főzési veszteséget mutattak [Gnanasambandam
és Zayas, 1992].

Kekszliszteket helyettesítettek búzacsírával és vizsgálták az így készített termékek
érzékszervi és táplálkozástani tulajdonságait. A vizsgálatok azonban nem terjedtek ki a
reológiai tulajdonságok elemzésére [Abu-Elmaati-S és mtsai, 1996]. Búzacsírával készült
kenyértészta

reológiai

tulajdonságait

előnyösnek

találták

mind

érzékszervi,

mind

táplálkozástani szempontból azok a kutatók, akik elsősorban gazdasági okokból vizsgálták a
helyettesített lisztek felhasználhatóságát [El-Sahi-KM és mtsai, 1996]. Bizonyos kenyérfélék
búzacsíra adalékolásának hatására megnövekedett vízfelvételt, ugyanakkor kedvezőtlen
farinográfos és sütési tulajdonságokat mutattak. Ezt a hatást búza sikérfehérje adalékolásának
optimális kombinációjával (5% csíra és ugyanennyi sikér) kiküszöbölték [Sivri és Koksel, 1999].

2.4.2. A kukoricacsíra jellemzése
A kukoricacsíra a teljes szem tömegének 5-10%-át képezi. A csíra előállítása nedves
és száraz eljárások szerint történik, ezért megkülönböztetünk szárazúti ill. nedvesúti
csíratermékeket. A nedves eljárással nyert kukoricacsíra nagyobb tisztaságú, olajtartalma 5055%-os. A száraz eljárásokkal általában 15-22% olajtartalmú és magasabb keményítő
tartalmú csírafrakciót kapunk. Az eljárás gyorsabb, egyszerűbb a nedves úti technológiánál,
de a különböző morfológiai komponensek kevésbé koncentráltan állíthatók elő.
A kukoricacsíra beltartalmi összetételére (8. táblázat) a nagy lipidtartalom jellemző,
a csíra a teljes szem lipidtartalmának 78%-át tartalmazza. A friss csírában a szabad zsírsavak
mindössze 0,6% mennyiségben fordulnak elő [Weber, 1979]. A csíra olajtartalma -az előállítási
technológiától függetlenül- gazdag az emberi szervezet számára esszenciális telítetlen
zsírsavakban (pl. linolsav), ezért elterjedt a csíraolaj étkezési célokra való felhasználása. A
kukoricacsírában található a mag hamutartalmának 78%-a. A legnagyobb mennyiségben
előforduló szervetlen komponens a foszfor (0,26-0,75%). Ennek legnagyobb része fitinsavhoz
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kötötten, annak kálium-magnézium sójaként fordul elő. A fitinsav az inozitol-hexafoszfát
észtereként a foszfor fontos raktározási formáját képezi, melyből a foszfort a fitáz enzim
szabadítja fel az embrio fejlődésének kezdetén [Boyd és O’Dell, 1976]. Nehézfémeket a csíra
csak nyomokban tartalmaz. Fenolsavakat azonosítottak kukoricacsíra fehérjékből, mely a
növényi fehérjék keserű, fanyar ízét okozza [Huang és Zayas, 1991].
[%]
A részek súlyaránya
Keményítő
Zsír
Fehérje
Hamu
Egyéb szénhidrát

Teljes szem
100,00
73,40
4,40
9,10
1,40
1,90

Csíra
11,10
8,30
52,00
18,40
10,50
10,80

8. táblázat: A kukoricaszem és a kukoricacsíra összetétele

A kukoricacsíra két zsíroldható (A és E) vitamint tartalmaz, vízoldható vitaminjait a
B-vitamin család teszi ki. Niacin nagy mennyiségben van jelen kötött, monogasztrikus
emésztésnek hozzáférhetetlen formában.
Frakciók
Albumin
Globulin
Prolamin (zein)
Glutelin
Oldhatatlan rész

Csíra
40,2
12,7
2,5
18,0
3,8

Teljes szem
8,3
4,6
41,8
29,8
7,5

9. táblázat: Nitrogén eloszlás a kukoricaszemben és a csírában (%) [Pogna, 1988]

A kukoricacsíra fehérjetartalma sokkal magasabb és értékesebb, mint az endospermé
[Bjarnason, 1972]. A csíra csak kis, 1-2µm átmérőjű részecskék formájában tartalmazza az

endosperm fő fehérjefrakciójának megfelelő alkohol oldható frakciót (zein) (9. táblázat).
Egyes források szerint a csírafehérjéket főleg albuminok és globulinok, azaz a funkcionális
fehérjefrakciók alkotják és valószínűleg a sejtek enzim apparátusának egy része is itt található
[Kulakova, 1982].

A

kukoricaszem

különböző

morfológiai

részeiben

található

fehérjék

aminosavösszetétele eltérő, így biológiai értékük is különbözik. A kukoricacsíráról azonban
elmondható, hogy a kukoricaszemhez képest lényegesen jobb aminosavmintázatot mutat. Az
esszenciális aminosavak közül a lizintartalom a csíra-fehérjékben 5-7%, a teljes mag
lizintartalma pedig 3,7-5,5% [Bjarnason, 1972].
A kukoricacsíra fehérjék funkciós tulajdonságai szintén sokat vizsgált terület.
Vizsgálták a fehérjék vízkötését, zsírkötését, mely tulajdonságokat a referencia anyagokkal
(pl. szója) összehasonlítva magasnak találtak [Restani, 1980, Duranti, 1983].
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A kukoricacsíra fehérjék oldhatósága gyenge, elmarad a tejfehérjék oldhatósága
mögött [Tömösközi, 1994]. A megfelelő mennyiségű és minőségű fehérjeizolálás érdekében és a
funkcionális tulajdonságok megfelelő vizsgálatához ajánlott a fehérjék oldhatósági
tulajdonságait megismerni [Zayas és Lin, 1989, Zayas, 1989].
A kukoricacsíra lúgoldható frakciójának felületi tulajdonságai jók, főleg habképző
képessége és habstabilitása mutatott magas értékeket [Kulakova, 1982; Tömösközi, 1994, Vani és
Zayas, 1995].

A kukoricacsíra fehérjék modell rendszerekben tapasztalt előnyös viselkedése a
komplex rendszerű vizsgálatokban is megmutatkozik. Feltételezések szerint, jó minőségű
kenyérhez a búzaliszt legfeljebb 10%-ának helyettesítésére használható kukoricacsíra [Granito
és Guerra, 1997]. Teljes kukoricacsíra liszt komplex rendszerű (durum tészta, húskészítmény)

vizsgálatát elvégezték, de a kísérletek kevésbé terjedtek ki a fehérjék alaposabb
tanulmányozására [Lucisano, 1984; Zayas, 1988; Brown, 1990a és 1990b]. A fehérjék végtermékekben
való viselkedését főleg húskészítményekben tanulmányozták. Megállapították, hogy a
kukoricacsíra fehérjék, mint a hústermékek emulzió stabilizátorai a zsír-víz határfelületre
kerülve stabilizálják a nagyobb méretű zsírmicellákat, így lecsökkentve a zsírkomponensek
koaleszcenciáját a hőkezelés ideje alatt [Lin és Zayas, 1987a és b].
A kukoricacsíra fehérjék vizsgálatát, az előző fejezetben tárgyalt búzacsíra fehérjékhez
hasonlóan érdemes kiegészíteni olyan felhasználás centrikus mérésekkel, mely egyaránt
hasznos lehet az emberi táplálkozás és az élelmiszeripari felhasználás szempontjából.

2.4.3. A rizscsíra jellemzése
A rizscsíra az állati takarmányozásra használt olajdús takarmánylisztben található. A
technológiai művelettől függően, a rizs korpafrakciója (takarmányliszt) 5-8%-ban tartalmazza
az intakt csírát. A rizskorpa hasznosítása a csírafrakció nagy olajtartalmából adódó biológiai
instabilitás miatt nehézkes [Békés, 1984]. A rizskorpa oxidatív bomlásának lassítását néhány
enzimműködés gátlásában látták. A korpafrakciót sikerült mikrohullámú kezeléssel is
stabilizálni [Vetrimani és mtsai, 1992].
A növényi csíra előállítása, korpától való elválasztása az ipari technológiákban nem
történik meg, ezért jellemzése nehéz feladat. A rizscsíra elválasztását a Malomipari Kutató
Kft. (Budapest) szakemberei oldották meg félüzemi körülmények között. 95%-os tisztaságú
csírafrakciót sikerült előállítani fizikai művelettel történő szeparálás útján [Tömösközi és mtsai,
1999a]. Ennek köszönhetően sikerült a búzacsíra és kukoricacsíra mellett a rizscsíra vizsgálatát

is elvégeznem.
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A rizscsíra kedvező beltartalmi összetétele, különösen magas fehérjetartalma,
valamint aminosavösszetétele, ásványi anyag tartalma és vitamintartalma mind azt bizonyítja,
hogy tökéletesen alkalmas az emberi táplálkozásra. A beltartalmi összetétel tekintetében
lényeges eltérés tapasztalható a rizsszem és a csírafrakciót is tartalmazó korpa között [Békés,
1984; Tsen, 1980]. A korpa és a rizsszem közötti legjelentősebb eltérés a fehérjetartalomban van

(10. táblázat).
komponens
teljes rizs
100
súlyarány* [%]
6,5
fehérje [%]
2
zsír [%]
8,5
rost [%]
4,1
hamu [%]
nedvesség [%]

rizscsíra
5,5
17,2
2,9
2,8
6,5
-

10. táblázat: A rizsszem és rizscsíra összetétele [Bienvenido, 1972; *Tömösközi, 1999a]

A csíraolaj összetételére a nagy telítetlen zsírsavarány jellemző, a csíra
vitamintartalma jelentős (E-vitamin), emellett magas kalcium-, magnézium-, foszfor-,
nátrium-, vas- és cinktartalommal rendelkezik.
Fehérjetartalom szempontjából a teljes szem értékesebb, mint a fogyasztásra kerülő
rizscaryopsis, mivel a csíra és az aleuron gazdag fehérjeállományát (közel 70%) ez utóbbi
nem

tartalmazza.

A

rizscsírafehérjék

többségében

funkcionális

fehérjefrakciókat

tartalmaznak, melyek inkább kisebb molekulaméretű albuminok és globulinok.
Rizscsíra fehérjefrakciók
lúgos izolátum
albumin
globulin
glutelin

%-os megoszlás az összfehérjetartalom %-ában
36,81
5,43
10,86
1,72

11. táblázat: Rizscsíra fehérjefrakciói [Nagy, 1995]

A csírából egylépéses lúgos extrakcióval és módosított Osborne frakcionálással is
izoláltak fehérjéket. A fehérjekészítmények %-os megoszlását a 11. táblázat tartalmazza. A
molekulatömegeloszlás majdnem minden frakciónál jellemezhető a 45-50 kDa körüli
mérettartománnyal. Ezen kívül az albumint inkább 10-20 kDa, kis molekulatömegű
alegységek alkotják, a globulint és glutelint főleg a 70 kDa, kisebb mennyiségben 45, 30, 20
kDa sávok jellemzik [Nagy, 1995].
A rizscsírafehérjék aminosavösszetételére a poláros, ill. apoláros bázikus oldallánccal
rendelkező aminosavak a jellemzők: aszparaginsav, glutaminsav, lizin és arginin. Az egyes
fehérjefrakciók aminosavmintázata egészen hasonló.
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A rizscsírafehérjék funkciós tulajdonságainak modell rendszerű vizsgálatát
Tömösközi és mtsai (1999a) végezték el, komplex rendszerű vizsgálatok egyáltalán nem történtek

rizscsíra fehérjefrakciókkal.
A rizscsíra fehérjék oldhatósági görbéje szerint a fehérjék izoelektromos tartománya
pH=3,5-4,5 közé esik. Az emulzióaktivitási index a globulin frakcióban mutatott magas
értéket. A csírafehérjék habképző képessége jó, különösen az albumin és glutelin frakciók FPI
értékei magasak. A képződött hab azonban nagy lamellákat tartalmaz, száraz és instabil.
Ennek megfelelően a csírafehérjék habstabilitási értékei (FSI) lényegesen alacsonyabbak a
standard fehérjék stabilitási indexénél. A rizscsírafehérjék felületi aromás hidrofóbicitásának
alakulása az albumin, globulin, glutelin sorrendet követve növekedett. Az értékek
összhangban vannak egyrészt az apoláros oldalláncú aminosavak koncentrációjának
változásával és részben egyes funkcionális paraméterek (pl. oldhatóság, habtulajdonságok)
alakulásával.

2.4.4. Az amarant jellemzése
Az amarant a pszeudocereáliák csoportjába tartozik, melyekre az a jellemző, hogy
rendszertanilag

nem sorolhatók

a

gabonákhoz, de részben összetételük, részben

felhasználásuk szempontjából gabonafélének tekinthetők.
Lényeges különbség a gabonák és a pszeudocereáliák között, hogy előbbiek
egyszikűek, míg utóbbiak kétszikűek. C4-es asszimilációs képességük miatt kevesebb vizet
párologtatva kötik meg a szén-dioxidot. Szárazságtűrők és enyhe fagytűrők, így olyan
körülmények között is termeszthetők, melyet a gabonák már nem kedvelnek. Az amarant
származása Dél- és Közép-Amerikára tehető. Felhasználása a maja és azték kultúrákban már
ismert volt. Az amarant a parajfélék (Amaranthaceae) családjába tartozik, az Amaranthus
nemzettség tagja. A nemzettség két nagy csoportja az amarantfélék és a disznóparéj-félék. Az
első magyar amarantfajta, az EDIT, mely vizsgálataim alanyát képezte, az A. hypochondriatus
fajcsoportba tartozik [Szőcs, 1995].
komponens
fehérje [%]
zsír [%]
rost [%]
hamu [%]
nedvesség [%]

A. hypochondriatus*
15,6
6,1
5,0
3,3

A. caudatus*
14,9
6,9
4,2
3,2

A. cruentus*
17,8
7,9
4,4
3,3

Búza
12.3
1.8
2.3
1.7
12.5

Rizs
7.5
1.9
0.9
1.2
12.0

12. táblázat: Az amarant és néhány gabonaféle beltartalmi értékeinek összehasonlítása [Saunders, 1984;
Alkamper, 1992; *Bíbor, 1990]
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Az amarantmag morfológiai felépítése alapvetően különbözik a gabonákétól. A mag 11,5 mm átmérőjű gömb vagy lencse. A mag színe fajtajellemző, lehet világos, fekete, barna
vagy vörös. Az embrió gyűrű alakban veszi körül a magszövetet.
Beltartalmi összetétel tekintetében az amarantmag általában több fehérjét, zsírt, rostot
és hamut tartalmaz, mint a gabonafélék (12. táblázat). Az amarantolaj értékes zsírsavai az
olajsav, linolsav, palmitinsav és sztearinsav. Az amarantmagban C-vitamin is található, ami
más növények magjaiból általában hiányzik. A mag niacintartalma alacsonyabb, mint a
gabonáké. Jelentős az E-vitamin mennyisége is. A vitaminok a csírában koncentrálódnak
[Saunders, 1984; Bíbor, 1990]. Az amarant fő szénhidrátja a keményítő (48-69%), ami főként a

mag közepén levő raktározó szövetben található.
A magas keményítőtartalom miatt az amarant a gabonákhoz hasonló módon
használható fel, pl. omlós kekszek előállítására. Az amarant keményítőszemcséi sokszögűek
és rendkívül kis méretűek (1-3µm), jobban ellenállnak a mechanikai aprító hatásoknak.
Vízkötő képessége a búza keményítőjénél nagyobb, ami különösen előnyös a sütőipari
feldolgozási technológiák során [Kovács, 2000]. Az amarant jó kalcium, magnézium és
vasforrás. Az ásványi anyagok 66%-a a maghéjban és a csírában van [Betschart és mtsai, 1981]. A
vas és a réz a csírában koncentrálódik, míg a kalcium, a nátrium és a mangán főként a
maghéjban

található.

Az

amarantban

jelentős

a

fitin-foszfortartalom.

A

magas

kalciumtartalom miatt a fitinsav feltehetően oldhatatlan kalcium-sóként van jelen [Singhal és
Kulkarni, 1988].

A fehérjék nagyobb része a csírában, kisebb része a középső raktározószövetben
található. Az amarantfehérjék Osborne szerint frakcionálhatók, de egyes források szerint igen
nagy a ki nem nyerhető fehérjék aránya [Glowienke és Kuhn, 1998]. Az albumin és globulin
tartalom viszonylag magas (61% körül), glutelin is sok található benne (24%), prolamint csak
igen keveset (1%) tartalmaz [Kuhn, 1999]. Az amarant összfehérje tartalmának 4-5 %-a lizin,
ami viszonylag magasnak számít. Ennek oka a C4-es növények fotoszintézisében keletkező
aszparaginsav, amely fontos intermedier a lizin bioszintézisében. Más gabonák fehérjéiben a
lizintartalom kevesebb, mint 4%, ezért ott a lizin limitáló aminosavnak számít.
A globulinok jellemző frakcióit diszulfid hidak tartanak össze, összetételük pedig
nagyon hasonlít a 11S szójaglobulinhoz [Castellani és mtsai, 1999]. A natív amarantin (11S
globulin) két heterogén formában fordul elő (330 és 400kDa), de alacsony ionerősségű,
gyengén bázikus közegben könnyen disszociál egy 2S (monomer) és egy 7S (trimer)
alegységre [Pedersen és mtsai, 1987].
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Az amarant prolamint 55%-os izopropanol és 5%-os β-merkapto-etanol elegyével
extrahálták. Más növények prolaminjához képest, melyek határozott sávot mutattak (2030kDa) az amarant prolaminja elmosódva jelent meg a 8-14kDa-os tartományban [Gorinstein,
1998]. Az amarant glutelin 4 jellemző sávval rendelkezik (14, 20, 28 és 60kDa).

A pszeudocereáliáknál a tésztaképzés során nem képződik sikér, szintén nem
alakulnak ki a rozsnál megfigyelhető, pentóz által kialakított H-kötések. A prolaminnak
allergén hatása nem ismert, ezért az amarant beilleszthető a lisztérzékeny emberek étrendjébe
[Glowienke és Kuhn, 1998]. Lisztje mindenféle termékben és ételben felhasználható, akárcsak a

búza- vagy rozsliszt, általában keverékként fordul elő. Az ilyen keverék értékes tápanyag, a
termék tovább megőrzi frissességét, lassabban szárad, mint a búzalisztből készült pékáruk
[Kuhn és Goetz, 1999; Kuhn és mtsai, 2000].

Az amarant globulin modell rendszerekben vizsgált funkciós sajátságai (emulziós és
habtulajdonságok) a szója globulinnál jóval magasabb értékeket mutattak [Marcone és Kakuda,
1999]. Az amarant fehérjék funkciós tulajdonságait komplex rendszerekben néhányan már

vizsgálták. A búzaliszt teljes amarant liszttel való 10 és 15%-os helyettesítése pozitív hatással
volt a tészta reológiai és táplálkozástani tulajdonságaira, azonban a 20%-ban helyettesített
lisztek rosszabb tulajdonságokat mutattak [Morita és mtsai, 1999; Burisova és mtsai, 2001].
Kekszlisztek amarant liszttel történő helyettesítése (10 és 15%) nem befolyásolta a termék
fiziko-kémiai sajátságait [Sosnowska és Achremowicz, 2000].
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2.5. Fehérjeadalékolás hatása a lisztminőségre
A

búzaliszt

egyedi

sikérszerkezetét

a

különböző

lisztkomponensek

közti

kölcsönhatásokkal befolyásolhatjuk. Ennek legegyszerűbb módja valamilyen lisztadalék
alkalmazása. Az adagolással nemcsak a szerkezetre lehetünk hatással, de növelhetjük a liszt
táplálkozástani jellemzőit is. A tápérték növelésére használt adalékok azonban befolyásolják a
liszt sütési tulajdonságait és ezért az adalékolás mennyiségét optimálni kell [Tsen, 1980].
A tészta sikérszerkezetének módosítását célzó adalékanyagok kémiai reakcióba
léphetnek valamely lisztkomponenssel, pl. kötéseket szakíthatnak fel (oxido-reduktív
adalékok), konformációváltozást okozhatnak a már meglévő szerkezetben, vagy éppen
beépülésükkel okozhatnak változást a liszt, ill. tészta szerkezetében és tulajdonságaiban. A
lisztek oxidációs kezelése és sikérfehérjékre gyakorolt hatása a keverési görbén érzékelhető.
Ugyancsak kimutatható tésztamixerrel végzett rekonstitúciós kísérletekkel az egyéb reológiai
tulajdonságokat befolyásoló adalékok hatása is [Pomeranz, 1980; Lásztity, 1984].
Az

adalékolás

tésztareológiára

gyakorolt

hatását

leghatékonyabban

a

mikromódszerekkel lehet vizsgálni. Számos esetben az adalékanyag nagyon kis
mennyiségben áll rendelkezésre (purotionin, gliadin, glutenin, stb.) és hatásainak
megismeréséhez minél kevesebb mennyiségben kívánatos a felhasználás. A mikromódszerek
ilyen célú alkalmazását először a 2g-Mixográffal végezték el [Békés és Gras 1992]. Lipidkötő
fehérjék (purotionin) hatását vizsgálták és kimutatták, hogy ha azt növekvő arányban keverik
a búzaliszthez, csökken a tésztakialakulási idő, nő a maximális konzisztencia és a
tésztastabilitás.
A

lisztalkotó

fehérjék

célzott

adagolását

számos

aspektusból

vizsgálták

mikromódszerek alkalmazásával [Békés és Gras, 1999; Uthayakumaran és mtsai, 1999]. A liszt
fehérjetartalmát keményítő, gliadin, glutenin és sikér fehérjékkel változtatták különböző
mértékben (9. ábra) [Tömösközi és mtsai, 2000a, 2000b]. Az adalékolás a fehérje minőségétől és
mennyiségétől függően más-más hatással van az egyes paraméterekre [Gras és mtsai, 2000b].
Gliadin frakciók adalékolásának vizsgálata során összefüggéseket találtak a fehérjék
technofunkcionális tulajdonságai és a búzalisztre gyakorolt reológiai paraméterek között
[Uthayakumaran és mtsai, 2001].

Genetikailag módosított fehérjeadalékok hatását is vizsgálták, számos idegen fehérje
adagolása történt búzalisztekhez [Fido és mtsai, 1994; Békés és mtsai, 1994a, 1994b]. A
fehérjeadalékok célzott, molekulaszerkezetbe történő beépítésére, inkorporálására dolgoztak
ki módszert a mikrokészülékek alkalmazásával [Gras és Békés, 1996; Uthayakumaran és mtsai, 2000].
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Az inkorporálás során az egyszerű adalékolási kísérletekhez képest sok esetben lényegesen
eltérő tulajdonságokat mértek.

%
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9. ábra: Gliadin, glutenin és sikérfehérjék adalékolása búzaliszthez (Eradu, fehérjetartalom 13,9%). A vízfelvétel
változásának (a) és a tésztakialakulási idő változásának (b) meghatározása mikro-Valorigráffal [Tömösközi,
2000b]

A lisztek tápértékének növelését célzó vizsgálatok során különböző izolált
csírafehérjéket adalékoltak búzalisztekhez [Tömösközi és Békés, 1996; Tömösközi és mtsai, 1999b]. A
csírafehérje lúgos izolátumok adalékolási kísérleteiben 2g-Mixográfot használtak (10. ábra).
A lúgos izolátumok 6mg-ja a kb. 2g-nyi tészta reológiai tulajdonságaiban jelentős
változásokat okozott. Csökkent a tésztakialakulási idő és a maximális ellenállás. Az ellágyulás
mértéke nőtt, viszont nem változott a sikérrugalmasság. Az adalékolás mértékének növelése
arányos változást mutatott a keverési paraméterek változásával. A gabonacsírafehérjék lúgos
izolátumainak

adalékolása

általában

kedvezőtlenül

befolyásolja

a

tészta

reológiai

tulajdonságait [Tömösközi és Békés, 1996]. Ezek az eredmények megegyeznek a korábbi
kísérletek eredményeivel [Tsen, 1980]. Érdekes, hogy a különböző alegységszerkezettel
rendelkező lúgos csírafehérje izolátumok azonos hatással vannak az egyes reológiai
paraméterekre. A csírafehérjék albumin és globulin frakciói rontják a búzalisztből készült
tészta reológiai viselkedését, mivel túlnyomórészt kis molekulatömegűek és globulárisak,
feltehetőleg nem épülnek be a sikérszerkezetbe [Tömösközi, 1994]. Vizsgálták a reológiai
paraméterek

és

a

technofunkciós

tulajdonságok

közötti

összefüggéseket

is

a

fehérjeadalékolási kísérletekben. Szignifikáns korrelációt találtak a maximális tésztaellenállás,
az ellágyulási szakasz sávszélessége, az ellágyulási érték, valamint az EAI és ESI között. A
reológiai paraméterek és habtulajdonságok között azonban nem találtak összefüggést
[Tömösközi és Békés, 1996].

Hasonló

jellegű

kísérletekben

különböző

előkészítésű

búzacsírákból

kivont

fehérjékkel 3%-ban helyettesítették a búzalisztet, majd vizsgálták a sütési tulajdonságokra
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gyakorolt hatásokat. Azt tapasztalták, hogy megnövekedett a vízfelvétel, a viszkozitás, de
csökkent a tésztaerősség. A gyengülést a búzacsíra nem-fehérje tartalma okozta [Li és mtsai,
1997].

Amarant fehérjék lisztminőségre gyakorolt hatásait tanulmányozták 2g-Mixográfon (2
és 4%). Az adalékolás hatására megnőtt a tésztaerősség, mely a fehérjék oldhatatlan
komponenseinek köszönhető [Bejosano és Corke, 1998].
A tészta ellágyulása
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10. ábra: Csírafehérjék adalékolása búzaliszthez és (a) a tésztakialakulási idő, valamint (b) az ellágyulás
változása [Tömösközi és Békés, 1996]

Farinográfot

alkalmaztak

sikérfehérjék

búzaliszthez

történő

adalékolásának

vizsgálatára [Bushuk, 1963; Mecham és mtsai, 1965; Doguchi és Hlynka, 1967]. A megnövelt
sikérmennyiség javította a tésztaerősséget, de nem minden esetben a kenyértérfogatot [Aitken
és Geddes, 1938]. Keményítő és sikér együttes alkalmazása lecsökkentette a búzatészta

kialakulási idejét és megnövelte a vízabszorpcióját [D’Apollonia és mtsai, 1970]. A keményítőfehérje rendszerek reológiai viselkedése a farinográfos vizsgálatok alapján, nagyrészt a
fehérjéknek tulajdonítható [Dahle és mtsai, 1975].
Az új mikro-Valorigráf kifejlesztésével bővült azoknak a vizsgálati módszereknek a
skálája, mely alkalmas lehet a különböző fehérjék, ill. egyéb komponensek lisztminőségre és
tésztareológiára gyakorolt hatásának nyomon követésére. A mikro-Valorigráf ilyen célú
alkalmazását ezidáig nem vizsgálták. Az alkalmazás módszertani kivitelezése, az eredmények
értelmezési lehetőségei nem definiáltak. A 2g-Mixográffal kapott eredmények értelmezése
értékes

tapasztalati

információkat

nyújthatnak

a

mikro-Valorigráf

hasonló

célú

alkalmazásának vizsgálatához. Az eltérő keverési folyamatok és a módszertani különbségek
értékelő összehasonlítása szintén olyan területek, melyeket eddig még nem vizsgáltak.
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3. A kísérleti munka
3.1. Anyagok
Az alapanyagok és vegyszerek ismertetése a különböző mérési rendszerek szerinti
rendezőelv alapján történt.
A búzacsíra az Agrimill Rt. (Békéscsaba) terméke. A nedvesúti technológiával előállított
kukoricacsíra a Corndrop Kft-től (Szabadegyháza), a rizskorpa a szarvasi rizshántoló üzemből
származik. A rizscsíra szeparálását a Malomipari Kutató Kft. (Budapest, Magyarország)
szakemberei oldották meg. A vizsgált amarant a magyarországi EDIT fajta (Klorofill Bt.,
Kecskemét), amit a termelő bocsájtott rendelkezésemre. Az alapanyagok tárolása
fagyasztóban történt (-18 0C), az alapanyagok 1-6 hónapon belül felhasználásra kerültek. A
mintákat felhasználás előtt őrléssel aprítottam 250-300 µm szemcseméretűre (Cyclotec 1093
Sample Mill és Cemotec 1090 Sample Mill, Tecator AB, Svédország).
A fehérjeizolálást megelőző zsírtalanításhoz használt hexán technikai tisztaságú volt,
míg az analitikai mérésekhez analitikai tisztaságú vegyszereket használtam (Reanal Rt.,
Sigma Aldrich).
Az emulziós módszerek vizsgálatakor hat fehérjeizolátummal dolgoztam: humán szérum
albumin (HSA-Reanal Cat. No: 01092-6-16), kazein (κ-casein-Reanal Cat. No: 11120),
lizozim (lysosyme chloride-Reanal Cat. No: 12108), lúgos szójaizolátum, valamint módosított
Osborne frakcionálással előállított búzacsíra albumin és globulin.
A funkciós vizsgálatokhoz referenciaként savkazeint és lúgos extrakcióval előállított
szójaizolátumot használtam. A fehérjeizolátumokat a reológiai vizsgálatok során egy ausztrál
búzaliszthez (Rosella) adalékoltam. A liszt fehérjetartalma 8,68%, nedvességtartalma 15,12%,
allélösszetétele 2*, 7+8, 2+12.
A felhasznált oldószerek és egyéb anyagok az egyes módszerleírásoknál szerepelnek.
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3.2. Alkalmazott módszerek és módszerfejlesztések
Ebben a fejezetben az alkalmazott módszerek bemutatása következik. A vizsgálatok
kivitelezésében több esetben szükség volt bizonyos módszertani fejlesztések (RP-HPLC, ESV
meghatározása) elvégzésére, valamint a rendelkezésre álló hasonló célú vizsgálati technikák
összehasonlító elemzésére (emulzió vizsgálati módszerek). Ezért a módszertani fejezetek
rendhagyó módon az ezzel kapcsolatos eredmények összegzését is tartalmazzák.

3.2.1. A fehérjeizolálás módszerei
A fehérjék alapanyagokból történő kivonására egylépéses lúgos extrakciót
alkalmaztam, az oldhatóság szerinti frakcionálást a módosított Osborne eljárással végeztem
[Pomeranz, 1970c]. A kinyert fehérjecsapadékokat liofilizáltam a KÉKI Enzimológia Osztályán,

az ELTE Növényélettan Tanszékén és a Vituki-Consult Kft.-nél (Budapest). Mindkét eljárás
előtt a mintákat hexános extrakcióval zsírtalanítottam kétszer 3 órás rázatással a
mintamennyiségnek megfelelő 3-szoros térfogatmennyiségű oldószerrel. A hexán eltávolítása
(szűrés) után a zsírtalan liszteket szűrőpapíron szétterítve elszívó fülke alatt szárítottam. A
zsírtalanítást addig folytattam, amíg a zsírtartalom 1% alá csökkent.
3.2.1.1. Lúgos extrakció

Zsírtalanított

alapanyagot

10-szeres

térfogatmennyiségű

desztillált

vízben

szuszpendáltam, mágneses keverőn kevertetve homogenizáltam. 1M NaOH-val a pH-t 9,5-re
állítottam és 60 percig folytattam az extrakciót. Ezután a szuszpenziót lecentrifugáltam
(4400g, 20 perc), a kapott felülúszót hűtőben tároltam. Az extrakciót újra elvégeztem a
centrifugacsövekben maradt csapadékkal. A második extrakció után kapott felülúszót az
elsőhöz öntöttem. A csapadékot fóliával kibélelt alumínium tálcára mostam és
lefagyasztottam (lúgos maradék). Az egyesített felülúszókból izoelektromos kicsapással (1M
HCl, pH=4,5) kinyertem a fehérjéket. Ezután lecentrifugáltam (4400g, 30 perc). A
centrifugacsövekben levő csapadékot (lúgos izolátum) fóliával kibélelt alumínium tálcára
mostam és lefagyasztottam. Az egyes frakciókat liofilizáltam.
3.2.1.2. Módosított Osborne frakcionálás

Zsírtalanított alapanyagot 10-szeres térfogatmennyiségű 0,5M NaCl oldatban
szuszpendáltam és homogenizáltam. Mágneses keverőn 1 óráig kevertettem, majd
lecentrifugáltam (4400g, 20 perc). Az extrakciót megismételtem a csapadékkal, a két
felülúszót pedig egyesítettem. Az oldatot 5 órán keresztül dializáltam. A dialízis végét negatív
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AgNO3- próba jelezte. Ezután a dializátumot lecentrifugáltam (4400g, 30 perc). A felülúszó
tartalmazza az albumin frakciót, a csapadék pedig a globulin frakciót. A dialízis ideje alatt a
maradék anyagot 10-szeres mennyiségű desztillált vízben szuszpendáltam, a pH-ját 1M
NaOH-val 9,5-re állítottam és 1 óráig kevertettem, közben ellenőriztem a pH-t. Ezután
lecentrifugáltam (4400g, 20 perc), majd a felülúszót hűtőbe raktam. A csapadékkal
megismételtem az extrakciót, a felülúszókat egyesítettem. Az egyesített felülúszóból szűrés
után 1M HCl-lel izoelektromos kicsapást végeztem (pH=4,5). Centrifugálás (4400g, 30 perc)
után nyertem a glutelint. A maradékot fóliával kibélelt alumínium tálcára mostam és
lefagyasztottam (Osborne maradék). A kinyert frakciókat liofilizálással szárítottam. A
frakcionálásról anyagmérleget készítettem.
Megjegyzem, hogy a frakcionálási kísérletekben kapott fehérjefrakciók elnevezésére a
klasszikus Osborne eljárás által bevezetett nevezéktant alkalmaztam. A vízoldható frakció
albuminként, a sóoldható frakció globulinként, a lúgoldható frakció pedig glutelinként
szerepel a dolgozatban. Ez utóbbi elnevezés különösen zavaró lehet, de természetesen ez a
frakció nem azonos a sikérszerkezet kialakításában szerepet játszó búza tartalékfehérje
frakcióval. Az eredeti módszertan követése, valamint az egylépéses lúgos extrakció során
kapott lúgos izolátumtól való egyértelmű megkülönböztetés érdekében a frakcionálás során
kapott lúgos fehérjecsoport elnevezésére tehát a dolgozatban továbbra is a glutelinek
gyűjtőfogalmát fogom használni.

3.2.2. Alkalmazott analitikai módszerek
3.2.2.1. Bruttó beltartalmi vizsgálatok

A fehérjetartalom meghatározása Kjeldahl módszerével [AOAC 1998a], a zsírtartalom
meghatározása a módosított Soxhlet extrakció elvén alapuló módszerrel [AOAC 1998b], a
rosttartalom [AOAC 1998c], hamutartalom [AOAC 1998d] és nedvességtartalom meghatározása
[AOAC 1998e] a szabvány módszereknek megfelelően történt.

3.2.2.2. Aminosavanalízis

Az aminosav analízis a BME-BÉT aminosav laborjában, nagyhatékonyságú
folyadékkromatográfiás berendezéssel, ioncserélő oszlop felhasználásával történt.
Mintaelőkészítés: A kromatográfiás meghatározáshoz 40mg fehérjének megfelelő

mennyiségű mintát roncsoltam. A hidrolizálószer p-toluol-szulfonsav és triptamin-HCl elegye
(57,07g p-toluol-szulfonsav+kevés desztillált víz, valamint 0,245g triptamin-HCl+kevés
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desztillált víz vízfürdőn történő feloldása, majd a két oldat egyesítése és 100cm3-re higítása).
Ebből a hidrolizálószerből 10cm3-t adagoltam minden egyes mintához, majd nitrogént
buborékoltattam át az oldatokon. A hidrolízis (24óra, 1100C) után 10cm3 2n NaOH-dal
semlegesítettem a roncsolt mintát, majd 25cm3-re higítottam. Az oldatot először redős szűrőn
szűrtem, majd ebből fecskendővel pár ml-t membránszűrőn még átszűrtem, majd az így
előkészített oldatból 5-szörös higítást végeztem (100µl minta, 400µl higító puffer).
Mérési eljárás: Az amiosavanalízis Biotronic LC 3000 típusú (Frankfurt,

Németország) automatikus aminosavanalizátorral történt. A mérés műszaki adatait a 13.
táblázat tartalmazza.
ioncserélő gyanta:
eluens áramlási sebessége:
ninhidrin áramlási sebessége:
reaktor hőmérséklete:
detektálás:

BTC 2410, polisztirol-divinil benzol
0,2 cm3/min
0,1 cm3/min
130 0C
570 és 440 nm

gyantaágy mérete:
injektált minta mennyisége:
oszlop hőmérséklete:
analízis ideje:

125×4 mm
20 ml
47-70-60 0C
110 min

13. táblázat: Az aminosav analízishez szükséges műszaki adatok

A kiértékelés a kapott kromatogram segítségével történik. Az aminosavak elúciós
idejük alapján azonosíthatók, a mennyiségi viszonyokat a görbe alatti terület adja meg. A
számítás kalibráció alapján végezhető el.

3.2.3. Fehérjevizsgálati módszerek
3.2.3.1. Gélelektroforézis

A frakciók molekulaméret szerinti szétválasztását akril-amid gélen, SDS detergenssel
végeztem.
Mintaelőkészítés: A mintákból 1%-os (10mg/ml) fehérjekoncentrációjú oldatokat

készítettem 1ml mintaoldó (14. táblázat) hozzáadásával. Az így előkészített oldatokat 4-5
percre 950C-os vízfürdőn termosztáltam, majd lecentrifugáltam (4400 rpm, 3perc).
SDS-PAGE folyamata: Az eljárás az oldatok elkészítésével (15. táblázat) és a gél

kiöntésével kezdődik. Az oldatokból először összeállítottam a gélek anyagát, a TEMED
polimerizáló szert közvetlen a gélöntés előtt adtam az oldatokhoz. A teljes gélágy két
különböző sűrűségű részből áll. A gél alsó, fő részét a szeparáló gél alkotja, mely helyszínt ad
a fehérjék szétválásának. A felső, kevésbé sűrű rész a gyűjtőgél, mely segíti a felvitt mintákat
a szeparáló gél széléhez sorakoztatni (16. táblázat). Először a szeparáló gélt töltöttem két
üveglap közé.
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mintaoldó puffer
futtató puffer,
pH=8,3
LMW oldó
standard LMW
oldat
festő-fixáló oldat
mosóoldat
7 %-os ecetsav

25 ml 2×deszt.víz
6,25 ml 0,5 M tris-HCl (pH=6,8)
5 ml glicerol
10 ml 10% SDS
1,25 ml 0,05% brómfenol-kék (ezt külön elkészíteni)
VÉGÉN 2,5 ml merkapto-etanol
7,5 g tris base, 36 g glicin, 2,5 g SDS→ 500 ml-re kétszer desztillált vízzel
Tárolás hűtőben, használat előtt 37 0C-ra melegíteni és 5-szörösére higítani.
24mg SDS, 950µl futtató puffer, 50µl merkapto-etanol→ebből 100µl-t az LMW porra
Phosphorylase b.
94 000 Da
Borine Serum Albumin 67 000 Da
Ovalbumin
43 000 Da
Carbonic Anhydrase
30 000 Da
Soybean Tripsin Inhibitor 20 100 Da
α-Lactalbumin
14 400 Da
300 mg coomassie blue (először feloldani),
69,6g TCA, 72ml cc. ecetsav, 216ml metanol→1000ml-re kétszer desztillált vízzel
290 ml metanol, 50 ml cc. ecetsav→1000 ml-re kiegészíteni kétszer desztillált vízzel
70ml cc.ecetsav, 930ml kétszer desztillált vízzel

14. táblázat: Az SDS PAGE-hoz szükséges pufferek és egyéb oldatok
30% akril-amid 29,2 g akril-amid, 0,8 g N,N-bis-metilén-akril-amid → 100 ml-re 2×desztillált vízzel
Tárolás hűtőben max. 30 napig.
törzsoldat
1,5 M tris-HCl, 18,15 g tris base→ cc. HCl-lel a pH-t 8,8-ra állítani és kiegészíteni 100 ml-re 2×desztillált
vízzel. Tárolás hűtőben
pH=8,8
6 g tris base→ cc. HCl-lel a pH-t 6,8-ra állítani és kiegészíteni 100 ml-re 2× deszt.vízzel
0,5 M tris-HCl,
Tárolás hűtőben.
pH=6,8
10%-os SDS
1%-os agaróz

10 g SDS→ 100 ml-re kétszer desztillált vízzel 1 órát termosztálni 60 0C-on, tárolás
szobahőmérsékleten
1 g agarózt feloldunk 100 ml kétszer desztillált vízben
15. táblázat: Az gélkészítéshez használt oldatok összetétele

6.7 ml 2×desztillált víz
5 ml 1,5 M tris-HCl, pH=8,8
12%-os szeparáló 200 µl 10% -os SDS
gél →1 laphoz 8 ml akril-amid oldat
100 µl ammónium- perszulfát (frissen készíteni : 0,1 g perszulfát és 0,95ml 2×deszt.víz)
10µl N,N,N',N' -tetrametil-etilén-diamin (TEMED)
6,1ml 2×desztillált víz
2,5ml 0,5 M tris-HCl, pH=6,8
4%-os
100µl 10%-os SDS
1,3ml akril-amid oldat
gyűjtőgél→1
vagy 2 laphoz 50µl 10% ammónium- perszulfát(frissen készíteni : 0,1g perszulfát és 0,95 ml
2×deszt.víz)
10µl TEMED
16. táblázat: Az SDS PAGE gélek összetétele

A polimerizálódás alatt a gél felszínére izopropanolt rétegeztem, hogy a felszín
egyenesen szilárduljon meg. A gél megszilárdulása után (kb. fél óra) eltávolítottam az
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izopropanolt és a mintacellákat kialakító fésűket elhelyeztem a szeparáló gél fölötti
térrészben. A fésű fogai között a szeparáló gélre rétegeztem a gyűjtőgéltA futtató kád
összeállítása után feltöltöttem az alsó részt futtató pufferrel (14. táblázat) és óvatosan,
buborékmentesen belehelyeztem a gélt tartalmazó üveglapokat. Ezután feltöltöttem a felső
kádat is pufferrel. A fésűk eltávolítása után a mintákat Hamilton pipettával injektáltam a
mintatartó cellákba. A standardból 5µl-t, az izolátumokból 7-10µl-t mértem a gél mintatartó
celláiba. Az elektródák helyes felcsatlakoztatása után a készüléket hűtőszekrénybe helyeztem.
Az elektroforézis itt történt az áramerősséget állandó értéken tartva (20 percig 40mA, majd
60mA). A géleket egy éjszakán át festő-fixáló oldatban (14. táblázat) tartottam. Másnap a
mosóoldattal és az ecetsav oldattal átöblítettem (14. táblázat), míg a sávok kontrasztosan elő
nem tűntek. A gélelektroforézises képek elemzése Kodak Digital Science 1D sofware
segítségével történt.
3.2.3.2. RP-HPLC

A csírafehérjék vizsgálatára alkalmazott RP-HPLC módszer egy módszerfejlesztés
eredménye. Az előzetesen alkalmazott módszer Larroque és mtsai (2000) búza tartalékfehérjék
vizsgálatára alkalmas eljárása volt, mely a csírafehérjék vizsgálatára alkalmatlannak
bizonyult. A módszer átdolgozása a mintaelőkészítés és az alkalmazott grádiens
megváltoztatásával történt. A módszerfejlesztést a következő fehérjék vizsgálatára végeztem
el: kukoricacsíra albumin, glutelin, lúgos izolátum, búzacsíra albumin, globulin, glutelin,
lúgos izolátum, valamint rizscsíra albumin, globulin és lúgos izolátum.
A méréseket az ausztráliai CSIRO Plant Industry sydney-i laboratóriumában hajtottam
végre. Beckman HPLC rendszert alkalmaztam (Beckman Instruments, Inc., Fullerton, CA,
USA), melyhez egy Beckman típusú 507e automata mintaadagoló és egy Beckman model 166
UV-VIS detektor (az alkalmazott hullámhossz: 214nm) csatlakozik. Millenium v.2.15
software segítségével történt a kromatogamok értékelése.
Mintaelőkészítés: A csírafehérje mintákból háromféle extraktot készítettem: egy 70%

EtOH-ban oldott mintát, egy redukáló és egy nem-redukáló pufferrel kezelt extraktot. Az
alkohol oldható frakció meghatározásához 25mg fehérjeizolátumot extraháltam 1ml 70%-os

etanollal 30 percen keresztül rázógépen történő rázatással. Centrifugálás (3-4 perc, 17000g)
után a felülúszóból végeztem meghatározást. A nem redukált extrakt meghatározásához 25mg
izolátumot 1ml pufferrel (50%-os n-propanol, 2M urea, 0,2M tris, pH=6,6) extraháltam (30
perc). A redukált extrakthoz újabb 25mg mintát mértem be, 1ml 1%-os DTT-t (w/v)
tartalmazó pufferben (50%-os n-propanol, 2M urea, 0,2M tris, pH=6,6), vízfürdőn (60 perc,
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600C) történő extrahálást végeztem. A redukált mintákat alkilálással maszkíroztam 10µl 4vinilpiridin reagenssel további 15 perces vízfürdőn (600C) történő kezeléssel. A redukált és
nem-redukált mintákat centrifugáltam (3-4 perc, 17000g), majd leszűrtem (40µm-es szűrőn) a
készülék standard mintatartó edényeibe.
Az eljárás menete: A tiszta oldatokból 20µl-t vittem az oszlopra (Vydac C18, 300Å,

250·4.6mm, The Separation Group, Hesperia, CA, USA). Az elválasztás során a hőmérséklet
állandó (700C) volt. Az analízis időtartama 85 perc, a kromatográfiához az alkohol oldható
extrakt esetében 70%-os alkoholt, a nem redukált és redukált extrakt esetében a megfelelő
puffert használtam vak mintának. Az alkalmazott grádiens minden csírafehérje izolátumnál a
következő volt (17. táblázat):
Csírafehérje izolátumokhoz

A oldat
(víz és 0,07% TFA)

B oldat
(acetonitril és 0,05% TFA)

% pumpa (idő) áramlás
77(0)1-77(3)1-56(85)1-77(86)1-77(93)0,05
23(0)1-23(3)1-44(85)1-23(86)1-23(93)0,05

17. táblázat: RP-HPLC-hez alkalmazott grádiens gabonacsíra fehérjék meghatározásához

3.2.3.3. Kémiai módosítás
A búzacsíra, kukoricacsíra, rizscsíra és az amarant egylépéses lúgos izolálással

előállított fehérjefrakcióit kémiai kezelésnek vetettem alá, a fehérjeösszetétel vizsgálata
céljából. A liofilizált lúgos izolátumokból 3%-os fehérjeoldatot készítettem az alábbi
foszfátpufferrel:
A) 0,05 M KH2PO4 oldat : 3,4022 g KH2PO4-et 500 ml-re egészíteni deszt.vízzel
B) 0,05 M Na2HPO4 oldat : 17,9 g Na2HPO4.12H2O-t 1000 ml-re egészíteni deszt.vízzel
→ pH=8,2-t az A) oldat B)-hez való adagolásával állítottam be

Az így elkészített fehérjeoldatokból 8M karbamid oldatokat készítettem, 4 órás
rázatással. Ezekből az oldatokból 4-4ml-t lefagyasztottam (karbamidos minta). A többi
oldatot 8 órán keresztül dializáltam. Ezekből félretettem újabb 4-4 ml-t (karbamidosdializált minta), a maradékokhoz pedig merkapto-etanolt adtam (1%). A merkapto-etanolos

oldatokat 4 órát rázattam. Ezután a felét kivettem és átnitrogéneztem, majd lefagyasztottam
(nitrogénezett minta). A maradék oldatokat 4 óráig mágneses keverőn kevertettem
(reoxidált minta). A reoxidált minta felét 4 óráig dializáltam, majd lefagyasztottam
(reoxidált-dializált minta). Az összes módosított mintából gélelektroforézises futtatást

végeztem, az eredeti, módosítatlan lúgos izolátumot és az LMW standardot használtam
referenciaként.
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3.2.4. Funkcionalitás mérése modell rendszerekben
3.2.4.1. Fehérjék oldhatósági profiljának meghatározása

A minták oldhatóságát Lowry módszerével határoztam meg áramló oldatos,
injektálásos analizátor (FIA, típusa: Enviroflow 5012, TECATOR AB, Svédország)
segítségével. Az oldhatóságot a pH függvényében vizsgáltam.
Mintaelőkészítés: Elkészítettem 10 pH ponton a Sörensen-féle pufferelegyeket
[Pungor, 1987]. Az adott pH-t a 21. táblázat harmadik oszlopában szereplő oldatok második

oszlopban levő oldatokhoz való adagolásával állítottam be pH-mérő (Precision pH-meter, OP205/1, Radelkis, Budapest) segítségével. Az oldatok elkészítése a 18. táblázat szerint történt.
A kalibrációhoz szükséges oldatsorozatot (0,1; 1; 10; 100; 1000 mg/ml) kazein törzsoldatból
(1000 mg/l) készítettem, a higításhoz 0,1M NaOH oldatot használtam. A minták
oldhatóságának meghatározásához a fehérjetartalom ismeretében a bemérést úgy végeztem el,
hogy a bemért minta fehérjetartalma minden esetben 50 mg legyen.
Sörensen pufferoldat
1,15 pH
2,92 pH
3,53 pH
3,95 pH
4,45 pH
5,02 pH
6,98 pH
9,01 pH
11,07 pH
12,70 pH

Első oldat
0,1 M HCl +
0,1 M HCl +
0,1 M HCl +
0,1 M HCl +
0,1 M HCl +
0,1 M Na-citrát +
1/15 M KH2PO4 +
0,1 M HCl +
0,1 M glicin +
0,1 M glicin +

Második oldat
1 M HCl ill. deszt.víz
0,1 M glicin
0,1 M Na-citrát
0,1 M Na-citrát
0,1 M Na-citrát
0,1 M NaOH
1/15 M Na2HPO4
0,2 M Na-borát
0,1 M NaOH
1 M NaOH

18. táblázat: A fehérjék Lowry-féle oldhatósági meghatározásához szükséges különböző pH-jú oldatok
összetétele

Vizsgálati mintánként 10-10db bemérésre van szükség, minden pH ponton 5-5ml adott
puffer hozzáadásával készült el a teljes oldhatósági sor. A mintákat 30 perces rázatás (THYS
2, MLW, Dresda, Németország) után centrifugáltam (20 perc, 2200 g). A felülúszókat redős
szűrőn át kis kémcsövekbe szűrtem és a FIA (Flow Injection Analyser) berendezés mintatartó
egységébe helyeztem.
Alapoldat
0,1 M glicin
0,1 M Na-citrát
1/15 M KH2PO4
1/15 M Na2HPO4
0,2 M Na-borát

Összemérendő anyagok
15,008g glicin + 11,68g NaCl
42,016g citromsav + 400 cm3 1 M NaOH
9,078g KH2PO4
11,876g Na2HPO4.12 H2O
12,404g bórsav +100 cm3 1 M NaOH

Végső térfogat
2000 cm3
2000 cm3
1000 cm3
1000 cm3
1000 cm3

19. táblázat: A Sörensen pufferekhez szükséges alapoldatok
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Az eljárás menete: Az oldott fehérjék meghatározása áramló injektálásos (FIA)

technikával történt Lowry módszere alapján (11. ábra).
S
100µl
30/0,5

C

T= 50 0C
100/0,7

90/0,5

100/0,35
D

R1

660 nm
R2

ahol

C : hordozó folyadék, itt desztillált víz
R1 :
A)
10,0g NaHCO3
9,0g NaOH
→ 500 ml-re higítva
0,7g K-Na-tartarát
B)
0,15g CuSO4.5 H2O → 200 ml-re higítva
A és B oldatokat összeöntve és leszűrve jutunk R1-hez
R2 : Folin-Ciocalteu reagens (a mérés előtt az oldatot 10-szeresére kell higítani)

11. ábra: Oldható fehérjetartalom meghatározására alkalmas FIA berendezés vázlata

A mérés 100µl mintából történik. Az oldatok fehérjetartalmát a kazein oldatsorozattal
elkészített kalibrációs összefüggés alapján számoljuk. Az extinkciós adatokból az
oldhatóságot PSI, fehérje oldhatósági index adja meg.
PSI [%]=( [cfeh×Vold] / m0 ) × 100
ahol

cfeh : fehérjeoldat koncentrációja [g/l]
Vold: fehérjeoldat térfogata [l] (itt: 0,005 l)
m0 : bemért fehérjemennyiség [g] (itt : 0,05 g)

3.2.4.2. Emulziós tulajdonságok vizsgálati módszerei

Az alábbiakban ismertetett eljárások egy összehasonlító módszerelemzés, ill. az
emulzióstabilitás meghatározására alkalmas módszer egy módszerfejlesztés eredménye. Az
emulziós tulajdonságok egységesítése érdekében a három leggyakrabban alkalmazott mérési
eljárást, a turbidimetriát és a kétféle elektród elrendezésű (vízszintes és függőleges)
konduktometriás módszert összehasonlító elemzés során vizsgáltam (publikálás alatt lévő
eredmények: Tömösközi és mtsai, 2002). Az összehasonlító módszerelemzés eredményeként az

emulgeáló aktivitás meghatározására a turbidimetriás eljárást (12a. ábra), az emulzióstabilitás
meghatározására pedig, bármely elektród elrendezésű konduktometriás eljárást (12b és c.
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ábrák) találtam legalkalmasabbnak. Az emulzióstabilitás értékelésére új, mindenkor
reprodukálható, az eddigieknél megbízhatóbb értékelési eljárást dolgoztam ki.
Mintaelőkészítés:

Mindegyik

módszerhez

a

fehérjékből

0,2%-os

oldatokat

készítettem 8,1 pH-jú foszfátpufferrel. A puffert 0,05M Na2HPO4 oldatból és 0,05M KH2PO4
oldatból állítottam elő. Az emulziós tulajdonságok meghatározásához referenciaként 0,2%-os
kazein és szójafehérje oldatot használtam. A fehérjeoldatokat 30 percig mágneses keverőn
kevertettem, majd redős szűrőn szűrtem.
Mérési eljárások: Az emulgeáló aktivitási index meghatározását a turbidimetriás

eljárás szerint végezzük Pearce és Kinsella (1978). Eszerint 12cm3 fehérjeoldathoz 4cm3
napraforgóolajat pipettáztam, majd 1 percig emulgeáltam (12000/perc, Ultra-Turax T25).
Ezután az emulziót pihentetjük. Az EAI meghatározásához a 0,5; 1 percnél 100-100µl mintát
vettem (diszkrét mintavétel) 10cm3-es mérőlombikba. Az egyes minták mintavételkori
állapotát 0,05 %-os SDS-es foszfátpuffer hozzáadásával (pH=8,1) stabilizáltam.
A fotometriás mérés Spectromom 204 (MOM, Magyarország) típusú berendezéssel történt.
Az extinkciót 400 nm-en, 0,03 résszélesség mellett állapítottam meg SDS-es foszfátpufferrel
szemben. A mérőrendszer vázlata a 12a. ábrán látható. Az EAI-t az alábbiak alapján
számszerűsítettem.
ahol

EAI [cm2/g] = 2T / cϕ

T: turbiditás, 2,3×Extinkció
c: fehérjekoncentráció az össztérfogatban [mg/ml] (itt: 1,5)
ϕ : olajtérfogat/összes térfogat (itt: 0,25)

Az emulzióstabilitás meghatározását vízszintesen rögzített elektródot tartalmazó
mérőrendszerben végeztem (12b. ábra), konduktometriás eljárás szerint [Kato és mtsai, 1985]. A
mérőrendszer cellájába bemértem 12cm3 fehérjeoldatot és 4cm3 napraforgóolajat. Az
alapvonal meghatározásához megmértem az oldat vezetőképességét. Ezután 1 percig 12000
rpm-en emulgeáltam a mintát (Ultra Turax T25). Az emulzió vezetőképességének változását
OK-102/1 típusú konduktométerrel követtem kb. 20 percen át. A görbét OH-814/2 típusú
rekorder segítségével vettem fel. A konduktométer méréshatára 50 mS, a rekorder
érzékenysége 50 mV, a papírsebesség 60 cm/h.
Az eredményt ESV [mS*min] formájában adjuk meg, mely a görbe feletti területből
határozható meg. A területszámítást a görbe minimumát metsző függőlegestől kezdve a 20
perces

időtartamnál

behúzott

képzeletbeli

határvonal

és

a

kiindulási

maximális

vezetőképességi értéknél megállapított egyenes által határolt tartományban végezzük (F1.
ábra).
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mixer

T

olaj

T :turbiditás

i
higítás SDS-sel

fehérjeoldat

3
(0.2%,12 cm
)

Konduktometriás cella

t=0,5 ; t=1 ; t=1,5 ; t=...

T0

T

fény (500nm)

t

Turbiditás meghatározása

Idő [min]

(a)
cp : a fehérjeoldat vezetőképessége

mixer

c [mS]

konduktometriás cella
olaj (4 cm3)
fehérjeoldat
elektród

cmin: az emulzió minimális vezetőképessége

cp
3

(0.2%,12 cm )

c0

c

t

cmin
konduktométer

rekorder

Idő [min]

(b)
mixer
konduktometriás cella
olaj(5 cm3)
fehérjeoldat

(0.2%,15 cm 3)

cp

cfinal

c0

elektród

konduktométer

c [mS]

rekorder

t final

cmin

(c)

t INI

idő [min]

12. ábra: Emulziós tulajdonságok meghatározására alkalmas mérőrendszerek. (a) Turbidimetria (b)
Konduktometria vízszintes elektróddal (c) Konduktometria függőleges elektróddal

3.2.4.3. Habtulajdonságok vizsgálati módszerei
Kato és mtsai (1983) konduktometriás módszerét alkalmaztam a habképzés és a

habstabilitás meghatározására.
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Mintaelőkészítés: A habaktivitási és habstabilitási indexek meghatározásához az

emulziós tulajdonságok mérési módszeréhez hasonlóan 0,2%-os fehérjeoldatokat készítettem
(3.2.4.2. fejezet).
Az eljárás menete: A vezetőképességmérő cella függőleges elrendezésű elektródjai a

keletkezett hab konduktivitását mérik (13. ábra). A mintákból 15 cm3-t pipettáztam a készülék
cellájába és megmértem a kezdeti vezetőképességet. A konduktivitási görbe felvétele OK102/1 típusú konduktométerrel történt (méréshatára 50mS, a rekorder érzékenysége 0,2V, a
papírsebesség 60 cm/h). A mintaoldat bemérése után a rekordert elindítottam, majd a
gázszelep nyitásával elkezdtem a habosítást. Ehhez sűrített levegőt használtam. A beállított
paraméterek a következők voltak:
Habosítás időtartama 1 perc
levegő térfogatárama 1l/h
levegő nyomása 2 bar

13. ábra: Habtulajdonságok mérésére alkalmas, elektród a folyadékban elrendezésű, vezetőképesség mérésen
alapuló berendezés és a kapott görbe értelmezése

A habosítás befejezése után a hab és a folyadék vezetőképességének változását további
20 percen át regisztráltam. A görbe kiértékelését az alábbi összefüggések alapján végeztem:
Habaktivitási index: FPI [mS/min] = cmin/tmin
ahol

cmin: minimális vezetőképesség
tmin: a minimális vezetőképesség eléréséig eltelt idő

Habstabilitási index: FSI [mS×min] = az emulziós görbe értékelési eljárásának megfelelően a
görbe feletti terület számításával (lsd. 3.2.4.2. fejezet).
3.2.4.4. Felületi aromás hidrofóbicitás meghatározása
A fehérjék felületi aromás hidrofóbicitást Kato és Nakai (1980) módszerével határoztam

meg. Minden egyes mintából 0,05% törzsoldatot, majd ebből higítási sort készítettem, minden
koncentrációból 10-10 ml-t (20. táblázat). Az oldatkészítéshez 7,4 pH-jú foszfátpuffert
használtam. Fél órás kevertetés után szűrtem az oldatokat. A méréshez 8 mM ANS oldatot
használtam (0,0263g ANS és 5ml metanol). Az oldatokat nitrogéngázzal átbuborékoltattam,
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miközben az átnitrogénezett ANS oldatból Hamilton pipetta segítségével 20µl-t adtam hozzá.
Az így elkészített oldatok fluoreszenciáját mértem (JASCO FP-920 Fluorescence
Spectrophotometer) 370nm-es gerjesztési és 480nm-es elnyelési hullámhosszon, ANS-t
tartalmazó pufferrel szemben, 10-es résszélesség mellett.
30 ml pufferbe 0,015 g fehérjének megfelelő mennyiségű mintát mértem be
A törzsoldatból 1,25× higítással (1:0,25), 8 ml törzsoldatból és 2 ml pufferből
A törzsoldatból 1,5× higítással (1:0,5), 6.66 ml törzsoldatból és 3,32 ml pufferből
A törzsoldatból 2× higítással (1:2), 5 ml törzsoldatból és 5 ml pufferből
A törzsoldatból 5× higítással (1:4), 2 ml törzsoldatból és 8 ml pufferből

0,05 % törzsoldat
0,04 %
0,033 %
0,025 %
0,01 %

20. táblázat: Oldatsorozat ANS hidrofóbicitás meghatározásához

A hidrofóbicitásérték (S0) a koncentráció-emisszió függvény ábrázolásakor a mérési pontokra
állított egyenes meredeksége.

3.2.5. Funkcionalitás meghatározása komplex rendszerekben
3.2.5.1. Mérés a 2g-Mixográffal

A 2g-MixográfTM –ot (TMCO, Lincoln, NE, USA) általában a standard módszer [AACC
method 54-40A] szerint alkalmazzák. Ennek megfelelően a tészta tömege állandó: 3,5g. A

vízfelvétel a módszerben megadott tapasztalati összefüggés alapján a liszt fehérjetartalmából
számolható (WA%=1.5*feh.tart+43.6).
Az adalékolási kísérletekben a fehérjeadalék hozzáadásákor a liszt fehérjetartalmának
10 és 20%-ával emeltem az alap liszt fehérjetartalmát (a fehérjefrakciók fehérjetartalmát
figyelembe vettem).

(a)

(b)

14. ábra: A 2g-Mixográffal kapott regisztrált (a) és simított (b) keverési görbe és a reológiai paraméterek
értelmezése
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Valamennyi 2g-Mixográffal végzett mérésnél a liszttömeg 2%-ának megfelelő
sótartalmat biztosítottam (az alkalmazott sóoldat koncentrációja: 6,67g NaCl/100ml), az
optimális vízfelvétel biztosítása érdekében a sóoldat mellett további vízadagolást végeztem. A
méréseket állandó fordulatszámon (88,5 rpm), két párhuzamossal hajtottam végre, a görbét 10
percen át regisztráltam (14. ábra). A regisztrált görbe elemzése során meghatározott
paramétereket a 21. táblázat tartalmazza.
a maximális tésztaellenállásig eltelt, ún. csúcs tésztakialakulási idő, Mixing Time (sec)
maximális tésztaellenállás, Mixograph Peak Resistance (Arbitrary Units, A.U.)
sávszélesség a maximális ellenállás vonalában, BandWidth at Peak Resistance (A.U.)
tésztaellágyulás a PR után 3 perccel, Resistance BreakDown (%)
sávszélesség a tésztaellágyulás szakaszában, BandWidth at BreakDown (%)
a maximális sávszélesség eléréséig eltelt idő, Time to Maximum BandWidth (sec)
maximális sávszélesség, Maximum BandWidth (A.U.)

MT
PR
BWPR
RBD
BWBD
TMBW
MBW

21. táblázat: A 2g-Mixográfon mért reológiai paraméterek

3.2.5.2. Mérés a mikro-Valorigráffal

A mikro-Valorigráf alkalmazása a standard Valorigráfos módszer adaptálása alapján
történik [International Standard, 1988b]. A 2g-Mixográffal ellentétben ezesetben a liszt
mennyisége állandó (4g). A vízfelvétel meghatározása egy bevezető mérés (lsd. később) során
történik.
A mikro-Valorigráfos mérések során a minta adatainak és a mérési eredményeknek
regisztrálása software (Scom, CSIRO, Ausztrália) segítségével történik. Minden mérés a liszt
és egyéb száraz komponensek keverésével, azaz az alapvonal felvételével kezdődik (30
másodperc). Ezután történik a vízadagolás az automatikus vízpumpa (XP 3000 Modular
Digital Pump, Cavro Scientific Instruments Inc., USA) segítségével.
A tészta a liszttömeg 2%-ának megfelelő sótartalommal rendelkezik (az alkalmazott
sóoldat koncentrációja: 6,67g NaCl/100ml), az optimális vízfelvétel biztosítása érdekében a
sóoldat mellett további vízadagolást végeztem. A méréseket állandó fordulatszámon (88-89
rpm), két párhuzamossal hajtottam végre. A görbe regisztrálása 20 percen keresztül történt, a
mért reológiai paramétereket (15. ábra, 22. táblázat) szoftver segítségével adhatjuk meg
(IZARM, P.W. Gras, CSIRO, Ausztrália).
Az adalékolási kísérletekben a fehérjeadalék hozzáadásákor a liszt fehérjetartalmának
10 és 20%-ával emeltem az alap liszt fehérjetartalmát (a fehérjefrakciók fehérjetartalmát
figyelembe vettem).
Közelítő vagy bevezető mérés: A vízfelvételt meghatározó mérésnél tetszőleges

mennyiségű vizet adunk a bemért 4g liszthez. A helyes vízabszorpció a felvett görbe
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maximális ellenállásából (PR) számítható egy lineáris összefüggés alapján. A képletben
található konstansok csak az alkalmazott műszerre érvényesek.
1) Ha a maximális ellenállás AD egységekben van
WA%= ML/0.04 + [(PR-1370)/(344.1-(3.9598*ML/0.04))]
2) Ha a maximális ellenállás VU egységekben van
WA%= ML/0.04 + [(PR-500)/(125,58-(1,445*ML/0.04))]
ahol

ML: a keverés során hozzáadott vízmennyiség (ml)
0,04: a liszt tömegének század része (g/100)
1370AU egység felel meg az 500VU ellenállásértéknek
7 00

ST

re s is ta nc e [VU]

6 00

BD

5 00
4 00
3 00

PR

2 00
1 00

MT

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

re a dings [10/s e c ]

7000

8000

9000

10000

15. ábra: A mikro-Valorigráffal kapott regisztrált görbe és a leolvasható reológiai paraméterek
értelmezése
MT
PR
ST
BD

a maximális tésztaellenállásig eltelt, ún. csúcs tésztakialakulási idő, Mixing Time (sec)
maximális tésztaellenállás, Maximum Resistance (VU vagy A.U.)
stabilitás, az a hossz, mely a PR előtti és utáni görbeelhajlásig tart, STability (sec)
tésztaellágyulás, a PR utáni 10 perces görbeszakasz és a maximumhoz húzott egyenes közötti
területérték, Resistance BreakDown (VU*s)
22. táblázat: A mikro-Valorigráfon mért reológia paraméterek értelmezése

3.2.5.3. Mérési módszer a mikro-Extenzográffal

A standard extenzográfos vizsgálatnak [AACC Method 54-10] megfelelően a mikroValorigráffal vagy a 2g-Mixográffal az előzőekben ismertetett módszerekkel előállított
tésztákból kétszer 1,7g tésztamintát nyertem úgy, hogy a keverést mindkét esetben a
maximális tésztaellenállás (PR) kialakulásáig végeztem.
A meghatározás két keverésből, tehát négy párhuzamosból történt. A tésztamintákat a
nyújtó berendezés prototípusán 6mm átmérőjű hengerré formáltam. A mintákat mintatartó
fogókba raktam és pihentettem (30°C, 45 perc, 90%-nál magasabb páratartalom). Ezután a
nyújtóberendezés mintatartó kampójára helyeztem a tésztahengert tartalmazó mintatartót. A
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tésztamintát állandó sebesség (1cm/sec) mellett nyújtottam (19mm nyújtatlan mintahossz). A
tészta ellenállása és a mintatartó kampó helyzetét számítógép rögzítette a LabTech Notebook
software (100 adatpont/másodperc) segítségével. A regisztrált görbe (16. ábra) elemzése során
a következő paramétereket határoztam meg [Rath és mtsai, 1994].

nyújtási ellenállás

EXT–nyújthatóság, extenzibilitás, EXTension at rupture (m)
Rmax– maximális nyújtási ellenállás, maximum Resistance to extension (N)

Rmax [N]

EXT [m]
nyújthatóság

16. ábra: Mikro-extenzogram és a leolvasható reológiai paraméterek értelmezése

3.2.6. Statisztikai számítások
A mérési eredmények értékelését különböző statisztikai módszerekkel (korrelációs
számítások, variancia analízis), a STATISTICA version 5.5 software (Statsoft Inc., USA)
segítségével végeztem el.
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4. Mérési eredmények és értékelésük
4.1. A fehérjefrakcionálás eredményei
Az egylépéses lúgos izolálás a kukoricacsíránál előzetes vizsgálatokat igényelt. Az
általában gabonacsírák kinyerésére alkalmazott 9,5-es pH értéken a kukoricacsíra esetében
alig sikerült fehérjét kinyerni. Ezért felvettem a kukoricacsíra liszt oldhatósági profilját. Az
oldhatósági görbe és értékelése a 4.4.1. fejezetben található. A görbe alapján a 12-es pH érték
bizonyult hatékonynak fehérjeizolálás szempontjából (23. táblázat).
minta

pH

zsírtalan kukoricacsíra
KUCSI lúgos izolátum
zsírtalan kukoricacsíra
KUCSI lúgos izolátum

9,5
9,5
12
12

tömeg
[g]
10
0,31
10
1,54

fehérjetartalom
[%]
23,84
67,84
23,84
67,84

fehérjemennyiség
[g]
2,38
0,21
2,38
1,047

fehérje arány
[%]
8,82
44,02

23. táblázat: Kukoricacsírából különböző pH-kon lúgos izolálással kapott fehérjék mennyiségi viszonyai

Az oldhatóságbeli különbség oka a kukoricacsíra esetében nem tisztázott. Lehetséges,
hogy a nedvesúti technológia során (áztatás, vegyszeres kezelés, szárítás) fehérjedenaturáció
lép fel, amely megváltoztatja a fehérjék hidratációs és oldhatósági tulajdonságait. A 12-es pH
alkalmazása általában is szokatlan a fehérje extrakciós műveletekben, mivel további
szerkezetváltozást és ezzel együtt táplálkozástani és funkciós tulajdonságbeli változást idézhet
elő. Ezeknek a hatásoknak a vizsgálatára a kukoricacsíra fehérjék hasznosításának
kidolgozásánál ki kell térni a későbbiekben, azonban a dolgozatban ezzel nem foglalkozom.
minta
Zsírtalan búzacsíra
Búzacsíra lúgos izolátum
Búzacsíra lúgos maradék
Zsírtalan kukoricacsíra
KUCSI lúgos izolátum
KUCSI lúgos maradék
Zsírtalan rizscsíra
Rizscsíra lúgos izolátum
Rizscsíra lúgos maradék
Zsírtalan amarant
Amarant lúgos izolátum
Amarant lúgos maradék

tömeg
[g]
450
82,32
356,70
300
45,09
240,67
60
7,7
36,17
500
29,05
434,77

fehérjetartalom
[%]
29,66
89,58
8,03
23,16
67,84
11,36
21,65
81,10
14,32
15,32
79,80
10,47

fehérjemennyiség
[g]
133,47
73,74
29,52
69,48
30,59
27,34
12,99
6,25
5,18
76,6
23,18
45,52

fehérjekitermelés
[%]
55,25
22,12
44,02
39,35
48,11
39,91
30,26
59,43

24. táblázat: A gabonacsíra és az amarant egylépéses lúgos izolálással kinyert fehérjefrakcióinak mennyiségi
viszonyai
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A lúgos izolálás során kapott frakciók kitermelési értékeit a 24. táblázat tartalmazza. A
csírák esetében a lúgos izolálással kinyerhető a fehérjetartalom jelentős része. Az amarant
azonban alacsony (30%) kitermelési értéket mutat, ami megfelel az irodalomban közöltekkel
[Glowienke és mtsai, 1998].

Az Osborne frakcionálás eredményeit a 25. táblázat mutatja. A búzacsíra fehérjék
többségét az albumin és globulin frakciók teszik ki. A kukoricacsíra fehérjéket az irodalom
szerint főleg az albumin és globulin frakciók alkotják. Ezzel szemben a 25. táblázat adatai
alapján jól látható, hogy a jelenleg használt csírát legnagyobb százalékban a lúgoldható
glutelin alkotja, míg az említett albumin és globulin frakciók elenyésző arányban szerepelnek.
A rizscsíra fehérjefrakciók közül jelentős az albumin és globulin mennyisége. Az amarant
kinyerhető fehérjeállományának zömét az albumin frakció teszi ki. Az Osborne maradékok
minden esetben viszonylag magas fehérjetartalommal rendelkeznek, tartalmazzák a
fehérjeállomány mintegy 30%-át, az amarant esetében ez az érték még nagyobb (48%). Az
egyes fehérjefrakciók fehérjetartalma igen változó (25. táblázat). A frakciók nem-fehérje
százalékát szénhidrátok és ásványi sók alkotják (26. táblázat).
minta
Zsírtalan búzacsíra
Búzacsíra albumin
Búzacsíra globulin
Búzacsíra glutelin
Búzacsíra Osborne maradék
Zsírtalan kukoricacsíra
KUCSI albumin
KUCSI globulin
KUCSI glutelin
KUCSI Osborne maradék
Zsírtalan rizscsíra
Rizscsíra albumin
Rizscsíra globulin
Rizscsíra glutelin
Rizscsíra Osborne maradék
Zsírtalan amarant
Amarant albumin
Amarant globulin
Amarant glutelin
Amarant Osborne maradék

tömeg
[g]
350
64,8
44,15
18,83
201,75
400
8,6
1,46
39,66
254,78
20
3,57
1,15
0,61
10,93
450
45,95
9,21
11,27
349,43

fehérjetartalom
[%]
29,66
40,2
92,8
72,9
11,43
23,16
42,44
69,00
69,27
11,39
21,65
47,9
89,1
53,66
11,53
15,32
39,61
73,68
80,1
9,65

fehérjemennyiség
[g]
103,81
26,05
40,97
13,73
23,06
92,64
3,65
1,01
27,47
29,02
4,33
1,71
1,025
0,33
1,26
68,94
18,20
6,79
9,03
33,72

fehérjekitermelés
[%]
25,1
39,47
13,23
22,21
3,94
1,09
29,66
31,33
39,57
23,68
7,72
29,02
26,41
9,85
13,1
48,91

25. táblázat: A gabonacsíra és az amarant Osborne frakcionálás során nyert fehérjefrakcióinak mennyiségi
viszonyai
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4.2. Az alapanyagok és a fehérjefrakciók kémiai jellemzése
A zsírtalanítás előtti és utáni alapanyagok, a kapott frakciók és a maradékok
beltartalmi adatait a 26. táblázat foglalja össze. A kiindulási kukoricacsíra magas
zsírtartalmát többszöri (4×3 óra) hexános extrakcióval sem sikerült 1% alá csökkenteni. A

kukoricacsíra zsírtartalmának 1% alá csökkentéséhez polárosabb oldószert (pl. kloroform)
kellene alkalmazni, de a fehérjeizolátumok élelmiszercélú felhasználásához a hexánnál
aktívabb zsírtalanítószerek használata nem tanácsos. A lúgos izolátumok (kivéve búzacsíra) és
az amarant glutelin frakciója magas zsírtartalommal rendelkezik. A jelenség feltételezhetően a
lipoproteinek jelenlétével magyarázható. A kinyert fehérjefrakciók a fehérjék mellett más
komponenseket is tartalmaznak, melyek többségét feltehetően a szénhidrátok alkotják. Az
alapanyagok fehérjetartalma táplálkozástani szempontból igen jelentős.
minta
Teljes búzacsíraliszt
Zsírtalan búzacsíra
BUCSI lúgos izolátum
BUCSI lúgos maradék
BUCSI albumin
BUCSI globulin
BUCSI glutelin
BUCSI Osborne maradék
Teljes kukoricacsíraliszt
Zsírtalan kukoricacsíra
KUCSI lúgos izolátum
KUCSI lúgos maradék
KUCSI albumin
KUCSI globulin
KUCSI glutelin
KUCSI Osborne maradék
Teljes rizscsíraliszt
Zsírtalan rizscsíra
RICSI lúgos izolátum
RICSI lúgos maradék
RICSI albumin
RICSI globulin
RICSI glutelin
RICSI Osborne maradék
Teljes amarantliszt
Zsírtalan amarant
AMAR lúgos izolátum
AMAR lúgos maradék
AMAR albumin
AMAR globulin
AMAR glutelin
AMAR Osborne maradék

fehérje [%]
nem mért
29,66
89,58
8,03
56,04
91,11
86,03
17,61
nem mért
23,16
67,84
11,36
42,44
69,00
69,27
11,39
nem mért
21,65
81,10
14,32
47,9
89,1
53,66
11,53
nem mért
15,32
74,62
11,26
39,61
73,68
80,1
9,65

zsír [%]
11,3
0,66
0,17
0,17
1,1
0,25
3,5
0,28
50,41
1,35
7,20
0,65
nem mért
nem mért
8,37
0,79
20,3
1,6
2,71
0,41
nem mért
nem mért
nem mért
0,61
6,73
1,06
9,7
1,07
0,22
15,44
3,98
1,83

nedvesség [%]
nem mért
7,98
7,49
10,36
10,8
5,3
5,0
nem mért
nem mért
8,08
4,51
15,55
7,94
nem mért
2,98
4,09
nem mért
10,58
5,68
11,46
5,19
8,24
5,74
17,81
nem mért
11,03
6,75
2,91
9,99
6,42
3,27
5,37

rost [%]
nem mért
1,83
nem mért
4,93
nem mért
nem mért
nem mért
nem mért
nem mért
11,85
nem mért
13,93
nem mért
nem mért
nem mért
14,11
nem mért
4,25
nem mért
8,87
nem mért
nem mért
nem mért
3,21
nem mért
3,49
nem mért
4,69
nem mért
nem mért
nem mért
5,17

hamu [%]
nem mért
4,93
nem mért
6,46
7,1
3,2
5,8
nem mért
nem mért
1,96
4,80
3,09
nem mért
nem mért
4,00
2,78
nem mért
7,86
nem mért
6,53
nem mért
nem mért
nem mért
6,17
nem mért
3,47
1,86
2,39
31,21
0,67
1,12
1,46

26. táblázat: Az alapanyagok és a fehérjefrakciók kémiai összetétele
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A rosttartalom a zsírtalan kukoricacsíra esetében viszonylag magas a többi
alapanyaghoz képest. A frakciók rosttartalmának mérését nem végezten el, mivel az
oldhatósági alapokon működő frakcionálás kizárja, hogy ezekben a frakciókban rost
maradjon. A hamutartalom a rizscsírában kiemelkedően magas, az amarant albumin 31%-os
hamutartalma valószínűleg a nem megfelelő dialízisnek köszönhető.
Az aminosavösszetételi adatokat a függelék F2. és F3. táblázatai tartalmazzák. A
zsírtalan csírák aminosavmintázata egészen hasonló. Glutaminsavban a leggazdagabbak,
jelentős bennük a lizin mennyisége, ciszteint nyomokban, metionint pedig alig tartalmaznak.
A lúgos izolálás néhány esetben okozott jelentős változást az aminosav mintázatban.
A búzacsíra és rizscsíra lúgos izolátumban az alapanyaghoz képest megnőtt az arginin
százalékos mennyisége. A kukoricacsíra lúgos izolátum aminosavmintázatában nem történt
lényeges változás. A rizscsíra lúgos izolátumban különösen megemelkedett a glutaminsav
aránya. Az amarant lúgos izolátum feldúsult izoleucinban és leucinban.
Az Osborne-frakciók általában glutaminsavban a leggazdagabbak, ciszteint és
metionint csekély mennyiségben tartalmaznak.
A búzacsíra albumin alaninban és tirozinban enyhén feldúsult, jelentősen csökkent
azonban fenil-alanin és prolin tartalma a kiindulási liszthez képest. A búzacsíra és
kukoricacsíra albumin jelentősen kevesebb arginint tartalmaz, mint a kiindulási csíraliszt.
Enyhén csökkent az aszparaginsav és a leucin (kivéve az amarantnál) mennyisége mindegyik
albumin frakcióban. Nőtt viszont a lizin aránya a rizscsíra és az amarant albumin esetében. A
rizscsíra és kukoricacsíra albumin prolinban jelentősen feldúsult. Az amarant albuminban a
cisztein és a metionin százalékos aránya az alapanyaghoz képest többszörösére nőtt.
A glutaminsav relatív mennyisége a kiindulási lisztekhez képest a búzacsíra
globulinban majdnem felére csökkent, a rizscsíra globulinban majdnem a kétszeresére nőtt és

ugyancsak jelentősen emelkedett az amarant globulinban. A búzacsíra globulin fenilalaninban és tirozinban feldúsult, prolin tartalma pedig arányosan csökkent. Mennyiségi
problémák miatt a kukoricacsíra globulin vizsgálatára nem került sort. A rizscsíra globulin
arginin, hisztidin és szerin relatív tartalma megemelkedett. Az amarant globulin cisztein,
leucin, metionin és tirozin százalékos aránya megnőtt, a glicin és szerin kivételével az összes
többi aminosav aránya is jelentősen emelkedett.
A glutelin frakciók fő összetevője is a glutaminsav. A kukoricacsíra glutelin az
aszparaginsav és glutaminsav mennyiségében dúsult fel. A rizscsíra glutelin glutaminsav
tartalma csökkent a csíraliszthez képest, a többi aminosav kisebb-nagyobb mértékben a liszt
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aminosavarányával megegyező képet mutat. Az amarant glutelinben megdupplázódott az
izoleucin, leucin és tirozin relatív mennyisége.
Az eredmények alátámasztják az Osborne által alkalmazott nevezéktan helyességét,
mely glutelinnek nevezi a frakcionálás során lúggal kinyerhető fehérjéket, ezáltal
megkülönbözteti a globulin frakciótól. Továbbra is hangsúlyozni kell azonban, hogy a glutelin
a csírák esetében nem rendelkezik a búza tartalékfehérjéire jellemző tulajdonságokkal.
Az egyes fehérjefrakciók esszenciális aminosavakban feldúsultak. Az egyes frakciók
legnagyobb arányban glutaminsavat tartalmaznak, a kéntartalmú aminosavak mennyisége
csekély. A funkciós tulajdonságok és az aminosavösszetétel közti esetleges összefüggések
elemzéséhez tisztított fehérjefrakciókat célszerű használni, mivel jelen esetben nem ilyen
fehérjékkel dolgoztam, így ezekre a vizsgálatokra nem került sor. A gyakorlati felhasználás
szempontjából fontos azonban és ezekből a vizsgálatokból is megállapítható, hogy a vizsgált
fehérjék alkalmazása növeli az adott élelmiszer tápértékét.
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4.3. Gabonacsíra- és amarant fehérjék összetételének jellemzése
4.3.1. A gélelektroforézises vizsgálatok eredményei
A csíralisztek és a lúgos izolátumok fehérje alegységeloszlása (17. ábra) hasonló. A
búzacsíra- és a rizscsíra lúgos izolátum egymáshoz is hasonló képet mutat. A fő alegység
frakciókat a >100, 43 és 53kDa sávok alkotják. Ettől eltérően a kukoricacsíra lúgos izolátum
jellemző sávjai a 100kDa feletti és a 30kDa körüli tartományba sorolható.

kDa
94
67
43
30
20,1
14,4
szójaizolátum KUCSI

BUCSI RICSI

LMW KUCSI BUCSI
LIZ
LIZ

RICSI
LIZ

17. ábra: A gabonacsíra lisztek és a lúgos izolátumok gélelektroforézises mintázata

A lúgos maradékok alegységeloszlása a csíralisztekhez viszonyítva hasonló, ami azt
jelenti, hogy vannak hasonló méretű, de lúgos körülmények között nem vagy rosszul oldódó
frakciók is a csíralisztekben (18-21. ábra). A búzacsíra lúgos maradék sávjai a 17 kDa körüli
tartományban helyezkednek el. A kukoricacsíra esetében a lúgos maradék elég nagy
mennyiségben tartalmazza a nagy molekulatömegű frakciókat. A rizscsíra lúgos maradékban
olyan frakciók figyelhetők meg, melyek nem találhatók meg az izolátumban (15 és 35kDa).
Az amarant lúgos izolátum nem tartalmazza a 14kDa-nál kisebb alegységeket,
melyek a lúgos felülúszóban jelentek meg, valamint a 17-18kDa sávot, amely viszont a
lisztben és a lúgos maradékban jelen van (21. ábra). Mivel a lisztek és lúgos izolátumok
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jellemző sávjai azonosak, ezért az egylépéses lúgos extrakció alkalmas eljárás a csírafehérjék
többségének kinyerésére, viszont rossz hatásfokú az amarant fehérjék esetében.

kDa
94
67
43
30
20,1
14,4
LMW BUCSI liszt LIZ

LMA

ALB

GLB GLT OMA

18. ábra: Az búzacsíra lúgos izolálással és Osborne frakcionálással kapott frakcióinak gélelektroforézises
mintázata

Az Osborne frakciók közül a búzacsíra albumin a 67kDa-os tartományban mutat
jellemző sávokat (18. ábra). Ez azért érdekes, mert az albuminok általában nagyon kis
molekulatömegű sávokat tartalmaznak (<20kDa). A kukoricacsíra albumin és globulin
frakciókban a 10 és 16kDa molekulaméretű fehérjealegységek előfordulása a legjellemzőbb,
de a globulin tartalmaz még 30-35 és 70kDa körüli egységeket is (19. ábra). A rizscsíra
albumint inkább 10-20kDa, kis molekulatömegű alegységek alkotják (20. ábra). Az amarant
albumin egy 31kDa-os és néhány 20kDa-nál kisebb alegységet tartalmaz (21. ábra).
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19. ábra: A lúgos izolálás és az Osborne frakcionálás során kapott kukoricacsíra fehérjefrakciók
gélelektroforézises mintázata

A búzacsíra globulin és glutelin esetében a 70kDa a legjellemzőbb és mennyiségileg
is a legjelentősebb fehérjealegység. A globulin 35kDa-os frakciója viszont nem található meg
a glutelinben, a glutelin nagy (>100kDa) molekulatömegű frakciója pedig nincs meg a
búzacsíra globulinban (18. ábra).
A kukoricacsíra globulint főleg a 70kDa, kisebb mennyiségben 45, 30, 20kDa sávok
jellemzik. Nagymértékű az azonosság a kukoricacsíra lúgos izolátum és a glutelin
fehérjefrakciói között (a jellemző sávok a >100, 30, 17 és 10kDa molekulatömegű fehérjék)
(19. ábra).
A rizscsíra globulin fő frakciója (53kDa) jól láthatóan két alegységből áll. Ez a
tartomány alkotja a lúgos izolátum fő alegységét is. A rizscsíra glutelin hasonlít a lúgos
izolátumhoz, fő frakciója az 53kDa körüli fehérjék (20. ábra).
Az amarant globulin frakciója főleg 14, 16, 38 és a 94kDa feletti alegységeket
tartalmaz, de itt találhatók azok a sávok (17-18kDa) is, melyeket a lúgos izolálással nem
lehetett kinyerni. Az amarant glutelin jellemző sávjai a 23, 32, 55 és 94kDa feletti sávok (21.
ábra).
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20. ábra: A lúgos izolálás és az Osborne frakcionálás során kapott rizscsíra fehérjefrakciók gélelektroforézises
mintázata

Az Osborne-maradékok általában tartalmazzák a mennyiségileg jelentős frakciók
alegységeit. A búzacsíra Osborne-maradék a lúgos izolátummal megegyező mintázatot mutat
(18. ábra). A kukoricacsíra Osborne-maradék fehérje eloszlása megegyezik a kukoricacsíra
liszt és a lúgos maradék mintázatával (19. ábra). A rizscsíra Osborne-maradék a lúgos
maradékhoz hasonlóan tartalmazza a 15 és 35kDa-os sávokat, melyek a frakciókban nem
találhatók meg (20. ábra). Az amarant Osborne maradéka a liszt és a lúgos maradék jellemző
sávjait tartalmazza (21. ábra). A hasonló összetételű fehérjeegységek megjelenése a
maradékokban jelentheti az alkalmazott extrakciós eljárás kisebb hatékonyságát vagy a
hasonló méretű, adott körülmények között oldható és oldhatatlan, esetleg másodlagos kötések
miatt eltérő szerkezetű fehérjék jelenlétét.
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21. ábra: Az amarant lúgos izolálással és Osborne frakcionálással kapott fehérje frakcióinak gélelektroforézises
mintázata

A fehérjeszerkezet kémiai módosításával a hidrogén- és kénkötésekről, valamint a
redox kölcsönhatásokban résztvevő funkciós csoportokról kapunk információt. A módosított
mintákról készült gélelektroforézises futtatások eredményeit a 22-25. ábrák mutatják.
A rizscsíra és a búzacsíra lúgos izolátumok hasonlóan viselkedtek az egyes módosítási
lépések hatására. A kukoricacsíra esetében a gélelektroforézises vizsgálat nem mutatott ki
érdemleges változást a fehérjeszerkezetben egyik módosítási lépés hatására sem (23. ábra),
így az alábbiakban a búza- és rizscsíra, valamint az amarant fehérjékben kémiai módosítás
hatására bekövetkezett változásokat tárgyalom.
A kezeletlen búzacsíra lúgos izolátumnál megfigyelhető a nagy (>100kDa) alegységek
nagy mennyisége, mely a karbamidos kezelés hatására nem tűnt el (22. ábra). A karbamidos
kezelés hatására a rizscsíra lúgos izolátum két fő alegysége (43 és 53kDa) eltűnt (24. ábra). A
felső, nagy molekulatömegű tartományban levő sötét csíkokban vélhetően e két eltűntnek vélt
frakciót találjuk meg. Valószínűleg az eredeti H-hidak szétestek a karbamid hatására, a
kialakult új H-rendszer pedig aggregátumképződést okozott. Az aggregátumok 100kDa feletti
molekulák. Az amarant esetében a karbamiddal kezelt izolátum gélelektroforézises képe
szinte megegyezik az eredeti lúgos izolátum képével, tehát a hidrogénkötések az amarant
lúgos izolátumának stabilizálásában nem játszanak kulcsszerepet (25. ábra).
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A kísérletek azt igazolják, hogy a karbamid jelenlétének van hatása. A karbamid
jelenlétében a kisebb alegységek vannak túlsúlyban, hiszen a hidrogén-hidak szétbontásával
változik az eredeti szerkezetet. Ha a karbamid nincs jelen, akkor egyrészt a fehérjemolekulák
aggregálódása, másrészt a hidrogén hidak szétbontásával keletkezett kisméretű, az
aggregátumokba be nem épülő fehérjék jelenléte figyelhető meg.

kDa
94
67
43
30
20,1
14,4
LMW

1234-

BUCSI LIZ

1

2

3

4

Karbamiddal kezelt, majd dializált BUCSI LIZ
Nitrogén alatt, merkapto-EtOH-lal redukált BUCSI LIZ
Reoxidált BUCSI LIZ
Reoxidált, majd dializált BUCSI LIZ
22. ábra: Módosított búzacsíra lúgos izolátumok gélelektroforézises mintázata

A merkapto-etanolos kezelés redukciós hatása érvényesül mind a karbamid
jelenlétében, mind hiányában. A búzacsíra lúgos izolátum esetében a redukció hatására a nagy
molekulaméretű sáv eltűnt, de a kezeletlen búzacsíra lúgos izolátumhoz képest több, új sávok
viszont nem jelentek meg. Ezek alapján elmondható tehát, hogy a 100kDa feletti alegységek
diszulfid kötésekkel kapcsolódó fehérjékből állnak (22. ábra).
A redukció hatására a rizscsíra lúgos izolátumban a karbamidos kezelés hatására
keletkezett nagy méretű aggregátumok alegységeire estek szét, ahol az eredetihez hasonlóan a
két fő, diszulfidos alegység (50 és 60kDa) jól elkülönül (24. ábra). Ez esetben tehát a
hidrogénkötések átrendeződése által létrejött aggregátumok tartalmaznak diszulfid-hidakat is.
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Az amarant nagy molekulatömegű alegysége szétesett a redukció hatására, emellett
három új sáv jelent meg (30kDa körül) és a 14kDa sáv megerősödött az eredeti kezeletlen
lúgos izolátumhoz képest (25. ábra). Ezek alapján elmondható, hogy az amarant lúgos
izolátumában a nagy molekulatömegű alegységek diszulfid hidakkal kapcsolódnak
egymáshoz, valószínűsíthető, hogy az aggregátum 14 és 30kDa méretű alegységekből épül
fel.

kDa
94
67
43
30
20,1
14,4
LMW KUCSI LIZ

12345-

1

2

3

4

5

Karbamiddal kezelt KUCSI LIZ
Karbamiddal kezelt, majd dializált KUCSI LIZ
Nitrogén alatt, merkapto-EtOH-lal redukált KUCSI LIZ
Reoxidált KUCSI LIZ
Reoxidált, majd dializált KUCSI LIZ
23. ábra: Módosított kukoricacsíra lúgos izolátum gélelektroforézises mintázata

A reoxidálás során nem történt kimutatható változás a fehérjék alegység-eloszlásában
egyik mintánál sem.
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kDa
94
67
43
30
20,1
14,4
LMW

RICSI LIZ

1

2

3

1- Karbamiddal kezelt, majd dializált RICSI LIZ
2- Nitrogén alatt, merkapto-EtOH-lal redukált RICSI LIZ
3- Reoxidált RICSI LIZ
24. ábra: Módosított rizscsíra lúgos izolátum gélelektroforézises mintázata

kDa
94
67
43
30
20,1
14,4
LMW AMAR LIZ

12345-

1

2

3

4

5

Karbamiddal kezelt AMAR LIZ
Karbamiddal kezelt, majd dializált AMAR LIZ
Nitrogén alatt merkapto-EtOH-lal redukált AMAR LIZ
Reoxidált AMAR LIZ
Reoxidált, majd dializált AMAR LIZ
25. ábra: Módosított amarant lúgos izolátum gélelektroforézises mintázata
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4.3.2. Gabonacsíra fehérjék hidrofóbicitásviszonyai
A

kifejlesztett

RP-HPLC-s

módszerrel

vizsgált

csírafehérje

izolátumok

kromatogramjai a függelékben láthatók (F4-F13. ábrák). Az alkalmazott mintaelőkészítés
(redukált,

nem

redukált

és

alkoholos

minták)

lényeges,

az

eddig

alkalmazott

gélelektroforézises vizsgálatok által ki nem mutatható hatások megkülönböztetését
eredményezte. A DTT-s redukcióval általában jobban extrahálhatók a fehérjék, pontosabban a
redukció megbonthat polimerizálódott monomereket vagy oligomereket a kénhidaknál és
néhány másodlagos kötésnél, ezáltal azok nem maradnak az extrakt maradékában, hanem
oldódnak és felkerülnek az oszlopra. A diszulfid hidak átrendeződését az alkalmazott
mintaelőkészítéssel és grádienssel ki lehet mutatni.
A búzacsíra lúgos izolátum redukált és nem redukált extraktja különbözik, a redukció
hatására új csúcsok jelentek meg (F4b és F4c. ábra). A búzacsíra lúgos izolátum tehát
tartalmaz olyan polimerizálódott fehérjéket (főleg az 55-60 perces retenciós csúcs), melyek
DTT hatására megbomlanak. Nagy acetonitril koncentrációnál, 75-ös retenció időnél
megjelenik az alkohol oldható nagy hidrofóbicitású csoport (F4a. ábra). Ez mennyiségét
tekintve elmarad a többi hidrofilebb fehérjétől. Ez érthető, hiszen a búzacsíra fehérjék nagy
részét albuminok és globulinok alkotják, melyek kevésbé hidrofóbak.
A búzacsíra albumin kromatogramja sok egyedi alegységet mutat, a redukált extrakt
több csúcsból áll, mint a nem redukált minta (F5c. ábra). A redukció a 15, 25-30, 45-50 és 6570 percnél levő csúcsokat növelte meg (F5b. ábra). Ez azt jelenti, hogy ezeken a helyeken
jelennek meg azok a DTT-vel kioldható fehérjék, melyek valószínűleg polimerizálódott
állapotban vannak a búzacsíra albuminban. A 27, 50, 58 perceknél eluálódtak az alkohollal
extrahálható monomerek (F5a. ábra).
A búzacsíra globulin 28, 43, 48 és 59 perces csúcsai a nem redukált extraktban
jelennek meg, mennyiségük csekély (F6b. ábra). A redukció hatására csupán az 59 percnél
eluálódott monomerek mennyisége nőtt meg, de ez a növekedés nagyon kis mértékű (F6c.
ábra). Az alkohol a 70 és 75 percnél jelentkező csúcsok megjelenéséért felelős, de ezek
nagyon kis mennyiségben szerepelnek (F6a. ábra). Úgy tűnik, hogy a búzacsíra globulin
fehérjeállományának nagy része visszamaradt az extraktok csapadékában.
A búzacsíra glutelinben is megtalálható az 59 perces csúcs, de ötször annyi
mennyiségben, mint a globulin frakcióban. A búzacsíra glutelin tehát jellegében eltér a többi
búzacsíra fehérjétől, hiszen ez esetben a monomerek legnagyobb része itt koncentrálódik,
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kevésbé jellemző, hogy a fehérjéket felépítő egységek szétszóródnak a hidrofóbicitási skálán.
Lúg hatására tehát ez a viszonylag nagy hidrofóbicitású csoport jobban kiextrahálható, mint
sóoldattal. A redukció kis mértékben megnövelte a kinyerhető fehérjék mennyiségét, a csúcs
csipkézettebb lett, több hasonló hidrofóbicitású alegység jelent meg a nem redukált mintához
képest (F7b. és F7c. ábra). Ez a csúcs megtalálható a búzacsíra glutelin etanolos extraktjában
is, de csupán fele mennyiségben (F7a. ábra).
A kukoricacsíra lúgos izolátumból redukáló puffer alkalmazásával több fehérje
nyerhető ki, mint nem redukáló pufferrel. A kétféle extrakt képe azonban hasonló, a 45 és 62
perceknél két csúcs jelent meg, melyek láthatólag több nagyon hasonló hidrofóbicitású
monomerből vagy oligomerből állnak (F8b. és F8c. ábra). Az alkohol oldható csoportok a
nagy hidrofóbicitású tartományban jelennek meg (73, 75 perc) ez esetben is (F8a. ábra). Ez a
karakterisztika jól láthatóan különbözik a búza- és rizscsíra kromatogramjaitól.
A kukoricacsíra albumin jól látható karakterisztikus csúcsa (45 percnél) mindhárom
extraktban megtalálható, tehát alkohollal is kienyerhető és a redukció nincs rá hatással (F9.
ábra). Ez az alegység csoport kettős profilú, közepes hidrofóbicitással rendelkezik, vízben és
alkoholban egyaránt oldható.
A kukoricacsíra glutelin redukált és nem redukált extraktja is tartalmazza a 45
percnél levő csúcsot (F10b. és F10c. ábrák), tehát az albumin jó része nem nyerhető ki a sós
vizes extrakcióval, hiszen a glutelin frakció is jelentős mennyiségben tartalmazza azt. A
redukció hatására a glutelinben is megjelent két sáv (45 és 60 perc). Ebből az első az albumin
frakció maradéka, a másik lúgoldható fehérjék csoportja. A redukált extrakt képe nagyon
hasonlít a lúgos izolátum redukált extraktjának mintázatához (F10c. és F8c. ábrák). Annyi a
különbség, hogy a redukció hatására megjelenő két csúcs között a glutelinben megjelennek
csúcsok, melyek a lúgos izolátumban nem. Az alkoholos csúcs a kukoricacsíra glutelinnél is a
75. percnél jelentkezett (F10a. ábra).
A rizscsíra lúgos izolátum láthatólag nem tartalmaz polimerizációra hajlamos
fehérjéket, mivel a redukált és nem redukált extrakt kromatogramja nagyon hasonló (F11b. és
F6c. ábrák). A rizscsíra lúgos izolátum sok egyedi alegységet tartalmaz, melyek a
hidrofóbicitási skála teljes szélességében eloszlanak. A 75 percnél található csúcs alkohol
oldható, hidrofób fehérjéket tartalmaz (F11a. ábra).
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A rizscsíra albumin redukált extraktja több csúcsot tartalmaz, mint a nem redukált
forma, sok új alegység jelent meg (F12b. és F12c. ábrák). A 75 perces csúcsnál lévő alkohol
oldható alegységek itt is megtalálhatók (F12a. ábrák).
A rizscsíra globulin redukált és nem redukált extraktjának képe megegyezik, tehát az
alegységek nem hajlamosak kénhidas vagy ionos kötésekkel létrejött polimerek alkotására
(F13b. és F13c. ábrák). Az alkoholos extraktban szintén megtalálható a 75 percnél jelentkező
csúcs (F13a. ábra).
Alapvető különbség tapasztalható a kukoricacsíra frakciók és a búzacsíra-, valamint
rizscsíra frakciók RP-HPLC-s kromatogramjai között. A kukoricacsíra monomerjei két
jellemző hidrofóbicitású csoportba sorolhatók, míg a búzacsíra-, valamint rizscsíra frakciók
monomerjei jobban eloszlanak a hidrofóbicitás skálán sok kis csoportot alkotva.
A kukoricacsíra lúgos izolátum és a rizs-, valamint búzacsíra lúgos izolátumok közti
szembetűnő különbség már a gélelektroforézises vizsgálatoknál is látható volt. A kémiai
módosítások során azonban a kukoricacsíra lúgos izolátumban nem volt kimutatható változás.
A kifejlesztett RP-HPLC-s vizsgálattal sikerült olyan fehérje összetételbeli változásokat
kimutatni, melyből kiderült, hogy diszulfid-hidak is részt vesznek a fehérjealegységek
kialakításában.
A kukoricacsíra lúgos izolátum eltérő jellege valószínűsíti, hogy a fehérjék funkciós
tulajdonságai is különbözni fognak a búza-, ill. rizscsíra fehérjéktől. Mivel mind a
molekulatömegeloszlás,

mind

az

alegységek

hidrofóbicitás

viszonyai

alapvetően

különböznek, ezért a felületi tulajdonságok által meghatározott funkciós sajátságokban nagy
eltérésekre lehet számítani.
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4.4. Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális tulajdonságai
modell rendszerekben
4.4.1. Gabonacsíra- és amarant fehérjék oldhatósága
A fehérjék oldhatósági profiljait a 26. és 27. ábra mutatja, az egyes pH pontoknak
megfelelő PSI értékeket a függelék F14. táblázata adja meg. Az oldhatóságot a referenciaként
használt kazeinhez és szója izolátumhoz hasonlítottam. Az alapanyagok és a lúgos
fehérjeizolátumok oldhatósági profilja követi a jellegzetes minimumos lefutást (26. ábra).
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26. ábra: A gabonacsíra és az amarant lisztjeinek és az egylépéses lúgos izolálással nyert fehérjefrakcióinak
oldhatósági profilja

A savas tartományban a búzacsíra és a rizscsíra oldhatósági görbéje meredekebb, mint
a kukoricacsíra és amarant esetében, melyek laposan futnak. A lúgos tartományban minden
esetben megnő az oldhatóság, a rizscsíra és búzacsíra esetében 9-10 pH között éri el
maximumát, a kukoricacsíra oldhatósági maximuma 11-12,7 pH között tapasztalható. A lúgos
izolátumok rosszabbul oldódnak, mint az alapanyagok.
Az Osborne fehérjefrakciók oldhatósági profilja is követi a minimumos jelleget (27.
ábra). A csírafehérjék albumin frakciói oldhatók a legjobban, majd ezt követi a globulin és a
glutelin. A minimumos jellegtől való eltérést az amarant globulin esetén tapasztaltunk, amely
helyi maximummal rendelkezik. Az amarant frakciók általában rosszul oldódnak, melyet az
alacsony kitermelési százalékok is igazolnak.
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27. ábra: A gabonacsírák és az amarant Osborne frakcionálással nyert fehérjefrakcióinak oldhatósági profilja

4.4.2. Gabonacsíra- és amarant fehérjék emulziós tulajdonságai
Az emulgeáló aktivitásban a frakciók közül a kukoricacsíra lúgos izolátum (7,22
cm2/g) és glutelin (8,82 cm2/g) jóval meghaladja a kazein (6,04 cm2/g) és szójafehérje
aktivitását (28a. ábra). A többi frakció emulgeáló aktivitása megközelíti, de nem haladja meg
a referencia fehérjék értékeit. A leggyengébb aktivitást az amarant frakciók (pl. GLB 2,33
cm2/g) mutatnak.
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28. ábra: A gabonacsírák és az amarant lúgos izolálással és Osborne frakcionálással nyert fehérjefrakcióinak
emulgeáló aktivitása (a) és emulzióstabilitási értékszáma (b)

Az emulzióstabilitás szintén a kukoricacsíra lúgos izolátum és glutelin esetében a
legkedvezőbb, még a referencia fehérjék tulajdonságait is meghaladják (28b. ábra). A
búzacsíra frakciók és a rizscsíra lúgos izolátum megközelítik a kazein és szójaizolátum
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stabilitás értékeit, de a többi rizscsíra és amarant frakciók, valamint a kukoricacsíra albumin
jóval elmarad azoktól.
A kukoricacsíra lúggal kinyerhető fehérjéi tehát a többi csírafehérjéhez és a referencia
fehérjékhez képest is rendkívül jó emulziós tulajdonságokkal rendelkeznek. Az előző
fejezetekben tárgyalt eltérő fehérjeösszetételi viszonyok az emulziós sajátságokban
kimutatható és lényeges különbségeket jelentenek. A kukoricacsíra lúgos izolátumára
jellemző közepes hidrofóbicitású, de molekulatömeg-eloszlásban heterogén alegységei kiváló
felületi tulajdonságokat eredményeznek.

4.4.3. Gabonacsíra- és amarant fehérjék habtulajdonságai
A habtulajdonságok mérési eredményeit a 30. ábrán szemléltetem. Habtulajdonságok
tekintetében az albumin frakciók habaktivitása a legjobb (29a. ábra). A búzacsíra frakciók
(kivéve a glutelin) és a kukoricacsíra frakciók (15-18 mS/min) jobb habaktivitást mutatnak,
mint a referenciák (10-11 mS/min). A rizscsíra és az amarant habaktivitásai az albuminok
kivételével elmaradnak a referenciáktól.
Habstabilitás tekintetében a kukoricacsíra lúgos izolátum és glutelin, a rizscsíra

albumin és globulin, valamint az amarant albumin a standard szójához közeli stabilitás
értékeket mutatnak (29b. ábra). Minden frakció azonban a kazein stabilitása (99mS*min) alatt
marad. A kukoricacsíra albumin (4,8mS*min), az amarant albumin és globulin habstabilizáló
tulajdonsága a jó habképző képesség ellenére, az emulzióstabilitásához hasonlóan rendkívül
gyenge. Az albuminok által kialakított habszerkezetek tranziens haboknak tekinthetők, mivel
gyorsan képződnek, de gyenge habstabilitást mutatnak.
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29. ábra: A gabonacsírák és az amarant lúgos izolálással és Osborne frakcionálással nyert fehérjefrakcióinak
habaktivitási (a) és habstabilitási értékei (b)

A búzacsíra albumin a gélelektroforézises vizsgálatok során az albuminokra nem
jellemző, relatíve nagy (67kDa) molekulaméretű alegységekkel jellemezhető (4.3.1. fejezet).
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Az albuminokat összehasonlítva megfigyelhető, hogy habstabilitás szempontjából a búzacsíra
albumin a többinél magasabb értéket mutat, de a referencia értékek alatt marad. Habstabilitás
szempontjából tehát a nagyon kis molekulaméretű frakciók hátrányt jelentenek.

4.4.4. Gabonacsíra- és amarant fehérjék felületi aromás hidrofóbicitása
A mérési eredmények a 30. ábrán találhatók. A kukoricacsíra glutelin és rizscsíra
lúgos izolátum hidrofóbicitása a szójáéval, míg a rizscsíra frakciók és az amarant lúgos
izolátum a kazeinéval mutat közel azonos értéket. Ezekben a fehérjefrakciókban a felületi
aromás hidrofób csoportok jól kimutathatóak. Az amarant Osborne frakciói, valamint a
búzacsíra fehérjék rendelkeznek a legkisebb ANS hidrofóbicitás értékekkel. Az amarant
albumin esetében nem sikerült értékelhető eredményt produkálni többszöri próbálkozásra
sem, ami valószínűleg az oldható keményítő tartalom zavaró hatásának köszönhető.
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30. ábra: A gabonacsírák és az amarant lúgos izolálással és Osborne frakcionálással nyert fehérjefrakcióinak
felületi aromás hidrofóbicitás értékei

4.4.5. Gabonacsíra- és amarant fehérjék összetételi, felületi és funkcionális
összefüggései
A fehérjék modell rendszerű funkciós tulajdonságai között néhány kivétellel
szignifikáns összefüggéseket találtam (27. táblázat). A felületi aromás hidrofóbicitás csupán
az emulzióaktivitási indexszel mutat szignifikáns korrelációt (S0-EAI: r=0,47), a többi
paraméterrel viszont nem. Ez részben egyezik csak az irodalmi adatokkal, mert ez esetben az
ESV és a hidrofóbicitás között nem mutatható ki szignifikáns összefüggés, viszont az EAI-val
jelen kísérletekből is szignifikáns korreláció adható meg [Kato és Nakai, 1980].
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Szignifikáns az összefüggés az emulziós és a habtulajdonságok között (EAI-ESV:
r=0,76, valamint a EAI-FSI: r=0,8).
HIDRF
EAI
ESV
FPI
FSI

HIDRF
1,00

EAI
0,47***
1,00

ESV
0,30
0,76***
1,00

FPI
0,13
0,59***
0,70***
1,00

FSI
0,32
0,80***
0,59***
0,42***
1,00

27. táblázat: A gabonacsíra és az amarant fehérjefrakcióinak funkciós tulajdonságai közti összefüggések, n=13,
(*: p<0,05; **: p<0,01;***: p<0,001 szinten szignifikáns)

A búzacsírafehérjék emulziós tulajdonságai nem érik el a referencia értékeket,
habképző tulajdonságaik viszont néhány esetben (búzacsíra LIZ, ALB, GLB) a referencia
fehérjékhez hasonló magas értékeket mutatnak. Habképző képességük és hidrofóbicitás
értékeik alacsonyak, oldhatósági tulajdonságaik viszont a többi csírafrakcióhoz képest a
legjobbnak mondható. A búzacsírafehérjék alegységösszetétele, tehát molekulatömeg
eloszlása és a monomerek hidrofóbicitása széles skálán mozog. A fehérjeösszetétel
sokféleségére azonban jellemző, hogy inkább a kis molekulatömegű frakciók dominálnak. A
búzacsíra albumin jellemző 67kDa körüli alegységei az albuminokat alkotó alegységek
körében nagy molekulaméretűnek mondható. Ez a különbözőség esetleg a habstabilitás
viszonylag magas értékében mutatkozik meg. Az alacsony aromás hidrofóbicitásértékek a
búzacsíra fehérjék esetében nem járnak együtt egyértelműen rossz funkciós tulajdonságokkal,
tehát valószínűsíthető, hogy más tényezők (pl. az alifás hidrofóbicitású csoportok) is jelentős
szerepet játszanak a funkciós tulajdonságok kialakításában.
A funkciós tulajdonságokban (emulziós és habsajátságok) kiemelkedő értékeket
mutatnak a kukoricacsíra lúgos izolátum és glutelin frakciók. A gélelektroforézises
alegységösszetétel alapján elmondható, hogy a kukoricacsíra lúgos izolátum és glutelin
viszonylag kevés jellemző molekulaméretű alegységet tartalmaz. A többi csíra fehérjétől
eltérően a lúgos izolátum és glutelin típusú fehérjék tartalmaznak 100kDa feletti alegységeket
is, ami valószínű okozója lehet a rossz oldhatósági viszonyoknak. Az ilyen nagy
molekulaméretű alegységek sztérikus okok miatt kevésbé alkalmasak jó felületi funkció
betöltésére.
A kukoricacsíra lúgos izolátum felületi aromás hidrofóbicitás értéke megközelíti a
kazein, a kukoricacsíra glutelin pedig a szója hidrofóbicitás értékeit. Az RP-HPLC-s
vizsgálatok kimutatták, hogy mindkét fehérjét olyan monomerek alkotják, melyek nagyrészt
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azonos hidrofóbicitású csoportba tartoznak. Ez azt jelenti, hogy ezeket a kukoricacsíra
fehérjéket az aromás és alifás hidrofóbicitású csoportok olyan arányban jellemzik, mint
azokat a referencia fehérjéket, melyekhez hasonló hidrofóbicitás értékeket mutatnak. A
kukoricacsíra fehérjék esetében a magas ANS-hidrofóbicitás értékek jó funkciós sajátságokkal
párosulnak. Ez alól egyedül a kukoricacsíra albumin a kivétel, ami rendkívül alacsony
habstabilitási értéket mutat. Ennek okai a már többször emlegetett nagy mennyiségű
szénhidráttartalom mellett a kis molekulatömegű alegységek (10-16kDa) túlsúlya lehet. Ez
esetben is figyelembe kell venni más tényezők szerepét (pl. felületi denaturáció, egyéb
komponensekkel való kölcsönhatás), melyek befolyásolják a felületi sajátságok kialakítását.
A rizscsíra fehérjék összetételükben és oldhatósági tulajdonságaikban nagyon
hasonlítanak a búzacsíra fehérjékhez. Emulzió- és habképző képességük alacsonyabb a
búzacsíra fehérjéknél, emulzióstabilitásban a rizscsíra lúgos izolátum a referenciafehérjékkel
összevethető értékkel jellemezhető, a többi frakció azonban nagymértékben elmarad azoktól.
A legnagyobb különbség a búzacsíra fehérjék és a rizscsíra fehérjék között, hogy az utóbbiak
magas ANS-hidrofóbicitás értékekkel rendelkeznek. Az RP-HPLC-s vizsgálatok alapján
hasonló

heterogenitás

figyelhető

meg

a

fehérjefrakciókat

alkotó

monomerek

hidrofóbicitásában, mint a búzacsíra esetén. A rizscsíra fehérjékben viszont több az aromás
felületi hidrofób csoportok száma, mint a búzacsíra fehérjékben. Ebből is látszik, hogy a
felületi alifás és aromás csoportok relatív mennyiségének optimális viszonya szükséges a jó
funkciós tulajdonságok kialakításához.
Az amarant fehérjék mind oldhatóságban, mind emulziós és habsajátságaikban
alacsony értékeket mutatnak. Aromás hidrofóbicitás tekintetében csupán az amarant lúgos
izolátum jellemezhető a kazeinhez hasonló magas hidrofóbicitás értékkel, a többi frakciónál
alacsony értékek jelentkeztek. Az amarantfehérjék alegységeloszlására jellemzők mind a kis
és mind a nagy molekulatömegű frakciók. Az amarant fehérjék gyenge funkciós
tulajdonságainak magyarázatát talán más komponensekkel való kölcsönhatásban kell keresni
(pl. az oldható keményítő tartalom).
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4.5. A fehérjefrakciók funkcionalitása komplex rendszerekben
A gabonacsíra és amarantfehérjék funkciós jellemzőit a modell rendszerű vizsgálatok
után egy komplex vizsgálati rendszerben is elvégeztem. Az előállított fehérjékkel (17 féle
adalék) 10 és 20%-ban emeltem különböző búzalisztek fehérjetartalmát és tésztaképzés
közben vizsgáltam a keverési (tésztakialakulási idő, maximális ellenállás, ellágyulás)
tulajdonságokat. A 20%-ban helyettesített tésztáknál a nyújthatósági tulajdonságokra
(nyújthatóság, maximális nyújtási ellenállás) gyakorolt hatásokat is megmértem. A
vizsgálatokat mind a 2g-Mixográfon, mind a mikro-Valorigráfon készült tésztákkal
elvégeztem.
A mérési eredményeket statisztikai módszerekkel értékeltem. A statisztikai számítások
azt mutatják, hogy az alkalmazott búzaliszt minősége, az adalékolás mennyisége és az adalék
típusa (faktorok) és ezek kölcsönhatásai befolyásolják a reológiai paraméterekre gyakorolt
hatásokat (F15-20. táblázatok). A hatások mértéke (a vizsgált paraméterben bekövetkezett
százalékos változás) a statisztikai elemzés során nem állapítható meg, de az előbbi tényezők
szerepe a reológiai paraméterekben bekövetkezett változásokban kimutatható. A nem
szignifikáns hatások azt jelentik, hogy nem lehet meghatározni, hogy a reológiai
paraméterben az adalékolás hatására bekövetkezett változást az adott kölcsönhatásban
résztvevő faktorok közül mi okozza. A búzaliszt minőségének szerepe tehát hatással van a
reológiai paraméterekben adalékolás hatására bekövetkezett változásokra, de az ebből fakadó
különbségek értelmezése meghaladja a dolgozat kereteit.
Az előző okok miatt, az egyes reológiai jellemzők tárgyalásakor (4.5.1-4.5.4.
fejezetek)

az

áttekinthetőség

miatt,

egy

kiválasztott

liszthez

(Rosella)

történt

fehérjeadalékolási kísérletek eredményeit mutatom be és értelmezem.

4.5.1. A tésztakialakulási idő változása a fehérjeadalékolás hatására
A tésztakialakulási idő meghatározása mindkét mixer esetben a görbemaximumig
eltelt időt jelenti (3.2.5. fejezet). Korábbi munkákban (publikálás alatti eredmények: Haraszi és mtsai,
2002) vizsgáltuk a különböző típusú mixerekben, de azonos módon kevert tészták keverési

paramétereit. Ennek alapján a különböző mixerekkel mért tésztakialakulási idők között
szignifikáns korrelációt (r=0,81) találtunk.
A mikro-Valorigráf a tésztakialakulási idő alapján képes jobban különbséget tenni az
egyes lisztek között, mint a 2g-Mixográf. Ennek valószínű magyarázata az, hogy a keverési
folyamat kíméletesebb a Z-karú keverőben, mint a tűs mixerben. A tésztakialakulás
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időigényesebb folyamat a mikro-Valorigráfban, tehát a maximális ellenállás kialakulása
lassabban megy végbe, ezáltal a tésztaszerkezet nem károsodik annyira, mint a 2gMixográfban. Ezek az összefüggések olyan lisztekkel történő kísérletek alapján adódtak,
melyek nem tartalmaztak semmilyen adalékot. A gabonacsíra- és amarant fehérjék
búzaliszthez történő adalékolásának hatásait a 31-32. ábrákon szemléltetem.
A mixográfos kísérletekben (31. ábra) a búzacsíra liszt csökkentette, a lúgos
izolátum és a búzacsíra globulin pedig nem volt hatással a Rosella liszt tésztakialakulási
idejére. A búzacsíra albumin és glutelin növelte a tésztakialakulási időt. A kukoricacsíra liszt
csökkentette, a kukoricacsíra lúgos izolátum és glutelin nem változtatta meg, a kukoricacsíra
albumin pedig növelte a tésztakialakulási időt. A rizscsíra frakciók hatása 2g-Mixográffal
nem mutatható ki. Az amarant albumin növelte, a lúgos izolátum és glutelin nem volt
hatással, a globulin pedig csökkentette a tésztakialakulási időt.
Tésztakialakulási idő meghatározása a 2g-Mixográffal
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31. ábra: Tésztakialakulási idő meghatározása 2g-Mixográfon. Az adalékolással az alap liszt fehérjetartalmát
10% és 20%-kal növeltem. A lisztekhez adott vízmennyiség minden esetben azonos.

A mikro- Valorigráfos kísérletekben (32. ábra) a búzacsíra albumin növelte, a
csíraliszt csökkentette, a többi fehérjefrakció pedig nem okozott szignifikáns változást a
tésztakialakulási időben. A kukoricacsíra albumin növelte, a csíraliszt, lúgos izolátum és
glutelin adalékolása csökkentette a tésztakialakulási időt. A rizscsíra liszt a mikroValorigráfos kísérletek szerint növelte, a rizscsíra lúgos izolátum és globulin pedig
csökkentette a tésztakialakulási időt. Az amarant lúgos izolátum csökkentette a
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tésztakialakulási időt, az amarant albumin, globulin és glutelin viszont növelte a
tésztakialakulási időt.
control
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32. ábra: Tésztakialakulási idő meghatározása mikro-Valorigráffal. Az adalékolással az alap liszt
fehérjetartalmát 10% és 20%-kal növeltem. A lisztekhez adott vízmennyiség minden esetben azonos.

A tésztakialakulási idő kedvező irányú változását, azaz a csökkenését okozták a
búzacsíra és kukoricacsíra lisztek mindkét mixer esetében. Továbbá a mixográfos kísérletek
az amarant globulin, a mikro-Valorigráf pedig, a kukoricacsíra lúgos izolátum és glutelin, a
rizscsíra lúgos izolátum és globulin, valamint az amarant lúgos izolátum esetében mutatott ki
csökkentő hatást. Kifejezetten rossz hatással, tehát a tésztakialakulási idő jelentős
növekedésével jár az albumin frakciók adalékolása. Ezt valószínűleg a nagy szénhidrát- és a
viszonylag magas sótartalom okozza. Az albumin frakciók adalékolásakor a tészta nyúlóssá,
nehezen kezelhetővé válik.
A tésztakialakulási időben fehérjeadalékolás hatására bekövetkezett változások
nyomon követésére mindkét mixer alkalmas. Azonos adalék által okozott és mixerenként
eltérő hatások, a keverési folyamat tésztaszerkezetre gyakorolt eltérő hatásának tulajdonítható.
Azok a fehérjefrakciók, melyek nem okoztak semmilyen irányú változást a tésztakialakulási
időben, valószínűleg nem épültek be a tészta fehérjevázába.
A tésztakialakulási idő csökkenését okozó frakciók meggyorsították és segítették a
maximális ellenállású tésztaszerkezet létrejöttét. Ez a pozitív hatás lehet a fehérjeadalék
kedvező hidrofóbicitásának és térszerkezetének következménye. Mivel az alkalmazott
mixertől függetlenül a búzacsíra és kukoricacsíra liszt adalékolása esetében tapasztalható
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ilyen hatás, így valószínűsíthatő, hogy ezekben az esetekben a csíraliszt egyéb komponensei
is jelentős szerepet játszottak. A különböző mixerek alkalmazásakor más-más frakcióknál
tapasztalható tésztakialakulási időt csökkentő hatás. Ezekben az esetekben az adott keverési
folyamat természetétől függően a fehérjeadalék más-más jellemzője játszik fontosabb szerepet
a maximális ellenállású tészta kialakításában. A tésztakialakulási időben, a különböző
mennyiségű fehérjeadalék alkalmazásakor fellépő hatások a reológiai jellemzők sajátságaként,
nem lineárisan változtak.

4.5.2. A maximális tésztaellenállás változása a fehérjeadalékolás hatására
A maximális ellenállás a mikro-Valorigráfos mérésekben egy adott értékhez (500VU)
rendelt tészta konzisztencia állapot. A lisztek optimális vízfelvétele kísérleti úton, az 500VU
értékre való állítással adható meg. A maximális ellenállás és a vízfelvétel között negatív,
lineáris összefüggés érvényesül, mely egy egyenlettel leírható (3.2.5.). A 2g-Mixográf
esetében eddig nem találtak ilyen egyszerűen leírható összefüggést e két jellemző között.
A maximális ellenállás fehérjeadalékolás hatására bekövetkezett csökkenése a mikroValorigráfos mérésekben okozhatja az alapliszt vízfelvételének csökkenését. Ez azonban
adalékolt lisztek esetében csak esetleges, mivel előfordulhat, hogy az adalékolás hatására a
tésztaellenállás a hozzáadott vízmennyiségtől függetlenül soha nem éri el az 500 VU értéket.
A minél nagyobb vízfelvétel biztosítása gazdaságilag fontos a lisztek és késztermékek
kereskedelmi célú felhasználásánál. Az adalékolás hatására bekövetkező vízfelvételbeli
növekedés tehát gazdaságilag előnyös tulajdonság. Ha az adalékolt liszt maximális
ellenállásában növekedés tapasztalható, akkor az azt jelenti, hogy az optimális konzisztencia
eléréséhez további vízadagolással csökkenthetjük a tészta ellenállását, azaz a fehérjeadalékkal
sikerült megnövelni a liszt vízfelvevő képességét.
A mixográfos kísérletekben (33. ábra) a kukoricacsíra liszt növelte tészta
ellenállását. A többi frakcióról elmondható, hogy nem voltak jelentős hatással a tészta
maximális ellenállására, illetve kis mértékben csökkentették az ellenállás értékeket.
A mikro-Valorigráffal történt kísérletek (34. ábra) sokkal nagyobb változékonyságot
eredményeztek, mint a 2g-Mixográf alkalmazása. A búzacsíra albumin csökkentette, a
búzacsíra glutelin viszont növelte a tészta maximális ellenállását. A búzacsíra liszt, lúgos
izolátum és globulin frakciók növekedést okoztak. A kukoricacsíra liszt, lúgos izolátum és
glutelin növelte, a kukoricacsíra albumin pedig jelentősen csökkentette a tészták maximális
ellenállását. A rizscsíra lúgos izolátum és globulin növelő hatással volt a tésztaellenállásra.
Az amarant liszt növelte, az amarant lúgos izolátum, globulin és glutelin frakciók nem
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befolyásolták, az amarant albumin pedig csökkentette a tészták keverési maximális
ellenállását.
control
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33. ábra: Maximális tésztaellenállás meghatározása 2g-Mixográfon. Az adalékolással az alap liszt
fehérjetartalmát 10% és 20%-kal növeltem. A lisztekhez adott vízmennyiség minden esetben azonos.

Maximális tésztaellenállás meghatározása a mikroValorigráffal
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34. ábra: Maximális tésztaellenállás meghatározása mikro-Valorigráffal. Az adalékolással az alap liszt
fehérjetartalmát 10% és 20%-kal növeltem. A lisztekhez adott vízmennyiség minden esetben azonos.

A maximális tésztaellenállásban, ezáltal közvetve a vízfelvételben bekövetkezett
változások detektálására a mikro-Valorigráf alkalmasabb, mint a 2g-Mixográf. A tészták
maximális ellenállását a kontrollhoz képest csökkentették az albumin frakciók, melynek oka a
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nagy szénhidráttartalom. A többi frakció hatására megnőtt a tészta maximális ellenállása, a
fehérjeadalékokkal tehát növelhető a lisztek vízfelvétele.
A maximális tésztaellenállás a változó mennyiségű fehérjeadalék hatására a
tésztakialakulási idő változásához hasonlóan nem lineárisan változik.

4.5.3. A tésztaellágyulás változása a fehérjeadalékolás hatására
Az ellágyulás különböző típusú mixerekkel mérve nem mutat szignifikáns
összefüggést, tehát a maximális ellenállás kialakulását követően a keverési folyamat típusa
nincs hatással a tészta szerkezetére. Ezt mutatják azok a vizsgálatok, melyek a két típusú
mixer összehasonlító elemzésekor adódtak (publikálás alatti eredmények: Haraszi és mtsai, 2002).
Ennek alapján a keverési folyamatot két szakaszban értelmezzük, mely szerint a
csúcsmaximumig tartó görbeszakaszban a tésztakialakítás típusa jelentősen meghatározza a
tészta reológiáját. Az ezt követő túlkeverési szakasz szempontjából nem meghatározó, hogy
milyen mixert alkalmazunk. A tésztában bekövetkező változásokat az ellágyulás jellemzi,
azaz az adott mixerben történő keverés során, a tészta meddig képes stabilizálódni, milyen
mértékben tartja meg a maximális ellenállás értéknek megfelelő konzisztenciáját.
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35. ábra: Tésztaellágyulás meghatározása 2g-Mixográfon. Az adalékolással az alap liszt fehérjetartalmát 10%
és 20%-kal növeltem. A lisztekhez adott vízmennyiség minden esetben azonos.

A mixográfos kísérletekben (35. ábra) a búzacsíra liszt és a fehérjefrakciók a
globulin kivételével csökkentették a tésztaellágyulást. A kukoricacsíra albumin szintén
csökkentette, a lúgos izolátum és glutelin pedig növelte az ellágyulást. A rizscsíra lúgos
izolátum és globulin növelte, a lúgos izolátum nem befolyásolta a tésztaellágyulást. Az
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amarant lúgos izolátum és albumin frakciók adalékolása csökkentette a tésztaellágyulási

értékeket, a glutelin viszont növelte az ellágyulást.
control
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36. ábra: Tésztaellágyulás meghatározása mikro-Valorigráfon. Az adalékolással az alap liszt fehérjetartalmát
10% és 20%-kal növeltem. A lisztekhez adott vízmennyiség minden esetben azonos.

A mikro-Valorigráfos kísérletekben (36. ábra) a búzacsíra liszt és glutelin növelte
az ellágyulás értékét. Az albumin frakció a mixográfos kísérletekhez hasonlóan ez esetben is
csökkentette a tésztaellágyulást. A kukoricacsíra lúgos izolátum és glutelin növelte az
ellágyulási értéket, az albumin pedig csökkentette azt. A rizscsíra lúgos izolátum és globulin
növelte a tésztaellágyulást. Az amarant minden frakciója csökkentette a tésztaellágyulást.
A tészta ellágyulási értékét az alkalmazott mixer típusától függetlenül csökkentették az
albumin frakciók, valamint az amarant lúgos izolátum. A kukoricacsíra lúgos izolátum és
glutelin, a rizscsíra lúgos izolátum és globulin pedig növelték a tészták ellágyulását. A
gyakorlati felhasználás szempontjából kedvezőbb a minél kisebb ellágyulásérték, hiszen ez
azt jelenti, hogy a tészta, az esetleges túlkeverés esetén közel marad a maximális
konzisztencia

értékhez.

A

csúcsmaximum

meghatározása

szempontjából

viszont

egyértelműbb eredményt kapunk, ha a maximális ellenállás elérése után a keverési görbe
meredeksége, azaz ellágyulása nagy. Ez esetben is igaz, hogy a különböző mennyiségű adalék
az ellágyulás értékben nem lineáris változást okozott.
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4.5.4. A nyújtási tulajdonságok változása a fehérjeadalékolás hatására
A különböző mixerekkel készített tészták nyújthatósága és maximális nyújtási
ellenállása a korábbi vizsgálatok alapján (publikálás alatti eredmények: Haraszi és mtsai, 2002),
szignifikáns és pozitív korrelációt mutatnak.
A nyújthatósági értékekben csupán kis különbségek tapasztalhatók. A regressziós
egyenesek nem 450-osak, az egyes mixereknél eltérés figyelhető meg a nyújthatósági
tulajdonságokkal szembeni érzékenységre. A nyújthatósági értékek (Ext) összefüggése azt
mutatja, hogy a 2g-Mixográffal készített tészták közötti különbség nagyobb, mint a mikroValorigráffal készített tészták esetében. A nyújthatóságban való kisebb szórás azt mutatja,
hogy a mikro-Valorigráf liszttől függetlenül sokkal homogénebb tésztát készít, mint a 2gMixográf.
A maximális nyújtási ellenállásban (Rmax) kevésbé mutatkoznak eltérések attól
függően, hogy milyen keverési folyamattal készült a tészta. A nyújtási paraméterek közti
különbségek értelmezését kissé megnehezíti a szabvány módszerekben megadott és a mikroExtenzográfnál átvett eljárás, miszerint a maximális tésztaellenállásig kevert tészta 40 percig
pihentetési szakaszban van. A pihentetés alatt a tésztaszerkezetben bekövetkeznek olyan
változások, melyek regenerálják a dagasztás során megsérült fehérje szálakat [MacRitchie,
1980]. Úgy tűnik, hogy a pihentetés jelentősen elfedi a keverési folyamat hatását. A

későbbiekben célszerű lenne olyan vizsgálatokat végezni, melyek e pihentetési szakasz
elhagyásával történnek.
A mixográffal kevert tészták esetén (37. ábra) a búzacsíra albumin és globulin
adalékolásának hatására a tészta nyújthatósága csökkent és maximális nyújtási ellenállása
nőtt. A kukoricacsíra frakciók mindegyike csökkentette a tészta nyújthatóságát és az albumin
kivételével nem befolyásolta a nyújtási ellenállást. A rizscsíra lúgos izolátum növelte, a többi
rizscsíra frakció pedig csökkentette a nyújthatóságot, a nyújtási ellenállásra kifejtett hatások
pedig ezekkel ellentétesek. Az amarant liszt, lúgos izolátum és glutelin csökkentette, az
albumin és globulin növelte a tészta nyújthatóságát. A nyújtási ellenállásban tapasztalt
változások ezekben az esetekben is ellentétesek.
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110%
120%

Nyújthatóság [m]

0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02

LT
G

LB

LB
A

G

AM

LI
Z

AR

LB

LI
Z

G

SI
IC
R

LB

LT
G

A

SI

LI
Z

C
KU

LB

LT
G

LB
A

G

SI

LI
Z

C

BU

R

O
SE

LL
A

0

control
110%

0,6

120%

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

LI
Z
AL
B
G
LB
G
LT

AR
AM

SI
LI
Z
G
LB

IC
R

C
SI
LI
Z
AL
B
G
LT

KU

SE
LL
BU A
C
SI
LI
Z
AL
B
G
LB
G
LT

0

R

O

Maximális nyújtási ellenállás [N]

Maximális nyújtási ellenállás meghatározása 2g-Mixográffal kevert
tésztából

37. ábra: Nyújthatóság (a) és maximális nyújtási ellenállás (b) meghatározása 2g-Mixográfon készült tésztákból.
Az adalékolással az alap liszt fehérjetartalmát 20%-kal növeltem. A lisztekhez adott vízmennyiség minden
esetben azonos.

A mikro-Valorigráffal készült tésztákban a búzacsíra frakciók nyújthatósági
tulajdonságokra gyakorolt hatása hasonló, mint azt a 2g-Mixográffal készült tészták esetén
tapasztaltunk (38. ábra). A kukoricacsíra albumin növelte a tészták nyújthatóságát és ennek
megfelelően a maximális nyújtási ellenállást csökkentette. A kukoricacsíra lúgos izolátum és
glutelin a mixográfos kísérletekhez hasonlóan csökkentették a tészta nyújthatóságát. A
rizscsíra liszt nem volt jelentős hatással, a többi rizscsíra-fehérje frakció pedig csökentette a

nyújthatóságát. Az amarant albumin növelte, a többi frakció pedig csökkentette a
nyújthatóságot.
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38. ábra: Nyújthatóság és maximális nyújtási ellenállás meghatározása mikro-Valorigráfon készült tésztákból.
Az adalékolással az alap liszt fehérjetartalmát 20%-kal növeltem. A lisztekhez adott vízmennyiség minden
esetben azonos.

A fehérjeadalékok nyújthatósági tulajdonságokban kifejtett lisztminőséget befolyásoló
hatásai néhány kivételtől eltekintve azonosak, tehát nem függnek a tésztakészítéshez használt
mixer típusától. Ez a hatás érthető, ha a fejezet elején említett kísérletek eredményeire
gondolunk. Magyarázata ugyanaz, tehát a nyújtásvizsgálat előtti pihentetési szakasz
tésztaszerkezetet regeneráló hatásának köszönhető a keverési folyamat hatásának eliminálása.
A nyújtás során zajló folyamatok értelmezése során logikus, hogy a nyújthatóságban
bekövetkező változás tendenciájával ellentétes a nyújtási ellenállásban bekövetkező változás
iránya. Az eredmények néhány kivétellel ennek megfelelnek.
A gyakorlat szempontjából teljesen termékfüggő, hogy mi az előnyösebb tulajdonság a
nyújthatósági paraméterekben. A fehérjeadalékok alaplisztre gyakorolt hatása azonban
mindenképpen figyelemreméltó eredmény és hasznos lehet a célzott gyakorlati alkalmazás
szempontjából.
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5. Az eredmények komplex értékelése
Ebben a fejezetben a vizsgált fehérjekészítmények fizikai-kémiai tulajdonságai közötti
esetleges összefüggéseket vizsgálom. Tanulmányozom a modell rendszerű funkcionális
tulajdonságok (hidrofóbicitás, emulziós- és habtulajdonságok), ill. a fehérjeadalékolás
lisztminőségre gyakorolt hatásai közti összefüggéseket. Az összefüggések vizsgálatát lineáris
korrelációs számításokkal végeztem.
A búzalisztből készült tészta reológiai tulajdonságait a fehérjeszerkezet, valamint a
sikérfehérjék és más lisztkomponensek kölcsönhatásai alapvetően meghatározzák. Ezt az
anyagi rendszert, a kölcsönhatások jellegét és a szerkezet kialakulását idegen fehérjék
adalékolása nagymértékben befolyásolja. A mikroműszerek a reológiai paraméterek
adalékolás hatására bekövetkezett változásait érzékenyen követik (4.5. fejezet). A változások
megértéséhez hasznos információkat szolgáltathat az adalékolt fehérjék funkcionális
tulajdonságainak és a lisztminőséget jellemző fizikai paraméterekben bekövetkező

változások mértékének összehasonlítása.
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28. táblázat: A gabonacsíra és az amarant fehérjefrakcióinak különböző vizsgálati rendszerekben mért funkciós
tulajdonságai közötti összefüggések mátrixa. A liszt fehérjetartalmának 10%-os (a) és 20%-os (b) növelése
fehérjeadalékokkal. A jelölt (*) értékek szignifikánsak (p < ,05)
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A fehérjék hidrofóbicitása és a Rosella lisztből készült tészta mikro-Valorigráfos
maximális ellenállása (S0-PRmix: r10%=0,59), valamint a mixográfos tészta nyújthatósága (S0EXTmix: r20%=-0,64) között szignifikáns összefüggést tapasztaltam (28. táblázat). Ilyen
komplex anyagi rendszerekben az aromás hidrofób kölcsönhatások szerepének értelmezése
nem egyszerű az egyéb -a keverési tulajdonságokat befolyásoló- hatások miatt. Az adalékolt
fehérjék aromás felületi hidrofób csoportjai azonban minden bizonnyal szerepet játszanak a
maximális ellenállású tésztakonzisztencia kialakításában.
Több esetben az emulzió aktivitási index és más reológiai paraméter között (EAIPRmix és EAI-PRZarm: r=0,6; EAI-RmaxZarm: r=0,58) szignifikáns korreláció állapítható
meg. Az emulzióstabilitási értékszám szignifikáns korrelációt mutat a mikro-Valorigráffal
mért három paraméterrel (ESV-MTZarm: r=-0,64; ESV-PRZarm: r=0,6; ESV-BDZarm:
r=0,7). Az emulziós értékek és a reológiai tulajdonságok közötti összefüggések elméletileg
értelmezhetők és összhangban vannak a korábbi ilyen jellegű vizsgálatok eredményeivel is
[Tömösközi és Békés, 1996]. A liszt hidratációját és a kialakult tészta reológiai viselkedését a

fehérje-keményítő rendszer határozza meg, mely tulajdonságot a lisztben található lipoprotein
komplexek (pl. purotionin) jelentősen befolyásolhatják [Békés és Smied, 1981]. Feltételezhető,
hogy a búzatésztában kialakuló komplex (fehérje-víz-lipid) határfelületi tulajdonságait az
adalékolt fehérje módosítja. Ugyanakkor a kapott eredmények, az adalékolás eltérő irányú
hatásai is jelzik, hogy az összefüggések komplex anyagi rendszerekben nem egyértelműek.
Mivel a reológiai paraméterekben bekövetkező változások az adalékolás mennyiségétől
függően nem lineárisan alakulnak, így érthető, hogy az adalék mennyiségének változtatásával
miért nem kaptunk néhány eset kivételével szignifikáns összefüggéseket az adott paraméterek
között.
A habaktivitási index és a reológiai paraméterek között az elvégzett kísérletek
alapján nem találtam szignifikáns összefüggéseket. A fehérjék habstabilizáló képessége
viszont szignifikáns korrelációt mutatott a mikro-Valorigráfon mért tésztakialakulási idővel
(FSI-MTZarm: r=0,6) és maximális ellenállással (FSI-PRZarm: r=0,58) (28. táblázat). A
habtulajdonságok természete gyakorlatilag analóg az emulziós tulajdonságokkal, tehát ez
esetben is a fehérje felületi csoportjai, és azok aktivitása határozza meg a funkciós
tulajdonságokat. A szignifikáns összefüggések kis száma azt jelzi, hogy a tészta reológiai
paramétereinek kialakításában kevésbé játszanak szerepet a fehérjék felületi tulajdonságai.
A különböző mixerrel készített és idegen fehérjét tartalmazó tészták nyújthatósági
tulajdonságai (EXT és Rmax) és a fehérjék funkciós tulajdonságai között csupán két esetben

PhD 2002

- 86 -

Haraszi Réka: Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

található szignifikáns összefüggés (28. táblázat). Valószínűleg ez is annak a következménye,
hogy a nyújthatósági tulajdonságok meghatározására alkalmazott mérési módszer tartalmaz
egy pihentetési szakaszt nyújthatósági vizsgálatok előtt és a nyújthatósági tulajdonságokat a
határfelületi paraméterek jelentősen nem befolyásolják.
A fehérjeadalékolásnak tehát van hatása a búzalisztből készült tészták reológiai
tulajdonságaira és ezek a hatások mikromódszerek alkalmazásával kimutathatók. A hatások
jellege és nagysága az alkalmazott mixer típusától függően sok esetben eltér. Az adalékolás
egyes paraméterekre gyakorolt hatása változik a liszt és az adalék fajtájának, valamint az
adalékolás mértékének függvényében is. A fehérjék felületi tulajdonságainak tésztaminőségre
gyakorolt hatása attól függ, hogy az idegen fehérjék hogyan és milyen mértékben épülnek be
az alap liszt fehérjevázába. Ezt a folyamatot a tésztaszerkezetben fellépő kölcsönhatások is
befolyásolhatják.
A Rosella (2+12) gyenge sütőipari összetételű és gyenge sikér tulajdonságokkal
rendelkező kekszliszt kategóriába sorolható. A többi vizsgált, de a dolgozatban nem
ismertetett liszt eltérő allélösszetételű. A felületi és keverési tulajdonságok közötti
szignifikáns összefüggések különböző mértéke valószínűsíti, hogy a liszt minőségében és
ezzel együtt molekulaszerkezetében fennálló különbségek miatt az idegen fehérjék felületi
tulajdonságai különböző mértékben játszanak szerepet a lisztminőség változtatásában. Ez a
feltételezés az általam kapott és vizsgált eredmények alapján nem tekinthetők bizonyítottnak,
a választ a lényegesen szélesebb körű adalékolási kísérletek elvégzésével, ill. a sikérszerkezet
adalékolás hatására bekövetkező változásának molekuláris szintű tanulmányozásával
kaphatjuk meg.
A levonható következtetések általánosítása mindenképpen további vizsgálatokat
igényel. Az eddigi eredmények alapján célszerűnek látszik olyan komplex vizsgálatok
összeállítása,

melyek

kitérnek

a

tésztaszerkezet

változásának

molekuláris

szintű

magyarázatára, valamint a búzaliszt fehérjék felületi tulajdonságainak vizsgálatára és a
tésztaminőség alakulásában betöltött szerepének tisztázására.
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6. Összefoglalás
A PhD munkám során gabonacsíra- és amarant fehérjéket vizsgáltam. A búzacsíra,
kukoricacsíra, rizscsíra és az amarant fehérjéit egylépéses lúgos izolálással nyertem ki,
valamint elvégeztem a fehérjék Osborne módszere szerinti frakcionálását. Az előállított
fehérjék kémiai összetételét, molekulatömegeloszlását, valamint hidrofóbicitás viszonyait
vizsgáltam, majd tanulmányoztam funkciós sajátságaikat modell rendszerekben és komplex
rendszerekben egyaránt. A fehérjék vizsgálata során a megbízhatóbb eredmények elérése
miatt,

bizonyos

módszerfejlesztési

lépések

elvégzését

tartottam

szükségszerűnek.

Eredményeim az alábbiak szerint összegezhetők:
1. Fehérjeizolálás, összetételi jellemzők:
A vizsgált alapanyagokból egylépéses lúgos izolálással jó kitermeléssel (50-60%)
állíthatók elő a fehérjék. A kukoricacsíra esetében a szokásostól eltérő pH értéket (pH=12)
kell alkalmazni a fehérjék kivonásához.
Az egyes fehérjefrakciók aminosavösszetétele nem karakterisztikus, szinte valamennyi
frakció az alapanyagnál kedvezőbb aminosavmintázatot mutat (pl. magasabb bennük a
lizinkoncentráció), azonban az összetételi változások iránya az azonos frakcionálási
lépésekben

különböző.

Ezért

a

vizsgált

keverék

fehérjerendszerekeben

az

aminosavösszetétel és a funkcionalitás közötti kapcsolat meghatározása nem lehetséges.
A fehérjék SDS-PAGE összetételében a búzacsíra és a rizscsíra fehérjék egyes frakciói
nagyon hasonló mintázatot mutatnak. A kukoricacsíra fehérjék ezektől különböznek,
kevesebb jellemző sávot tartalmaznak és jelentős bennük a nagy molekulatömegű frakciók
(>100kDa) jelenléte.
A

kukoricacsíra-fehérjék

összetételében

kémiai

módosítás

hatására

nincs

gélelektroforézissel kimutatható változás az LMW tartományban. A búza- és rizscsíra
lúgos izolátumok hidrogén kötései karbamidos kezeléssel átrendezhetők. Az így
keletkezett nagy molekulaméretű aggregátumokat diszulfid kötések is stabilizálják. Az
amarantfehérjék hidrogén híd rendszerét a karbamidos kezelés nem alakította át, 100kDa
feletti molekulaméretű alegységeit diszulfid kötések tartják össze.
Az RP-HPLC-s vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a fehérjéket alkotó
monomerek a búzacsíra és a rizscsíra esetén sokféle hidrofóbicitású csoportba sorolhatók,
míg a kukoricacsíra fehérje frakciókat olyan monomerek alkotják, melyek hidrofóbicitás
szempontjából nagyon hasonlóak. DTT-t tartalmazó redukáló puffer alkalmazásával a
diszulfid-hidakban bekövetkezett változások kimutathatók.

PhD 2002

- 88 -

Haraszi Réka: Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

2. Módszerfejlesztések:
A búzafehérjék RP-HPLC-s vizsgálati eljárását módosítottam. A mintaelőkészítés és
az alkalmazott grádiens változtatásával a gabonacsírafehérjék vizsgálatára alkalmas
vizsgálati módszert dolgoztam ki.
Az emulzióstabilitást ESV (emulzióstabilitási értékszám) definiálásával jellemeztem,
mely az emulziós görbe területszámításon alapuló értékelése során adható meg.
3. Funkciós tulajdonságok vizsgálata modell rendszerekben:
A gabonacsíra és az amarant fehérjék oldhatósági tulajdonságai követik a fehérjékre
jellemző minimumos jelleget. A gabonacsíra fehérjék hasonló oldhatósági jellemzőket
mutatnak, az amarant frakciók gyengébb oldhatósági tulajdonságokkal rendelkeznek.
Emulziós és habtulajdonságok tekintetében a kukoricacsíra lúgos izolátum és glutelin
frakciók a referenciaként alkalmazott szója és kazein fehérjékhez hasonló magas értékeket
mutatnak, a búzacsíra és rizscsíra, valamint az amarant fehérjék funkciós tulajdonságai
elmaradnak azoktól.
Felületi aromás hidrofóbicitás értékeikben a kukoricacsíra glutelin és a rizscsíra
frakciók mutatnak a referenciafehérjékhez hasonlóan magas értékeket, a többi frakció
hidrofóbicitása alacsony. A jó funkcionalitáshoz a felületi aromás és alifás hidrofób
csoportok optimális aránya is szükséges.
A modell rendszerekben meghatározott funkciós tulajdonságok között szignifikáns
összefüggések találhatók (kivéve: S0-ESV, S0-FPI, S0-FSI).
4. Fehérjeadalékolás hatása komplex rendszerben:
A gabonacsíra- és amarant fehérjék adalékolásának van hatása a búzalisztből készült
tészta reológiai tulajdonságaira.
Megállapítottam, hogy ezeket a változásokat a 2g-Mixográf és a mikro-Valorigráf jól
követi.
Az egyes mixerekben kimutatható hatások sok esetben eltérnek az alkalmazott mixer
típusának függvényében.
Az adalékolás hatását, az egyes keverési paraméterekben okozott változást
nagymértékben befolyásolja a búzaliszt típusa, az adalék fajtája és az adalékolás
mennyisége.
A búzacsíra és kukoricacsíra liszt mindkét mixer alkalmazásakor kedvezően
befolyásolta, azaz csökkentette a tésztakialakulási időt. A tészta maximális ellenállását és
így az alapliszt vízfelvételét az albuminok kivételével minden fehérje frakció növelte. A

PhD 2002

- 89 -

Haraszi Réka: Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

tészta ellágyulása csökkent, tehát kedvező irányba változott, az albuminok és az amarant
lúgos izolátum adalékolásának hatására, mindkét mixer esetében.
A nyújthatóságban és a maximális nyújtási ellenállásban bekövetkezett változások,
néhány kivétellel, függetlenek az alkalmazott mixer típusától, ami a nyújtásvizsgálatok
előtti pihentetési szakasz tésztaszerkezetet regeneráló hatásának köszönhető. Az egyes
adalékok által előidézett kedvező irányú változás megítélése teljesen termékfüggő.
5. A modell rendszerű funkciós tulajdonságok és a tészta reológiai paramétereinek
összefüggései:
A fehérjék felületi tulajdonságai és a fehérjeadalékolás hatására a tészta reológiai
paramétereiben bekövetkező változások között számos esetben szignifikáns összefüggés
található.
A tészta nyújthatósági tulajdonságai és a fehérjék felületi tulajdonságai csak két
esetben mutatnak szignifikáns összefüggést. A nyújtási sajátságokban tehát nem játszanak
szerepet a fehérjék felületi tulajdonságai, illetve a vizsgálat során lejátszódó egyéb
molekuláris folyamatok ezeket a hatásokat elfedik.
A gyengébb sikértulajdonságokkal rendelkező liszt esetében többször tapasztaltam
szignifikáns korrelációt a funkciós és keverési tulajdonságok között, mint az erősebb
fehérjevázzal rendelkező lisztek esetében. Az idegen fehérjék felületi tulajdonságai a
lisztminőségtől függően eltérő hatással vannak a tészta reológiai paramétereiben okozott
változásokra.
A gabonacsíra- és amarant fehérjék különböző rendszerekben végzett funkcionális
vizsgálatai azt bizonyítják, hogy ezek a fehérjék alkalmasak ipari célú felhasználásra, mint a
lisztek, ill. egyéb termékek táplálkozástani értékének növekedését elősegítő és a feldolgozási
tulajdonságait kedvezően befolyásoló adalékanyagok. A lehetséges alkalmazási területek
kiválasztása,

illetve

az

adalékolás

hatására

bekövetkező

szerkezeti/funkcionális

tulajdonságbeli változások megértése a dolgozatomban ismertetett eredmények további
értelmezését, illetve a kísérleti munka folytatását igénylik.
Munkám folytatásaként olyan kísérletek elvégzését tervezem, melyek kitérnek a
tészta- és sikérszerkezet adalékolás hatására bekövetkező változásának molekuláris szintű
tanulmányozására és a búzaliszt fehérjék felületi tulajdonságainak vizsgálatára, illetve a
tésztaminőség alakulásában betöltött szerepének tisztázására. A kísérletek matematikaistatisztikai módszerekkel végrehajtott összeállítása elősegíti az átgondolt és következetes
kísérleti munka végrehajtását, ezért a továbbiakban fontosnak tartom alkalmazását.
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