
 
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR 

OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA 

 

 

 

 

 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS 

 

 
BIOAKTÍV ÉLELMISZER-HATÓANYAGOK KINYERÉSE FŰSZER-  

ÉS GYÓGYNÖVÉNYEKBŐL SZUPERKRITIKUS FLUID EXTRAKCIÓ  

ÉS MIKROHULLÁMÚ VÍZGŐZ-DESZTILLÁCIÓ ALKALMAZÁSÁVAL 

 

 
 

Készítette: 

András Csaba Dezső 

okl. vegyészmérnök 

 

 

 

Témavezetők: 

 

 

 

 

Dr. Székely Edit 

egyetemi docens 

 
 
 

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 

2017 

Dr. Simándi Béla 

egyetemi tanár 
 







KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Doktori dolgozatomat néhai témavezetőm, Dr. Simándi Béla emlékének ajánlom, Tőle 

sajátítottam el a kutatási módszerének alapjait, aki a kézirataimat nagy türelemmel és 

szakmaisággal korrekturázta. Mindig nagy megértéssel viseltetett szakmai és emberi 

vonatkozásokban, valamint biztosította számomra a kutatási támogatás megszerzésének 

feltételeit.  

Hálával tartozom Dr. Székely Editnek, aki bízott bennem és vállalta doktori munkám 

további témavezetését. Szakmai segítsége, biztatása és konstruktív bírálatai nagymértékben 

hozzájárultak dolgozatom sikeres elkészítésében. 

Kiemelt köszönet illeti Benkéné Lődy Ilonát, aki nélkül a félüzemi szuperkritikus 

extraktor üzemeltetése áthidalhatatlan nehézégekbe ütközött volna.  

Köszönet Kmecz Ildikó, Vági Erika és Nagy Bence doktoráns-társaimnak a hasznos 

tanácsokért és a baráti légkörért, ami a kutatócsoportot jellemezte. 

Köszönöm a Gedeon Richter Centenáriumi Alapítványnak aki anyagilag támogatta 

munkámat a 2001. évben. 

Köszönetemet fejezem ki továbbá:  

� Dr. Szép Al. Sándor professzornak a kutatásokban nyújtott szakmai és emberi 

támogatásáért, valamint Dr. Volf Irinának a szuperkritikus extraktor használatának 

biztosításáért.  

� Dr. György Éva tanszékvezető asszonynak a emberi és szakmai segítségért, a 

kutatások feltételeinek megteremtéséért,  

� Dr. Salamon Rozáliának, Dr. Albert Csillának és Dr. Örsi Ferencnek a 

kromatográfiás vizsgálatokban nyújtott segítségért. 

� Kibédi Szabó Csaba és Dr. Orbán Csongor társszerzőimnek a molekuláris 

modellezésben, Barabás Imolának a kísérleti munkában nyújtott segítségéért 

� Toró Kinga, Dobri Emőke és Laczkó Izabella kolleganőimnek és Toró Szabolcsnak 

a kézirat szerkesztésében nyújtott segítségükért,  

� Viosz Károlynak a korrektúrájában nyújtott segítségért, 

� Dr. Mátyás Lászlónak a fizikai jelenségek jobb megértésében tett erőfeszítésért, 

� Prof. Dr. Dávid László rektor úr bizalmáért és biztatásaiért. 

 

Munkájukért köszönet illeti minden társszerzőmet, akiket név szerint nem soroltam fel, és 

a Sapientia EMTE Élelmiszertudományi és a Biomérnöki Tanszéken dolgozó kollegámat. 

Hálával tartozom családomnak, akik mindvégig segítettek és támogattak mindenben, 

bízva kutatásaim és munkám sikerében.  







1 
 

Tartalomjegyzék 
 
1. Bevezetés ............................................................................................................ 3 

2. Irodalmi áttekintés .............................................................................................. 6 

2.1. Hatóanyag-kinyerési módszerek ....................................................................................... 6 

2.1.1. Szolvens (oldószeres) extrakció ................................................................................ 9 

2.1.2. Magasnyomású folyadék-extrakció ......................................................................... 11 

2.1.3. Szubkritikus-fluid extrakció .................................................................................... 11 

2.1.4. Mikrohullám-fűtésű extrakció ................................................................................. 12 

2.1.5. Ultrahang alkalmazású extrakció ............................................................................ 14 

2.1.6. Enzimkezeléses extrakció ....................................................................................... 15 

2.1.7. Szuperkritikus-fluid extrakció ................................................................................. 16 

2.1.8. Vízgőz-desztilláció .................................................................................................. 21 

2.2. A vizsgált növények megválasztásának indoklása ......................................................... 24 

3. Célkitűzések ..................................................................................................... 27 

4. Anyag és módszer ............................................................................................ 29 

4.1. Kísérletekben használt alapanyagok ............................................................................... 29 

4.2. Kísérletekben használt szolvensek és standardok .......................................................... 29 

4.3. Anyag-előkészítési módszerek és készülékek ................................................................ 29 

4.4. Kinyerési módszerek és készülékek ............................................................................... 30 

4.5. Kivonat-elemzési módszerek és készülékek/berendezések ............................................ 35 

4.5.1. Az okra kivonat elemzése ....................................................................................... 35 

4.5.2. A fűszerkömény-kivonatok elemzése ..................................................................... 36 

4.5.3. Az édeskömény-kivonatok elemzése ...................................................................... 37 

5. Eredmények és értékelés .................................................................................. 38 

5.1. Okra-mag kivonásának vizsgálati eredményei ............................................................... 38 

5.1.1. A nyersanyag jellemzése ......................................................................................... 38 

5.1.2. A szuperkritikus fluid extrakció kihozatala ............................................................ 39 

5.1.3. A szterolok kinyerésének eredményei ..................................................................... 40 

5.1.4. A különböző oldószerekkel kinyert extraktumok minőségi és mennyiségi 
összehasonlítása .................................................................................................................... 40 

5.1.5. Összefoglalás ........................................................................................................... 42 

5.2. Fűszerkömény extrakciójának eredményei .................................................................... 42 

5.2.1. Szemcseméret-eloszlás ............................................................................................ 42 

5.2.2. A fűszerkömény bioaktív anyagainak frakcionált szuperkritikus extrakciója ........ 43 

5.2.3. Az analitikai vizsgálatok kiértékelése ..................................................................... 44 

5.2.4. A fűszerkömény illó komponenseinek kivonása szuperkritikus extrakcióval és 
vízgőz-desztillációs módszerekkel ........................................................................................ 45 



2 
 

5.2.4.1 Az előkezelés és kinyerés hatása a kihozatalra ................................................ 45 

5.2.4.2 Az előkezelés és kinyerési mód hatása az illóolaj főkomponenseinek 
(karvon/limonén) arányára ................................................................................................ 48 

5.2.5. Összefoglalás ........................................................................................................... 52 

5.3. Édeskömény-eredmények ............................................................................................... 53 

5.3.1. A fűtési teljesítmény meghatározása ....................................................................... 53 

5.3.2. A kivonatok mennyiségi összehasonlítása .............................................................. 54 

5.3.3. A kivonatok minőségi összehasonlítása .................................................................. 55 

5.3.4. A szuperkritikus extrakció műveleti paramétereinek hatása az illóolaj-összetételre 
(var. dulce) ............................................................................................................................ 57 

5.3.5. A kivonás kinetikai modellje ................................................................................... 58 

5.3.6. Összefoglalás ........................................................................................................... 61 

5.4. Szuperkritikus fluid állapotú CO2-poláris modifikátor keverékek Hansen oldékonysági 
paramétereinek meghatározása ................................................................................................. 62 

6. A szuperkritikus állapotú szén-dioxid antimikrobiális mechanizmusának 
molekuláris biológiai modellje ................................................................................ 66 

6.1. Bevezetés ........................................................................................................................ 66 

6.2. A szuperkritikus állapotú CO2 antimikrobiális hatásának alkalmazási lehetőségei ipari 
folyamatokban ........................................................................................................................... 66 

6.3. A modell kifejlesztésének céljai ..................................................................................... 69 

6.4. A szuperkritikus állapotú CO2 ismert mikroba-inaktivációs mechanizmusai és 
molekuláris szintű modellje ...................................................................................................... 69 

6.5. A SCCO2 fehérjeszintézis-gátló mechanizmusa prokarióta mikroorganizmusokban .... 72 

6.6. A modell közvetett bizonyítékai és lehetséges következményei .................................... 75 

6.7. A prokarióta iniciációs faktor (IF2) és az iniciátor valamint gátló molekulák közötti 
kötődés molekuláris modellezése .............................................................................................. 77 

6.8. Javaslatok a hipotézis vizsgálatára alkalmas kísérleti módszerekre ............................... 83 

6.9. A modell gyakorlati és tudományos vonatkozásai ......................................................... 86 

6.10. Összefoglalás .............................................................................................................. 87 

7. Irodalomjegyzék ............................................................................................... 88 

  



3 
 

1. Bevezetés 

 

Az utóbbi évtizedben megnőtt a kereslet a természetes adalékanyagok iránt, ezért az 

élelmiszeripar nagy mennyiségben használ fűszer- és aromanövényeket (aroma, színezék, 

antioxidáns, táplálékkiegészítők stb.), mivel a növények nagy változatosságban tartalmaznak 

eltérő vegyi szerkezetű bioaktív összetevőket. Az élelmiszer-hatóanyagok adalékként történő 

alkalmazhatóságának feltétele sokszor a természetesnél nagyobb koncentráció, ezért az illat-, íz-, 

valamint aromaanyagokat kivonatként (extraktum, desztillátum vagy préseléssel kinyert lé 

alakban) használják. Az ipar megköveteli az alapanyagok állandó minőségét, de közismert, hogy 

a növények hatóanyag-tartalma nagyban függ a talaj összetételétől, valamint a meteorológiai 

körülményektől. A fentiek biztosításához megkerülhetetlen egy elválasztási módszer 

alkalmazása, miáltal a célkomponens kivonható a növényi mátrixból, így koncentrált formában 

előállítható. Továbbá, mivel megszigorodtak az előírások az élelmiszerek minőségére 

vonatkozóan, különösen fontos szempont az élelmiszertermékek szervesoldószer-mentessége. 

Ezt gyakorlatilag csak két (nem mechanikai) elválasztási módszerrel lehet elérni: szuperkritikus 

fluid extrakció (majdnem kizárólag szén-dioxid oldószerrel), illetve vízgőz-desztilláció 

alkalmazásával. Első esetben főként apoláros, illó- és nem illékony komponensek kivonására van 

lehetőség, a másodikban pedig kizárólag illékony (apoláros és alacsony polaritású) összetevők 

vonhatók ki. 

 Élelmiszer-biztonsági szempontból a kivonatok alkalmazása sok előnnyel jár, ezek közül 

legfontosabbak a hatóanyag-koncentráció és az esetleges növényvédőszer-maradványok 

mérhetősége (ezáltal könnyebben biztosítható az azonos minőség), valamint a pontosabb, 

könnyebb adagolhatóság és homogenizálhatóság a termék előállítása során. Fontos előny még a 

kivonatok csíramentessége (a mikroorganizmusok a kinyerési művelet során elpusztulnak). Az 

integrált felhasználás esetén az is szempont, hogy a megmaradt növényi rostok se tartalmazzanak 

káros anyagokat, továbbá fontos az is, hogy a vízaktivitás és a maradék csíraszám is a 

minimálisra csökkenjen. 

 A kivonatok előállításában fontos az alkalmazott kivonási eljárás helyes megválasztása, 

hiszen kívánatos, hogy a hatóanyagok lehetőleg változatlan, természetes formában legyenek 

jelen a kivonatokban, ugyanolyan minőségben, mint a növényben. Továbbá nagy jelentőségű, 

hogy a kivonási eljárás gazdaságos és, nem utolsó sorban, környezetbarát technológia legyen.  

 A Budapesti Műszaki Egyetemen 1999-ben elkezdett kutatásom során növényi 

hatóanyagok szuperkritikus állapotú szén-dioxiddal történő extrakcióját tanulmányoztam. 

Kutatómunkámban élelmiszer-ipari jelentőségű növényekkel dolgoztam (csipkebogyó, 
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fűszerkömény, hibiszkusz), ezt később kibővítettem az illó komponensek mikrohullámú vízgőz-

desztillációjának tanulmányozásával fűszer- és gyógynövényből (cickafark, boróka, 

édeskömény), egy saját fejlesztésű laboratóriumi berendezéssel, amely felépítésben jelentősen 

eltér a kereskedelemben kapható berendezésektől, és alkalmas a kivonási kinetika 

meghatározására. Munkám során fűszerköményből illóolajok és zsíros olajok kivonását és 

elválasztását végeztem el, félüzemi, kétszeparátoros extraktor (Natex) és laboratóriumi méretű 

extraktor segítségével, szuperkritikus fluid állapotú szén-dioxid (CO2) oldószert alkalmazva. 

A szuperkritikus fluid oldószerek legfontosabb előnyei az oldóképesség ,,hangolhatósága” a 

műveleti paraméterekkel (nyomás és hőmérséklet), valamint a magas behatoló képesség, ami a 

nagy diffúziós együttható, az alacsony viszkozitás és a megközelítően nulla felületi feszültség 

következménye. Az CO2 kritikus hőmérséklete (31,1 °C) különösen alkalmassá teszi hőérzékeny 

komponensek kíméletes kivonására, moderált kritikus nyomása (7,38 MPa) pedig biztosítja a 

szuperkritikus fluid állapot viszonylag egyszerű technológiai megvalósíthatóságát. Másik nagy 

előnye, nem gyúlékony és teljesen eltávolítható az extraktumból, mivel légköri nyomáson 

elpárolog, és még abban az esetben is teljesen ártalmatlan, ha nyomokban (kémiai vagy fizikai 

kötésekkel) benne is maradna a kivonatban. Hátránya között tartják számon, hogy üvegházhatású 

gáz, de ez technológiai szempontból nem releváns, mivel az üzemi rendszerekben zárt ciklusban 

működnek, és az esetleges baleseti kibocsájtás elhanyagolható (erőműi kibocsájtásokhoz 

viszonyítva) és csak lokálisan jelenthet pillanatnyi veszélyt. Gazdasági szempontból a második 

legolcsóbb oldószer (a víz után), és nagy mennyiségben élelmiszeripari tisztaságban 

(fermentációs ipari melléktermék) áll rendelkezésre. Összefoglalva, majdnem kielégíti az 

oldószerekkel szemben támasztott összes követelményt. Egyetlen hátránya, hogy csak apoláros 

vagy gyengén poláros komponenseket old, ez egyfelől tekinthető akár előnynek is (szelektivitás), 

másfelől részben segédoldószerek alkalmazásával ez részben kiküszöbölhető. 

Vizsgáltam a műveleti paraméterek (nyomás és hőmérséklet) hatását a kihozatalra és a 

kísérlettervezés módszerével meghatároztam a paraméterek optimális értékét.  

A kinyerési hatásfokokat összehasonlítottam a hagyományos (Soxhlet-extrakció) n-hexán 

oldószerrel végzett kivonás eredményeivel. Az n-hexán alkalmazására azért esett a választás, 

mivel az etanolon kívül ez az oldószer alkalmazható az élelmiszeriparban (növényolaj-gyártás), 

és az alkalmazott nyomás- és hőmérsékleti értékek közelében polaritása hasonló értékű a 

szuperkritikus fluid állapotú szén-dioxidéhoz.  

Fűszerkömény esetében a vizsgálatok kiterjedtek a termesztett és vadkömény illóolaj-

tartalmának és minőségének összehasonlítására, a szárítási módok az illóolaj-tartalomra történő 

befolyásának tanulmányozására, valamint a vízgőz-desztillációs módszerek (előkezeletlen és 

mikrohullámmal előkezelt minták klasszikus, termikus fűtésű vízgőz-desztillációja, valamint 
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mikrohullámos vízgőz-desztillációja) és a szuperkritikus fluid állapotú szén-dioxiddal végzett 

extrakció összehasonlítására. 

Szuperkritikus fluid szén-dioxid rossz oldószere a polárosabb komponenseknek, ami 

nagy hátrányt jelent, mivel sok bioaktív komponensosztály (pl. alkaloidák, polifenolok) nem 

vagy csak nagyon kis mértékben vonható ki, ezekben az esetekben a szén-dioxidos extrakció egy 

többlépéses kivonás egyik fokozataként (pl. zsírtalanítás) alkalmazható. A segédoldószerek 

alkalmazása nagymértékben kiszélesíti a szuperkritikus extrakció alkalmazási területét, mivel a 

poláris modifikátorok megnövelik az addig oldhatatlan komponensek oldhatóságát. A 

modifikátorok csak alacsony koncentrációban alkalmazhatók, mivel nagyobb koncentrációban az 

elegy kritikus hőmérséklete olyan mértékben megemelkedik, hogy az már nem alkalmas 

kíméletes extrakcióra, másfelől szükségessé válik az oldószermaradványok eltávolítása az 

extraktumból. A másik lehetőség, hogy csak nagynyomású extrakciót végzünk, de ekkor nem 

használjuk ki a szuperkritikus oldószerek előnyeit (alacsony viszkozitás és magasabb diffúziós 

tényező). A segédoldószer és koncentrációjának megválasztása sokáig csak kísérletileg volt 

lehetséges, mivel a Hildebrand oldékonysági paraméterrel történő becslések nem váltották be a 

hozzájuk fűzött reményeket. A Hildebrand-koncepció továbbfejlesztéséből származó 

háromkomponensű Hansen-paraméterek már jó becslést adnak a komponensek oldékonyságára, 

szuperkritikus fluid oldószerkeverékekben is. A CO2-poláris modifikátor elegyek Hansen-

paramétereinek kiszámítására egyszerűsített módszert dolgoztam ki, amellyel nagymértékben 

csökkenthető a szükséges előkísérletek száma. 

Irodalmi adatokból és abból a megfigyelésből kiindulva, hogy az extrakciós művelet után 

megmaradó növényi őrlemény (raffinátum), valamint a kivonatok mikrobiológiai 

szennyezettsége elenyésző, fontosnak tartottam a művelet során fellépő antimikrobiális hatások 

mibenlétét megismerni, különösen azért, mivel az enyhe hőmérséklet önmagában nem indokolja 

ezt a jelenséget. Azt tapasztaltam, hogy a szuperkritikus állapotú szén-dioxid antimikrobiális 

hatásmechanizmusa nem teljesen tisztázott. A különböző mikroorganizmusok pusztulásának 

eltérő okokat tulajdonítanak, ezért kidolgoztam egy hipotézist, ami minden baktériumra 

egységesen magyarázhatja a szuperkritikus fluid szén-dioxid antimikrobiális (bakteriosztatikus 

és baktericid) hatását. Eszerint a bakteriális fehérjeszintézis gátlását feltételezi riboszomális 

szinten, a transzláció iniciáció egyik lépésében. 

Minden esetben elvégeztem a kivonatok összetételének minőségi (és egyes esetekben 

mennyiségi) analitikai vizsgálatát, gázkromatográfiás (GC) és folyadékkromatográfiás (HPLC) 

módszereket alkalmazva. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Hatóanyag-kinyerési módszerek 

A szárított, őrölt vagy vizes kivonatú gyógy- és fűszernövények használata régmúlt időkre tekint 

vissza, mondhatni, hogy együtt alakult ki a különböző empirikus gyógymódokkal és 

gasztrotechnikai eljárásokkal, és öröklődött generációkon át. A valódi áttörést az empirikus 

tapasztalatokból a tudományosság felé a minőségi és mennyiségi elemzés fejlődése hozta 

magával, amikor lehetségessé vált a kinyert anyagok elemzése és hatásmechanizmusának 

feltárása. Eleinte kizárólag a víz (hideg vagy meleg) volt a fő szolvens, később a különböző 

ember által használt élelmiszer, köztük a bor, majd a nagyobb alkoholtartalmú párlatok, utána 

pedig a kémia fejlődése magával hozta a sokféle vegyszert, amit a modernebb technikákban 

alkalmaznak.  

 Mint ismert, a növényi hatóanyagok két fő csoportba osztályozhatók, a primer és 

szekunder metabolitok csoportjába [1]. Az első csoport fő képviselői a cukrok, aminosavak, 

zsírsavak és nukleinsavak, a második csoportba tartoznak a poliketonok, izoprenolok, az 

alkaloidok, a fenilpropanoidok, antociánok és flavonoidok [2]. E metabolitok élelmezési és 

gyógyászati alkalmazása sokrétű. Mondhatni, hogy az emberiség kétharmada használja a 

gyógynövényeket a gyógyításban [3], továbbá az utóbbi években a daganatos vagy fertőző 

betegségek ellen alkalmazott gyógyszerek 60-70%-a növényi hatóanyagból indul ki [4]. 

Természetesen nem csak növényi eredetű bioaktív anyagok alkalmaznak, mivel közismert a 

mikrorganizmusok, vagy algák által termelt hatóanyagok [5], vagy a rekonbináns DNS-

technológiával előállított hatóanyagok is [6]. A bioaktív anyagok forrása lehet a sejt, ott, ahol a 

hasznos komponens szintetizálódik (mikroorganizmusok esetében) vagy az élő szervezetek 

valamilyen szövete (algák – növényi vagy állati eredetű alapanyag esetében). Jellemző, hogy az 

alapanyag bioaktív komponens tartalma változó. Lehet magas célkomponens-tartalmú alapanyag 

(pl. a cukor-, zsír-, olajtartalmú nyersanyagok), vagy ellenkezőleg nagyon alacsony 

célkomponens-koncentrációjú sejt vagy szövet. Magas koncentráció esetén a feldolgozandó 

alapanyag mennyisége arányában kicsi lehet, a kis koncentrációban lévő bioaktív anyagoknál 

viszont nagy mennyiségű hordozót kell feldolgozni. Magas feldolgozott mennyiség és a kinyert 

komponens arány esetén is az extrakciós módszerek sok esetben még mindig gazdaságosabbak 

lehetnek a kémiai szintézishez képest. A gazdaságosság nagymértékben függ a kinyerendő 

bioaktív komponenstől, a hordozótól, a kinyerés előtti feldolgozásától, s nem utolsósorban a 

megválasztott szolvens minőségétől és a kinyerési technikától [7]. 

 A hatóanyag kinyerése valójában egy komponens-szétválasztási művelet. A kiinduló 

fázis, a szolvens és az alkalmazott technika függvényében a művelet lehet extrakció vagy 
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desztilláció [8]. A desztillációs műveletek közül a közvetlen komponenskinyerés a vízgőz-

desztillációra szorítkozik, pontosabban három változatának egyikére (hidrodesztilláció, vízgőz-

desztilláció, nedvesvízgőz desztilláció [7]), az extrakciós műveletek közül a hatóanyag-kinyerés 

megvalósítható klasszikus l-l, l-s, és szub- vagy szuperkritikus fluid extrakcióval. Abban az 

esetben, amikor a célkomponens-hordozó egy növényi mátrix, a hatóanyag közvetlen kinyerése 

valójában kizárja az l-l extrakciót, ami megjelenhet a komponensek szétválasztása szintjén. 

 A témában megfogalmazottak szerint a hatóanyag-hordozó növényi mátrix, így a 

kinyerési műveletek, amelyek számításba jöhetnek, a szilárd-fluid extrakció és a vízgőz-

desztilláció csoportjába sorolhatók. Mivel minimum két kiinduló fázis van a rendszerben – a 

növényi mátrix és a szolvens –, a kihozatalt befolyásoló tényezők között fontos szerepe van a két 

fázis közti határfelületnek. Ez lehet a szilárd anyag külső felülete, vagy porózus anyag esetében a 

külső és belső felület egyaránt. A kihozatal nő a határfelület méretével, vagyis a diszperziós fok 

növelésével. A méretcsökkenés magával hordozza a visszatartási hányados növekedését, amit 

egy bizonyos szintig a kinyerési technikával lehet kompenzálni. Általában elmondható, hogy a 

növényi mátrix esetében bármilyen kinyerési technikát alkalmaznánk, a részecskeméret fontos 

befolyásoló tényezője a kinyerési hatásfoknak és a műveleti időnek. Minél kisebb 

szemcseméretű a célkomponenst hordozó mátrix, annál gyorsabb a kinyerés mind az extrakciós 

módszerek, mind a vízgőz-desztilláció esetében. 

 A növényi mátrixból történő hatóanyag-kivonás számos előkészítő műveletet kíván meg. 

Bármelyik alkalmazásnak a fő célja, hogy a hatóanyagot minél jobban megóvjuk az esetleges 

átalakulástól [9]. Az aprításon túlmenően, amelyet a nyers és a száraz növényi mátrix 

feldolgozásánál is alkalmaznak, egész sor előkészítő művelet jöhet számításba: a klasszikus 

szabad téri, a konvektív, a mikrohullámú, a vákuum vagy a fagyasztva szárítás [10]. A zöld vagy 

száraz növények hatóanyagának kinyerésével kapcsolatosan megemlíthető, hogy a zöld mátrix 

gyors feldolgozást igényel (maximum 3 óra a begyűjtéstől számítva), szárított anyaggal már 

lehetséges kísérletterv lefuttatása is [9]. Amíg a szabad felületű levegőn szárítás napokat-heteket 

igényel (a mintától függően), addig a kényszeráramlású szárítás gyorsabban kivitelezhető. Ez 

azonban a mikrohullámú vákuumszárításhoz képest sokkal lassúb, emiatt fertőzésveszélyt 

hordoz és illóanyag-veszteséggel is járhat, viszont kiküszöböli a hatóanyagok elbomlásának 

veszélyét, amit sokszor a mikrohullámoknak tulajdonítanak [11]. Természetes tehát, hogy a 

szárítási módot a célkomponens(ek) tulajdonságainak függvényében kell megválasztani. A hőre, 

fényre érzékeny hatóanyagok esetében kerülni kell a magas hőmérsékletet (a mikrohullámú 

fűtést is beleértve), itt inkább a liofilezést kell alkalmazni [12]. 

 Az aprítási műveletnek is sok változata ismert. A zöld növények esetében a klasszikus 

forgókéses aprítást, a szárított termékek esetében pedig a kalapácsmalommal, bolygógolyós 
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malommal történő őrlést alkalmazzák, hűtött (kriogénikus őrlés) változatban is. Sok esetben az 

őrlést szemcseméret-elemzés és frakcionálás követ, de ez magas nedvesség- vagy olajtartalom 

esetén nem lehetséges, csak az extrakciót követően. Ajánlott, hogy a szemcseméret-hatást – ha 

lehetséges – előkísérletekkel kiküszöböljük. Ha erre nincs lehetőség, akkor kívánatos, hogy a 

részecskeméret 0,5 mm-nél kisebb legyen [9]. A szemcseméret-hatás az enzim-előkezelésben is 

fontos szereppel bír, a nanoméretű mátrixból gyorsabban és nagyobb hatásfokkal lehet a 

célkomponenst kinyerni [13].  

 Az extrakciós kinyerési hatásfokot leginkább a szolvens határozza meg, ezért ennek 

kiválasztása a hatóanyag-kinyerés fontos lépése. A jó szolvensnek néhány alapfeltételt kell 

kielégítenie [8]: 

� mérsékelt forráspont (túl alacsony vagy magas érték egyaránt hátrányos), 

� alacsony gőznyomás a műveleti hőmérsékleten, 

� átlagos sűrűség és alacsony viszkozitás, magas diffuzivitás, 

� a célkomponensre vonatkoztatott jó oldóképesség,  

� legyen könnyen visszanyerhető, ezáltal újrahasznosítható, 

� kémiailag inert legyen (az extraktumra ne hasson károsan), 

� magas hő- és fotostabilitás,  

� ne legyen korrozív, tűz- és robbanásveszélyes, 

� a környezetre és az egészségre ártalmatlan és biológiailag lebontható legyen, 

� párolgáshője és fajhője alacsony legyen, 

� alacsony ár. 

Ezeken tűlmenően nagyon fontos elvárás az, hogy a szolvens steril legyen – ne fertőzhesse be a 

kiinduló anyagot (és a végterméket) –, sőt ha lehet, rendelkezzen fertőtlenítő hatással is, így 

megóvja az extraktumot a melléktermékek keletkezésétől. Élelmiszer-ipari szempontból fontos. 

hogy feleljen meg a GRAS-minősítésnek (Generally Regarded As Safe – általánosan 

biztonságosnak elismert). 

 A szolvens kiválasztása a hatékony kinyerés nagyon sok tapasztalatot és elméleti 

ismeretet feltételező lépése. A kiválasztáskor abból indulunk ki, hogy nincs univerzálisan jó 

szolvens, ami minden elvárásnak megfelelne. Ennek ellenére, ami egy adott szolvenssel nem 

valósítható meg, azt lehetséges szolvens-keverékkel, alternatív extrakciós technikával, illetve 

paraméterváltoztatással kompenzálni [8]. A szolvens kiválasztásakor nagyon fontos ismerni a 

kivonandó célkomponens fizikai és kémiai tulajdonságait, hő- és nyomásstabilitását és az 

esetleges fellépő kölcsönhatásokat. A klasszikus szilárd-folyadék extrakcióban is a 

célkomponenst hordozó méretcsökkentése, a szilárd/fluid arány, az áramoltatási sebesség, a 

hőmérséklet-változtatás fontos paramétereknek számítanak, a modern technikákban más 
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energiahatással is szabályozható a kinyerési folyamat sebessége. Így a mikrohullámú, 

szonikus/ultrahang, elektromos energia hasznosítása mellett programozott nyomásváltoztatással, 

enzimatikus vagy mikrobiális előkezeléssel is megvalósítanak kinyerési folyamatokat. 

 A klasszikus extrakciós módszerek között megtaláljuk a szolvens extrakciós műveleteket 

(kezdve a hideg, a meleg, a forró szolvenst tartalmazó extrakciótól, egész macerátum készítéséig) 

és  a nagynyomású folyadék extrakciót. A modernebb extrakciós műveletek között megemlíthető 

a közel(szub)-kritikus és szuperkritikus fluid extrakció, a mikrohullám fűtésű, ultrahang behatású 

technológia, az enzim előkezelésű, valamint a nyomáscsökkentéses extrakciós módszer. A 

következőkben ezeket ismertetjük. 

2.1.1. Szolvens (oldószeres) extrakció 

A hatóanyagok kinyerésének legősibb változata a szolvens (oldószeres) extrakción alapszik. 

Természetesen az első hozzáférhető oldószer a víz volt, amelyet hidegen (szobahőmérsékleten), 

melegen vagy forrón alkalmaztak [7]. Az extraktumot szűréssel vagy más módon választották el 

a növényi mátrixtól, és azt közvetlenül az extrakciót követően alkalmazták (teák, kávé), vagy 

egy koncentrálási művelet beiktatása után. Sajnos a víz mint oldószer nem alkalmazható minden 

hatóanyag kinyerésére, mivel poláros szerkezete kis hatékonyságot biztosít az apoláros 

célkomponensek kinyerésében. A vizes extrakciót alkalmazzák pl. cukrok kinyerésére, egyszerű 

s-l változatban, vagy enzimes kezelést követően. Az időrendben következő szolvens, amely nem 

sokkal követte a vizet, a bor volt, majd ezt követően az ecet. Ezeket a fogyasztható, nem toxikus 

oldószereket alkalmazták a különböző ízesítésű termékek előállítására (gyógynövény-kivonatos 

ürmös bor, cola kivonat, balzsamecet stb.). Közben a desztillációval előállított párlatok 

megjelenésével gazdagodott a szolvenspaletta, a különböző víztartalmú párlatok képezték a 

legfontosabb szolvenst, melyekkel tinktúrák, ízesített szeszes italok előállítását biztosították. A 

kémia fejlődése magával hozta az egyre tisztább vegyületek megjelenését, amelyek alkalmazásra 

kerültek, mind laboratóriumi szintű extrakcióknál, mind a szükségletek kielégítését megcélzó 

manufaktúráknál és ipari rendszerekben. Jelenleg sok apoláros és poláros szolvens és azok 

keverékei állnak rendelkezésre, amelyek segítségével kivonhatók élelmiszeradalékként vagy 

funkcionális élelmiszerekben alkalmazott anyagok [14]. A 2.1. táblázatból látható, hogy egyes 

szolvensek vízben oldódnak, mások kevésbe. 
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2.1. táblázat. A szolvens extrakcióban alkalmazott közönséges szolvensek 

Szolvens  Forráspont, oC Vízoldékonyság TLV érték, ppm 
Aceton 56 Teljes mértékben 1000 
Ecetsav 116-117 Teljes mértékben 10 

Etilalkohol 78 Teljes mértékben 1000 
Etil-acetát 77 80% 400 
Dietil-éter 34,6 1,2% 400 
Petroléter 30-50 - 500 

Propán-triol 290 - - 
Metanol 64,7 Teljes mértékben 200 

1-propanol 91 Keveredik 400 
2-propanol 82,4 Kissé keveredik 400 

Benzol 80 0,01% 25 
Toluol 110,6 0,06% 100 

n-hexán 69 0,01% – 
2-butanol 79,5 19% 2200 
Kloroform 61 8% 50 

Diklórmetán 39,7 1,3% 2200 
 

Egyesek alacsony veszélyességűek, másokat mára be is tiltottak (például a benzolt rákkeltő 

hatása miatt). Egyeseket a vízzel együtt különböző arányban keverve is alkalmazzák (etanol, 

metanol, acetonitril, aceton, ecetsav, kloroform) [14, 15], ezt a 2.2. táblázat foglalja össze. 
 

2.2. táblázat. Néhány szolvens extrakciós kísérleti eredmény a publikációk alapján 

Alkalmazott 
szolvens 

Mátrix Komponens- 
típus 

Kihozatal Forrás 

n-hexán 
Etanol 
Víz 

Himanthalia 

elongata, 
Sybechocystis sp. 

Illóanyag, 
zsírsavak és 
karotenoidok 

7,59% 
36,91% 
46,43% 

[16] 

Metanol 
Aceton 
Víz 

Etlingera elaitor 

Jack. 
Fenolok, 
tanninok, 
flavonoidok, 
antociánok 

687 mg/100 g 
1431 mg/100 g 
467,8 mg/100g 

[17] 

Etanol-víz elegy 
25/75…75/25 

Oregáno, tárkony, 
vadcsombor 

Fenolok 184,9 mg/100 g oregáno [15] 

Etanol+borkősav 
vagy almasav 
1,25% v/v 

Padlizsánhéj Antociánok 65,79…76,44 mg/100 g [18] 

Aceton-víz elegy 
50/50 

Szőlőmag Fenolok és 
antociánok 

0,74 mg/g száraz anyag [19] 

68%-os etanol 
vizes oldata 

Magnifera pajang Fenolok 12,9 mg sav egyenérték/g 
extraktum 

[20] 

Etanol és víz Caryocar 

brasiliense Camb. 
Karotenoidok, 
polifenolok 

Alkoholos kihozatal 10% 
karotinoidokra és 15% 
polifenolokra 

[21] 
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A vízmentes vagy alacsony víztartalmú szerves oldószereket általában apoláros komponensek 

kinyerésére (zsírok, olajok, fenolok) alkalmazzák [21].  

A szolvens extrakciós módszer legismertebb technikája a szakaszos műveletű Soxhlet-

módszer, laboratóriumi és üzemi szinten alkalmazzák. Előnye, hogy egy keresztáramú, többször 

megismételt kivonást biztosít, ezáltal mindig friss szolvens kerül a mátrixra, magas szinten tartva 

a hajtóerőt. Szűrésre nincs szükség, mivel az elválasztás a leszíváskor megtörténik. A kivonási 

hőmérséklet is szabályozható valamelyest a hűtőfelület és a hűtővízáram segítségével. Ezeknek 

köszönhetően a szolvensszükséglet viszonylag alacsony. Hátrányai közé tartozik a hosszas 

kinyerési idő, melyet a keverés hiánya okoz, és nem utolsósorban a kivont komponensek 

hődegradációjának veszélye, ezért csak hőstabil komponensek kinyerésére ajánlott. Az extrakció 

hatásfokának és sebességének növelésére különböző energiabehatásokat alkalmaznak, mint a 

mikrohullámú, ultrahangos vagy szónikus behatást [22]. Az utóbbi időben került forgalomba egy 

univerzális szolvens extrakciós készülék (USE-Büchi), amely automatikusan elvégzi az 

extrakciót (10 lefolyási ciklus), szűri az extraktumot, sőt a bepárlást is elvégzi, könnyebb 

bemérés céljából [23]. Sorozatmérésekre és hibabeállításra ajánlott módszer. 

2.1.2. Magasnyomású folyadék-extrakció 

A kihozatal hatékonyságának növelése és főként a műveleti idő csökkentése céljából újabb 

módszert fejlesztettek ki, a magasnyomású folyadék extrakciót, ami gyorsított szolvens extrakció 

elnevezéssel is ismert [15, 24]. A hőmérséklet emelésével a szolvens dielektromos állandója 

csökken, így a polaritása is kisebb lesz. A nagy nyomás meggyorsítja az oldószer pórusokba és 

sejtekbe való behatolását, valamint a célkomponens kihozatalát. Ezzel a technikával kisebb 

szolvensmennyiségel nagyobb kihozatalt lehet elérni, mint a klasszikus szolvens extrakcióval. 

Jellemző, hogy ha csak vizet és etilalkoholt használunk, akkor élelmiszer-minőségű extraktumot 

nyerhetünk [25]. A módszer hatékonyságát bizonyítja alacsony koncentrációjú célkomponens 

kimutatására végzett extrakciós eredmények [26] és a fenolok kimutatását szolgáló optimalizált 

extrakciós kísérletek [27]. Megjegyzendő, hogy a nagynyomású folyadék extrakció több 

lépésben is lebonyolítható, a nyomás és a hőmérséklet folytonos változtatásával, például a vizes 

extrakció 50-200 oC hőmérsékleten és 10-150 bar nyomáson történő megvalósítása [7, 28]. 

2.1.3. Szubkritikus-fluid extrakció 

Annak ellenére, hogy éles határvonal nem húzható a nagynyomású és a szubkritikus extrakciós 

műveletek közt, az irodalomban ez utóbbi külön csoportot képvisel. A módszer valóban a 

klasszikus szolvens extrakciót helyettesíti. Létjogosultságát a gyorsabb extrakció, a nagyobb 

kihozatal és a kisebb szolvensszükséglet biztosítja [24]. Mivel a víz dielektromos állandója a 
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szobahőmérsékleten mért 80-ról lecsökkenthető a 250 oC fokon mért 30 értékre, a magas 

hőmérsékletű és nyomású, de szubkritikus víz jól megközelíti a metanol és etanol oldóképességét, 

így a módszer alkalmassá válik az apoláros komponensek kinyerésére egy zöld szolvens 

használattal (szerves szolvenst részben helyettesíthetünk vízzel vagy szén-dioxiddal) [29, 30]. A 

módszerre jellemző, hogy az extrakciót itt is többlépcsős nyomás- és hőmérséklet-változtatással 

lehet elvégezni. Az is bizonyított, hogy a magas hőterhelésű komponensek szerkezeti változáson 

mennek át, ami befolyásolja azok aktivitását [24]. Maillard-reakciók, a karamellizáció, a magas 

hőmérsékletű oxidáció is észlelt mellékfolyamatként jelent meg az extrakció során [24]. Néhány 

eredményt a 2.3. táblázat tartalmaz. 

 
2.3. táblázat. Néhány szubkritikus szolvens extrakciós kísérlet szolvensei 

Alkalmazott 
szubkritikus 

szolvens  

Mátrix Komponens-
típus 

Kihozatal Forrás 

Víz  
250 oC, 400 bar 

Centella asiatica 2α,23-
dihidroxi 
urszolsav 

7,8 mg/g  
Összehasonlítás metanolos, 
etanolos extrakcióval  

[31] 

Víz, 120-200 oC, 40 bar Therminalia 

chebula 

Galluszsav, 
ellaginsav 

Összehasonlítás szolvens és 
meleg vizes extrakcióval 

[32] 

Szén-dioxid,  
25 oC, 70 bar. 

Quiscalis indica 

L. virág 
Illóolaj Nagyobb hozam, mint a 

hideg etanol, de kisebb, mint 
meleg etanol alkalmazásával 

[33] 

CO2-etanol elegy, (14-
20% EtOH),  200-600 
bar,  40-60 oC  

Alma és körte 
présmaradék 

Polifenolok Nyomás és koszolvens hatás 
becslése 

[29] 

CO2-etanol elegy (96%) 
(75/25 molarány), 
250 bar, 50 oC 

Golden delicious 
almahéj 

Polifenolok 800 mg/100 g [34] 

 

2.1.4. Mikrohullám-fűtésű extrakció 

A λ=10-3–1 m hullámhosszú mikrohullám, energiájának jelentős része elnyelődik, amikor 

dipoláros anyagon halad át, a dipólusok rotációs mozgási energiája a viszkozitás miatt 

hőenergiává alakul [9,35]. Az erre a fűtési technikára alapuló extrakciós módszer a klasszikus 

szolvens extrakció és mikrohullámú fűtés kombinációja, melyet a Műegyetem kutatói 

fejlesztettek ki [36]. A fűtés a növényi sejtben történik, a kihozatal is gyorsul, hisz a fűtés 

hatására beálló gőznyomás a sejtfalat hamar megrongálja, így a célkomponens a mátrixból annak 

környezetébe kerül. 

 A szolvensszükséglet kisebb, a kihozatal viszont nagyobb, mint a klasszikus szolvens 

extrakciónál, mivel jobb a behatolóképesség, és a mátrixban visszamaradt hatóanyag is kevesebb 

[37].  
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 A mikrohullámú fűtéses extrakciót sok tényező befolyásolja, ezek a minta minősége 

(nedves vagy száraz), a részecskeméret-eloszlás, a szolvens minősége (jellege és koncentrációja), 

paraméterei (hőmérséklet és nyomás), az alkalmazott frekvencia és teljesítmény, a minta/ 

szolvens arány, és nem utolsósorban a kezelési módszer (felfűtési idő és sebesség) [5,48]. Ezek 

közül a szolvens kiválasztása a legfontosabb. Általában három fizikai tulajdonságot kell 

figyelembe venni: oldhatóság, dielektromos állandó és szórási tényező. Jellemző, hogy a 

módszer egyaránt alkalmas nedves, friss és száraz növényi mátrixra, vizes vagy vízmentes 

környezetben. Az 2.4. táblázat a leggyakrabban alkalmazott tiszta szolvensek dielektromos és 

szóródási tulajdonságát tartalmazza.  
  

2.4. táblázat. Mikrohullámos extrakció leggyakoribb szolvenseinek dielektromos állandói [48] 

Szolvens Dielektromos állandó, ε (-) Szórási tényező, 10-4 tgδ, (-) 
Aceton 20,7  
Acetonitril 37,5  
Etanol 24,3 2500 
n-hexán 1,89  
Metanol 32,6 6400 
2-propanol 19,9 6700 
Víz 78,3 1570 

 

Mikrohullámú műveleteknél a vízhez hasonló szolvens, vagy nagy hullámelnyelési kapacitással 

rendelkező poláros szolvensek jobbak, mint az apolárosak. Ami a szóródási tényező hatását illeti, 

bizonyított dolog, hogy a fenolos komponensek kinyerésében a magasabb szóródási tényezővel 

rendelkező metanol és etanol jobbnak bizonyult, mint a víz [49, 50]. Amennyiben a gyors 

felfűtés a cél, akkor víz helyett nagyobb szórási tényezővel rendelkező szolvens választandó [51]. 

Természetesen jó eredményt lehet elérni, ha a szolvenskeverékkel dolgozunk, melyben az egyik 

nagy szórási tényezővel, a másik nagy dielektromos állandóval rendelkezik. Néhány növényi 

minta mikrohullámos extrakciós körülményeit keverékszolvens alkalmazásával a 2.5. táblázat 

tartalmazza. 
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2.5. táblázat. Mikrohullámú extrakciós kísérletek keverékoldószerekkel 
Alkalmazott 

szolvens 
Mátrix Komponens-

típus 
Kihozatal Forrás 

Ultratiszta víz Uncaria 

simensis  

Katechin, 
kávésav, 
epikatechin 

100 oC, 20 min alatt jobb, 
mint a 60 min reflux 
alatti vizes extrakció 

[38] 

30%-s etanol-víz és 
aceton-víz keveréke, 
3-10 perc, 30-80 oC,  
10% -os  

Salvia 

officinalis L. 
Fenolok 
 

Legjobb eredmény a 
30%-os savmentes 
acetonnal, 80 oC, 10 perc 

[39] 
 

60 ml 70% etanol-víz 
keverék, 4 g minta, 
60 s, 100 W 

Prunus 

amygdalus 
Fenolok Optimalizálás kihozatal 

kísérlettervezéssel 
meghatározva  

[40] 

30%-os etanol-víz 
keverék, 30 s, 855 W 

Földi-
mogyoró héj 

Fenolok Gyógyászati alkalmazás [41] 

Víz, 160 W, 6 perc, 
80 °C és 10 perc 
előmelegítés 

Taraxacum 

officinale 
Fenolok 60%-kal nagyobb 

kihozatal, mint a Soxhlet- 
módszerrel  

[42] 

Víz  
50 oC, 5 perc, 800 W 

Zöldkávé Polifenolok, 
koffein 

Funkcionális 
élelmiszerek előállítására 

[43] 

Aceton 
56 oC, 5 perc, 50 W 

Dunaliella 

tertiolecta, 

Cylindrotheca 

closterium 

Pigmensek, 
klorofil, 
fukoszantin 

Élelmiszeradalék [44] 

Víz, 1/40 (s/l 
fázisarány), 145 oC, 
15 perc, 1600 W 

Panax 

quinquefolius  
20(S,R)-Rh1, 
Rg6, F4, Rk3, 
20(S)-Rg3, 
ginsenozidek 

Gyógyszer hatóanyag 
kinyerés 

[45] 

47% alkohol 60 oC, 
4,6 min 150 W  

Szőlőmag Polifenolok Élelmiszer- és gyógy-
szeripari, 
l/s arány: 45,3:1 

[46] 

50-70% víz-etanol, 
illetve víz-metanol 
elegy 

Prunus 

cerasus  
Antocián és 
fenolok 

Fenol nagyobb a 70%, az 
antioxidáns kapacitás az 
50%-os oldatban 

[47] 

 

2.1.5. Ultrahang alkalmazású extrakció 

Az ultrahang alkalmazása az extrakciós technikákban egyre nagyobb teret nyer, főleg amióta a 

nagyobb kapacitású készülékek megjelentek. Ez is a klasszikus szolvens extrakció hatékonyságát 

hivatott növelni azzal, hogy az ultrahang elősegíti a közeget az áramlásban, és egyszerre javítja a 

szolvenspenetrációt. Továbbá a sejtfalra, és a kapillárisokban gyakorolt nyomáshatást növelve 

gyorsítja a hatóanyag-kivonást. A várható eredmények közé sorolható még a szolvensszükséglet 

csökkentése és kisebb a bomlás lehetősége. Magas besugárzási energiasűrűségnél (f=1 MHz, 
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Ef=5 W/cm2), az ultrahang mikrobuborékokat hoz létre. A hangenergia abszorbciójával 

kavitációs hatás lép fel, a MPa nagyságrendű nyomásváltozás a sejtfalat felszakítja, a 

szolvenspenetráció és a hatóanyag kiszabadulása felgyorsul [52]. Előnyei között még az 

alacsony költségek és a moderált hőmérséklet is szerepel. Ezeknek köszönhető, hogy ipari 

célokra is alkalmazzák, proteinkinyerés, cukrok, olajok és poliszacharidok extrakciója esetén [5].  

2.1.6. Enzimkezeléses extrakció 

Az enzimkezeléses extrakció az utóbbi 40-45 év terméke. Friss szakirodalmi adatok szerint a 

bioaktív anyagok területén ezt az extrakciós módszert az 1970-es évektől alkalmazzák [53]. 

Nagyon sok esetben a kinyerni kívánt hatóanyag a növényi mátrixba mélyen beágyazva, kötött 

állapotban található, így annak kivonása hosszadalmas lehet. Ilyen esetben az egyik ajánlott 

megoldás az enzimekkel történő mátrixbontás (feltárás). Mivel a növényi rostok 

poliszacharidokból (hemicellulóz, cellulóz, pektin) tevődnek össze, bontásukra cellulázt, 

xylanázt, glukonázt és pektinázt alkalmazhatunk [54]. Egy jellemző példa a pektináz 

alkalmazása a likopén kinyerésére. Optimizált körülményeken a 2% pektináz, 5,5 pH értékű, 

 45 oC hőmérsékletű paradicsomhéjat tartalmazó, keverővel (125 rpm fordulatszám) felszerelt 

fermentorban a maximális kihozatalt 120 perc alatt lehet elérni [55]. Az enzimkezeléses 

technikákat extrakciós módszerekkel is kombinálják, a magasabb termelékenység céljából. 

Sokszor az enzimkezelést az extrakció előtti folyamat, így valójában sokan nem is kinyerési 

műveletnek tekintik. Néhány fontos példa a 2.6. táblázatban van feltüntetve. 
 

2. 6. táblázat. Enzimkezeléssel végrehajtott néhány extrakciós folyamat 
Enzim típusa Kísérleti körülmények Mátrix Komponenstípus Forrás 
Celluláz, 
pektináz 

60 oC, 40 perc Rizskorpa Flavonoidok: γ-orizanol, 
fitoszterol, tokol. 

[56, 57] 

Alkaláz, celluláz Kétlépcsős kezelés: 
1: 0,013 μmol/mg/perc, 7,5 
pH, 60 oC, 30 perc 
II: 1,4 egys/mg/perc,  
55 oC, pH=5, 1 óra. 

Rizskorpa α-orizanol, γ -tokoferol [58] 

Celluláz, 
pektináz, 
glükoamiláz 

0,4 mg/ml pektináz,  
18 óra, 30-35 oC,  
pH=3,5-4  

Caianus caian L. Luteolin, apigenin [59] 

Pectinex B3-L 
Vinozym EC és 
G 

1% enzim, 37-40 oC,  
6 óra 

Szőlőhéj 
Cabernet 
Sauvignon,  

Antociánok [60] 

Pektináz 2,5 % (v/w) (257 
poligalakturonáz AU/g minta, 
4 óra 

Dimocarpus 

longan Lour. 
Fenolok, flavonoidok [61] 

Pektináz Nagy nyomás Fekete 
fokhagyma 

S-allil cisztein,  
polifenolok 

[62] 
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2.1.7. Szuperkritikus-fluid extrakció 

A szuperkritikus fluidummal történő extrakció egyre nagyobb szerepet tölt be a hatóanyagok 

kinyerésében. Ma már nem kizárólag laboratóriumi kutatásokban van fontos szerepe 

(természetesanyag-kivonás, illóolaj-kinyerés, növényi és alga metabolitok kinyerése, vegyi 

maradványok kimutatása, stb.), hanem ipari alkalmazása is fontos (élelmiszer-, gyógyszer-, 

vegyipar, kőolajipar, energetika és környezetvédelem) [5, 7, 8, 63]. 

 Elterjedésének kulcsát a tiszta anyagok kritikus pont feletti tulajdonságváltozással 

magyarázhatjuk. Amint a 2.7. táblázatból is látható, amikor a gáz halmazállapotú anyag nyomása 

és hőmérséklete a kritikus pont fölé kerül, tulajdonságai a gáz és cseppfolyós anyag 

tulajdonságai közé kerülnek. Látható, hogy a szuperkritikus fluidum sűrűsége megközelíti a 

folyadéksűrűséget, míg a viszkozitása a gáz halmazállapotú anyagét. Épp ezért a szuperkritikus 

fluidumokat úgy jellemzik, mint azt az anyagot, amelyben a cseppfolyós és gáz fázist nehéz 

megkülönböztetni egymástól, amelyben a fluidum éppolyan jó oldószer, mint a cseppfolyós 

anyag [63]. 

 
2.7. táblázat. Gáz, cseppfolyós és szuperkritikus állapotú anyagok fizikai tulajdonságai 

Anyag állapota Sűrűség  
kg.m-3 

Diffúziós tényező 
m2/s 

Viszkozitás 
Pa.s 

Gáz,  
p=1 atm, T=294 K 

1 10-5 10-5 

Cseppfolyós 
p=1 atm, T=298-303 K 

1000 10-9 10-3 

Szuperkritikus 
p=pC, T=TC 

300-800 10-7-10-9 10-5-10-4 

 

 Az alacsony viszkozitásnak és magas sűrűségnek köszönhetően a szuperkritikus 

fluidumok kedvezőbb transzporttulajdonsággal rendelkeznek, mint a cseppfolyós anyagok, 

továbbá a felületi feszültség is nagyon alacsony (közel nulla), ezért könnyen diffundálnak a 

szilárd anyag pórusaiban, s így gyorsabban érik el a magas kihozatalt. A szuperkritikus 

fluidumok fontos tulajdonsága a könnyen módosítható sűrűség, változtatva a nyomást és/vagy a 

hőmérsékletet, ezáltal változtathatóvá válik a fluidum oldóképessége. Például ha 42 oC 

hőmérsékleten és 150 bar nyomáson  a szén-dioxid sűrűsége 766 kg/m3, ugyanazon 

hőmérsékleten, de 400 bar nyomáson már 950 kg/m3, és 1075 baron eléri az 1267 kg/m3. 

Elemezve a 2.8. táblázatban feltüntetett szuperkritikus extrakcióban alkalmazott szolvenseket, 

látható, hogy miért a legkedveltebb a szén-dioxid: normál körülményeken gáz halmazállapotú, 

viszonylag olcsó és a szuperkritikus állapot alacsony energiabefektetéssel érhető el.  
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2.8. táblázat. Szuperkritikus extrakcióban alkalmazott néhány szolvens tulajdonsága [63] 

Szolvens Kritikus 
hőmérséklet, Tcr 

(oC) 

Kritikus 
nyomás, pcr 

(atm) 

Kritikus 
sűrűség, ρ 

(kg/m3) 

Hildebrand- 
paraméter, δ, 
(cal-0,5 .cm-1,5) 

Aceton 235,1 46,4 278  
Etén 10,1 50,5 214 5,8 
Etán 32,2 48,2 206,2 5,8 
Etanol 240,9 60,6 276  
Metanol 239,4 79,9 272 8,9 
Szén-dioxid 30,9 73,7 470 7,5 
Kén-hexafluorid 45,8 37,7 730 5,5 
n-propán 96,7 42,5 221 5,2 
Víz 101,1 217,6 322 13,5 
 

 Ipari rendszerekben, ahol nagymennyiségű szolvensre van szükség, a szolvens-

recirkuláció is jó megoldás lehet. Laboratóriumi körülményekben, kisebb extrakciós autoklávok 

esetében a recirkulációt nem alkalmazzák a berendezés nagy energiaigénye és magas ára miatt. 

Egy már klasszikusnak számító, kétszeparátoros szuperkritikus extraktorberendezés főbb alkotói 

a szén-dioxid palack, a nagy nyomást biztosító dugattyús szivattyú, a szabályozott hőmérsékletű 

extraktor, a hőszabályzott lecsapoló szelep, a leválasztóedény (2.1. ábra) [63]. A kinyerendő 

anyaghordozó függvényében változnak a készülékek. Oszlopot alkalmazunk a cseppfolyós 

anyagoknál, és extrakciós edényt (autoklávot) – keverővel vagy anélkül – a szilárdaknál. Utóbbi 

esetben a szakaszos üzem a meghatározó, csak ipari rendszereknél alkalmazott a szilárd fázis 

szekvenciális ellenáramú mozgatása nagynyomású zsilipelő rendszerrel.  

 

2.1 ábra. Kétszeparátoros szuperkritikus extrakciós készülék [63]: 
1 – szén-dioxid palack, 1’ – segédoldószer-tároló, 2 – szivattyú, 3 – extraktor, 4-5 – szeparátorok,  

6 – szelepek, 7 – manométer, 8 – előmelegítő hőcserélő, 9 – extraktumgyűjtő. 



18 
 

 A szuperkritikus fluid állapotú (SCF) oldószerek, köztük a szén-dioxid, alkalmazási 

területe egyre jobban kiszélesedett, mivel egyre nagyobb igény van az ipari zöld technológiákra 

(ezeknek alacsony az energiaigénye, alternatíve visszanyerhető szolvenst alkalmaznak, 

biztonságos és jó minőségű, oldószermentes extraktumot állítanak elő), a zöld analitikai 

eljárásokra (extrakció, kromatográfia), valamint tervezett szilárdrészecske-formázási eljárásokra. 

Környezetkímélő tulajdonságai mellett a szuperkritikus szén-dioxid (SCCO2) alkalmazásának 

legnagyobb előnye az oldószer hangolhatósága, ami az oldóképesség műveleti paraméterekkel 

(nyomás és hőmérséklet) történő változtatását jelenti – ezáltal az extrakció szelektivitása is 

megváltozik. Ez közvetlen módon a sűrűséggel, vagy közvetve, más sűrűségfüggő fizikai 

tulajdonsággal (pl. relatív permittivitás) áll korrelációban.  

 Az SCCO2 apoláros oldószer, ezért nem alkalmas poláros komponensek feloldására, ilyen 

esetekben poláris módosítók (segédoldószerek) alkalmazása javasolt. Keverékoldószerek esetén 

a poláris módosító koncentrációja egy új paraméter, amivel a kívánt oldóképesség beállítható. A 

szuperkritikus segédoldószerek alkalmazása növényi anyagok esetén bioaktív komponensek 

kíméletes kivonását teszi lehetővé [64]. Fontos a keverékoldószer kritikus tulajdonságainak 

ismerete, mert csak a kritikushoz közeli állapotban maradnak meg az intenzív anyagátadáshoz 

szükséges tulajdonságok (alacsony viszkozitás, nagy diffúziós tényező). Lényeges továbbá, hogy 

a koszolvens is könnyen távozzon az extraktum leválasztásakor. Ezért a gyakorlatban 

alkalmazható segédoldószer mennyisége 2-20 mól% tartományba van korlátozva. Ez abból a 

szempontból is lényeges, mert ennél magasabb koszolvenskoncentrációnál a kritikus pont 

drasztikusan megváltozik és a szuperkritikus körülmények már nem lennének alkalmasak a 

célanyag kíméletes kivonására. Extrakció esetén a segédoldószer legtöbbször az etanol, 

kromatográfiában a poláris módosítók sokkal változatosabbak lehetnek.  

 Az oldóképesség számszerű jellemzésére a térfogati kohéziós energia négyzetgyökét 

alkalmazzák, ez a Hildebrand-paraméter (δ), de ez sok esetben nem jellemzi megfelelően az 

oldóképességet. A Hansen-paraméterek (δdiszperziós, δpoláros, ill. δH-híd) árnyaltabban jellemzik az 

oldott anyag és az oldószer közötti fizikai interakciókat. Ezek a részparaméterek sűrűségfüggőek, 

vagyis a nyomás és hőmérséklet változtatásával (különösen szuperkritikus tartományban) 

értékük megváltozik.   

 Az oldékonysági elmélet nagyon jónak bizonyult szilárd-folyadék extrakció esetén is 

[65], amikor a növényi hatóanyagokat vízzel, etanollal, illetve ezek keverékével oldották ki. Az 

oldóképességet terjesztették ki szuperkritikus folyadékokra is [66]. Ez a kiterjesztés azért 

jelentős, mert a szuperkritikus állapotban levő fluidum-keverékek is hangolható oldószerek, 

vagyis a műveleti paraméterek (nyomás, hőmérséklet) változtatásával nagyon sok fizikai 
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tulajdonságuk folytonosan változik (sűrűség, viszkozitás, diffúziós tényező) és ami még 

extrakció szempontjából fontos, az oldóképességük is változik. Ennek a változásnak a leírására a 

Giddings-egyenlet megfelelő, amely a szuperkritikus állapotra is kiterjeszti a Hildebrand-

összefüggést [67]. 

A teljes kohéziós energia a három kölcsönhatási energia (ED diszperziós energia, EP 

poláris kölcsönhatási energia, és EH a hidrogén híd kötésből származó energia) összegéből 

adódik:  

E=ED+EP+EH   (2.1) 

Ennek megfelelően a fenti egyenletet osztva a moláris térfogattal [68], és jelölve: 

δ
2=E/Vm    (2.2) 

megkapjuk a megfelelő oldékonysági paraméterek négyzetét, tehát: 

δ
2 = δD

2+ δP
2 + δH

2   (2.3) 

ahol: δD - a diszperziós, δP - a poláros és δH - a hidrogén híd komponensek. 

A különböző összefüggések azt mutatják, hogy az extrakció szempontjából az oldószer sűrűsége 

a legfontosabb [65, 69, 70]. Mivel a CO2 poláros és hidrogén híd komponense viszonylag 

alacsony értékű, az oldóképességének növelése segédoldószer alkalmazásával lehetséges.  

A szuperkritikus CO2 esetén a Hansen-paraméterek értékei a sűrűség ismeretében kiszámíthatóak 

[71]. Mivel az etanol GRAS oldószernek minősül, ezért a leggyakrabban alkalmazott 

segédoldószer. A hozzáadható etanol mennyiségét két faktor is korlátozza. Egyrészt a növekvő 

etanolkoncentráció hatására történő kritikus pont vándorlása magasabb kritikus hőmérsékletek 

irányába [72], másrészt az a tény, hogy nagymennyiségű alkohol alkalmazása esetén az 

extraktumból a maradék alkohol nem lenne leválasztható a szuperkritikus oldószer nyomásának 

csökkentésével, ezáltal elveszne a szuperkritikus extrakció egyik fontos előnye.  

Az alkoholkoncentrációval együtt növekvő kritikus hőmérséklet két problémát vet fel. Az egyik, 

hogy ha a szuperkritikus extrakció tartományában akarunk maradni, akkor lehetséges, hogy 

olyan magasabb hőmérsékleten kellene végezni az extrakciót, ami már károsítaná a kivonandó 

bioaktív komponenseket, vagy csak nagynyomású extrakciót tudnánk végbevinni, amikor nem 

használjuk ki a szuperkritikus oldószerek előnyeit (alacsony viszkozitás és magasabb diffúziós 

tényező). 

 Ezen túlmenően meg kell jegyezni, hogy az élelmiszer-ipari alkalmazáskor nemcsak az 

extraktum minősége lehet a cél, hanem a raffinátum minősége is, mind az összetevők szintjén, 

mind a visszamaradt szolvenset tekintve. Ekkor egy élelmiszer-biztonsági kérdés is felmerül, 

éspedig az, hogy az alacsony hőmérsékleten megvalósított szuperkritikus szén-dioxid extrakció 

raffinátumának (a maradék növényi mátrix) mekkora a mikrobiális terhelése, és 

továbbhasználható-e melléktermékként csíra és/vagy spóramentesítést célzó feldolgozás nélkül. 
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Néhány szuperkritikus oldószer-alkalmazást csoportosít a 2.9. táblázat. Látható, hogy az 

élelmiszer-ipari alkalmazásokban a hatóanyag-kivonásra a szuperkritikus fluid szén-dioxid 

mellett koszolvensként etanolt is alkalmaznak. A hőmérsékletek nem lépik túl a 80 oC-ot, míg a 

nyomás értékei is gazdaságos intervallumban mozognak.  
 

2.9. táblázat. Szuperkritikus extrakció alkalmazásai bioaktív anyagok kinyerésére 

Extrakciós körülmények Mátrix Komponens Alkalmazás Ir. 
Szuperkritikus CO2,  
40-80 oC, 200-300 bar 

Paradicsom Likopén élelmiszer-színezék [73] 

Szuperkritikus CO2,  
40-60 oC, 100-500 bar 

Synecoccus sp. 
mikroalga 

Karotenoidok, 
klorofill 

élelmiszer-színezék 
(üdítő, fagylalt) 

[74] 

Szuperkritikus CO2,  
50 oC, 350 bar,  
10…20 ml/perc 

Nanochloropsis 

oculata 

Karotenoidok, 
zsírok 

élelmiszer-adalék, 
funkcionális 
élelmiszer 

[75] 

Szuperkritikus CO2,  
40…60 oC, 100-500 bar, 3 h, 
3 mmol/perc, 5% etanol 

Dunaliella salina, 

Synecoccus sp. 
 

Karotenoidok élelmiszer-adalék, 
funkcionális 
élelmiszer 

[76] 

Szuperkritikus CO2, 32-55 oC, 
250-400 bar, 15-30 l/h 
1,5 ml/g etanol, 1,5-3 h 

Chorella 

pirenoidosa 

Antioxidáns dietetikus 
preparátumok 

[77] 

Szuperkritikus CO2, 38-58 oC, 
116-180 bar, ρCO2=660 kg/m3

 

Koriandermag Antioxidánsok élelmiszer-adalék [78] 

Szuperkritikus CO2, 40-80 oC, 
200, 400, 600 bar, 25 g/perc, 
150 perc 

Hibiscus 

cannabinus mag 

Étolaj funkcionális 
élelmiszer 

[79] 

Szub- és szuperkritikus CO2, 
23-40 oC, 90-100 bar 

Köménymag Illóolaj vízgőz-desztillációs 
összehasonlítás 

[80] 

Szuperkritikus CO2, 40 oC, 
250 bar 

Wedelia 

calendulosa 

Laktonok a Soxhlet-eljárásénál 
jobb szelektivitás  

[81] 

 

A szuperkritikus fluid extrakciónál is a hatóanyag-kinyerés a megfelelően behangolt szolvensen 

túlmenően sok más tényezőtől is függ. Elsősorban kiemelt fontossággal kell kezelni a minta-

előkészítési műveleteket, beleértve a szárítási, méretcsökkentési és minta-előkezelési 

(ultraszonikálás, mikrohullámú kezelés, enzimkezelés, kontrollált gyors nyomáshatás, magas 

frekvenciájú elektromos kezelés, stb.) műveleteket. Ami a szárítást illeti, fontos ismerni a 

megfelelő módszert is: napon/árnyékban történő szabad téri, konvekciós, fagyasztva szárítás 

vagy mikrohullám-fűtésú vákuumszárítás. A különböző kísérletek azt mutatják, hogy a 

fagyasztva szárítás jobb hatóanyag-megőrző, mint a többi szárítási módszer [82], ellenben a 

mikrohullámmal elősegített szárítás nagyobb kihozatalt biztosít [83]. A részecskeméretet illetően 

ismert, hogy a méretcsökkenés a fajlagos felület növelésével jár, ami felgyorsítja az extrakciós 

műveletet. Fontos azonban tudni, hogy a méretcsökkenés egy bizonyos érték alatt negatívan 

befolyásolja az extrakciót, mivel a belső diffúzió ellenállását növeli és a töltetágy hidraulikus 

ellenállása is nagyon megnövekedhet. Emiatt ajánlott az optimális szemcseméret becslése, amit 

csak előkísérletekkel lehet megállapítani [84, 85]. Elég sok információ arra mutat, hogy 
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mindhárom – a mikrohullámú [86], az enzimes [87], valamint az ultrahangos [88] – előkezelés 

kihozatalnövekedéshez vezet, ezért újabban az előkezelt mátrixokból extrahálnak ki 

szuperkritikus fluidummal, mi több, az extrakciót pl. ultrahangos módszerrel csatolják [88]. A 

műveleti paraméterek (hőmérséklet, nyomás, szilárd/fluidum arány) meghatározása a 

laboratóriumi kísérletek feladata. Itt nagyon sokszor a kísérlettervezést és optimalizálást 

alkalmazzák [89]. Ahhoz, hogy a költségbecslés megfelelő pontosságú legyen, a félüzemi és 

üzemi szintre való méretnöveléskor is szükség van kísérletekre [90]. Amikor az oldékonyság a 

meghatározó tényező, akkor fontos ismerni az s/fl arányt, amennyiben pedig a diffuzió a 

meghatározó, akkor ismerni kell a fluidum áramát és a töltetmennyiséget. Ha mindkét tényező 

közel azonosan fontos, akkor javasolt mindkét paraméter állandó értéken tartása [91]. 

Bármennyire is figyelembe vesszük a geometriai analógiákat, nem biztos, hogy ugyanolyan 

eredményt kapunk a méretnövelés után [91]. Ezért javasolt, hogy a paraméterek beállításánál 

mindig vegyük figyelembe a méretnövelés mértékét [92].  

Az aromák és színezékek kivonása fűszerekből további lényeges alkalmazások [93, 94]. 

Kereskedelmi szempontból jelentős üzemek Európában, Észak-Amerikában és Ázsia fejlett 

régióiban találhatók [95]. A szuperkritikus fluid extrakció területén jelenleg is nagyon sok ipari 

léptékű alkalmazás áll fejlesztés alatt, melynek célja a gyógynövények hatóanyagai, 

táplálékkiegészítők, antioxidánsok, valamint természetes színezékek kíméletes és 

környezetkímélő kinyerése [96-99]. Mára már bebizonyosodott, hogy optimálisan tervezett és 

üzemeltetett nagy termelőkapacitású szuperkritikus fluid szén-dioxid oldószert alkalmazó 

berendezések sok esetben a hagyományos, oldószeres extrakcióval összemérhető költségekkel 

jobb minőségű terméket környezetbarát módon képesek előállítani [100]. Megemlíthető, hogy a 

szuperkritikus fluid extrakció az utóbbi 20 évben egyre nagyobb teret hódít mind a nagytömegű 

gyártásban (olaj, alkaloidák, terpének stb.), mind az egyedi célkomponensek kinyerésében (α-

humulén, xantohumol, α-tokofol stb.). Az alkalmazott szolvensek egyre inkább szelektívek és 

környezetbarátok [101-103], még a klasszikusnak ismert szénhidrátok terén is [104]. Az 

akadémiai szférában megvalósított kutatások új kapukat nyithatnak a szuperkritikus extrakció 

alkalmazásban a zöld technológiák elterjedéséhez [103].   

2.1.8. Vízgőz-desztilláció 

A vízgőz-desztilláció a legrégebben alkalmazott hatóanyag-kinyerési műveletek egyike, 

elterjedése egyszerűségében és hatékonyságában rejlik. A kismennyiségű illékony anyagot 

hordozó mátrix vízzel, vízgőzzel, vagy telített vízgőzzel való kezelése egy háromfázisú (két 

folyadék és egy gőz) és egy két- vagy többkomponensű rendszert hoz létre, amelyben az 

illóanyag és a víz nem vegyülő folyadékfázist alkot [8]. Ennek a rendszernek a szabadsági foka 1, 
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a fázisszabály szerint (L=C+n-F=2+2-3=1), vagyis ha a nyomás adott, akkor a rendszer 

meghatározott, mivel a rendszer nyomása a tiszta komponensek gőznyomásának az összege: 

� = ��í�� + ��	�   (2.4) 

Tehát a telített gőz parciális nyomása csak a hőmérséklettől függ, és egyenlő a tiszta 

komponensek gőznyomásának összegével (CK-célkomponens). Addig, amíg mindkét 

komponens jelen van az elegyben, a gázfázis összetétele állandó. A gőzök kondenzációjával 

heteroazeotróp elegy jön létre, melyben a két nem elegyedő fázis (és egyben komponens) aránya: 

    (2.5) 

Ennek ismeretében a rendszer nyomásától függően becsülhető a gőzszükséglet:  

 (2.6) 

Mivel a távozó vízgőz levegőt is tartalmaz, a gőzszükséglet nagyobb, a kapott eredményt 0,75-

0,80 telítettségi tényezővel szokás osztani [8]. 

A vízgőz-desztillációs készülékben az illóanyag elpárolog, a vízgőzzel hígul (ez biztosítja a 

hajtóerőt kis koncentrációkon is), a gőzök kondenzálódnak, és a kialakult két fázis a 

sűrűségkülönbség hatására szétválik. Értelemszerűen a készülékek tartalmaznak egy 

vízgőzforrást, egy hűtőkondenzátort és egy szeparátort. A gőzfejlesztés módjától és helyétől 

függően hidrodesztillálásról (a vízgőz forralással távozik a víz-mátrix keverékéből), valóságos 

vízgőz desztillációról (a külső vízgőzforrás biztosítja a nedves vízgőzt, ami áthalad a mátrix-

tölteten) és víz/vízgőz desztillációról beszélünk. Összehasonlítva a három desztillációs módszer 

hatását a kihozatalra, a folyamat sebességére, az oxigénezett vegyületek veszteségére, és az 

esetlegesen fellépő hidrolízisre, megállapítható, hogy a vízgőz-desztilláció a leghatékonyabb a 

kihozatal és a hidrolízis hiányának szempontjából, a hidrodesztilláció (bár nagyobb 

hidrolízisveszéllyel és kisebb kihozatallal jár) a leggyorsabb [105]. Mindegyik módszer 

megvalósítható túlnyomáson, atmoszférikus nyomáson vagy vákuumon [106]. Ami a 

berendezések méretét illeti, ismertek laboratóriumi, félüzemi és nagyüzemi készülékek. A 

kihozatal, a termelékenység, a gazdaságosság növelésére (a megfelelő anyag-előkészítési 

módszereken kívül) az ultrahangot, a mikrohullámú elő- vagy in situ kezelést, a gyors 

nyomásváltozásos, valamint az enzimes előkezeléseket alkalmazhatják [7, 107].   

Elemezve a növényi mátrixból történő különböző hatóanyag-kinyerési módszereket, az 

tapasztalható, hogy nagyon változatos szempontok kerülhetnek előtérbe, mint a maximális 

kihozatal, minimális költség, minimális roncsolódás, termelékenység és nem utolsósorban az 

energiahatékonyság, valamint a káros környezeti hatások minimalizálása. Az utóbbi húsz évben 

0

0

CK

Víz

CK

Víz

p

p

n

n
=









−=

−
== 1000

0

CK

CK

CK

CK
CK

CK

Víz
CKVíz

p

p
n

p

pp
n

p

p
nn



23 
 

kialakuló irányzat a hatóanyag kinyerése terén is az ún. zöld extrakciós technológiák térhódítása. 

A megfogalmazott elvárások (energiahatékonyság, alternatív zöld szolvens alkalmazás, 

biztonságos minőségi termék előállítása) a folyamatok optimalizálásával, új módszerek és 

berendezések bevezetésével, és új alternatív szolvensek alkalmazásával teljesíthetők. Chemat 

megfogalmazott hat fontos elvet, amit követve a zöld extrakciós technológiák terén elérhető a 

minőségi változás [103]: 

� a növényi mátrix kiterjesztése és a fenntartható növényforrás megteremtése, 

� a szerves oldószerek háttérbe szorítása víz és más agroalternatív szolvens 

alkalmazásával, 

� energiacsökkentett módszerek bevezetése innovatív technológiák alkalmazásával, 

� a melléktermékek értékesítése az élelmiszerláncban, 

� a műveletek számának csökkentése, hatóanyag-biztonságos automatizált folyamatok 

alkalmazása, 

� zöld besorolású, szennyezettségmentes, biológiailag lebomló extraktumok előnyben 

részesítése. 

A fenti elvek figyelembevételével az extrakciós módszerek zöld technológia csoportjába – a 

lényerésen / mechanikai extrakción (ME) túlmenőn – a következők sorolhatók: mikrohullámú 

extrakció (MAE), szuperkritikus fluid extrakció (SFE), ultrahanggal segített extrakció (UAE), 

magasnyomású gőzzel megvalósított nyomáscsökkentéses extrakció (DIC – Détente Instantanée 

Contrôlée). E módszerek néhány előnyét és hátrányát tartalmazza a 2.10. táblázat.  

 
2.10. táblázat: A zöld extrakciós módszerek előnyei és hátrányai [89] 

Módszer  Előnyök Hátrányok 
ME Hő és szolvens nélküli, nagyipari 

alkalmazások 
Kevés gyakorlati alkalmazás 
(olajpréselés, lényerés stb.), alacsony 
kinyerés, nem szelektív 

MAE Gyors, alacsony szolvensszükséglet, 
alacsony pluszköltség 

Nem szelektív, nagy hőterhelés és 
nyomás, kevés mátrixra alkalmas 

UAE Gyors, alacsony szolvensszükséglet, relatív 
alacsony pluszköltség 

Nem szelektív 

SFE Gyors kivonás, szolvenstől mentes vagy 
alacsony szolvensszükséglet, nincs 
szolvensmaradvány a termékben, a 
hőérzékeny komponenst nem roncsolja, 
beállítható az oldóképesség, szelektív 
extrakció, alacsony működtetési költség, az 
élelmiszeriparban is hasznosítható 
raffinátum 

Magas befektetési költség, magas 
képzettségű munkaerő, a szolvens 
behangolására a műveleti paraméterek 
optimalizálásának szükségessége 

DIC Gyors kinyerés, magas hatásfok Költséges, energiaigényes 
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Ahogy megfigyelhető, a legtöbb előnnyel és kevés hátránnyal a szuperkritikus fluid extrakció 

rendelkezik. A modern élelmiszeripar területén, ahol a funkcionális élelmiszerek felé tolódik a 

hangsúly, reprodukálható hatóanyag-kinyerés valósítható meg. A művelet szelektív, a termék és 

a raffinátum száraz (alacsony vízaktivitás) és teljesen oldószermentes marad a folyamat végén. A 

művelet élelmiszer-biztonsági szempontból teljesen kielégítő, mi több, a szuperkritikus állapotú 

szén-dioxid antimikrobiális hatású. Ahogy Chemat is megfogalmazza [108], a szuperkritikus 

szén-dioxid nemcsak szolvens szerepet tölthet be a hatóanyag-kinyerésben, hanem egyúttal a 

tartósításban is nagy szerepet játszik. A tartósítás szempontjából ismert mechanizmusok nem 

tudnak kielégítően általános magyarázattal szolgálni a baktericidhatásra, ezért célul tűztem ki, 

hogy a szén-dioxid mikróbaölő hatására, a molekuláris biológiai alapú hatásmechanizmusra 

keresek magyarázatot. 

Ugyancsak tapasztalható, hogy a szolvens és célkomponens tulajdonság összehangolására 

alkalmazott Hansen-paraméteres módszer szuperkritikus fluidum elegyek esetén nehézkesen 

nyújt gyors és megbízható magyarázatot. Ennek kiküszöbölésére megcéloztam egy új 

megközelítést, amellyel gyorsan becsülhető a legmegfelelőbb oldószerkeverék-összetétel. 

Fontos megemlíteni, hogy az alkalmazott technológiákban mindinkább egyszerre több módszer 

csatolt vagy összehangolt, maximálisan kiaknázva mindegyik előnyeit. A szakirodalmi adatokból 

megfigyelhető, hogy a kinyerést követő elválasztás területén is egyre inovatívabb módszereket 

alkalmaznak, a különböző kromatográfiás technikákon túl a még élesebb elválasztást biztosító 

membránszeparációs technikáig.  

 Felvetődik egy sokszor megfogalmazott kérdés, hogy melyik kivonási technikát 

legelőnyösebb alkalmazni egy adott mátrixban lévő hatóanyag kinyerésére. Erre nem is olyan 

egyszerű a felelet, mivel többváltozós rendszerről van szó, és az ismeretek hiánya rossz útra 

vezethet. Ennek kiküszöbölését szolgálja a laboratóriumi kutatás mint ismeretforrás. 

2.2. A vizsgált növények megválasztásának indoklása 

Ebben az alfejezetben bemutatom a vizsgált növények rövid növénytani besorolását,  élelmiszer-

ipari fontosságát, legfontosabb bioaktív összetevőit. Fontos szempont volt, hogy olajos és 

zsírban oldódó, valamint illó komponenseket tartalmazzanak, amelyek hozzájárultak ahhoz, 

hogy vizsgálataim céljául válasszam.  

Az okra (Hibiscus esculentus L.), a mályvafélék (Malvaceae) képviselője, Afrika több területén, 

a mediterrán régiókban, továbbá az Egyesült Államok gyapotövezetében megtalálható és ismert 

konyhakerti növény. A növény különböző részei változatos felhasználásúak, így a virág és a friss, 

zöld részek (hajtások) különleges salátákban, a termés zöldségételekhez, a magolaj pedig 

táplálkozási és ipari célokra egyaránt alkalmazható [109]. Az okra magolaj összetétele (g.kg-1): 
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255-297 linolsav, 415-419 olajsav és 288-297 telített zsírsavak. A maradék, olajtalanított 

magliszt tápértéke és összetétele hasonló a takarmányozásban jelenleg is alkalmazott 

lisztféleségekéhez [110, 111]. Ismert az okramag kávépótlóként való alkalmazása is. 

Összehasonlító tanulmány készült 22 különböző genomú évelő és fás fajok, valamint hibridek 

magolajának összetételéről [112], a polifenol-összetételről [113], a zsírsav-összetétel variánsok 

közötti [114], valamint különböző földrajzi területeken termesztett növények zsír- és aminosav-

összetételére vonatkozóan [115]. 

Az édeskömény (Foeniculum vulgare subsp. capillaceum var. vulgare [Mill.]) a közönséges 

(keserű) édeskömény és F. vulgare subsp. capillaceum var. dulce (Mill.) [Thell.] beltartalmi 

anyagai közül az illóolaj a legjelentősebb, mely a legnagyobb mennyiségben az ikerkaszat 

termésekben halmozódik fel. A Ph. Hg. VII. [116] a közönséges édeskömény esetében 

legkevesebb 60% anetoltartalmat és 15% fenkontartalmat jelöl meg, a fűszer édesköménynél 

legalább 80% anetoltartalmat ír elő. 

A fűszerkömény (Carum carvi L.) az ernyősvirágzatúak (Umbelliferae) családjába tartozó, 

közkedvelt fűszernövény, amelyet a magjáért termesztenek. A termesztett kömény magjának 

illóolaj-tartalma 2-3%, illetve 3-7% között változik, annak függvényében, hogy egy- vagy 

kétéves a növény [16,17]. Az érett magvak szaga és íze erősen aromás. A drog minőségét az 

MSZ 11641-1972 szabvány írja elő. Az érett termésből lepárolt illóolaj (Aetheroleum carvi) 

szintén szerepel a Ph. Hg. VII [116] szerint és az MSZ 29265-1981 szabvány előírásában.  

A kömény illóolaja átlátszó folyadék, színtelen vagy sárgás színű, kellemes illatú és fűszeres ízű, 

sűrűsége 0,907-0,915 g/cm3. Alapvető alkotói: S-(+)-karvon (50-60%), R-(+)-limonén (max. 

50%), dihidrokarveol, karveol, β-pinén, szabinén és más terpének.  

A karvon/limonén arány a növény érettségétől és a tárolás körülményeitől függően 3:2 vagy 3:1. 

A két vegyület alkotja az illóolaj több mint 95%-át. A magérés folyamán az illóolaj összetétele 

folyamatosan változik: a termés fejlődésének elején a limonén gyors felhalmozódása a jellemző, 

míg később a karvon felhalmozódása kerül előtérbe. Az illóolaj-tartalom 3-4 héttel a virágzás 

kezdete után éri el a maximális értéket, a mag szárazanyag-tartalmának 9-11%-át, majd csökken, 

míg beáll egy állandó szintre 5-6%-nál. Ez több héttel a mag érése előtt következik be. A termés 

még 20% fehérjét, 10-20% zsíros olajat, 20% szénhidrátot, flavonoidokat, cserzőanyagokat is 

tartalmaz. Zsíros olajának fő komponensei a petrozelinsav és az olajsav [117]. 

A kömény vadon termő változata is ismert fűszernövény, élelmiszer-ipari aroma- és 

gyógyszeripari alapanyag [118-121]. Illóolaj-hatóanyagainak hatásai miatt több kontinensen a 

népi gyógyászat kedvelt növénye [118, 122], antiszeptikus (például Escherichia coli és 

Staphylococcus aureus ellen) [124, 125], emésztésserkentő [123] és görcsoldó [118], gombaölő 

[126], asztmaellenes [127] hatással bír.  
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A köményextraktum fő komponensei alkalmazhatók a környezetkímélő növény védelemben és 

terméktárolásban is. Rovarriasztó hatása is bizonyított, az illóolaj a talajban lévő és a raktári 

rovarkártevők ellen is alkalmazható. A teljes illóolaj a Rhizobium radiobacter (régebbi nevén 

Agrobacterium tumefaciens) okozta gyökérgolyva-növekedés [128], az S-karvon pedig 

burgonyacsírázás [129-131] gátlására alkalmas. A vadkömény illóolaj-tartalma 6,5-7,5 sőt, 

9 cm3/(100 g szárazanyag) körüli értékű [118, 132]. 

A termesztett kömény illóolaj-tartalmát és az összetevők arányát a talaj jellege és megmunkálása, 

az éves csapadék és tápanyagpótlás mennyisége, a nemesítés, az érési, betakarítási, szárítási és 

kinyerési technológiák [133, 134] határozzák meg, a vadkömény illóolaj-hozamát az élőhely, a 

betakarítás időszaka, a szárítási technológia és természetesen a kinyerési módszer [118] 

befolyásolja. Itt is a legfontosabb minőségi jellemző az érés során változó karvon/limonén arány 

[135, 136].  

A köménymag illó- és zsírosolaj-tartalma is jelentős, ezért kihasználtuk ennek a technológiának 

a frakcionálásban rejlő lehetőségeit: egy műveletben megoldható az extrakció [137] és az 

illóolaj-komponensek dúsítása az egyik frakcióban  
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3. Célkitűzések 

 
Élelmiszeripari alkalmazhatósági minősítésű alapanyagot használva, ezt az extraktumra is meg 

kell őrizni, ezért oldószerként a FDA (Food and Drug Administration, USA) által engedélyezett 

GRAS (Generally Recognized As Safe) minősítésű élelmiszeriparban használható oldószert 

céloztam meg. A szervesoldószer-mentességet gyakorlatilag csak néhány elválasztási módszerrel 

lehet elérni: hideg préseléssel, szuperkritikus fluid extrakció és vízgőz-desztilláció klasszikus és 

modernebb (mikrohullámú vagy ultrahangos) változataval. A szuperkritikus fluid extrakció 

főként apoláros, illó- és nem illékony komponensek kivonására nyújt lehetőséget, a vízgőz-

desztillációval pedig kizárólag illékony (apoláros és alacsony polaritású) összetevők nyerhetők 

ki. 

A növényi mátrixból történő hatóanyag kinyerést az új elvárások szerint terveztük, 

kihasználva a Budapesti Műszaki Egyetemen 1999-ben elkezdett kutatásaim során összegyűjtött 

információkat, kibővítve újabb, ugyancsak a zöld extrakciós módszerek csoportjába tartozó 

eljárások kifejlesztésével, tanulmányozásával. A kutatómunkában élelmiszeripari jelentőségű 

növények – okra, édeskömény, fűszerkömény – hatóanyagkivonását céloztuk meg szuperkritikus 

fluid szén-dioxid extrakciós, valamint mikrohullámú vízgőz-desztilláció módszert alkalmazva. 

Ez utóbbi esetben egy saját fejlesztésű laboratóriumi berendezéssel dolgoztunk, amely 

felépítésben jelentősen eltér a kereskedelemben kapható berendezésektől, és alkalmas a kivonási 

kinetika meghatározására is.  

A szuperkritikus fluid extrakció esetében a cél az adott szemcseméretű minta kivonása 

műveleti paramétereinek (nyomás és hőmérséklet) hatását vizsgálni a kihozatalra, melyben a 

kísérlettervezés módszerét alkalmaztuk a paraméterek optimális értékének becslésére. A 

szuperkritikus fluid állapotú szén-dioxiddal kivont okramag olaj kihozatalát és zsírsav-

összetételét, valamint a nagy jelentőségű minor komponensek (szterolok, tokoferolok) 

kihozatalát kivántuk összehasonlítani a hagyományos, laboratóriumi Soxhlet-berendezéssel,  

n-hexán oldószerrel kinyert olaj mennyiségével és minőségével.  

A másik célkitűzés a saját fejlesztésű mikrohullámos vízgőz-desztilláció és szuperkritikus 

fluid extrakció összehasonlítása mind hatékonyság, mind kihozatal szempontjából. A vizsgált 

kísérleti növény az édeskömény volt, amelyre azért esett a választás, mivel nagy mennyiségben 

termesztett magas illóolaj-tartalmú növény, illóolajának komponensei jól ismertek és ezért 

kiválóan alkalmas műveleteket összehasonlító vizsgálatok elvégzéséhez. 

A harmadik tanulmányozott növényi mátrix a fűszerkömény (termesztett- és vadkömény) 

volt. Az illóolaj-tartalom és minőség összehasonlítására, célunk volt feltérképezni a szárítási 
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módozat, az őrlési idő, a termőhely, a kinyerési módszer befolyását (előkezeletlen és 

mikrohullámmal előkezelt minták klasszikus, termikus fűtésű valamint mikrohullámú vízgőz-

desztillációja, és a szuperkritikus fluid állapotú szén-dioxiddal végzett extrakció) a kihozatalra és 

a kinyert illóolaj két fő összetevőjének arányára. 

Mivel a kivonási művelet technológiai szempontból fontos jellemzője a kivonás időbeli 

lefolyása, vagyis kinetikája, ezért kinetikai méréseket is végeztünk, a leggyorsabbnak bizonyuló 

vízgőz-desztillációs módszerrel, kinetikai modell felállítását célozva meg.   

A szuperkritikus fluid extrakció megismerése során két újabb fontos probléma merült fel, 

mely két további célkitűzéshez vezetett. A CO2 alig oldja a polárosabb komponenseket, ezért a 

segédoldószeres extrakció területén felmerült a keverék oldószerek oldóképességének 

előrejelezhetősége. Újabb cél lett tehát egy új számítási módszer kidolgozása, amivel jól 

becsülhetők a szuperkritikus oldószerelegyek oldóképessége. Ezt a Hansen paraméterek nyomás- 

és hőmérséklet-függésének egyszerűsített számítási módja kidolgozásában láttam. 

A másik kiemelt cél a szuperkritikus fluid CO2 antimikrobiális hatásának egy, a jelenlegi 

mechanizmusoknál átfogóbb, általánosabb, molekuláris biológiai alapokon nyugvó 

magyarázatára tett kísérlet, mivel az irodalom tanulmányozása során nyilvánvalóvá vált, hogy ez 

a probléma nem teljesen tisztázott. Sok esetben a magyarázat csak arra a (tulajdonképpen helyes, 

de nem elég részletes) szintre korlátozódott, hogy a citoplazmán belül létrejött savas kémhatás 

egyes enzimek működését gátolja. Ez vezetett arra, hogy jobban megismerve a baktériumsejtek 

működését, egy megalapozott és bizonyítható hipotézist dolgozzak ki, amely részletesen 

magyarázhatja a kísérletileg bizonyított antimikrobiális hatásokat. Ezáltal hatékonyabbá 

válhatnak a szuperkritikus fluidumokkal történő pasztőrözési technológiák, jobban 

megismerhetjük ezek lehetőségei, határait, valamint biztonságosságát. 
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4. Anyag és módszer 

4.1. Kísérletekben használt alapanyagok 

A laboratóriumi kísérleteket háromféle növény termésével végeztük, éspedig okra (Hibiscus 

esculentus L.), fűszerkömény (Carum carvi L.) és édeskömény (Foeniculum vulgare subsp. 

capillaceum var. vulgare (Mill.) és F. vulgare subsp. capillaceum var. dulce (Mill.)).  

Az okramagot (Hibiscus esculentus L.) az Atena Blissaride Co. (Thessaloniki) cégtől vásároltuk. 

A fűszerkömény több forrásból származott, a termesztett változatát a BIO-DROG-BERTA Kft. 

(Kalocsa) szállította 7,26% nedvességtartalmon, a vadkömény az saját gyűjtésből származott.  

A vadkömény mintákat Csíkszereda vidékéről gyűjtöttük 2012 és 2014 között. A begyűjtési 

helyek Csíkmadaras, Hargitafürdő, Zsögöd és Nagytusnád. A szárastól begyűjtött növényt 

először osztályoztuk, különválasztva a zöld és az érett hajtásokat, majd szárítottuk, leszemeltük, 

szitálással és szélfúvással tisztítottuk. Az így nyert szemeket légszáraz helyen (maximum 40% 

relatív páratartalom) tároltuk a minták elemzéséig. 

A közönséges édeskömény a Sapientia-EMTE Csíkszeredai karához tartozó „Kájoni János 

Gyógy- és Fűszernövénykertből“ származott (mediterrán származásából adódóan melegkedvelő 

évelő fajok, azonban téli takarás mellett 2-3 évig termesztésben lehet tartani a Csíki 

medencében), a fűszer édeskömény a magyarországi kereskedelemből származott.  

4.2. Kísérletekben használt szolvensek és standardok 

A vízgőz-desztillációs kísérletekben minden esetben desztillált vizet alkalmaztunk, a Soxhlet 

extrakciós kísérleteknél 96% (v/v) etanolt vagy reagens minőségű n-hexánt, a szuperkritikus 

extrakciós kísérletekben pedig 99,5% illetve 99,9% szén-dioxid tartalmú, Linde cég által 

forgalmazott cseppfolyós szén-dioxidot használtuk. 

A GC vivőgázként alkalmazott nagytisztaságú hélium a Messer-Griesheim Hungary Ltd. 

(Budapest) cégtől került beszerzésre. Az RM5 zsírsavkeverék és a β-szitoszterol standardokat a 

Supelco (Bellafonte) cégtől, míg az α- és γ-tokoferol standardokat az Aldrich (Steinheim) cégtől 

vásároltuk. A nagytisztaságú száraz hidrogén vivőgázt gázgenerátorból nyertük ki. 

 

4.3. Anyag-előkészítési módszerek és készülékek 

Az extrakciós technikáknak megfelelő anyag-előkészítő módszerek a kísérleti anyag minőségétől 

függtek. A száraz, minimum egyensúlyi nedvességgel rendelkező minták esetében az előkészítés 

az őrlést és szemcseelemezést feltételezte, a nagy nedvességű mintáknál a szárítás, a szemelés és 

a szélfúvatás is megelőzte az őrlés műveletét. Az okra őrlését kalapácsmalommal végeztük, a 
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kömény esetében a lehűtött száraz magokat Retsch Grindomix GM 200 [138] laboratóriumi 

homogenizátorral aprítottuk szobahőmérsékleten, változó őrlési idővel.  

A szemcseméret-eloszlást klasszikus szitálással végeztük. A méréshez szabványos szitasort 

alkalmaztuk: 0,2; 0,4; 0,63; 0,8; 1,4; 2,0 mm lyukátmérővel. A mechanikusan rázott szitálás 

időtartalma 30 perc volt, a méréseket kéttizedes pontosságú technikai mérleggel végeztük. Az 

őrlemények szemcseméret eloszlásának jellemzésére a Rosin-Rammler-Sperling-Bennett (RRSB) 

eloszlást alkalmaztuk, mely paramétereinek meghatározására Statistica for Windows 5.0 

programot használtunk. Megjegyzendő, hogy a zsíros szemcsék összetapadásának 

kiküszöbölésére szemcseelemzést az extrakciót követően végeztük, a száraz raffinátum/maradék 

alkalmazásával. 

4.4. Kinyerési módszerek és készülékek  

A hatóanyag kinyerésére a következő módszereket alkalmaztuk: 
� A Pharmacopoeia Hungarica VII [116] kiadásában leirt laboratóriumi klasszikus Soxhlet-

extrakciós módszer n-hexán és etanol 

oldószer alkalmazásával. A magőrleményt 

a laboratóriumi Soxhlet-extraktor (4.1. 

ábra) papírhüvelyébe helyeztük. A 500 cm3 

térfogatú csiszolatos gömblombikba  

250 cm3 n-hexánt vagy etanolt (96%) 

öntöttünk, majd refluxáltattuk, amíg a 

lefolyó oldószer újra színtelen nem lett. Az 

extrakció befejezése után az oldószert 

rotációs desztillálón (Heidolph) vákuum-

desztillációval eltávolítottuk. A nyert olaj 

mennyiségét a szárított drog 100 

grammjára vonatkoztatva %-ban fejeztük 

ki. 

  
 

 
4.1. ábra. Laboratóriumi Soxhlet 

készülék. 
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� Hidrodesztillációs módszer (HD): a Gyógyszerkönyvi leírásnak [139] megfelelő 

laboratóriumi berendezést alkalmaztuk (2. ábra), ami egy 500…2000 cm3 mintalombik, 

1,5 cm3 gyűjtőtérfogatú, 0,01 cm3 beosztású Clevenger-gyűjtővel ellátott, 125…900 W 

teljesítményű, elektromosan fűtött, vízgőz desztillációs készülék, ahol minden próba 

előírt mennyiségű darált szuszpendált őrletet (10 g szárított, őrölt vagy őröletlen 200 cm3 

desztillált vízhez viszonyítva) tartalmazott. A desztillált illóolaj a Clevenger-gyűjtő 

mérőcsövének felső bővülő részében gyűlt össze, elválva a vizes fázistól. Az illóolaj 

térfogatát a mérőcsőben leolvastuk. A drog illóolajtartalmát a 105 °C-on szárított drog 

100 grammjára vonatkoztatva, milliliterben fejeztük ki. A kinetikai méréseket is 

ugyanabban a készülékben végeztük 30 percig, P=125 W fűtésteljesítménnyel. 

 
 

4.2. ábra. A hidrodesztillációs berendezés: 
1- gömblombik, 2- gőzcső,  

3- gőzkondenzátor, 4- térfogatmérő 
kapilláris, 5- leeresztő csap,  
6- elektromos fűtőfészek. 

4.3. ábra. A vízgőz-desztillációs 
berendezés: 1- gőzfejlesztő lombik,  
2- növényi mintával töltött oszlop,  
3- csatlakozó, 4- gőzkondenzátor,  

5- térfogatmérő kapilláris, 6- leeresztő 
csap, 7- elektromos fűtőfészek. 

 
� Vízgőz-desztillációs módszer (VD): elektromosan fűtött fészekbe helyezett 250 cm3 

térfogatú üveglombikban előállított nedves gőzt vezetünk át, 10 g őrleményt tartalmazó 

üvegoszlopban elhelyezett tölteten (4.3. ábra). Az oszlopot elhagyó gőz a kilépő ágra 

csatlakoztatott hőcserélőben lekondenzál és a kondenzátumot Clevenger-gyűjtőben 

fogtam fel. 

� Mikrohullámú hidrodesztillációt (MHD) az 4.4. ábrán bemutatott, saját fejlesztésű 

mikrohullámú készülékben [138-142] végeztem. A saját tervezésű és megépített kísérleti 

berendezés egy Regal típusú konyhai mikrohullámú készülékből, egy Heidolph Laborota 

4000 rotációs bepárlóból, Clevenger-desztilláló készülékből áll. A szabályozható 

fordulatszámú lombik használata lehetővé teszi az inhomogén mikrohullámú térben az 
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egyenletesebb mintafűtést, hisz biztosítva van a megfelelő keverés, vagy anyagmozgás. A 

90 fordulat/perc fordulatszám alkalmazása megfelelő a mintának a lombik falára való 

egyenletes, vékony rétegű feltapadásához, amely így a lombikkal együtt forog a 

mikrohullámú térben. A víz intenzív mozgása a lombikban hozzájárul a homogén fűtés 

megvalósításához. 

 
 

4.4. ábra. A mikrohullám fűtésű vízgőz-desztillációs berendezés [138]: 
1- mikrohullámú készülék, 2- lombik, 3- rotációs bepárló, 4- tartóállvány,  

5- hűtővel ellátott Clevenger feltét, 6-mérőcső, 7- biztonsági szelep/csiszolatos dugó. 
 

Az 500 cm3 térfogatú lombikban 200 cm3 desztillált vízben szuszpendált 10 g tömegű őrölt 

mintát desztilláltuk állandó illóolajszint beálltáig, a Clevenger-gyűjtőt alkalmazva az 

elválasztásra és a mennyiségi meghatározásra. Az átalakított mikrohullámú készülék nem 

szabályozható teljesítményű (névleges teljesítmény 900 W), ezért módszert kerestünk a 

mikrohullám teljesítményének szabályozására. A mintára jutó teljesítmény változtatására a 

mikrohullámú térbe adott hőmérsékletű vízmennyiséget helyeztem [141]. A hőmérsékletprofil 

vizsgálatához különböző mennyiségű vizet mértem be, mind a Berzelius-pohárba (szabályzó víz), 

mind a lombikba. Ezt követően, beindítva a mikrohullámú készüléket, 20 másodpercenként 

mértem a hőmérséklet-változást a két térrészben, egészen a forrpont eléréséig. Minden mérés 

esetén a szabályzó víz mennyiségét 200 cm3-re korlátoztam, ugyanis nagyobb vízmennyiség 

esetén a desztilláció jelentősen lelassulna. A fűtési teljesítmény számításához szükséges forralási 

időket egy kísérlettervnek megfelelően mértem ki, változtatva a munkatérben lévő, valamint a 

szabályzó víz mennyiségét.  
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� A mikrohullám-fűtésű vízgőz-desztillációs eljárás során a megszárított és őrölt 

édeskömény mintát (20 g) az 500 cm3 térfogatú gömblombikba adagoltuk, majd 

hozzátöltöttünk 200 cm3 desztillált vizet. A feltöltött lombikot a forgatókészülékhez 

rögzítettük. A mikrohullámú készüléket a maximális teljesítményre (900 W), valamint 

15-60 perc fűtési időre állítottuk. A szétvált illóolajat a kinyerési művelet végén a vizes 

fázistól külön engedtük le, majd centrifugálás és a levált víz eltávolítása után +4°C-on, az 

analízisig hűtőszekrényben tároltuk.  

� Mikrohullámú előkezelés (HDME): A mikrohullámos előkezelést ugyanabban a 

készülékben és azonos módon végeztem, mint az MHD-t, azzal a különbséggel, hogy a 

Clevenger-feltét helyett visszafolyós kondenzátort alkalmaztam. 

� A szuperkritikus szén-dioxidos extrakciót egy kisebb méretű laboratóriumi és egy 

nagyobb méretű félüzemi készülékben végeztem. Az SFT 100 (Supercritical Fluid 

Technology, Inc., Newark, USA) típusú laboratóriumi készülék (4.5. ábra) élelmiszer-

ipari tisztaságú (99,99%) szén-dioxiddal működik (Linde, Románia), ahol a 10 cm3 

hasznos térfogatú nemesacél cső-extraktorban, 40 °C hőmérsékleten és 100 atm feletti 

nyomásértéken, szuperkritikus szén-dioxiddal, szakaszos üzemben végeztem az őrölt 

minták hatóanyag-kivonását. A mintavételt a 42 °C hőmérsékletre felfűtött izotermikus 

szelep nyitásával végeztem, a kondenzált illóolajat mintagyűjtőbe fogtam fel, bizonyos 

időközönként lefúvatva az extraktor tartalmát (a lefúvatási idő hossza 1 perc volt).  

 

4.5. ábra. A laboratóriumi szuperkritikus extrakor berendezés vázlata [138]: 
1- merülőcsőves szén-dioxid palack, 2- vezérlőegység, 3 - Peltier-hűtő,  

4 - szivattyú- és fűtésvezérlő egység, 5 -nagynyomású szivattyú, 6- hűtőventillátor,  
7 - cső-extraktor, 8- izoterm lefúvató szelep, 9- mintagyűjtő fiola, 10 -hőszabályzott fűtőtér,  

11- fűtőellenállás. 
 
A dinamikus/átfolyásos kísérleteket egy SFT-20 (Supercritical Fluid Technologies) 

laboratóriumi berendezéssel végeztem Ez tartalmaz egy szén-dioxid palackot, egy Peltier-elvű, 

hűtött fejjel ellátott szivattyút, majd egy nyomás- és hőszabályozott extraktorcsövet. A 

hőmérsékletszabályozást (±1°C pontossággal) 20-100°C tartományban a hőszabályzó-blokk 

segítségével állítottam be, míg a nyomásszabályozást (0,1 MPa pontossággal) 6-10 MPa 
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tartományban egy nyomásszabályzó (Able-Jasco Backpressure Regulator) biztosította.  

A rozsdamentes acélból készült, két végén 16 µm pórusátmérőjű szitával ellátott extraktorcső 

belső térfogata 1,5 cm3l volt, amely tartalmazta a bemért 460 mg tömegű mintát. A folyamat 

során a hőmérsékletet egy kiválasztott ponton, 50 °C-ra állítottuk be, míg a CO2 térfogatáramát  

2 cm3/perc értékre. A kísérlet során alkalmazott nyomás 10 MPa volt, ezen a nyomáson a CO2 

sűrűsége 380-420 kg.m-3. Így beállítva a rendszer biztosította (az egyébként nehézkesen 

beállítható) állandó nyomást és állandó térfogatáramot. A dinamikus/átfolyásos méréseken kívül 

elvégeztünk egy kísérletsort, ahol fokozatosan csökkentettük a nyomást és hőmérsékletet, 

egészen a kritikus paraméterek alatti intervallumban [141]. 

A félüzemi, NATEX (Ternitz, Austria) típusú, készüléket [143], melynek kapacitása 5 l hasznos 

térfogat két üzemmódban müködtettem. Az első változatban egyetlen szeparátort alkalmaztam, a 

másikban a frakcionálás megvalósítására pedig kettőt. Mindkét esetben az extraktor tartályába 

2…2,2 kg őrleményt töltöttem, majd a feltöltést követően az extraktortestet összeszereltük. A 

növényi nyersanyaggal megtöltött tartályt rácsavartuk az extraktor zárókupakjának menetére, és 

ezt a szerelvényt hidraulikus emelő segítségével beemeltük az extraktortestbe. Ezután a zárást és 

tömítést biztosító nagynyomású fedélrögzítő bilincs zártuk, behelyezve a biztonsági csapszeget. 

Azután a billenő állványon (csappal lefele állásban) rögzítettük a reduktorszelep nélküli szén-

dioxid palackot (így biztosítva folyékony állapotú CO2 kinyerést). Azután gyors mozdulattal 

rövid időre megnyitottuk, majd visszazártuk a palack csapját, hogy ellenőrizzük, hogy nincs-e a 

szelep befagyva vagy eltömődve. Ez követően a nagynyomású csatlakozócsővel 

rácsatlakoztattuk a berendezés tápcsatlakozójára. A termosztát szabályozóját 10 °C 

hőmérsékletre állítottuk be. Ennek az a szerepe, hogy a nagynyomású szivattyúba lépés előtt ne 

tudjon folyadék halmazállapotból gáznemű állapotba átkerülni. Ekkor leellenőriztük és 

beállítottuk a berendezés szelepállásait, ezután a vezérlőtáblán beállítottuk az extrakciós és 

szeparációs paramétereket. Ezt követően beállítottuk az extraktorban a legfontosabb műveleti 

paramétereket: a nyomást (p = 150-450 bar tartományban), a hőmérsékletet (t = 40-60 °C), 

valamint a nagynyomású szivattyú fajlagos tömegáramát (megközelítőleg 6 kg CO2 h-1.kg-1 

növényi nyersanyag). Csak egy szeparátoredény alkalmazásakor a szeparátor paraméterekeit p = 

4 MPa és t = 20-25 °C értékre állítottam. A szeparátorból adott időközönként (kb. 1h) az 

extraktumot eltávolítottuk és a palackcseréket hozzávetőlegesen 4 óránként végeztük a 

tömegáramtól függően. A szén-dioxid tömegáramát RFT 9729 (Micro Motion Europe, 

Veendaal) U-csöves, Coriolis-típusú tömegáram-mérővel mértük. Az extrakciós idő 240-800 

perc volt, az extrakciós körülményektől függően. A leállás pillanatát úgy választottam, hogy 

követtem az extraktum mennyiségének időbeli változását, és amikor 1 óra alatt a növekedés 1 g 

extraktum/kg növényi nyersanyag érték alá esett, leállítottam a berendezést. Az extraktum 
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frakcionálását a félüzemi extraktor szakaszos működésével oldottuk meg, amikor a maximum 50 

MPa nyomáson és 120 °C-on üzemeltethető 5 liter térfogatú saválló acélból készült extraktorhoz, 

két szeparátoredényt csatlakoztattunk. Mivel a minta (fűszerkömény esetében) jelentős 

mennyiségű (15-20%) zsíros olajat tartalmaz, a kinyerésre a lehetséges legnagyobb nyomást kell 

alkalmazni. Az extrakciós paramétereket minden kísérletnél azonos értékre (45 MPa, 50 °C) 

állítottam be. A minta fő alkotói különböző paramétereken oldódnak a szuperkritikus szén-

dioxidban (az illóolaj 10 MPa nyomáson, a zsíros olaj csak 20 MPa nyomás felett oldódik jól), 

ez lehetővé teszi a frakcionálásukat. A nyomást a két szeparátorban lépcsőzetesen csökkentve az 

első szeparátorban kiválnak a kevésbé oldható komponensek (zsíros olaj), míg az illó anyagok 

továbbra is oldatban maradnak. A második szeparátor hőmérsékletén és nyomásán az oldószer 

nem képes a kivont anyagokat oldatban tartani, így ezek kiválnak, és a már gáz halmazállapotú 

oldószer maradék nélkül eltávozik [144].  

Az elválasztás optimális körülményeinek meghatározására kísérleti tervet készítettünk, az 

első szeparátor paramétereit (nyomás, hőmérséklet) változtatva a terv szerint. A kísérletterv 

alapján az első szeparátor nyomásának és hőmérsékletének hatását vizsgáltam egy háromszintes, 

kétfaktoros kísérleti terv segítségével. A mérés szórásának megállapítására a középpontban 

három ismétlést végeztünk. Az elválasztás mennyiségi jellemzésére a kihozatalt (az extrakt 

mennyisége 100 g szárazanyagra vonatkoztatva) fejeztük ki. 

 

4.5. Kivonat-elemzési módszerek és készülékek/berendezések 

Mivel a három családhoz tartozó növényi minták más-más összetevőket tartalmaznak, ezért a 

minőségi és mennyiségi elemzésük különböző. A kromatográfiás módszereket és az alkalmazott 

készülékeket az alábbiak tartalmazzák. 

4.5.1. Az okra kivonat elemzése 

A össz-zsírsvatartalom gázkromatográfiás meghatározása  

A zsírsav-összetétel meghatározására Varian Star 3400 CX gázkromatográf (Palo Alto) állt 

rendelkezésre, OmegaWax 320 oszloppal (25 m × 0,25 mm ID, 0,25 µm filmvastagság), illetve 

lángionizáció detektorral (FID). Vivőgáz: nagytisztaságú helium (5 ml.min-1 térfogatáram). Az 

injektor hőmérséklete 270 °C. Hőmérséklet-gradiens következő programmal: 100 °C (5 perc), 

10 °C min-1 220 °C-ig, 220 °C-on 3 percig hőntartás [145].  

Egy pontosan bemért (100-200 mg közötti) mennyiségű olajat tartalmazó fiolába 3 mg dietil-

étert és 0,2 mg tetra-metil-ammónium hidroxidot (200 g.l-1 metanolos oldat) adagoltam, majd a 

lezárt fiolát két percig rázókészülékkel rázattam, ezután addig vártam, amíg tartalma két fázisra 
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vált szét. Három csepp bróm-timolkék indikátor hozzáadása után olyan mennyiségű metanolos 

sósav-oldatot (0,6 M) adagoltam cseppenként, míg a kék szín fokozatosan sárgába csapott át 

[146]. Ahhoz, hogy a rendszer ismét egyfázisúvá váljon, 0,5 cm3 metanol hozzáadására volt 

szükség. A továbbiakban az így nyert oldatból 50 µl mintát injektáltam  

A β-szitoszterol vékonyréteg-kromatográfiás (TLC) meghatározása  

A standard oldat 200 mg β-szitoszterol 100 mg dietil-éterben történő feloldásával készült, a 

mintákat 100 mg extraktum 10 cm3 triklórmetánban oldottuk fel. A vékony réteg kromatográfiát 

(TLC) Poligram SIL-G típusú műanyag-hordozós kromatográfiás lemezen (Macherey-Nagel, 

Duren) végeztük. Futtató oldószerként  n-hexán-dietil éter elegyét alkalmaztunk (1:1,V/V). A 

gyors azonosításhoz a szterol-foltokat jód-gőzös előhívással tettük intenzívebbé. A mennyiségi 

elemzéshez kénsavas (0,6 M, metanolban) előhivást alkalmaztunk, a foltintenzitását Cromscan 

(Yoce Loeble, Gateshead) spektrodenzito-méterrel határoztuk meg. A méréseket λ=400 nm 

hullámhosszon végeztem, 0,2 Rf (β-szitoszterol) és 0,85 Rf (β-szitoszteril-észtereknek) retenciós 

faktornál. A standardból hígítási sorral kalibrációs egyenest vettünk fel [139]. 

A tokoferolok meghatározása nagy hatékonyságú folyadék-kromatográfiával (HPLC) 

Waters 2690 HPLC-készülék (Waters, Milford) Nova-Pak oszlop (150×3,9 mm, 4 μm). A  

250 mg tömegű mintát 25 cm3 n-hexánban oldottam, ebből az oldatból 10 μl-7 injektáltam. 

Mozgófázisként n-hexán-tetrahidrofurán (99:1, V:V) elegyét alkalmaztam, izokratikus 

korulményeken a térfogatáram 1 ml.min-1. Oszlophőmérséklet: 30 °C. [145].A detektálást 

Waters 474 FLD fluoreszcens detektorral végeztem (λexc=295 nm, λdet=330 nm).  

4.5.2. A fűszerkömény-kivonatok elemzése 

Az illó komponenseket gázkromatográfiásan határoztuk meg Shimadzu GC-14A Varian CP-

3380 és készülékekkel.  

A Shimadzu GC-14A kromatográfiás körülményei: Kolonna: kvarckapilláris, L=25×0,25 

m×mm, 0,25 µm filmvastagság, SE-30 megosztófolyadék; Injektor: splitter 1:75; Vivőgáz: N2, 1 

ml/min; Hőmérsékletek: IB=220 °C, FID detektor=250 °C, kolonnatér (programozott): 110 °C (3 

min), 8 °C/min, 220 °C (15 min); Detektor: FID [144]. 

A Varian CP-3380 készűlék kromatográfiás körülményei: Kolonna: 100×0,25 m×mm 

kvarckapilláris, CP-Sil 88 (FAME) állófázis; Detektor: FID, 270°C; Injektor: splitter, 270°C; 

Vivőgáz: hidrogén, 235 kPa; Hőmérsékletprogram: 50°C 1 min., 5°C/min gradiens 210°C-ra 

[138, 140,141] 

A zsíros-olaj vizsgálatot Varian Star 3400 CX gázkromatográffal végeztem. Az extraktum 

trigliceridjeit átésztereztem illékony metil-észterekké és a zsírsavösszetételt határoztuk meg. A 

kromatográfiás körülmények: Kolonna: kvarckapilláris, OmegaWax 320, L=25×0,25 m×mm, 
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0,25 µm filmvastagság; Vivőgáz: H2, 5 ml/min; Hőmérsékletek: IB=220 °C, FID detektor 

(270 °C), Hőmérsékletprogram: 100 °C (5 min), 10 °C/min, 220 °C (33 min); Detektor: FID, a 

hidrogént H2-generátor, a levegőt légkompresszor biztosítja [144]. 

 

4.5.3. Az édeskömény-kivonatok elemzése 

A mikrohullámú, szuperkritikus, illetve a hagyományos vízgőz-desztillációval kinyert illóolaj 

analízisét lángionizáció-detektoros gázkromatográfiával (GC-FID), a szuperkritikus extraktumét 

tömeg-spektrometriás gázkromatográfiával (GC-MS) is elvégeztük. A kinyerést követően maximum 

+4 °C hőmérsékleten tárolt mintákat hűtőszekrényből kivéve, szobahőmérsékletre melegedve 

dolgoztuk fel. Ezekből 10 µl mennyiséget 1:60 térfogatarányban kromatográfiás minőségű etil-

acetáttal (Merck) hígítottuk. Ezután vízmentes nátrium-szulfátot (Merck) adagoltunk a mintához a 

vízmaradványok eltávolítására. A beinjektált oldat mennyisége 0,5 µl vagy 1 µl volt. Az 

eredmények kiértékelésére referencia kromatogrammot [147] alkalmaztuk. 

GC-FID 

A Varian CP-3380 beéllításai azonosak a fűszerkömény illóolajénak körülményeivel [141]. 

GC-MS 

Készülék: Agilent 5975 C; Kolonna: Agilent 19091S-433EHP-5MS, 5% Phenyl Methyl Siloxane; 

Detektor: MS; Injektor: splitter, 300°C; Vivőgáz: hélium; Hőmérsékletprogram: 300°C konstans; 

Belső standard: hexametil-ciklo-tri-sziloxán [141] 
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5. Eredmények és értékelés 

5.1. Okra-mag kivonásának vizsgálati eredményei  

5.1.1. A nyersanyag jellemzése 

Az okramag őrlemény kezdeti nedvességtartalma 92,8±1,2 g.kg-1 volt. Az őrlemény 

szemcseméret-eloszlását úgy határoztuk meg, hogy az extrakcióval zsírmentesített őrleményt 

rázatott standard-szitasoron átszitáltuk, majd megmértük a szitamaradékot. A méreteloszlás 

jellemzésére RRSB egyenletet [8] alkalmaztuk:  

R = 1000 ∙ e��
�
���

�
  (5.1) 

ahol R (g.kg-1) a maradványösszeg (Rückstand), vagyis azon szemcsék kumulált tömegaránya, 

amelyek mérete nagyobb, mint az adott szita lyukmérete (x, mm). A szemcseparaméterek (x0 és 

n) az eloszlás paraméterei: x0 (mm) - a jellemző szemcseméret, az a szemcseméret, amely a 

kumulált valószínűségi eloszlás 36,78%-ának felel meg; n - egyenletességi tényező, ami megadja 

a szemcsehalmaz szóródását. Ha n értéke kicsi, akkor az eloszlás széles, vagyis a szemcsék 

mérete nagyban eltér az átlagtól, ha pedig n értéke nagy, akkor az eloszlás szűk, vagyis minél 

nagyobb az n értéke, annál közebbi a részecskék szemcsemérete. Aprítás után n= 0,8-2 

tartományba esik [56]. Az őrlemény egy jellemző részecskeméret-eloszlását az 5.1.1. ábrán 

tüntettem fel.  

 

 

5.1.1. ábra. Az okra-magliszt-örlemény szemcseméret-eloszlása [145]: 
R (g.kg-1) - a kumulált szitamaradék; x (mm)- szita lyukmérete. 
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Az RRSB-függvény jól illeszthető (σn-1=0,9766 varianciával). A mérési adatokból nemlineáris 

illesztéssel a jellemző szemcseméretre és az egyenletességi tényezőre x0=0,519 ± 0,057 mm 

n=1,66 ±0,28 értékeket kaptam [145]. 

5.1.2. A szuperkritikus fluid extrakció kihozatala 

A nyomás és a hőmérséklet hatását a szuperkritikus extrakció kihozatalára 32 teljes faktoriális 

kísérlettervvel határoztuk meg, a kísérletterv középpontjában három ismétléssel. A felső 

nyomásérték 450 bar (ez a berendezésben megengedett nyomáshatára), az alsó nyomásértéknek 

150 bar nyomást választottunk. A hőmérséklet felső szintjét (60 °C) úgy határoztuk meg, hogy 

elkerüljük az érzékenyebb komponensek hőbomlását, míg az alacsonyabb szintnek a szén-dioxid 

kritikus hőmérsékleténél kissé magasabb értéket (40 °C) választottam. A kihozatalt tekintettem a 

hatékonyság mértékének. A Pareto diagramon (5.1.2(a) ábra) az figyelhető meg, hogy a hatások 

közül a nyomás lineáris és négyzetes tagjának, valamint a nyomás és hőmérséklet 

kölcsönhatásának van a legjelentősebb befolyása a kihozatalra, ez utóbbi tag tulajdonképpen az 

oldószer-sűrűség és az oldott komponens gőznyomásának hatását tükrözi. Más tagok is 

statisztikailag szignifikánsak, de ezek a hatások kicsik. Az 5.1.2.(b) ábrán a válaszfelület látható, 

amelyről megállapítható az optimális műveleti tartomány, amely a legkedvezőbb kihozatalt 

eredményezi, illetve a szenzitivitás is, ami a felület meredekségéből állapítható meg. 

 

 

5.1.2. ábra. A kivonás során alkalmazott műveleti paraméterek 
(nyomás (P) és hőmérséklet (T)) hatásai az olajhozamra (Y) [145]: 

 (a) Pareto diagram, (b) Az olajkihozatal válaszfelülete. 
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5.1.3. A szterolok kinyerésének eredményei 

Az olajminták össz-szterol tartalmát TLC-denzitometriásan határoztuk meg. A Pareto-diagram a 

standardizált hatásokkal, valamint a számított válaszfelület az 5.1.3. ábrán látható.  

A hőmérséklet lineáris tagja, valamint a négyzetes tagok közti interakciók nem 

szignifikánsak 95%-os (p=0,05) konfidenciaszinten. A főhatások a nyomás, valamint a 

nyomásnak és a hőmérsékletnek együttes hatása, amik a szterolkihozatalt a legnagyobb 

mértékben befolyásolják. A legnagyobb kihozatali értékeket a vizsgált tartományban P=450 bar 

nyomás- és T=60 °C hőmérséklet-beállítás értékekkel sikerült elérni. Az olajkihozatal és a 

szterolkihozatal válaszfelületei nagymértékű hasonlóságot mutatnak (5.1.2. és 5.1.3. ábra), ez 

egyben azt is jelenti, hogy az olaj és a szterolok kivonás nem független. Minél nagyobb az 

olajhozam, annál jobb a szterol-kivonás eredménye is. A teljes szterolmennyiségből 

hozzávetőlegesen 100 g kg-1 a szabad β-szitoszterol [145]. 
 

 

5.1.3. ábra. A kivonás során alkalmazott műveleti paraméterek 
(nyomás (P) és hőmérséklet (T)) hatása a β-szitoszterol kihozatalra (Y) [145]:  

(a) Pareto-diagram, (b) A β-szitoszterol válaszfelülete. 

5.1.4. A különböző oldószerekkel kinyert extraktumok minőségi és mennyiségi 
összehasonlítása  

Az 5.1.1.-es táblázat a SFE extrakciós eredmények összefoglalását tartalmazza a szuperkritikus 

fluid CO2, illetve hagyományos, különböző oldószerekkel végzett (n-hexán és etanol), Soxhlet-

extrakciós kivonásokkal. 

Ebben az esetben a kinyert extraktumok kihozatalát valamint a fő bioaktív komponens-

tartalmát hasonlítottam össze. Az SFE közel azonos olajkihozatalt eredményezett, mint az  

n-hexános kivonás (statisztikailag nincs szignifikáns különbség), de jelentősen kevesebbet 

(~30 %), mint az etanolollal végzett extrakció.  



41 
 

A legmagasabb szterolkoncentrációt az SFE esetén mértük, de a szterolkihozatal nagyobb 

volt etanolos kivonással, ami azzal magyarázható, hogy ebben az esetben az olajkihozatal is 

nagyobb volt. Hasonló eredményeket kaptunk γ-tokoferol esetén is. Érdekes módon az  

α-tokoferol kihozatala SFE módszerrel volt a legmagasabb a Soxhlet-extrakcióval 

összehasonlítva, de a β- és γ-tokoferolok mennyisége az olajokban a kimutathatósági határérték 

alatt maradt. Szuperkritikus fluid extrakcióval más kutatók is hasonló eredményt kaptak [112, 

148]: A neutrális zsírokat szén-dioxiddal vonták ki t=80 °C hőmérsékleten, p = 5,37 MPa 

nyomáson, τ = 45 perc időtartammal a kihozatal 122,7 g.kg-1 volt, a polárosabb zsírokat etanol 

segédoldószer (150 g etanol.kg-1 CO2) alkalmazásával vonták ki.  

 

5.1.1. táblázat. Különböző extrakciós módszerrel kivont aktív komponensek kihozatalai 
 SFE 

(450 bar, 50 °C) 
Soxhlet  

(n-hexán) 
Soxhlet 
(etanol) 

Olajkihozatal (g.kg-1 sz.a.)a 159,6 (4,8) 163,1 (5,6) 207,4 (9,4) 
β-szitoszterol konc. (g.kg-1)b 15,0 12,3 12,9 
β-szitoszterol (g.kg-1 sz.a.)b 2,39 2,01 2,68 
α-tokoferol konc. (mg.kg-1)b 930 780 620 
α-tokoferol (mg.kg-1 sz.a.)b 148 127 129 
γ-tokoferol koncentráció (g.kg-1)b 2,55 2,33 2,38 
γ-tokoferol (mg.kg-1 sz.a.)b 407 380 494 

         a Háromszoros ismétlésben (zárójelben a szórás)               b Két mérés átlaga 
 

Az extraktumok zsírosolaj összetétele az 5.1.2. táblázatban található, ahol a zsírsav-

összetétel kromatográfiás tömegszázalékokban van megadva. Megfigyelhető, hogy nincs jelentős 

különbség az eltérő módszerekkel kivont olajok összetétele között, vagyis nincs frakcionálódás. 

A kinyert olaj nagymértékben telítetlen jellegű, főkomponensként linolénsavat tartalmaz. 
 

5.1.2. táblázat. Az okramagolaj zsírsavösszetétele 

 Extrakciós módszer 
Zsírsav összetétel  SFE n-hexán etanol 

Kromatográfiás terület % 
Palmitinsav (C16) 31,6 32,6 29,9 
Sztearinsav (C18) 3,4 2,8 3,2 
Olajsav (C18:1) 17,2 16,1 17,4 
Linolsav (C18:2) 46,0 47,4 47,5 
Linolénsav (C18:3) 1,3 1,2 1,3 
Arachidonsav (C20) 0,5 - 0,2 
Behénsav (C22) - - 0,2 
Erukasav (C22:1) - - 0,3 
Telítetlen/telített arány 1,82 1,83 1,98 
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5.1.5. Összefoglalás 

 

A szuperkritikus fluid szén-dioxidos extrakció megfelelő eljárás az okramag biológiailag aktív 

komponenseinek (β-szitoszterol, szitoszteril-észterek, illetve tokoferolok) kivonására. A teljes 

olaj és szterolkihozatal az SFE eljárással, nagyon hasonló ahhoz, amit n-hexán oldószerrel lehet 

elérni, viszont az SFE eljárással alacsonyabb hőmérsékleten végezhető az extrakció, továbbá a 

megmaradó őrleménypogácsa SFE alkalmazása esetén nem tartalmaz oldószer-maradványokat. 

A vizsgált tartományban a leghatékonyabb műveleti paramétereket (p=450 bar és T=60 °C) a 

válaszfelület módszerével határoztuk meg [145], azonban az értékes komponensek esetleges 

bomlását vagy átalakulását elkerülendő, alacsonyabb hőmérséklet alkalmazása javasolt. Ebben 

az esetben a köztes T=50 °C hőmérsékletet alkalmaztuk, mivel ez a tízfokos hőmérséklet-

csökkenés nem jár jelentős kihozatalcsökkenéssel, de lényegesen csökkenti a reakciók sebességét. 

A magok őrlése lényeges lépés, mivel olajtartalmú magok szuperkritikus fluid extrakciója esetén 

a belső diffúzió a sebességmeghatározó lépés [149-152]. 

 

5.2. Fűszerkömény extrakciójának eredményei 

5.2.1. Szemcseméret-eloszlás 

A szemcseméret-eloszlást a RRSB eloszlásfüggvénnyel írtam le [8]. A minták szemcseméret-

eloszlásának meghatározására a szitamaradék mért értékeire függvényt illesztettünk, melyből az 

eloszlás paraméterei kiszámíthatóak. Az illesztés jóságának mértéke a variancia, melyet v-vel 

jelöltünk. A v egyhez közeli értéke esetében a modell jól illeszkedik a mérési pontokra. Ha v<0,7, 

ez azt jelenti, hogy a minta nem volt megőrlődve. Az 5.2.1. ábrán láthatjuk a mérési pontokra jól 

illeszkedő maradékgörbét.  
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5.2.1. ábra. A szemcseparaméterek illesztett értékei [143].  

 

A feltüntetett szemcseparaméterek számított értékei (a korábbi kísérletek tapasztalatai alapján 

olajos őrlemény esetén) megfelelőnek bizonyultak az extrakcióhoz. Kisebb szemcsék esetén 

túlzott csomósodás lép fel, a kialakult granulátumok belseje extrahálatlan maradhat, míg 

nagyobb szemcseméret esetén -a magok morfológiai inhomogenitása miatt (maghéj, magbél)- 

egyes komponensek extrakciója gátolt.  

 

5.2.2. A fűszerkömény bioaktív anyagainak frakcionált szuperkritikus extrakciója 

 

A kísérletterv alapján mért adatokat az 5.2.1. táblázat tartalmazza. 

5.2.1. táblázat. Fűszerkömény szuperkritikus extrakciója (pE=450 bar, TE=50 °C) 

1. szeparátor 2. szeparátor 

Nyomás 
(bar) 

Hőmérséklet 
(°C) 

Hozam 
(%) 

Nyomás 
(bar) 

Hőmérséklet 
(°C) 

Hozam 
(%) 

70 20 17,88 20 18-20 3,39 
70 30 19,37 20 18-20 1,48 
70 40 20,60 20 18-20 0,57 
80 20 16,96 20 18-20 4,59 
80 30 18,50 20 18-20 2,50 
80 30 17,24 20 18-20 3,54 
80 30 17,98 20 18-20 3,42 
80 40 19,53 20 18-20 2,03 
90 20 15,65 20 18-20 5,35 
90 30 16,59 20 18-20 4,52 
90 40 17,28 20 18-20 3,43 

 

A kísérletterv eredményeiből megállapítható, hogy a 2. szeparátorban nagyobb 

hányadban van jelen illóolaj, míg az 1. szeparátorban inkább nem illó frakció halmozódik fel. Az 

1. szeparátorban a legnagyobb tisztaságú zsírosolaj (0,7-0,8% illóolajtartalom) TSz1=21-31 oC és 

pSz1= 80-90 bar tartományban érhető el. Az elválasztásra szignifikáns tényezőknek a szeparátor 

nyomása és hőmérséklete bizonyultak.  

A vízgőz-desztillációval, Soxhlet-extrakcióval (n-hexán és etanol oldószerrel) és 

szuperkritikus extrakcióval kinyert olajok mennyiségi összehasonlításának eredményét az első és 

a második méréssorozat esetén az 5.2.2. táblázatban foglaltuk össze. A magőrlemény illóolaj- 

tartalma alacsony volt. Szuperkritikus szén-dioxiddal és n-hexánnal közel azonos mennyiségű 



44 
 

olajat kaptunk. Az alkohol másfélszeres mennyiséget oldott ki. Ebben a kivonatban az illó- és 

zsíros olaj komponensek mellett egyéb poláros anyagok (színezékek, cukrok) is vannak. 

5.2.2. táblázat. A különböző módszerek nyert teljes kivonatok mennyiségei [144] 

Vízgőz-
desztilláció 

cm3/100 g sz.a. 

Soxhlet-extrakció 
(n-hexán) 

(%) 

Soxhlet-extrakció 
(etanol)  

(%) 

SFE 
(CO2) 
(%) 

0,97 23,52 32,59 21,56 
 

5.2.3. Az analitikai vizsgálatok kiértékelése 

A különböző extrakciós módszerekkel kapott kivonatok kémiai analízisét az anyag és módszer 

részben leírtak szerint végeztük. A szuperkritikus extraktumok közül a 11. kísérlet 

(szeparátorparaméterek: psz1=40 bar, Tszt=7-8 °C) és a 18. kísérlet (szeparátorparaméterek: 

psz1=80 bar, Tszt=30 °C) extraktjait vizsgáltuk. A kísérleteket a kísérletterv alapján, de 

véletlenszerű sorrendben végeztem. Az extraktumok illóolaj-összetételét az 5.2.3. táblázat 

tartalmazza.  

5.2.3. táblázat. Fűszerkömény-extraktumok illóolaj-összetétele (terület %) [144] 

tR 

(min) 

Vízgőz-
deszt. 
(%) 

Soxhlet 
(n-hexán) 

(%) 

Soxhlet 
(etanol) 

(%) 

SFE (%) 
Illóolaj 

komponens 
11. 

kísérlet 
18. 

kísérlet 
 

SZ-1 SZ-1 
4,22 15,21 13,48 7,82 14,87 10,64 limonén 
6,25 0,82 ismeretlen 
6,69 0,55 ismeretlen 
7,22 83,42 80,28 80,81 65,17 52,45 karvon 

  5,50 6,00 10,30 4,40 4,90 K/L arány 
 

Az extraktumok kromatogramján 13 perc retenciós idő után azonosítatlan, nem-illóolaj 

komponensek is megjelentek. Az eredmények igazolták, hogy a fűszerkömény illóolajának két fő 

összetevője a karvon és a limonén. A két terpén a vizsgált kivonási módszerek mindegyikével 

eltérő koncentrációval nyerhető ki. 

A karvon/limonén arány hasonló volt a desztillált olajban, az n-hexános kivonatban és a 2. 

szeparátor termékében. Az 1. szeparátor olajában valamivel kisebb, az alkoholos kivonatban 

pedig lényegesen nagyobb karvon/limonén arányt mértem az illóolajhoz viszonyítva.  

Az SFE kísérletek közül a 21. kísérlet (szeparátorparaméterek: psz1=9 MPa, Tsz1=30 °C) 1. 

szeparátorában összegyűlt mintát vizsgáltuk. Az eredményt az 5.2.4. táblázat tartalmazza. 
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5.2.4. táblázat. Fűszerkömény-extraktum zsírosolaj-összetétele 

Főbb 
komponensek 

tR (min) 
SFE (21. SZ-1) 

(%) 
Zsírsavkomponens 

C14 13,2 1,8 mirisztinsav 
C16 17,2 14,0 palmitinsav 
C16:1 17,6 1,1 palmitolajsav 
C18 20,9 13,7 sztearinsav 
C18:1 21,3 47,0 olajsav+petrozelinsav 
C18:2 22,1 21,8 linolsav 

 

Megállapítható, hogy a fő komponensek az olajsav és petrozelinsav együttesen. Ezenkívül 

nagyobb mennyiségben a linolsav és a palmitinsav van jelen. Az analízis során a petrozelinsav és 

olajsav elválasztását nem sikerült megoldani. 

Az eredmények összhangban vannak az irodalmi adatokkal, ahol a fő zsírsav-komponensek a 

különböző mintákban a petrozelinsav 35-78%-ban és az olajsav 5-24%-ban [57]. 

5.2.4. A fűszerkömény illó komponenseinek kivonása szuperkritikus extrakcióval és 
vízgőz-desztillációs módszerekkel 

5.2.4.1 Az előkezelés és kinyerés hatása a kihozatalra 

A szárítási módszer alig befolyásolja a kihozatal sebességét, ami az 5.2.2. ábrán megfigyelhető. 

A kezdeti kihozatal mind három esetben megegyezik, míg az átmeneti szakaszban minimális 

eltérés észlelhető. A legnagyobb kihozatal (8,3 cm3/100 g) és a 15 s őrlési időre adódott, 

viszonylag magasabb kezdeti desztillációs sebességgel (0,803 cm3/(100 g.perc)) és 150 perc 

kinyerési idő, majdnem harmada, mint őröletlen minta esetén. Az őrlési idő növelésekor (30, 60 

és 90 s) a kezdeti desztillációs sebesség növekszik ugyan (0,582-0,824 cm3l/(100 g.perc) 

értéktartományban), a kihozatal maximuma csak alig lesz nagyobb, mint amit őröletlen mag 

végső kihozatalára kapunk [138]. 

 

5.2.2. ábra. A szárítási mód befolyása a kihozatalra (30 s őrlés, zsögödi minta). 



46 
 

Az őröletlen és őrölt minták kinyerése hasonló, de a kihozatal ideje lényegesen lerövidül 

(140, 98 és 62 perc), az őröletlen mintáéval (400 perc) összehasonlítva (5.2.3. ábra). Ez két 

ellentétes hatásnak tulajdonítható. A megnyújtott őrlési idő lecsökkenti a szemcseméretet, ezáltal 

növelve az effektív (belső) diffúziós tényezőt (ami a művelet sebességésmeghatározó lépése), 

ugyanakkor magasabb illóolaj-veszteséghez vezet.  

 

5.2.3. ábra. Az őrlés hatása a kihozatal értékére az érett, szabad felületen szárított (csíkmadarasi 
érett kömény).  

 

A kihozatal változása különböző őrlési idők esetén az 5.2.4. ábrán látható [138].  
 

 

5.2.4. ábra. A desztillációs modell az őrlési idő függvényében.  

 

Az őrlési idő hatását is figyelembe vevő félempirikus összefüggést úgy határoztuk meg, hogy az 

előbbi illesztésből származó sebességi együtthatókat ábrázoltam az őrlési idő függvényében a 

30-90 s időintervallumra (5.2.5. ábra). A relatív kihozatalra az 5.2. összefüggés alkalmazható. 
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ahol: η- relatív kihozatal; V- aktuális kihozatal (cm3
/100 g szárazanyag); V0- végső kihozatal 

(cm3l/100 g szárazanyag); t - őrlési idő (s); τ- desztillációs idő (perc).  

 

5.2.5. ábra. A sebességi állandó az őrlési idő függvényében (csíkmadarasi érett kömény). 

 

Az illesztett egyenletek jól tükrözik a túl hosszú darálási idő negatív hatását az illóolaj- 

kihozatalra. A sebességi állandó mikrohullám-fűtésű vízgőz-desztilláció esetén a legnagyobb, 

míg mikrohullámmal előkezelt vízgőz-desztilláció esetén a legkisebb. A szakaszos működésű 

mikrohullámú fűtés alacsony kihozatalt biztosít, ami valószínűleg azzal magyarázható, hogy a 

fűtési periódusban fellépő magas gőzfejlődés és a hűtési kapacitás közti különbség hatására az 

illóolaj-veszteség jelentősen megnő. A kivonási módszer hatása a kihozatalra sokkal jelentősebb, 

mint akár a szárítási mód, akár az őrlési idő hatása. (5.2.6. ábra).  
 

 

5.2.6. ábra. A kinyerési módszer hatása az illóolaj kihozatalra (hargitafürdői kömény). 



 

A választott hidrodesztillációs modell a számított illesztési paraméterekkel kielé

kihozatali sebesség változását. 

Összehasonlítva a különböző

maximális hidrodesztillációs kihozatal

feltételek, érési állapot és a terméshely befolyásolja a kömény illóolaj tartalmát

 

5.2.7. ábra. A maximális hidrodesztillációs kihozatal a term
 

Látható, hogy a 2013-as év környezeti feltételei kedvez

Csíkmadarason, mint Hargitafürd

megközelítette a magasnak számító, 10 

5.2.4.2 Az előkezelés és kinyeré

(karvon/limonén) arányára

 

Mivel a kömény illóolajának legfontosabb min

limonén aránya, ezért gázkromatográfiásan meghatároztuk a minták illóolajának összetételét. Az 

összetételt relatív, kromatográfiás százalékban adtuk meg majd a mért értékekb

karvon/limonén arányt. Az 5.2.8.

közeli értékű a konvektíven szárított (51,5/47,9) és 

esetében, míg a szabad térben szárított kömény esetében ez az arány nagyobb (58,4/39,3).
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A választott hidrodesztillációs modell a számított illesztési paraméterekkel kielé

változását.  

különböző évben és termőhelyről begyűjtött érett és zöld vadkömény 

maximális hidrodesztillációs kihozatalát (5.2.7. ábra), az tapasztalható, hogy a környezeti 

feltételek, érési állapot és a terméshely befolyásolja a kömény illóolaj tartalmát

A maximális hidrodesztillációs kihozatal a termőhely és a termési év függvényében

as év környezeti feltételei kedvezőbbek voltak a vadköménynek, úgy 

Csíkmadarason, mint Hargitafürdőn. Ebben az évjáratban az átlagos illóolaj

megközelítette a magasnak számító, 10 cm3/100 g szárazanyag értéket. 

kezelés és kinyerési mód hatása az illóolaj főkomponenseinek 

(karvon/limonén) arányára 

Mivel a kömény illóolajának legfontosabb minőségi mutatója a főkomponensek, karvon és 

limonén aránya, ezért gázkromatográfiásan meghatároztuk a minták illóolajának összetételét. Az 

összetételt relatív, kromatográfiás százalékban adtuk meg majd a mért értékekb

5.2.8. ábrán megfigyelhető, hogy a karvon/limonén arány nagyon 

 a konvektíven szárított (51,5/47,9) és a túlérett kömény (50,3/47,9) 

esetében, míg a szabad térben szárított kömény esetében ez az arány nagyobb (58,4/39,3).

Zöld Érett Zöld
Érett

Zöld
Érett2012

2013
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Begyűjtési év 

Csíkmadaras Hargitafürdő Zsögöd

A választott hidrodesztillációs modell a számított illesztési paraméterekkel kielégítően írja le a 

jtött érett és zöld vadkömény 

át (5.2.7. ábra), az tapasztalható, hogy a környezeti 

feltételek, érési állapot és a terméshely befolyásolja a kömény illóolaj tartalmát [138].  

 

hely és a termési év függvényében. 

bbek voltak a vadköménynek, úgy 

n. Ebben az évjáratban az átlagos illóolaj-tartalom 

komponenseinek 

őkomponensek, karvon és 

limonén aránya, ezért gázkromatográfiásan meghatároztuk a minták illóolajának összetételét. Az 

összetételt relatív, kromatográfiás százalékban adtuk meg majd a mért értékekből képeztük a 

karvon/limonén arány nagyon 

a túlérett kömény (50,3/47,9) illóolaja 

esetében, míg a szabad térben szárított kömény esetében ez az arány nagyobb (58,4/39,3). 
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5.2.8. ábra. A kinyerést megelőző szárítási módszer hatása a két fő komponens 
koncentrációjára (csíkmadarasi kömény, 2012). 

 
Összehasonlítva a kinyerési módok befolyását a hargitafürdői kömény illóolaj összetételére, az 

5.2.9. ábráról látható, hogy a hidrodesztillációs (HD) és mikrohullám-fűtésű vízgőz-desztilláció 

(MHD) közel azonos karvon/limonén arányt eredményez. Az előkezelés megnöveli a kevésbé 

illékony komponens arányát, de egyben nagyon lecsökken az illóolaj-kihozatal is, ez 

valószínűleg az elégtelen hűtés következménye. Az előkezelés célja, hogy károsítsa vagy 

elbontsa a növényi cellulóz-mátrixot, annak érdekében, hogy elősegítse az illó komponensek 

kiszabadulását. a gátolt diffúzió megkönnyítése által. A mikrohullámos kezeléssel mérsékelt 

nyomáson és híg savas közegben a cellulóz hidrolízise is bekövetkezhet. Semleges közegben és 

atmoszférikus nyomáson a roncsolás csak fizikai, a sejtfalak felrepedne, a növényi szövetekben 

jelenlevő vízből mikroméretű gőzbuborékok képződnek. Ez a jelenség elektronmikroszkópos 

felvételekkel is bizonyított [153].  

 

 

5.2.9. ábra. A kinyerési módszer hatása a karvon/limonén arányára (hargitafürdői kömény, 2013). 
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Amint az 5.2.10. ábrán is látható, a szuperkritikus extrakció esetén a nyomás növelésének 

hatására az illékonyabb komponens (limonén) aránya növekvő tendenciát mutat. Az is 

megfigyelhető, hogy az alkalmazott nyomástól függetlenül, a szakaszosan végzett kísérletek 

ugyanazon mintáiból lecsapolt illóolaj limonéntartalma csökken a csapolási idő növekedésével. 

Ez azt tükrözi, hogy a kivont illékonyabb komponens hamarabb lekerül a növényi töltetről, mint 

a nagyobb móltömegű karvon.  

 

 

5.2.10. ábra. A szuperkritikus fluid extrakcióban alkalmazott nyomás és csapolási idő befolyása 
a karvon/limonén arányra (hargitafürdői minták, 2013). 

 

Azt tapasztaltam, hogy az extrakciós nyomás növelése esetén (~20,7 MPa értékig) a 

limonén koncentrációja az extraktumban növekszik, mivel a limonén oldékonysága a 

szuperkritikus állapotú szén-dioxidban magasabb, mint a karvoné.  

Ezek az eredmények jó összhangban vannak a szakirodalomban közölt adatokkal [137, 143, 152, 

154]. A szuperkritikus extrakció (első lefúvatás) vízgőz-desztillációhoz vagy mikrohullámos 

hidrodesztillációhoz viszonyított alacsonyabb karvon/limonén arányára két jelenség ad 

magyarázatot. Elsősorban fontos tényező a limonén magasabb oldékonysága szuperkritikus szén-

dioxidban, valamint könnyebb deszorpciója a növényi mátrixból, összehasonlítva a polárosabb 

és nagyobb molekulatömegű karvonnal. Itt figyelembe kell venni a zsíros olajok és illóolajok 

interakcióját is a növényen belül [156].  

A vízgőz-desztillációnál annak ellenére, hogy a limonén forráspontja alacsonyabb, mint a 

karvon forráspontja, a karvon nagyobb polaritása következtében az utóbbi vízoldékonysága 

nagyobb. A forrásban lévő víz behatol a növényi mátrixba, felold egyes összetevőket, beleértve 

az illóolaj-komponenseket is, azután visszadiffundál a folyadék főtömegébe, magával ragadva a 
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feloldott komponenseket is, ezt a jelenséget hidrodiffúziónak nevezzük [157]. Ez okozhatja, 

hogy a várakozás ellenére a karvon móltörtje a képződött gőzökben magasabb, mint a limonéné.  

Az 5.2.11. ábrán (csíkmadarasi minták) is hasonló tendencia figyelhető meg, a vízgőz-

desztilláció változatainak alkalmazásánál (HD, MHD, VD, HDME). Az ábrát elemezve 

megállapítható, hogy a madarasi kömény illóolaja kissé eltérő arányban tartalmazza a két fő 

komponenst, mint az hargitafürdői, de itt is érvényes az a megállapítás, miszerint a vízgőz-

desztilláció és a mikrohullámú előkezelés az illékonyabb komponens veszteségét jobban növeli, 

a karvon koncentrációjának növekedése javára.  

Szuperkritikus extrakciónál (P~20,7 MPa értékig) növekvő csapolási idővel a karvon 

aránya a limonénhoz képest egyre növekszik, de hosszabb idejű extrakciónál más komponensek 

is megjelennek. 

 

5.2.11. ábra. A kinyerési mód hatása a karvon/limonén arányra (csíkmadarasi kömény, 2012). 
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5.2.5. Összefoglalás 

� A laboratóriumi kísérleti körülményeken végzett illóolaj kihozatalt elemezve 

megállapíthatjuk, hogy az őrléshez és a kinyerési módszerhez viszonyítva a szárítási 

módszer bizonyult a legkevésbé befolyásoló tényezőnek.  

� A vadkömény illóolaj extrakciós kísérletek azt bizonyítják, hogy a klasszikus 

hidrodesztilláció biztosította a legnagyobb kihozatalt, a mikrohullámú vízgőz-desztilláció 

és a szakaszos SFE kísérletekkel szemben. 

� A hidrodesztillációs kihozatal sebességét leíró félempirikus modell alkalmazható a 

vadkömény esetében is, mind az őröletlen, mind az őrölt kömény esetében. A modell jól 

tükrözi az őrlési idő negatív hatását az illóolaj kihozatalra.  

� A magas illóolaj-tartalmú zöld és érett kömény kihozatalát a mikrohullámú előkezelés 

negatívan befolyásolta (melyet főleg a pulzáló fűtéskor keletkezett nagymennyiségű gőz 

elégtelen hűtésével magyarázhatjuk), ellenben növeli a karvon/limonén arányt;  

� Megállapítható, hogy a zöldkömény illóolaj két fő komponensének aránya változik a 

kivonási módszer függvényében. Míg a hidrodesztillációs és mikrohullám-fűtésű 

technikával kinyert illóolaj azonos karvon/limonén arányt mutat, a mikrohullámú 

előkezelés és főleg a szuperkritikus extrakció illóolaja eltérő a műveleti paraméterek 

függvényében; 

� A szuperkritikus extrakció esetén, a nyomás növekedésével nő a limonén aránya az első 

csapolásban, míg ezt követően (függetlenül az alkalmazott nyomástól) a csapolások 

számával az illékonyabb komponens aránya csökken [138]; 

� A frakcionált extrakció esetén az 1. szeparátorban a legtisztább zsírosolaj (0,7-0,8% 

illóolaj-tartalom) TSz1= 21-31 C és pSz1= 80-90 bar tartományban érhető el [144]; 

� Vadkömény szuperkritikus extrakciójánál a legnagyobb limonén/karvon arányt 207 bar 

nyomáson (csíkmadarasi), illetve 172 bar nyomáson (hargitafürdői) értük el, az első 

csapolásnál; 

� A mérések azt is bizonyítják, hogy a vadkömény illóolaj-kihozatalát főleg a termés helye és 

a vegetációs körülmények befolyásolják, de néhány éves megfigyelés lenne szükséges 

ahhoz, hogy a valós korrelációt feltárjuk [138]. 
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5.3. Édeskömény-eredmények 

5.3.1.  A fűtési teljesítmény meghatározása 

A hőmérsékletprofilt a változtatott szabályzóvíz mennyisége és az idő függvényében mértük ki, 

az eredmények (50 cm3 vízzel a lombikban) az 5.3.1. ábrán láthatók. Megfigyelhető, hogy 

adagolt víz nélkül a hőmérsékletprofil közel lineáris, de az adagolt vízmennyiség növelésével a 

hőmérsékletprofil görbülete nő és a fűtési sebesség egyre csökken. Ezzel bizonyítható, hogy a 

választott módszer alkalmas a teljesítményszabályozásra. A fűtési teljesítmény számításához 

szükséges forralási idők kísérlettervének mérési eredményei és az illesztett felület a 5.3.2. ábrán 

láthatók [140, 141]. A pontok a kísérlettervnek megfelelő, mért felfűtési időket jelölik. Az 

illesztett függvény az (5.3) képletben látható, amellyel számítható a munkatérben lévő víz 

forrpontig történő felfűtési ideje a bemért víztérfogatok függvényében.  

�� = −32,222 + 0,533 ∙ �� + 2,367 ∙ � − 0,001 ∙ �� + 0,005 ∙ �� ∙ � − 0.007 ∙ ��  

(5.3) 

ahol: τf  – a forrpont eléréséhez szükséges idő, [s], VB – szabályzó vízmennyiség (a Berzelius-

pohárban), [cm3],  V – vízmennyiség a munkatérben, (a lombikban) [cm3]. 

A hőmérleget felírva a felfűtési idő ismeretében (5.3) a lombikra jutó fűtési teljesítmény az (5.4) 

szerint számítható: 

" = #$í%∙�&∙∆(
)*    (5.4) 

A mikrohullámú vízgőz-desztillációra jellemző paraméter a fajlagos teljesítmény (5.5): 

"+ = ,
#$í%

= �&∙∆(
)* 				./012   (5.5) 

ahol: P –fűtési teljesítmény, [W],  mvíz – a lombikban levő víz tömege, [kg], cp – a víz átlagos 

fajhője 20-100 ºC közti intervallumban, [J/kgK], ∆T – hőmérséklet-változás a forrpontig való 

fűtés során, [ºC], τf – a forrpont eléréséhez szükséges idő, [s], Ps- fajlagos teljesítmény, [W/kg]. 

Ábrázolva a fajlagos teljesítményt a lombikba bemért, valamint szabályzóvíz mennyisége 

függvényében, az 5.3.3. ábrán látható felületet kapjuk. Az összefüggés közelítő, mivel a víz 

fajhőjét állandónak tekintettem. A becsült fajlagos teljesítmény tartománya 1000 és 5000 W/kg 

adódik, ami egyezik az irodalomban található adatokkal [158]. Az 5.3.3. ábrát, vagy az (1) és (3) 

összefüggéseket alkalmazva közelítőleg beállítható a kívánt fajlagos fűtésteljesítmény. 
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5.3.1. ábra. A fűtési hőmérsékletprofil. 
 

 

5.3.2. ábra. A felfűtési idő függése a szabályzó-, illetve a munkatérben lévő víz 
mennyiségétől. 

 

 

5.3.3. ábra. A fajlagos fűtési teljesítmény változása a szabályzó illetve a munkatérben lévő víz 
mennyiségének függvényében. 

5.3.3. A kivonatok mennyiségi összehasonlítása 

A méréseket háromszoros ismétléssel végeztük. Az illóolaj-tartalom 100 g szárazanyag-tartalomra 

vonatkoztatva van feltüntetve. A var. vulgare esetén MVD módszerrel 1,86%-kal ugyan kevesebb a 

kinyert illóolaj, mint VD segítségével, de a műveleti idő tizenkettedére és a fajlagos vízfelhasználás 

huszadára csökkent (5.3.1. táblázat). A VD-módszer nem optimizált, hanem a gyógyszerkönyvi 

módszernek felel meg, ezért nem kizárt, hogy a nagy kimutatott különbség túlzó lehet. 
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5.3.1. táblázat. A kivonatok mennyiségi meghatározása (var. vulgare) [141] 

Növényi 

minta 

Kivonási 

eljárás 

Bemért 

minta 

(g) 

Bemért 

vízmennyiség 

(cm3) 

Műveleti 

idő 

(perc) 

Kinyert illóolaj 

(ml) 

Illóolaj-

tartalom 

(cm3/100 g)* 

var. 

vulgare 

MVD 20 20 15 0,98 5,28 

VD 10 200 180 0,50 5,38 

* a minta szárazanyag-tartalma 92,8% 

  

A var. dulce három eljárással kapott kihozatalait összehasonlítva (5.3.2. táblázat) azt találtuk, hogy 

a hagyományos vízgőzdesztillácóval (VD) kinyert illóolaj menyiség mintegy 5,55%-kal nagyobb a 

mikrohullámú eljárással (MVD) kinyertnél, azonban az MVD műveleti ideje 25%-a a VD műveleti 

idejének. A szuperkritikus extrakcióval (SCF) kinyert folyadék egy sárgás színű, az illóolajnál 

viszkózusabb anyag, amely az illóolaj-komponenseken kivűl egyéb komponenseket is tartalmaz, az 

extraktum mennyisége sokkal nagyobb (38,104 g/100 g szárazanyag), az illóolaj-mennyiség így 

nem határozható meg. Az eredmények azt mutatják, hogy a var. vulgare illóolaj-tartalma közel 

hatszorosa a var dulce illóolaj-tartalmának. 

 

5.3.2. táblázat. A kivonatok mennyiségi meghatározása (var. dulce) 

Minta Kivonási 

eljárás 

Bemért 

minta  

(g) 

Bemért 

vízmennyiség 

(cm3) 

Műveleti 

idő 

(perc) 

Kinyert 

anyagmennyiség 

Illóolaj-

tartalom 

(cm3/100 g)** 

 

var. 

dulce 

MVD 20 100 15 0,17 cm3 0,861 

VD 20 100 60 0,18 cm3 0,911 

SFE# 0,460 - 25 173 mg n 

**a minta szárazanyag-tartalma 98,7%, # p = 10 MPa, T = 50 ºC  

5.3.4. A kivonatok minőségi összehasonlítása 

Az illóolaj-összetételt gázkromatográfiásan vizsgáltuk, az összetételt GC-FID esetén 

kromatográfiás százalékban, GC-MS esetén mólszázalákban adtuk meg és csak a fő 

komponenseket vizsgáltuk. 

A var. vulgare illóolajösszetétele kis mértékben függött a vízgőz-desztillációs kinyerési 

módszertől. MVD alkalmazásakor mintegy 5,5%-al nagyobb esztragoltartalmat mértünk, közel 

azonos transz-anetoltartalom csökkenéssel párhuzamosan. A fenkontartalom mindkét esetben 3,2% 

volt. 
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Az 5.3.4. ábrán látható, hogy a kivonási eljárástól függően a komponensek aránya kis mértékben 

megváltozott. Ismerve, hogy a transz-anetol és a metil-kavikol izomerek, lehetséges, hogy a 

vízgőz-desztilláció alatti izomerizáció (5.3.5. ábra) megy végbe. Hasonló kísérletekben mások 

[159] ezt a jelenséget nem tapasztalták. 

 

5.3.4. ábra. Az illóolaj összetétel összehasonlítása a mikrohullámos (MVD) és hagyományos 
(VD) vízgőz-desztillációs kinyerésnél (var. vulgare). 

 

A növényi minta természetes komponensarányairól nincsenek adataink, ezt csak egy olyan 

eljárással lehet meghatározni, amely nem változtatja meg az összetételt, erre alkalmas a 

szuperkritikus extrakció. Az egyik lehetséges magyarázat az anetol-esztragol izomerizáció 

lehetne (5.3.5. ábra), de ez csak feltételezés, mivel az analitikai vizsgálatok bizonytalansága is 

okozhatja a jelenséget.  

 

 

 

 

 

5.3.5. ábra. A vízgőz-desztilláció során bekövetkező esetleges izomerizáció. 

 

Ahhoz, hogy a jelenség bizonyítható vagy kizárható legyen, további vizsgálatokra lenne szükség. 

A szuperkritikus extrakciót csak a var. dulceval végeztük, itt viszont nem volt szignifikáns 

különbség a VD és az MVD minták anetol/esztragol aránya között, ez tovább csökkenti az 

izomerizáció valószínűségét. 

A var. dulce illóolajának és extraktumának összetételét az 5.3.3. táblázatban foglaltuk 

össze. Az összetételek alig különböznek, de a GC-MS mérés során a fenkon csúcsát nem sikerült 

beazonosítani. 
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5.3.3. táblázat. A kivonatok minőségi összehasonlítása (var. dulce) 

Növényi 

minta 

Kivonási 

eljárás 

Analitikai 

módszer 

Főkomponens 

transz-anetol esztragol fenkon 

 

var. 

dulce 

MVD GC-FID (rel. %) 73,88 4,11 14,95 

VD GC-FID (rel. %) 75,67 4,09 13,42 

SFE GC-MS (mol %) 70,24 3,07 n.a. 

 

Az 5.3.4. táblázatban az anetol/esztragol arányokat adtuk meg, kivonási eljárás szerint, mindkét 

édeskömény-változatra. Megállapítható, hogy a szuperkritikus extraktum tartalmazza a 

legnagyobb arányban az anetolt (legértékesebb komponens, mely megadja a termék piaci 

értékét), valamint az, hogy a dulce változat esetén alacsony az esztragoltartalom. 
 

5.3.4. táblázat. Az anetol/esztragol izomér-arányok 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5. A szuperkritikus extrakció műveleti paramétereinek hatása az 
illóolaj-összetételre (var. dulce)  

Az extraktorban a nyomás és a hőmérséklet csökkenésével a szuperkritikus állapotú szén-dioxid 

polaritása csökken. Az 5.3.6. ábrán megfigyelhető, hogy ezzel párhuzamosan nő az extraktum 

transz-anetol tartalma, még akkor is, ha az oldószer folyadék halmazállapotú, kritikushoz közeli 

állapotban.  

 

5.3.6. ábra. Az extraktum transz-anetol tartalma a műveleti paraméterek függvényében. 

Minta Kinyerés módja Molarány 
(nanetol/nesztragol) 

 
var. vulgare 

VD 5,28 
MVD 4,19 

 
var. dulce 

VD 17,98 

MVD 18,50 

SFE 22,l3 
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Természetesen, az összkihozatal ugyancsak csökken a műveleti paraméterek értékének (nyomás 

és hőmérséklet) csökkenésével. Ez a jelenség összhangban van az irodalmi adatokkal [160, 161], 

és ez ad lehetőséget az édeskömény illóolaj frakcionált szuperkritikus extrakciójára [160], 

hasonlóan a kömény példájához. A szuperkritikus fluid extrakció nagy előnye tehát, hogy egy 

berendezésben, a szilárd fázis egyszeri feltöltésével bizonyos esetekben (különösen, ha illó- és 

zsíros olajok együtt vannak jelen) frakcionált extrakció vihető végbe anélkül, hogy az oldószert 

változtatni kellene. 

5.3.6. A kivonás kinetikai modellje 

 
Az alkalmazott félempirikus matematikai modellt Milojević és mtsai. írták le [162], miszerint a 

növényi részecskében lezajló diffúzió vezérelt nem-egyensúlyi anyagátadás főképpen a Fick 

második törvényéből ismert diffúziós állandótól függ (Deff), amely az adott oldószerre és az 

illékony komponensre érvényes, továbbá függ a növényi nyersanyag tulajdonságaitól (porozitás, 

tortuozitás) és a helyi hőmérséklettől: 

2
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∂
   (5.6) 

ahol:  qp-a növényi részecskék átlagos illóolaj koncentrációja a desztilláció bármely pillanatában, 

[g/g], Deff- hatékony diffúziós együttható, [m2/s], t- idő, s, x- diffúziós távolság, m. 

A MVD-s folyamat matematikai differenciálegyenletének megoldásához szükséges egyszerűsítő 

feltételek a következők:  

� Az összes növényi részecske homogén, anyagában és olajtartalomban; 

� A pillanatszerű oldódás következtében a részecske felületén lévő illóolaj koncentráció 

gyakorlatilag zéro értékű;  

� A részecskék és az azokat körülvevő anyagok hőmérséklete a kivonás megindulásától a 

befejezésig állandó.  

A módosított modell figyelembe veszi a részecskék olajtartalmát és a folyamat során változó 

olajkihozatalt. Az integrál megoldásával keletkezett egyenlet magába foglalja a kezdeti és a 

peremfeltételeket is, mint például a részecskék homogenitása, az illóolaj-koncentráció homogén 

eloszlása, a hőmérséklet állandósága és egyenletes eloszlása a részecskékben és környezetében 

(5.7). 

kteA
q

qq
−⋅=

−

0

0
  (5.7) 

ahol: qo- a minta kezdeti illóolaj koncentrációja [g/g], q- a kinyert illóolaj mennyisége az adott 

pillanatig [g/g], A- integrálási állandó, k- kinetikai együttható[s-1]. 
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A kapott vízgőz-desztillációs matematikai modell hasonló mechanizmusú a más extrakciós 

matematikai modellekhez, miszerint két fontos szakaszra különíthető el a folyamat. Az egyik 

szakaszban a részecskék felületén lévő illóolaj feloldódik az extrakciós elegyben, így szabad 

felületet és koncentráció grádienst biztosítva a részecske belsejéből kidiffundáló illóolajnak, míg 

a második szakaszban történik az illóolaj diffúziója a részecskék belsejéből a felszínük irányába. 

A folyamat elindításakor először az illóolaj lemosása történik meg a részecskék felületéről, 

amely nagyon gyorsan végbemegy. Ezt a gyorsan kinyerhető olajmennyiséget (qk) figyelembe 

véve a modellbe szabadon bevezethetjük a részecske felületén végbemenő gyors szakasz 

leírásáért felelős részt (5.8, 5.9), ahol b a gyors desztillációs együttható, amelyet a kivonás 

kezdetén (t = 0) végbemenő olajelpárolgás jellemez.  

0=t : kqq =                     (5.8)   b
q

q

q

q

0

k

0

==                              (5.9) 

Ezt követően a részecske felületén található olajmennyiség diffúziókontrolált exponenciálisan 

csökkenő változást mutat (5.7). A végső kinetikai modellegyenletet az 5.7 és az 5.9 egyenletek 

egyesítésével kapjuk meg, ahol teljesülniük kell a következő feltételeknek: 

� a kivonás konstans nyomáson és hőmérsékleten történik 

� a folyamat során nincs hő- és anyagveszteség, csak a kondenzátorban történik a 

kondenzáció 

� az extrakció során a szuszpenzió tökéletesen kevertnek minősül 

� a gőzök csak dugattyúszerű áramlási tartományban áramlanak. 

kteb
q

qq −⋅−=
−

)1(
0

0
   (5.10) 

A fenti feltételek elfogadásával, a szilárd fázisra vonatkozó anyagmérleg differenciál és 

integrál alakja a következőképpen alakul:  

q
mρ

yν

m

m

nm

H

nm

ddt
d

=
⋅

⋅
=   (5.11) 

q
m

m

nm

=     (5.12) 

ahol: y -illóolaj térfogattörtje a forrásban lévő elegy gázfázisában, mnm- a növényi minta kezdeti 

mennyisége [g], vH - desztillációs folyamat sebesség [cm3/s], ρ - illóolaj sűrűsége [g/cm3], értéke 

~1 g/ cm3) 
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Az 5.11 egyenlet alapján a részecskék felületéről időegység alatt elpárolgott olajmennyiség (m) 

egyenlő az időegység alatt kivont olaj mennyiségével, de ez az olajmennyiség egy dt késéssel 

jelenik meg a szeparátorban, amely függ a desztillációs folyamat sebességétől (vH). 

Az illóolajak mennyiségének kísérleti nyomon követésével és a modell logaritmálásos 

linearizálásával lehetséges a b és k paraméterek számszerű meghatározása:  

( ) ktb
q

qq
−−=







 −
1lnln

0

0
  (5.13) 

Tudva, hogy az illóolaj sűrűsége a folyamat során nem, vagy csak nagyon csekély 

mértékben változik, a b és k paraméterek meghatározásánál a modellegyenletben (5.13) levő 

mennyiségeket helyettesíteni lehet az illóolaj térfogatokkal, így az 
0

0

q

qq −
 kifejezhető 

max

1
V

V
−  

alakban:  

( )
max

ln 1 ln 1
V

b kt
V

 
− = − − 

 
   5.14) 

ahol: V- a pillanatnyi olajmennyiség [cm3], Vmax- az összesen gyűjtött olajmennyiség [cm3] 

A k paramétert az 5.14. egyenlet meredekségéből, a b paramétert a tengelymetszetből (n) az 5.15. 

egyenlettel lehet meghatározni. 

3 = 1 − 45    (5.15) 

 
A két kivonási eljárás (VD és MVD) esetében az olajmennyiségek nyomon követése alapján 

kijelenthető, hogy a VD esetében 319 másodperc, míg az MVD esetében sokkal rövidebb, 200 

másodperc felfűtési idő volt.  

Mindkét esetben a kezdeti folyamatsebesség 0.1 cm3/perc volt. A végső olajmennyiség 25 g 

édeskömény használatával a VD esetében 0,53 cm3, az MVD esetében pedig 0,57 cm3 volt. A 

folyamat 24 perc elteltével már nem eredményezett újabb olajmennyiséget [142]. 

A kísérleti és a számított kinetikai görbék a két vízgőz-desztillációs módszerre az 5.3.7 ábrán 

láthatók.  
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5.3.7. ábra. A kísérleti és az illesztett kinetikai görbék a hagyományos- (VD) és a mikrohullámú 

fűtésű vízgőz-desztillációs (MVD) módszerek összehasonlítására [142]. 

 

A regressziós együtthatók értékei a linearizált modellek esetében (r2
VD=0,995 és 

r2
MVD=0,994) jó illeszkedést mutatnak. Az illesztett függvények a következők:   

)9165,01(0212,0 0034,0 τ⋅−⋅−⋅= eVVD  (cm3/g)   (5.16) 

)8993,01(0228,0 0034,0 τ⋅−⋅−⋅= eVMVD  (cm3/g)   (5.17) 

Az 5.16 és az 5.17 kinetikai egyenletekben a τ=0 az az időpont, amikor az első csepp olaj 

megjelenik a szeparátorban.  

Két újabb összefoglaló, több kinetikai modellt összehasonlító kutatásban az általunk 

bemutatott modell bizonyult a legalkalmasabbnak a vízgőz-desztilláció kinetikájának leírására 

[163, 164]. 

5.3.7. Összefoglalás 

Az eredmények alapján elmondható, hogy működőképes, új típusú berendezés koncepcióját 

hoztuk létre, aminek alapján összeállítottuk és beüzemeltük a laboratóriumi készüléket. A 

mikrohullám-fűtésű vízgőz-desztillálás (MVD) gyorsított laboratóriumi illóolaj-kinyerési 

módszer, amellyel a hagyományos, termikus-fűtésű vízgőz-desztillálás (VD) helyetesíthető. 

MVD esetén a kivonás gyorsítása részben a kezdeti felfűtési idő lerövidülésének tulajdonítható. 

A készülék alkalmas az illóolaj kinyerés kinetikájának vizsgálatára. A két vízgőz-desztillációs 

módszerrel közel azonos mennyiségű, kissé eltérő összetételű illóolaj nyerhető. A választott 

modell megfelelő a vízgőzdesztilláció kinetikájának leírására. 

Szuperkritikus extrakcióval (SFE) nagyobb mennyiségű termék nyerhető, az anetol-

koncentráció növelhető a szén-dioxid polaritásának csökkentésével, de az illóolaj 

szétválasztásához frakcionáló szeparátoros rendszer szükséges.  
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5.4. Szuperkritikus fluid állapotú CO2-poláris modifikátor keverékek 
Hansen oldékonysági paramétereinek meghatározása 

 
Vizsgálatunkban a tanulmányozott tartományt leszűkítettük a gyakorlatban alkalmazott etanol-

koncentráció értékekre (0-0,2 móltört) [165] és a kritikus, valamint a kritikushoz közeli zónára, 

mivel itt a legnagyobb a nyomás és a hőmérséklet hatása a különböző fizikai tulajdonságokra. 

Először behatároltuk az ennek megfelelő kritikus tartományt a p-V-ρ rendszerben különböző 

móltörtek esetén. Ehhez alkalmaztuk a kritikus pont vándorlás adatait [72], valamint a CO2 és az 

etanol nagynyomású sűrűség adatait [166, 167]. A kritikus pont vándorlása az 5.4.1. ábrán 

látható. 

 

5.4.1. ábra. A kritikus hőmérséklet, a nyomás és az etanol móltörtjének függvényében: 
Pc-az elegy kritikus nyomása; Tc-az elegy kritikus hőmérséklete; XM

etasnol-az etenol tömegtörtje 
 

A szuperkritikus állapotú tiszta komponensekre a Hansen paraméterek kiszámíthatók 

[71, 168-170], az egyik módszerrel az 5.18a-c. képletekkel számítható [71].  

67 = 67,89� · �;<=*; �>, ?												                    (5.18a) 

6@ = 6@,89� · �;<=*; ��,?														     (5.18b) 

6A = 6A,89� · exp D0,00132 · (F89� − F) + HI �;<=*; ��,?J								(5.18c) 

 
A tiszta CO2 és etanol esetén kiszámoltam a nyomás és hőmérséklet függvényében a tiszta 

komponensek Hansen-paramétereit a referenciaértékek alapján (5.4.1 táblázat).  

A moláris térfogatokat a szakirodalomban megadott mérési adatokból nyertük, ahol a bináris 

CO2-etanol elegyek sűrűségértékei adottak a móltört függvényében [166].  
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5.4.1. táblázat. A CO2 és etanol referenciaértékei [68] 

Paraméter  CO2  Etanol  

Tref  (K)   298,15 298,15 
Vref  (m

3.kmol-1)   0,03913 0,05869 

δd,ref  (MPa0,5)   15,7 15,8 
dp,ref  (MPa0,5)   6,3 8,8 
δh,red (MPa0,5)   5,7 19,4 

 

Az így számított értékekre másodrendű felületeket illesztve a tiszta komponensek Hansen 

paramétereinek hőmérséklet- és nyomásfüggése adódott (5.4.2. ábra). Az illesztett felület 

matematikai alakja: 

6 = K + 3F + L" + MF + 4"F + N"    (5.19) 

ahol: T-hőmérséklet (K), P-nyomás (MPa), a…f- illesztési együtthatók 

 

 

5.4.2. ábra A Hansen oldódási paraméterek tiszta CO2 és tiszta etanol esetén. 

Az illesztési paraméterek értékeit az 5.4.2. táblázatban foglaltuk össze. A 9 tizedes pontosságú 

kiíratás nagyon fontos, mivel a nyomás és hőmérséklet négyzetre emelve nagy szorzótényezőket 

adnak, és visszaszámolásnál nagy eltérés lépne fel, annak ellenére, hogy az illesztés nagyon jó. 
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5.4.2. táblázat. Az etanol és CO2 oldódási pararamétereinek polinomiális együtthatói  

 

A másodrendű felületek jól illeszkednek (az eltérés kisebb, mint 1%) a számított értékekre. ami 

megfigyelhető a tiszta komponensek Hildebrand-paramétereit bemutató 5.4.3. ábrán. 

 

 

5.4.3. ábra. A Hildebrand-paraméter tiszta komponensek (CO2 és etanol) esetén. 

 
Az együtthatók ismerete lehetővé teszi az oldódási paramétert jó becslését adott műveleti 

paramétereken. Az illesztett függvények segítségével kiszámíthatóvá válnak a különböző 

koncentrációjú CO2-etanol elegyek Hansen paraméterei, ismerve, hogy ezek jól becsülhetők a 

térfogattörttel súlyozott átlaggal [171] az (5.20) összefüggés szerint (ehhez szükséges volt a 

móltört értékek térfogattörté alakítása). 

δP,9Q91R =SΦUδV.W												(5.20)
5

UX>
 

ahol: Φi- az i-edik komponens térfogattörtje; δi,j- az i-edik komponens j-edik Hansen-paramétere 

(j=d, p, h); δj,elegy- az elegy j-edik Hansen-paramétere 

 
A móltörtek térfogattörtté alakításánál azt az egyszerűsítést vettük figyelembe, hogy ebben a 

tartományban (0-0,2 etanol móltört) a keveredésből származó térfogat-változás elhanyagolható a 

    a b c d e f 
C

O
2 

δd (MPa0,5) 52,67287122 -0,196136617 0,016966276 0,000153284 0,000812727 -0,002363338 

δp (MPa0,5) 13,00136936 -0,032780445 -0,012613902 0,000017269 0,000232795 -0,000572864 

δh (MPa0,5) 14,51501676 -0,042833858 -0,001509682 0,000028973 0,000171622 -0,000488612 

δ  (MPa0,5) 55,048642863 -0,196304859 0,016912558 0,000153032 0,000795525 -0,002315263 

E
ta

no
l 

δd (MPa0,5) 21,013042792 -0,012086196 -0,013937569 -0,000015092 0,000120511 -0,000110735 

δp (MPa0,5) 9,823422179 -0,001756371 -0,004421216 -0,000004947 0,000031310 -0,000027837 

δh (MPa0,5) 31,683012175 -0,045718483 -0,004027331 0,000016594 0,000049402 -0,000055150 

δ  (MPa0,5) 39,100871811 -0,042240471 -0,013679808 0,000003248 0,000121645 -0,000114602 
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keverék térfogata egyenlő az összetevők térfogatának összegével [71, 172, 173]. Ilyen alacsony 

etanolkoncentrációnál a térfogattörtek móltörtekkel is helyetesíthetők [174].  

A CO2-etanol elegyekre kiszámoltam a teljes (Hildebrand) oldódási paraméter is a definiciós 

egyenlet alapján (5.21). 

δ
2 = δd

2+ δp
2 + δh

2  (5.21) 

 
Általánosan elmondható, hogy egy komponens akkor oldható az oldószerben, ha a Hansen-

térben (δp=f(δd, δh)) az oldószer a komponens ú.n. Hansen-ellipszoidjában. Található. Durva 

közelítésben ez azt jelenti, hogy az oldószer és a komponens Hansen-távolsága kisebb, mint  

d= 4 MPa0,5. Ez a megközelítés bizonyítottan alkalmazható biomolekulák oldására alkalmas 

oldószerkeverékek tervezésére [175]. Szuperkritikus oldószer a Hansen-térben nem egy pontot 

foglal el, hanem egy felületet (a hőmérséklet és a nyomás függvényében). A szuperkritikus 

oldószerkeverékek esetén ez egy térrésszé (,,felhővé”) degenerálódik. A szokványos extrakciós 

tartományban (p=8-60 MPa, T=275-350 K) CO2-etanol elegyekre a Hansen-diagram az 5.4.4. 

ábrán látható. 
 

 

5.4.4. ábra. A szén-dioxid-etanol elegy Hansen oldékonysági paraméterei közötti korreláció a 

technológiailag releváns tartományban (Hansen-diagram) [176]. 

 

A kidolgozott módszer lehetőséget ad tervezett (,,designer”) szuperkritikus fluid oldószerek 

könnyebb létrehozására, egyszerűsített számítással hozzájárulhat az extrakció, kromatográfia és 

részecskeformázás tervezhetőséghez [176]. A módszer jelentősége a paraméterek változási 

trendjének korrelálása a kísérlettervezéssel kapott eredményekkel, ami a szuperkritikus fluid 

közegben végbemenő folyamatok költséghatékonyság növeléséhez vezethet [177]. A Hansen-tér 

terner diagrammá történő transzformálásával több információ vihető fel egy ábrára és így 

vizuálisan is követhető egy szuperkritikus fluid oldószerkeverék oldóképességének változása az 

összetétel és a műveleti paraméterek függvényében [178]. További cél a terner ábrázolásmód 

lehetőségeinek kidolgozása. 
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6. A szuperkritikus állapotú szén-dioxid antimikrobiális 
mechanizmusának molekuláris biológiai modellje 

6.1. Bevezetés 

A szuperkritikus állapotban lévő szén-dioxidnak (SCCO2) germicid (baktérium és spóraölő) 

hatása van. Annak ellenére, hogy ezt a hatást az ipari pasztőrözési folyamatokban már 

alkalmazzák (Kínában üzemegység működik narancslé kezelésére, valamint a tea valamint a 

kávé koffeinmentesítésénél megfigyelt fontos és hasznos másodlagos hatás (dr. Székely Edit 

szóbeli közlés), az antibakteriális mechanizmus molekuláris szinten még tisztázatlan volt. 

Molekuláris biológia alapú hipotézisünk magyarázatot szolgáltathat a jelenségre. 

6.2. A szuperkritikus állapotú CO2 antimikrobiális hatásának alkalmazási 
lehetőségei ipari folyamatokban 

 
A hagyományos hőkezelés alternatívái  

A fogyasztói igények megnövekedtek a természeteshez közeli érzékszervi tulajdonságokkal 

rendelkező, minimálisan kezelt élelmiszer-termékek iránt, ahol a hőérzékeny íz-, aroma-

komponensek, valamint értékes biológiailag aktív összetevők (vitaminok, antioxidánsok) jobban 

megőrződnek [179]. Ilyen magas elvárásokhoz csak olyan, nem-termikus kezelési eljárások 

jöhetnek szóba, amelyek élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelőek: a termék 

mikrobiológiailag biztonságos lesz, valamint az eltarthatósági ideje megfelel az előírásoknak. A 

legújabb, már iparilag is alkalmazott nagynyomású kezeléssel (HHP) [180] ellentétben az 

SCCO2 kezelés még nem terjedt el, pedig egyes esetekben nyilvánvaló előnyökkel rendelkezik: 

alacsonyabb nyomáson azonos mikrobiológiai biztonság érhető el és a termék organoleptikus 

tulajdonságai kisebb mértékben változnak meg. Az alacsonyabb nyomás alkalmazásával a 

rendszer biztonságosabban működtethető és kisebb tőkebefektetést igényel [181], valamint 

alacsonyabbak lesznek az üzemköltségek is [182]. 

 
A szuperkritikus kezelések (pasztőrözés és sterilezés) előnyei és korlátai 

A szén-dioxid jelenléte az élelmiszer-termékekben (oldott állapotban) nem káros, nincs toxikus 

hatása (más a helyzet zárt térben, gáz halmazállapotú CO2 jelenlében, ami ipari 

biztonságtechnikai lépéseket követel meg a rendszerek üzemeltetőitől), továbbá fontos 

élelmiszer-ipari alapanyag (üdítőital-gyártás), valamint segédanyag (védőgázas csomagolás). 

Viszonylag olcsó, mivel nagy mennyiségben keletkezik fermentációs folyamatokban, de 

üvegházhatású [183]. Ez a környezeti hatás a szuperkritikus pasztőrözés esetén három 

szempontból is jelentéktelen: 1) a fermentáció során képződött CO2 egyéb felhasználás során 
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mindenképpen kikerül a környezetbe; 2) az ipari szuperkritikus alkalmazásokban a CO2 

recirkulációja minden esetben megoldott (nemcsak környezeti, hanem gazdaságossági és 

biztonsági szempontok miatt is), ilyen zárt rendszereknek [179] kell lenniük a pasztőröző 

berendezéseknek is; 3) az esetleges kibocsátás nagyságrendje összehasonlíthatatlanul kisebb, 

mint a fosszilis tüzelőanyagok elégetése során keletkező CO2 mennyisége.  

 A szuperkritikus állapotú CO2-dal végzett pasztőrözés nagy előnye, hogy az alkalmazott 

enyhe körülmények (a környezetihez közeli nyomás és hőmérséklet) alig változtatják meg a 

kezelt élelmiszerek beltartalmi értékét és fizikai-kémiai tulajdonságait, de jelentősen megnöveli 

eltarthatóságát. A pasztőrözés során több nagyságrenddel (akár 108/ cm3) csökken a mikrobiális 

szennyezettség, valamint gyümölcsök, zöldségek, préselt levek barnulását és állagromlását 

okozó enzimek (pektin-észteráz, polifenol-oxidáz, peroxidáz, lipoxigenáz) aktivitását is gátolja 

[184]. 

 A szuperkritikus pasztőrözésnek előnyei mellett korlátji is vannak. A baktériumpusztító 

hatása nagymértékben függ a kezelni kívánt termék kémhatásától. Bázikus élelmiszerek esetén a 

kezelés nem hatásos. Sok esetben különbség mutatkozott a Gram-negatív és a Gram-pozitív 

baktériumok inaktiválásában is. A Gram-pozitív baktériumok sejfalának 90%-át egy vastag 

peptidoglikán réteg alkotja, ezért mechanikai szilárdsága nagyobb és a sejtfal permeabilitása 

alacsonyabb a Gram-negatív törzsekéhez képest. Legtöbb esetben a Gram-negatív törzsek 

érzékenyebbek, de ez nem minden esetben igaz [185, 186]. A spórák pusztítására erélyesebb 

körülmények szükségesek és sok esetben nem is pusztulnak az élelmiszer-biztonsági 

előírásoknak megfelelő mértékben, emiatt az SCCO2-kezelés egymagában nem is alkalmas 

sterilezésre [185, 187]. 

A SCCO2 nem alkalmas minden típusú élelmiszer-termék kezelésére. Figyelembe kell 

venni, hogy a SCCO2 jelentős oldóhatással rendelkezik, illó komponenseket, lipideket és lipofil 

komponenseket (színanyagok, vitaminok) oldhat ki a pasztőrözés során, ami által romlik a 

termék minősége. Ez a hatás por alakú termékek kezelésénél léphet fel, és ilyen esetben szükség 

lehet a kivont értékes komponensek readszorbciójára [188]. Továbbá, csak olyan állagú 

termékek esetén alkalmazható, amelyek megtartják állagukat és olyan szerkezetűek, hogy a 

SCCO2 könnyen behatolhasson anyaguk teljes mélységébe. Nem alkalmazható lágyabb termékek 

(pl. sajtok), vagy leveles zöldségek (pl. saláta) kezelésére [189]. Jelenleg már elegendően nagy 

adathalmaz gyűlt össze a mikrobák vegetatív formáinak [186], valamit a spórák [185; 187] 

inaktiválásának vizsgálati eredményeiből Ez jó alapját képezheti a szuperkritikus pasztőrözési 

műveletek optimalizálásának adott termékek esetére, de fontos kiemelni, hogy a pusztítási 

hatékonyság nagymértékben függ a mátrix szerkezetétől [190] és a mikrobiális fejlődési 

szakasztól. A spóraállapot a legrezisztensebb, legérzékenyebbek a lag- és korai exponenciális 
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növekedési fázis, majd a stacionárius növekedési szakaszhoz közeledve az érzékenység 

fokozatosan csökken [191, 192].  

Általánosságban kijelenthető, hogy a SCCO2 alkalmas minden olyan élelmiszer-termék 

gazdaságos pasztőrözésére, ami az alábbi követelmények közül egy párnak megfelel: magas 

vízaktivitás, mérsékelt zsír- és fehérjetartalom, alacsony viszkozitás és savas kémhatás [193]. 

 

A szuperkritikus fluidumok jövőbeni alkalmazási lehetőségei nem-termikus kezelési 

eljárásokban 

Jelenleg is több szabadalom létezik szuperkritikus szén-dioxid alkalmazására hatékony 

élelmiszer-ipari pasztőrözési eljárásokban, valamint szuperkritikus sterilezési eljárásokra orvosi 

anyagok és műszerekre [194-197], amelyek közül soknak valós esélye lehet ipari alkalmazásra, 

példaként említhető, hogy egy folytonos működésű nyerstej-kezelő SCCO2 rendszer 

összemérhető hatékonyságú, mint a rövid ideig tartó, magas hőmérsékletű pasztőrözés (UHT) 

[198].  

A SCCO2 antimikrobiális hatásának gyógyszeripari és orvostechnikai alkalmazhatósága 

is bebizonyosodott: az emberi csontszövet vírusmentesítése is megvalósítható [199] és a 

penészgombák vegetatív formájának inaktiválására is alkalmazható [186]. Legújabb orvosi 

alkalmazásként vizes kortikoszteroid-szuszpenziók [200], orvosi műszerek kíméletes sterilezése 

[201], valamint szövetregenerálásra alkalmazható L-politejsav sterilezése [202] említhetők. 

Gyógyszer és táplálékkiegészítők esetén nagy jelentősége lehet a liposzomális készítmények 

[203] csíramentesítésében. Továbbá, orvostechnikai felhasználású hidrogélek hatékonyan 

sterilezhetők [204], emellett teljes mértékben megtartják szerkezetüket és az ebből adódó 

reológiai tulajdonságaikat [205]. 

Nagy remények fűzhetők nagyon kis mennyiségű segédanyagok adagolásával történő 

sterilezéshez: hidrogén-peroxid, valamint perecetsav [185, 204, 206, 207] bizonyultak 

hatásosnak. Legújabb alkalmazása a sebészeti felhasználhatóságú alginát membrán sterilezése 

[208]. Orvosi implantátumok (különösen sugárzásra érzékeny) bio-alapanyagainak kezelésére 

célberendezést fejlesztettek Nova 2200 márkanévvel [209].  

Az élelmiszer-ipari alkalmazások esetén is valószínűsíthetők a felhasználási területek. A 

SCCO2 nagyon alkalmas lenne csatolt kezelési műveletekben, kíméletes hőkezelés 

kiegészítőjeként [188], különösen ígéretesek az ultrahangos kezeléssel csatolt technikák [192, 

210, 211].  

Élelmiszercsoportokra lebontva körvonalazódnak azok a termékek, amelyek 

szuperkritikus kezeléssel egyértelműen csíramentesíthetők lennének ipari szinten (pl. a 

gyümölcslevek [181, 190, 212-214]). A sörgyártásban is alkalmazható lenne, mivel a szén-dioxid 
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a sör természetes összetevője és a szuperkritikus pasztőrözés bizonyítottan jó minőségű terméket 

eredményez [215]. A tejtermékek előállításában is nagy szerepet kaphat, különösen a sovány tej 

és a savó kezelésében [193]. Kapcsolt kezelési mód lenne, hogy a normalizálás előtt a sovány 

tejet szuperkritikus kezeléssel, a tejszínt hőkezeléssel pasztőröznék [216]. Nagy gazdasági és 

élelmiszer-biztonsági lehetőség rejlik a növényi csírák kíméletes pasztőrözésében. Ennek abban 

rejlik a fontossága, hogy a vásárlói célcsoport a minimális kezelést részesíti előnyben és elutasít 

minden tartósító adalékot. A nyers növénycsíra magas vízaktivitása miatt könnyen penészedő és 

élelmiszer-biztonsági szempontból kockázatos termékcsoport. A szuperkritikus pasztőrözés jó 

hatékonyságú, viszont fontos, hogy nem módosítja a termék érzékszervi tulajdonságait és 

frissesség-érzetét [217]. Fontos minden egyedi esetben megvizsgálni a pasztőrözés 

hatékonyságát és a magok csírázóképességére kifejtett hatását [218]. 

6.3. A modell kifejlesztésének céljai 

Annak ellenére, hogy jelentős kutatások folynak a SCCO2 antimikrobiális hatásának vizsgálatára, 

a molekuláris szintű mechanizmus nincs megfelelő részletességgel felderítve, valamint az ismert 

hatások sem általános érvényűek minden mikrobára vonatkozóan [213, 219-221]. Ahhoz, hogy a 

szuperkritikus pasztőrözés ipari szinten elterjedhessen, szükséges a pontos baktérium-

inaktivációs mechanizmusok felderítése és az inaktivációs kinetika számszerű 

előrejelezhetőségére, hasonlóan a termikus pasztőrözéshez [222], azért, hogy az élelmiszer-

biztonsági kockázatokat becsülni lehessen [223]. A modellel a SCCO2 baktericid hatásait 

szeretném leírni molekuláris szinten, ami hozzájárulhat a SCCO2 alkalmazásának 

kiterjesztéséhez. Másrészről, reményeim szerint a bemutatott hipotézis hozzájárul majd az 

antibiotikumok elméleti tervezéséhez, ami az antibiotikum-rezisztencia jelenségét figyelembe 

véve, kiemelt fontossággal bír [224]. 

6.4. A szuperkritikus állapotú CO2 ismert mikroba-inaktivációs 
mechanizmusai és molekuláris szintű modellje 

 
A gáz-halmazállapotú CO2 bakteriosztatikus hatása régóta ismert. Ezt a lipid-kettősrétegben 

beoldódott és felhalmozódó CO2 okozza, csökkentve a membrán rugalmasságát és viszkozitását. 

Ez egyrészt a foszfolipidek kioldásával, másrészt membránfehérjék és a lipid-kettősréteg közötti 

kölcsönhatás megzavarásával magyarázható. Ez a hatás reverzibilis, a CO2 eltávozása után 

visszaáll a sejtmembrán struktúrája és funkcionalitása. Az SCCO2 antibakteriális hatása ezzel 

szemben irreverzibilis, a sejtkárosítás végleges [223].  



70 
 

A SCCO2 rendelkezik azzal a képességgel, hogy a szerves oldószereknél könnyebben 

áthatoljon a biológiai membránokon, mivel magasabb a diffúziós együtthatója és alacsonyabb a 

viszkozitása. Ugyanakkor a felületi feszültség közelít a zéróhoz, ami által a CO2 könnyen behatol 

a pórusokba, ezután átdiffundál a mikrobiális sejtfalon és membránon keresztül. Szuperkritikus 

állapotban a szén-dioxid amfifil tulajdonságú, képessé válik apoláros és mérsékelten poláros 

vegyületek feloldására, ugyanakkor vízoldható marad, és karbonát valamint bikarbonát ionokat 

képez. A SCCO2 fizikai tulajdonságai (sűrűség, diffúziós együttható, viszkozitás), melyek 

meghatározzák a sejtekbe történő behatolás képességét, nyomás és hőmérsékletfüggőek, ezek 

változtatásával szabályozható az antimikrobiális hatás is. Kísérleti úton is bebizonyították [213], 

hogy a bakteriális citoplazmában a pH elérheti a 3-3,2 (mérsékelten savas) értéket is, a SCCO2 

megnövekedett diffúziója miatt. Az oldott szén-dioxid mennyisége növekszik a növekvő nyomás 

hatására. Számos magyarázat létezik a SCCO2 antibakteriális hatásaira [219-221]: 

� A citoplazma pH-csökkenése, ami jelentős energiaveszteséggel jár a sejt számára, mert a 

homeosztázis visszaállítására tett kísérletek során a proton–pumpa ATP-ázok jelentős 

mennyiségű ATP-t használnak fel; 

� Robbanásszerű sejtfal és/vagy membrán szakadása a nyomásváltozás következtében; 

� A sejtmembrán módosítása lipidek kioldódásával, ami a membránszelektivitást 

csökkenti, ekkor megindul a szabályozatlan szivárgás a sejtmembránon keresztül; 

� Intracelluláris anyagok kioldódása; 

� Bikarbonát ionok átalakulása karbonáttá és ezt követően sók kicsapódása a sejtekben; 

� A sejt metabolizmusában szerepet játszó fontos enzimek inaktiválása. 

A SCCO2 sejtekre kifejtett hatásainak eddig ismert mechanizmusai a 6.4.1. ábrán láthatók. 

A szuperkritikus CO2 baktérium-sejt normális működését megzavaró mechanizmusának (a 6.4.1. 

ábrán feltüntetett) lépései az alábbiak [188, 221]: 

1. lépés: Amikor a szuperkritikus állapotú CO2 vizes fázissal kerül érintkezésbe, részben 

feloldódik, majd kialakul az oldott CO2, a karbonát, valamint a hidrogén karbonát ionok 

közötti egyensúly. Ezáltal a sejteken kívüli térben egy alacsony extracelluláris pH (pHex) 

alakul ki. 

2. lépés: Az oldott CO2 átdiffundál a baktériumok sejtfalán (ez nincs feltüntetve az ábrán) és 

membránján, ahol (kémiailag) módosíthatja a membránt, megváltoztatva fluiditását, ily 

módon  növelve a membrán áteresztőképesség. 

3. lépés: A megnövekedett membrán-permeabilitás eredményeként a szuperkritikus állapotú 

CO2 könnyebben áthatol a bakteriális sejtmembránon, felhalmozódik a citoplazmában, 

ahol a sejt belső pH-jának (pHI) gyors csökkenését okozza. 
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4.  lépés: A sejten belüli alacsony pH inaktiválhat bizonyos enzimeket, emiatt alapvető 

metabolikus utakban zavarok alakulhatnak ki. 

5. lépés: A CO2 közvetlen gátló hatást is kifejthet bizonyos intracelluláris enzim-

rendszerekre a termékképződés gátlása vagy egyensúlyok megzavarása által. 

6. lépés: A magas CO2-koncentráció miatt képződő karbonát-ionok hatására kicsapódhatnak 

egyes szervetlen kationok (pl. Ca2+ és Mg2+), valamint kalcium-kötő fehérjék, amelyek 

kulcsfontosságúak a sejttevékenység szabályozásában. 

7. lépés: A szuperkritikus állapotú CO2 is kivonhat létfontosságú összetevőket (pl. 

foszfolipidek) a sejtekből, vagy sejtmembránokból, amik a nyomás csökkentésekor 

kicsapódnak, ami megzavarja, illetve megváltoztatja az egyensúlyt az adott biológiai 

rendszerben, ezáltal elpusztítva a sejtet. 

 

 

6.4.1. ábra. A SCCO2 lehetséges baktériumpusztító hatásai [221]: 
1- foszfolipid kettősréteg; 2- membránfehérjék; 3- plazmamembrán protonpumpa-
ATPázok; 4- citoplazmában található oldott enzimek, fehérjék, vagy szuszpendált 

kismolekulájú anyagok. 
 

A felsorolt mechanizmus összhangban van a kísérleti eredményekkel, de egyikük sem nyújt egy 

általánosan érvényes magyarázatot, amely minden mikroorganizmus esetében érvényes lenne. A 

membrán permeabilitásának megnövekedése és a sejtpusztulás kinetikája közti összefüggés 

pékélesztő (Saccharomyces cerevisiae) esetén kísérletileg bizonyított. Korábbi kísérletek 
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megmutatták, hogy a citoplazma pH-csökkentése fontos szereppel bír különböző Escherichia- 

törzsek pusztításában [225, 226]. Az inaktivált baktériumok látszólag nem szenvedtek 

strukturális változást, de az endospórák hatékonyan károsultak [198]. Az enziminhibíció 

részleges oka a pH-csökkenés lehet [227], azonban ez nem szolgál magyarázattal egyes enzimek 

teljes inaktiválására [228]. Nagy valószínűséggel a felsorolt mechanizmusok mindegyike többé-

kevésbé (feltehetően szinergikusan), hozzájárul a baktériumok pusztulásához. A sejtfalak és 

membránok felszakadása elsődleges mechanizmus lehet az élesztők (és általában nagyobb sejtek, 

pl. penészek) esetében [219], különösen nyomáslengetéses vagy robbanásos dekompressziós 

kezelések esetén [229], de a baktériumok pusztulásában nem valószínű, hogy kizárólagos 

szerepet játszik, a baktériumsejtek kisebb mérete miatt. A víz jelenlétének nagy jelentősége van, 

mivel csak ebben az esetben jelentős a pH csökkenése a közegben, ezenkívül víz jelenlétében a 

sejfal és a sejtmembrán megduzzad, elősegítve a CO2 behatolásának felgyorsulását [182, 196]. A 

hőmérséklet szerepe rendkívül fontos és sok esetben nem egyértelmű. A hőmérséklet emelése 

egyrészt növeli a sejtmembrán fluiditását és áteresztőképességét [227], csökkenti a közeg 

viszkozitását, másfelől hatással van a szuperkritikus állapotú fluidum oldóképességére: az 

inverziós nyomás alatt a hőmérséklet növelésével az oldóképesség csökken, mivel a fluidum 

sűrűsége csökken, majd magasabb nyomásértékeken (a kritikus pont felett) az oldóképesség 

növekszik egy adott maximumig [230]. Magasabb, közelítőleg 50 °C hőmérséklet feletti 

tartományban [222] a fehérjék irreverzibilis strukturális változásai (denaturálódása) válnak a 

mikrobiális pusztulás meghatározó tényezőjévé (klasszikus termikus pusztulás). 

6.5. A SCCO2 fehérjeszintézis-gátló mechanizmusa prokarióta 
mikroorganizmusokban 

Ebben az alfejezetben a szuperkritikus fluid állapotú szén-dioxid általunk kidolgozott mikróba-

gátlási modelljét ismertetem, ami szerint ez a hatás a bakteriális fehérjeszintézis limitáló lépése, 

a transzláció iniciációs fázisának megzavarásán alapszik [231, 232].  

 

A fehérjeszintézis iniciációs lépései 

A fehérjeszintézist megelőző lépéseiben szükséges az iniciációs komplex létrejötte, amit 

az mRNS, két riboszomális alegység (30S és 50S), valamint az iniciáló aminoacil-tRNS alkot. A 

komplex összeépülése egy többlépcsős folyamat, amelyet három iniciációs faktor vezérel (IF1, 

IF2 és IF3). A prokariótákban az iniciátor amino-acilezett tRNS általában formil-metionin (fMet) 

iniciátor tRNS. A két riboszomális alegység fMet-tRNS-el való kapcsolásában az IF2-nek 

kulcsszerepe van. Az fMet csoport felismerését az IF2 fehérje C-2 doménje végzi [233-235]. Az 

fMet-tRNS enzimatikus úton képződik Met-tRNS metionil-tRNS-transzformiláz enzim általi 
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formilezésével. Az IF-2 guanozin trifoszfatált alakja hozzákapcsolódik az fMet-tRNS-hez és ezt 

az mRNS-30S komplexhez szállítja (amire már előzőleg rákötődtek az IF1 és IF3 iniciációs 

faktorok is). Ezután következik az 50S alegység kapcsolódása, a GTP-IF2-fMet-tRNS 

komplexhez [236]. Ezáltal létrejön a 70S riboszomális preiniciációs komplex (70S PIC). Az IF2-

hez kapcsolt GTP-t az IF-2 és a riboszomális kötéshely GTP-áz aktivitása által hidrolizálódik, 

GTP-IF2 képződésével. Az IF2 GTP-hez és GDP-hez kapcsolt alakja közötti jelentős 

konformációs változások lehetővé teszik az IF2 leválását a preiniciációs komplexből [235-237], 

és a funkcionális 70S iniciációs komplex létrejöttét, ami a fehérjeszintézist végzi. A bakteriális 

fehérjeszintézist végző 70S iniciációs komplex összeépülési folyamatának egyszerűsített vázlata 

a 6.5.1. ábrán látható. A legújabb kutatások megmutatták, hogy a GTP-hidrolízisét és a 

szervetlen foszfát kilökődését követően nemcsak az IF2 válik le a iniciációs komplexről, hanem 

a riboszóma két alegysége egymáshoz képest helyrefordul, zárt konformációt felvéve [238]. Ez 

újabb bizonyíték arra vonatkozóan, hogy bármilyen hatás, ami meggátolja az IF2 leválását, több 

módon is teljes mértékben meggátolja a fehérjeszintézist. A prokariótákban lejátszódó 

transzláció iniciációjának részletesebb leírása Laursen és mtsai. [232] valamint Simonetti és 

mtsai. munkáiban található meg [233]. A legutóbbi kutatásokban már az iniciációs lépések 

pontos koreográfiáját is feltárták [239-242], valamint az egyes lépések sebességét is sikerült 

meghatározni [241-243].  

 

6.5.1. ábra. Prokarióta transzláció iniciációs lépéseinek egyszerűsített vázlata: 
a) a 70S iniciációs komplex kialakulásának folyamata; b) a 30S iniciációs komplexum krio-

elektronmikroszkópiás felvételeken alapuló modellje [242]. 
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A SCCO2 feltételezett hatása a fehérjeszintézis iniciációjára a riboszóma-komplexum 

összeépülésének gátlása által 

 

A hipotézis alapja, hogy a SCCO2 az iniciátor amino-acil-tRNS IF2-vel való interakcióját érintve 

interferál az iniciátor IF2 általi felismerésével. A sejten belül létrejött magas (telített) oldott szén-

dioxid koncentráció mellett (amit csak szuperkritikus állapotában lehet elérni), megtörténik az 

amino-csoportok részleges CO2 általi blokkolása, karbamoil csoportok képződnek reverzibilis 

módon [244, 245]. A szabad és az iniciátor transzfer-RNS-hez kötött metionin is 

karbamoileződhet, a metionil-tRNS-transzformilázt szubsztrát nélkül hagyva, így nem alakulhat 

ki a formilezett alak. Az amino-csoportok blokkolása reverzibilis, dinamikus egyensúly jön létre 

a blokkolt és szabad amino-csoportok között. A bakteriális gátlás az egyensúly elmozdulása és a 

karbamoil-metionil-tRNS (cMet-tRNS) felhalmozódása miatt jön létre. A cMet-tRNS és az IF2 

közötti kötés erősebb, mint az fMet-tRNS és az IF2 közötti interakció. Az IF2 C-2 doménje és a 

karbamoil poláris csoport között létrejövő erős, poláris kötés miatt a harmadlagos GDP-IF2-

fMet-tRNS komplex nem képes disszociálni, a konformációs változások ellenére sem. AZ IF2 

70S preiniciációs komplexről való disszociációja létfontosságú a transzlációs folyamat 

folytatásához [231]. A modell szerint a bakteriális inaktiváció kritikus lépése a gátolt 

disszociáció. A stabilan blokkolt 70S komplex nem képes fehérjeszintézisre, mivel az IF2 nem 

disszociál a riboszomáról és így a G-elongációs faktor riboszómára történő kapcsolódása 

lehetetlenné válik [246, 247]. A komplex stabilitása valószínűleg csökken a hőmérséklet 

emelkedésével, ezért a magasabb hőmérséklet az inaktivált riboszóma bomlása miatt kedvez a 

30S és 50S alegységek regenerációjának, így visszakerülhetnek a transzlációs folyamatba. Mivel 

a SCCO2 vizes oldatában a pH alacsonyabb (pH=3-3,5), mint a normális intracelluláris pH [210], 

fennáll annak a lehetősége, hogy ebben az esetben a preiniciációs komplex keletkezése 

akadályozott.  

Valószínűleg a szuperkritikus sterilezési folyamat során a cMet-tRNS felhalmozódik a 

baktériumsejtekben. Természetes körülmények között, az amino csoportokon blokkolt amino-

acil-tRNS-t a peptidil-tRNS hidroláz (PTH) enzim lebontja, ez a sejtben a szabad tRNS 

újrahasznosításának folyamata [248]. Kizárólag az iniciátor fMet-tRNS nem képes ilyen úton 

lebomlani. Ugyanakkor a ribóz és a formil-aminoacil csoport közötti észter-kötés nem 

enzimatikus hidrolízisének sebessége is nagymértékben csökken az fMet-tRNS esetében az 

fMet-tRNS sebességéhez képest [249]. A cMet-tRNS hasonló szerkezetű, mint a fMet-tRNS 

(valószínű, hogy hasonlóan is viselkedik), miközben a PTH általi lebomlása sztérikusan gátolt. A 

karbamoilezett nem-iniciátor amino-acil-tRNS nem halmozódik fel, mert ezt a PTH könnyen 

hidrolizálja. A mRNS szintézise és 70S komplexszel történő összekapcsolása nagyon 
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energiaigényes folyamat. A poliszomális bakteriális fehérjeszintézis ellenére is nagy mennyiségű 

mRNS kötődik le nem-szintetizáló 70S riboszóma-komplexben. Ez a mechanizmus teljesen eltér 

a nagynyomású pasztőrözési folyamat (HHP) antimikróbás mechanizmusától, ahol a baktericid 

hatás oka a fehérjék denaturálódása [194] és a riboszomális komplex disszociációja [250-252], 

azonban ez csak magasabb nyomáson (p=200-700 MPa) következik be, mint a SCCO2-

sterilezésnél alkalmazott nyomás (8-50 MPa). A kidolgozott modell szerint a baktériumok 

pusztulása a fehérjeszintézis akadályozásával és az energiahiány kialakulása miatt következik be.  

A SCCO2 spórapusztító mechanizmus részlegesen ismert folyamat. Ez egy sokkhatással 

kezdődik, a magas CO2-koncentráció és az átlagos hőmérséklet (T=40-50 °C) spóraaktivációt és 

csírázást indukál [187, 194, 253]. A mérsékelt nyomás (p<50 MPa) a tápanyag-receptorok 

aktiválása által tovább fokozza a csírázás sebességét, víz jelenlétében ezt követi a burok 

hidrolízise [254]. A csírázás második szakasza után a mag megduzzad, enzimatikus folyamatok 

indulnak be és a CO2 diffúziójának többé már nincs akadálya. A csírázás terminális szakaszában 

a fehérjeszintézis intenzív lenne, de az SCCO2 hatására képződött cMet-tRNS a fent leírt 

mechanizmus szerint gátolja. Ebben az esetben a sterilezés limitáló lépésévé a csírázás aktiválási 

folyamata válik. 

6.6. A modell közvetett bizonyítékai és lehetséges következményei 

A bemutatott hipotézis egyik következménye, hogy a SCCO2-t alkalmazó sterilezési folyamatban 

azonos műveleti paraméterek mellet az Escerichia coli (Eco) inaktiválódási sebességének 

nagyobbnak kellene lennie, mint a Pseudomonas aeruginosa (Psa) inaktivációs sebessége, 

aminek oka a két törzs IF2 fehérje fMet-felismerő C-2 doménjének polaritáskülönbsége [255]. 

Ez az előrejelzés jó összhangban áll a Dillow és mtsai. [196] által végzett sterilezési kísérletekkel 

ahol szuperkritikus körülmények között (T=34 °C, p=20,5 MPa, τEco=30 min,  

N0(Eco)= 6,4×108 cfu/ml, τPsa=36 min, N0(Psa)=7,4×108 cfu/ml). A kísérleti adatokból [196] a 

dezaktivációs sebességek arányára: VEco:VPsa =1,6:1 adódik, tehát az E. coli érzékenyebb, mint a 

P. aeruginosa, mivel a C-2 domén az E. coli esetén polárosabb, és erősebben kötheti meg a 

cMet-tRNS molekulát. 

Közvetett bizonyíték lehet, hogy egy nagy hatékonyságú vizsgálat során 5000 vegyület 

IF2-inhibitor aktivitását vizsgálva a leghatékonyabb vegyületnek az N-formil-L-tiroxin [256] 

bizonyult. Hyperchem 6.01 molekulamodellező programot alkalmazva összehasonlítottam az 

fMet-AMP, cMet-AMP és az N-formil-L-tiroxin molekuláris szerkezetét. Az összehasonlítás 

létjogosultsága indokolt, mivel bizonyított, hogy az fMet-AMP minimál ligaduma az IF2 C-2 

domén felismerésnek [249]. 
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A 6.6.1. ábrán jelentős szerkezeti hasonlóságok figyelhetők meg a cMet-AMP IF2-kötő része és 

az N-formil-L-tiroxin között, amiket fehér nyilak jelölnek az 1b és 1c ábrán. Ugyanakkor az 1a 

és 1c ábrán a fekete nyilak a formil csoportot jelölik az fMet-AMP illetve a N-formil-L-tiroxin 

molekulákon. 

 

6.6.1 ábra. Strukturális hasonlóságok az (a) fMet-AMP, (b) cMet-AMP és (c) N-formil-L-tiroxin 
között [257] (A fekete nyilak a formil-, a fehérek a karboxil-csoportokat jelölik). 

 
A bakteriális fehérjeszintézis egyik meghatározó lépése az IF2 preiniciációs komplextől történő 

leválása [258]. Az IF2 és fMet-tRNS között bármilyen okból fellépő kötéserősség-növekedés (pl. 

a GTP alak megnövekedett stabilitása, az IF2 csekély, de esszenciális szerkezetbeli módosulása 

miatt) lassítja a fehérjeszintézist és sebességmeghatározóvá válik [236]. Abban az esetben, ha az 

IF2-fMet és a tRNS közötti kötés nagyon erős, az IF2 leválása a komplexről irreverzibilis vagy 

akadályozott. Ez valósul meg ha pl. az IF2-höz kötött GTP-t kicserélik egy nem-hidrolizálódó 

GTP-analóg, a GDP-imino foszfát (GDPNP) molekulával [237]. A fehérjeszintézis hasonlóan 

gátolható, ha az IF2 szorosabb kötődését a preiniciációs komplexben egy, az fMet-tRNS-hez 

hasonlító szerkezetű, de a kötőhelyen polárosabb molekula veszi át (a modell szerint ez lehet a 

cMet-tRNS is). Az IF2-fMet-tRNS és 70S riboszóma közötti kötés labilizálása hasonlóan gátolja 

a bakteriális fehérjeszintézist. Ez egy működő antimikrobiális stratégia, eképpen hat a 

thiostrepton antibiotikum [246, 247]. Ez is valószínűsíti a modell helyességét, mivel 

megfigyelhető, hogy a nagyon fontos és finoman szabályozott iniciációs mechanizmus bármilyen 

irányú megzavarása gátolja a fehérjeszintézist. 

SCCO2-vel végzett növényi minta (gyömbér) sterilezési kísérletei [259] azt mutatták, 

hogy alacsonyabb hőmérsékleten a csíraszám csökkenése hatásosabb volt, feltételezésünkkel 

összhangban, mivel alacsonyabb hőmérsékleten az inaktivált riboszóma-komplex stabilabb. Bár 
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a hőmérséklet a diffúzió növelésével gyorsíthatja az inaktivációs sebességet, ezt a hatást azonban 

moderált (45 °C) körülmények között vizsgálták [260]. A hőmérsékletnek összetett hatása van az 

elemi inaktivációs folyamatokra (pl. csökkenti a CO2 oldékonyságát). Az elmélet 

megmagyarázhatja azt a megfigyelést, hogy a mikróbák a lag-növekedési fázis végén a 

legérzékenyebbek az SCCO2 kezelésre [191], mivel a lag-fázisban intenzív a fehérjeszintézis. 

 A modell hozzájárulhat annak a látszólagos anomáliának a megértéséhez, hogy egyes 

Gram-pozitív baktériumokérzékenyebbek az SCCO2 hatására, mint a Gram-negatív törzsek, 

pedig a CO2 sejtbe jutása az első esetben jobban gátolt. Az egyedi hatások külön-külön nem 

minden esetben tanulmányozhatók, sok esetben csak az összetett, általános hatást lehet 

megfigyelni. A modell hiányossága, hogy még nincs kísérleti bizonyítéka a cMet-tRNS 

létezésének és keletkezésének, erre csak indirekt utalások vannak [242, 243]. 

6.7. A prokarióta iniciációs faktor (IF2) és az iniciátor valamint gátló 
molekulák közötti kötődés molekuláris modellezése 

A modellezés célja 

A kutatás ezen részében azt kívántam vizsgálni, hogy az IF2 felismerő doménje milyen módon 

kötődik az iniciátor formil-metioninhoz (fMet-AMP), valamint a vizsgált iniciációgátló 

molekulákhoz (cMet-AMP, illetve N-formil-L-tiroxin). A kötődési számításokat csak a minimál 

ligandumra és a kötődoménre korlátoztuk, mivel bizonyított, hogy az fMet-AMP minimál 

ligandum az IF2 fehérje C-2 doménjéhez kötődik [249]. Figyelmünk a Pseudomonas aeruginosa 

törzsre irányult, mivel ebben az esetben mutatták ki, hogy az iniciációs faktor kötési doménjei 

közötti strukturális különbség miatt az fMet-tRNAfMet mellett a Met-tRNAfMet is lehet iniciátor 

[254]. A modellezés során a P. aeruginosa IF-2 kötődését kívántam vizsgálni, de mivel ennek 

szerkezete nem ismert, ezért homológiamodellezéssel először ezt kellett meghatározni. 

A számítási módszer ismertetése 

Az IF2 C-2 fehérje-domén szerkezeti modelljének meghatározásához a Modeller 9v9 szoftvert 

[260] alkalmaztuk. A modell megépítésében templátként az E. coli IF2 (pdb 1ZO1), illetve B. 

stearothermophilus IF2 (pdb 1D1N) [262] szerkezete szolgált. Két templát alkalmazása több 

számítást, de jobb modellt eredményez. A Modeller program által generált modellek közül a 

legjobb DOPE-értékkel (Discrete Optimized Protein Energy) [263]. rendelkező szerkezetet 

választottuk. A kiválasztott szerkezet minőségét a továbbiakban hurokoptimalizálással javítottuk 

(ModLoop) [264]. Minden esetben 10 modellt generáltunk és minden optimalizálási lépés után 

energiaminimalizálást végeztünk GROMOS 96 program segítségével, ami a SWISS PDB 

Viewer programba van beépítve [265]. 
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Az így kapott legjobb modell minőségét több program segítségével is ellenőriztem. 

Legelőször a modell globális minőségét a ProSA (Protein Structure Analysis) program [266] 

segítségével ellenőriztük. Ez a program nem annyira érzékeny a kisebb változásokra, így inkább 

a gyenge és jó szerkezetek megkülönböztetésére alkalmas, ezért az ellenőrzést más 

programokkal is elvégeztük. A szerkezet lokális minőségét az ERRAT 2 programmal [267] 

vizsgáltuk. Ezt a két programot alkalmaztuk a modelloptimalizálás elvégzése során is. Végül 

pedig a generált fehérjeszerkezet Ramachandran- diagramját PROCHECK programmal 

készítettük el [268]. A továbiakban a kapott szerkezetet összehasonlítottuk a templátként 

szolgaló E. coli és a B. stearothermophilus IF2 iniciációs faktor szerkezetével. A molekulák 

elektrosztatikai potenciál térképét az APBS (Adaptive Poisson-Boltzmann Solver) program 

segítségével generáltuk és PyMOL programban jelenítettem meg. 

A modellezéssel meghatározott Pseudomonas aeruginosa IF2 fehérje C-2 

doménszerkezet és az fMet-tRNA, cMet-tRNA valamint az N-formil-L-tiroxin molekulák kötési 

módját és kötési energiáját az AUTODOCK 4.0 programmal [269] modelleztük egy kétlépéses 

dokkolási protokollt alkalmazva. A dokkolást megelőzően manuális dokkolást végeztünk 

PyMOL program segítségével és ezt a szerkezetet használtuk a továbbiakban a dokkolás során. 

Minden dokkolás esetén LGA (Lamarckian Genetic Algorithm) algoritmust használtunk. A 

dokkolás első lépésében a maximálisan kiértékelt struktúraszám 2,5 millió illetve a maximális 

generációszám 27000 volt. Minden egyes szimuláció 10 szerkezetet generált. Mindhárom 

molekula dokkolása esetén ezt a lépést legalább ötször ismételtük meg. Az így kapott 

szerkezetek közül a legjobb (a legalacsonyabb entalpiájú) szerkezetet intenzív dokkolásnak 

vetettük alá, ennek során a kiértékelt struktúraszám 25 millió volt, ami a normál dokkolási szám 

tízszerese. A legjobb dokkolás kritériuma, hogy a kapott szerkezet a legnagyobb kötési 

energiával rendelkezzen. 

 
A fehérjemodellezés eredményei  

A homológiamodellezéssel létrehozott és optimalizált P. aeruginosa IF2 C-2 szerkezete a 6.7.1. 
ábrán látható. 

 

6.7.1. ábra. A P. aeruginosa IF2 C-2 homológiamodellje (Modeller 9v9 program). 
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Ezt a szerkezetet összehasonlítottuk a kiindulásként (templátként) alkalmazott két szerkezettel. A 

szuperponált szerkezetek a 6.7.2 ábrán láthatók, a szürke színű a P. aeruginosa IF2 C-2 

modelljének szerkezete. Amint megfigyelhető, az egyezés megfelelőnek mondható, és ahogyan 

várható volt a modell és az E. coli (6.7.2a ábra) IF2 szerkezete között nagyobb az alaki egyezés, 

mivel a szekvenciaidentitásuk is nagyobb (75%), a B. stearothermophilus (6.7.2b ábra) esetén ez 

az egyezés csak 45% identitást mutat, ezt igazolják az 6.7.1. táblázatban feltüntetett mérőszámok 

is.  

 

6.7.2. ábra. A P. aeruginosa IF2 C-2 homológiamodelljének összehasonlítása 
 a templátként alkalmazott szerkezetekkel (Modeller 9v9 program):  

a) E. coli IF2 C-2; b) B. stearothermophilus IF2 C-2 
 
A számszerű összehasonlítás a 6.7.1. táblázatban látható. A mérőszámok ebben az esetben a 

modell és a templátok homológ szánatomjai, valamint a gerincváz szénatomjai közötti 

geometriai távolság szórása (RMS: root mean square). 

 
6.7.1. táblázat. A homolőgiamodell egyezése a templáttal 

Templát 

IF2 C-2  

α szén-atomok  

RMS (Å) 

Gerincváz 

RMS (Å) 

Escherichia coli 0,69 0,87 

B. stearothermophilus 1,53 1,86 

 

A modellezet szerkezet megfelelőségét három módszerrel vizsgáltuk, ezzel kiszűrhetők a 

valóságnak nem megfelelő fehérjeszerkezetek.  

A ProSA program minden szerkezetnek egy ún. z-értéket számol ki, amely segítségével 

összehasonlítja modellt az ismert krisztallográfiai szerkezettel (6.7.3. ábra, világoskék tartomány) 
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illetve NMR (6.7.3. ábra, sötétkék tartomány) megoldott szerkezetekkel. A z-érték a fehérje- 

szerkezet minimális energiáját hasonlítja össze egy véletlenszerű (random) konformáció 

energiaeloszlásával. Abban az esetben, ha a modellezett szerkezet a z-érték alapján a színes 

tartományokban helyezkedik el, akkor a modell jó minőségű, és a szerkezet valószínűsíthető. A 

6.7.3. ábrán látható, hogy a számított modellre z=-3,08, a szerkezet a valószínű tartományban 

van. A modellezett fehérjeszerkezetünk feltekeredés energiája jó egyezést mutat az adatbázisban 

található fehérjék értékével és a modell ennek alapján megfelelőnek tekinthető.  

 

6.7.3 ábra. Az IF2 C-2 szerkezet z-értéke (ProSA program). 

 

A Ramachandran-diagram (6.7.4 ábra) kiértékelés szerint az aminosavak többsége (83,9%) a 

legkedvezőbb térállásban van, a megengedett zónában is jelentős hányaduk található (14,9%), 

határhelyzetben elenyésző arányuk (1,1%) és ami nagyon lényeges, a tiltott zónában nincs 

egyetlen csoport sem. A Ramachandran-diagram lényegében azt mutatja, hogy a fehérjemodell 

térszerkezete validálható.  

 

6.7.4. ábra. A P. aeruginosa IF2 C-2 Ramachandran-diagramja (PROCHECK program). 
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A harmadik statisztikai vizsgálat (ERRAT 2) is azt bizonyítja, hogy a modellezett 

szerkezet helyes lehet. A hibafügvény a nem kötődő atomok közötti interakciókat hasonlítja 

össze statisztikailag az adatbázisokban hozzáférhető és nagyfelbontású struktúrákban levő 

interakciókkal, konfidenciaintervallumokkal kifejezve. Ez rendkívül hasznos a megbízhatóság 

vizsgálatában. A 6.7.5. ábrán látható, hogy a vizsgált modellünk szerkezetének elenyésző része 

(maximálisan 6 reziduum) lehet hibás 95% konfidenciaszinten. Az általános minőségi tényező 

(overall quality factor) értéke q= 92,208, ami azt mutatja, hogy a modell jónak tekinthető. 

 

6.7.5. ábra. A P. aeruginosa IF2 C-2 ERRAT 2 eloszlása. 

 

A 6.7.6. ábrán a P. aeruginosa és az E. coli IF2 C-2 domén fMet-tRNS kötőhelyek 

PyMOL programmal ábrázolt polaritástérképe látható. Összehasonlítva a két modellt, 

elmondható, hogy a P. aeruginosa aminoacilezett-tRNA kötőzsebének polaritása kisebb, mint az 

E. coli esetén [255]. 

 

6.7.6. ábra. Az IF2 C-2 domének elektrosztatikus térképei (PyMOL program) [270]: 
A) P. aeruginosa B) E. coli 
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A fehérjedokkolás eredményei  

A molekulák dokkolását AUTODOCK programmal végeztem. Először IF2 C2 domén és az 

fMet-tRNSfMet dokkolását modelleztük, a kapcsolódás módja a 6.7.7. ábrán látható. A formil-

csoport két poláros kötést létesít a R16-os argininnel illetve az RNS rész az R57-es argininnel és 

az E54-es glutaminsavval amelyek B. stearothermophilus IF2 C-2 doménjének kötési zsebében 

is megtalálhatók. A modellre számított kötési energia ∆E= -1,67 kcal/mol (-6,99 kJ.mol-1). 

 

6.7.7. ábra. Az fMet-tRNSfMet és a P. aeruginosa IF2 C-2 domén dokkolási modellje [270]. 
 
A cMet-tRNSfMet esetén az RNS rész R57-es argininnel, illetve az F59-es fenil-alaninnal 

létesít poláros kötést (6.7.8. ábra). Annak ellenére, hogy a karbamoil metionin nem létesít kötést, 

a karbamoil rész és R16-os arginin közötti távolság mindössze 4 Å körüli (pontosabban 3,9 Å, 

illetve 4,2 Å), ami erős interakcióra utal. A modell számított kötési energiája ∆E= -3,57 kcal/mol 

(-14,94 kJ.mol-1), a cMet-tRNSfMet interakciója sokkal erősebb (több mint, kétszerese) az fMet-

tRNSfMet kötődési erősségének. Az N-formil-L-tiroxin kötődése a 6.7.9. ábrán látható. 

Megfigyelhető, hogy a nagy térkitöltésű, négy jódatomot tartalmazó csoport csak részben fér be 

a kötőzsebbe, de a tiroxin fenolos-csoportja a domén belseje felé irányul (mint a fMet-RNS 

esetén a 76 adenin) és kötést létesít az E71-es glutaminsavval. 
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6.7.8. ábra. A cMet-tRNSfMet és a P. aeruginosa IF2 C-2 domén dokkolási modellje [270].  
 
Az inhibitor-molekula karboxil-csoportja poláros kötést létesít az R16-os argininnel 

(amint a formil rész is fMet-RNS esetén), valószínűleg ez a legerősebb kötőhely a molekula-

komplexen belül. Az IF2-gátló N-formil-L-tiroxin molekula kötési energiája ∆E= -4,47 kcal/mol 

(-18,71 kJ.mol-1). 

 
6.7.9. ábra. Az N-formil-L- tiroxin és a P. aeruginosa IF2 C-2 domén dokkolási modellje [270]. 

6.8. Javaslatok a hipotézis vizsgálatára alkalmas kísérleti módszerekre 

A cMet-tRNS kísérleti úton történő észlelésnek nehézsége lehet a molekula instabilitása, ami 

valószínűleg normál nyomáson lebomlik. Az IF2-komplex stabilabb lehet, és detektálása 

lehetővé válna a tartály nyomásmentesítése után is. A hipotézis alátámasztásához szükség van az 

IF2-cMet-tRNS interakció és az inaktív 70S riboszomális iniciációs komplex detektálására. 

Az IF2 és a cMet-tRNS interakcióját Fratte és mtsai. [256] által leírt szcintillációs közelségi teszt 

(scintillation proximity assay SPA) módosított változatával lehetne detektálni. Biotinilált IF2 C-2 
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fragmentumot 3T-fMet-tRNS helyett 35S-Met-tRNS valamint sztreptavidinnel burkolt, 

szcintillátort tartalmazó SPA-gyöngyöket kell összekeverni [271]. Ezt követően az elegyet 

SCCO2 környezetben kb. 10 percig inkubálni kell különböző hőmérsékletek és nyomások mellett 

(T=32-60 °C, p=7,5-25 MPa tartományokban). A nyomásmentesítés után, ha a komplex létrejött, 

a fotonemisszió szcintillációs számlálóval detektálható lenne. 

Az inaktív 70S iniciációs komplex képződésének kimutatására egy Marzi és mtsai. [271] által 

leírt módszer (szűrő-kötődő minta aktivitás teszt, filter-binding assay activity test) lehetne 

alkalmas ez SCCO2 környezetben is lehetséges lenne. Problémát jelenthet azonban, hogy a 

nyomás alatti reaktorban a pH alacsonyabb (3-3,5) lesz mint az előírt optimum (pHopt=7,5), a 

nyomástól és hőmérséklettől függően [217].  

Megfelelő, radioaktív jelölés nélküli módszer lehet az egymolekulás fluoreszcens 

rezonancia energia transzfer alkalmazása (smFRET), ami alkalmas riboszomális dinamikus 

folyamatok kutatásában [272-277], sőt a legújabb kutatások szerint a ribószomakomplex 

összeépülési kinetikájának vizsgálatában is bevált [239, 240]. A riboszóma jelölésére hét 

különböző kötőhely alkalmas [277]. Az eredeti módszerben a riboszómákat immobilizálták, de 

esetünkben az immobilizálás nem szükséges, mivel nem kívánjuk követni a folyamat kinetikáját 

vagy dinamikáját, csupán a komplex jelenlétét vagy hiányát.  

A módosított módszer lényege a következő:  

Az első elegy összetétele: Cy3 donor fluoroforral jelölt Bacillus stearothermophilus IF2 

(Bst-Cy3IF2), GDPNP (guanozin 5’-β,γ-imino-trifoszfát), Mg2+ és Met-tRNSfMet. A második 

elegy összetétele: mRNS rövid Shine-Dalgaarno szekvenciával, két E. coli riboszomális 

alegységek (30S kis alegység és Cy5 akceptor fluoroforral jelölt nagy alegység, Cy550S), két 

iniciációs faktor (IF1 és IF2). Az első elegyet a reaktorban SCCO2 közegben nyomás hatásának 

tesszük ki, majd kb. 10 perc után a második keveréket a reaktorba injektáljuk. Abban az esetben, 

ha az iniciációs komplex stabil, ezt a lépést laboratóriumi körűlményeken is végezhetjük A 

fluoreszcenia detektálása (λgerjesztés = 540 nm, λemisszió = 670 nm) az inaktív 70S iniciációs 

komplex képződését jelzi, mivel a fluoreszcencia csak akkor jelenik meg, ha a két fluorofor 

(ebben az esetben a Cy3IF2 és a Cy550S) egymástól 50-30 Å távolságra található [276].  

A Bst-IF2 30SEco és 50SEco kombinálásának is a 70S iniciációs komplex nagyobb 

stabilitására való törekvés az indítéka. A komplex stabilabb formájához, Cy3 helyett egy 

merevebb struktúrát kialakító Cy3B fluorofort is alkalmazhatunk (amelynek kvantumhatásfoka is 

nagyobb) [275]. A 70S iniciációs komplex stabilizálására két további lehetőséget lehet 

figyelembe venni. Az egyik az, hogy kihagyjuk az IF1-et és az IF3-at a második keverékből. 

Másik lehetőség, hogy a GTP-t helyettesítik egy nem hidrolizálható GTP analóggal [236, 276-

278]. A GDPNP alkalmazásával a 70S iniciációs komplex stabilitása harmadával alacsonyabb, 
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mint GTP jelenlétében [272], ezért egy jobb stabilitást adó nem hidrolizálható GTP analógot kell 

alkalmazni, ennek geometriai struktúrája a GTP-hez jobban hasonlít, mint a GDPNP szerkezete. 

Erre a ké tartalmú GTPγS (guanozin 5’-O-[γ-tio]-trifoszfát) alkalmas.  

A legújabb fejlesztés az időfelbontásos krio-elektronmikroszkópia új lehetőséget kínál 

[279]. Fontos előnye, hogy fluoreszcens jelölés nélkül lehetséges riboszómakomplex össze-

épülési kinetikájának vizsgálata, a krio-elektronmikroszkópia kiválóan alkalmas a riboszóma-

komplexek finomszerkezeti vizsgálatára [280-282]. Az eredeti és a módosított rendszer elvi 

vázlata a 6.8.1 ábrán láthatók. A készülék kézenfekvő előnye, hogy nagyon jól illeszthető lenne a 

nagynyomású szuperkritikus rendszerhez. Az eredeti berendezés módosítása a keverőkamra után 

egy szakaszos, nagynyomású mikroreaktor beiktatása lenne, ebben a szuperkritikus állapotú CO2 

nyomása és hőmérséklete szabályozható. Megfelelő kialakítású reaktor esetén a keverőkamra 

felesleges lehet. Ebben az esetben az oldatadagoló rendszer is egyszerűsödik, mivel a 

szekvenciális adagoláshoz csak egy adagolószivattyúra lenne szükség és a kívánt reakcióidőt a 

lefúvatószelep nyitásával lehetne beállítani. A gyors nyomáscsökkenés miatt lehetséges, hogy a 

porlasztott cseppek megfagynak, emiatt elképzelhető, hogy a cseppfolyós etán alkalmazása is 

talán mellőzhető. A két oldatban a riboszómakomplex összeépüléséhez minimálisan szükséges 

komponensek találhatók. Az egyik oldatnak a 30S alegységet, az IF2-őt valamint a Met-tRNSfMet 

elegyét, a másiknak pedig 50S alegységet és mRNS-t kellene tartalmaznia. 
 

 
 

6.8.1. ábra. Az időfelbontásos krio-elektronmikroszkóp vázlatos felépítése [279]: 
a) az eredeti berendezés műkodési elve; b) javaslat a berendezés szuperkritikus mikroreaktorral 
összeépített módosítására: 1, 2- oldatadagoló-rendszer; 3- keverőkamra (esetleg elhagyható); 

4- nagynyomású mikroreaktor; 5- lefuvatószelep; 6- porlasztófúvóka; 7- detektorrács. 
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6.9. A modell gyakorlati és tudományos vonatkozásai 

Amennyiben a kidolgozott modell megfelel a valóságnak, a SCCO2 antibakteriális 

hatásmechanizmusának megértésében egy nagy lépést jelent, aminek fontos vonatkozásai vannak 

a szuperkritikus sterilezési folyamatok fejlesztésére, szabályozására, valamint a műveleti 

paraméterek (nyomás és hőmérséklet) befolyására a sterilezési hatékonyságra. Ez elősegítheti a 

szuperkritikus sterilezés ipari bevezetését, mivel éppen a pusztulási mechanizmusok teljes 

megértésének hiánya növeli a biztonsági kockázatokat, ez a bizonytalanság egyik fő akadálya a e 

módszer élelmiszer- és gyógyszeripari elterjedésének [183]. A modell közvetett, de annál 

fontosabb vonatkozása az antibiotikumok szelektív célpontjainak jobb kiaknázásában rejlik. Az 

új antibiotikumok felfedezése és kifejlesztése szükségszerű a gyorsan terjedő antibiotikum 

rezisztencia jelensége miatt [224, 255]. A transzlációs gépezet nagy általánosságban [283-285] 

és a transzláció iniciáció különösen alkalmas a szelektív és hatékony antibiotikum-célpontként 

[282, 286, 287] Az IF2 és az fMet-tRNS kapcsolódása alapvető lépése a transzláció 

iniciációjának. Néhány amino-glükozid szerkezetű antibiotikum (pl. sisomycin, gentamicin) 

ennek a kötésnek a kialakulását akadályozza, de itt a hatás allosztérikus, az antibiotikumok 

kötődési helye különbözik a tRNS fMet-kötő doménjétől [284]. Az IF2 C-2 doménre kötődő 

kompetitív inhibitor vegyületeket még nem alkalmaznak antibiotikumként, annak ellenére, hogy 

nyilvánvaló előnyük van a prokarióta-irányú szelektivitásban [231, 232, 256, 258]. A modell 

hatóanyag az N-formil-L-tiroxin [256], ennek valószínű hátránya, hogy szerkezetéből adódóan 

kifejezett hormonális hatása lehet, ami megzavarná a pajzsmirigy-működést, és ez kizárja 

terápiás alkalmazását. Az N-formyl-L-tiroxin szerkezete egy karboxil-csoportot tartalmaz a 

formil-csoport közvetlen szomszédságában. A hibás 70S iniciációs komplex stabilitása növelheti 

az antimikrobiális hatékonyságot. Bebizonyosodott, hogy olyan mutáció, ami az IF2 GTP-áz 

aktivitását megszünteti, ezáltal meggátolva az IF2 leválását az iniciációs komplexről, halálos a 

mikróba számára [288]. Hipotézisünk szerint az IF2 erős kötődéséhez szükség van egy erős 

poláris csoportra a felismerő domén közelében. Ez az előrejelzés segíthet a potenciális 

antibiotikum-jelöltek in silico felfedezésére. Mivel a transzlációs folyamat az antibiotikumok egy 

fontos célpontja, a javasolt mechanizmus új antibiotikumok felfedezéséhez vezető kísérleteket is 

eredményezhet. A prokarióta transzláció-iniciáció magas konzervatizmusa miatt a javasolt IF2 

útvonal módosításának stratégiája prokarióta-szelektív (emlősökre alacsony toxicitás) hatáshoz 

vezethet, ugyanakkor a gyógyszer-rezisztencia kialakulásának lehetősége is csökken. Már 

ismertek olyan mutáns peptid-deformiláz inhibitor-rezisztens mikróbatörzsek, amelyek képesek 

iniciátorként Met-tRNSfMet-et felhasználni, kiiktatva a formilezési-deformilezési ciklust, de erős 

IF2-blokkolással ez a védekező stratégia ellensúlyozható lenne. 
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6.10. Összefoglalás 

A szuperkritikus sterilezés mechanizmusának megértésében a modell alapvető fontosságú lehet, 

ami elősegítheti az ipari alkalmazások bevezetését és elterjedését. A kidolgozott modell 

kiindulási alapja, hogy a szuperkritikus állapotú CO2 kompetitíven reagál a Met-tRNSfMet-vel, 

így az fMet-tRNSfMet képződési sebessége és mennyisége csökkenni fog az irreverzibilis 

szubsztrátum-fogyás során. Az fMet-tRNSfMet-nek kulcsszerepe van a prokarióta fehérje- 

szintézisben, mivel szinte kizárólag az egyedüli aminoacil-tRNS iniciátor. A keletkezett 

karbamoil-metionil-tRNS (cMet-tRNSfMet),- ami valószínűleg csak nyomás alatt és magas CO2 

koncentráció mellett stabil - úgy stabilizálódhat, hogy egy molekuláris komplexet alakít ki a 

transzlációs iniciátor faktor 2 GTP alakjával (GTP-IF2). A C-2 fehérjedomén és a módosult 

aminoacil-tRNS iniciátor közötti erős poláris kapcsolódás miatt az utóbbi képtelen a 70S 

riboszomális komplexről leválni. Továbbá az így létrejött inaktív 70S riboszomális preiniciációs 

komplex nem bomlik szét a GTP-hidrolízist követően, emiatt a fehérjeszintézis leáll. A 

mikrobiális sejt pusztulását a fehérjeszintézis gátlása és a jelentős energiacsökkenés együttes 

hatása okozhatja.  

Számítógépes molekuláris modellezéssel a P. aeruginosa IF2 C-2 domén szerkezetére 

egy modellt alkottam. A létrehozott szerkezet a statisztikai tesztek alkalmazásával megfelelőnek 

bizonyult. Ezt követően IF2 C-2 doménre dokkoltam a fMet-tRNSfMet, a cMet-tRNSfMet, 

valamint a N-formil-L-tiroxin molekulákat.  

 A legerősebb kötés a bizonyítottan az iniciációgátló N-formil-L-tiroxinnal alakul ki  

(∆E=-18,71 kJ/mol), a leggyengébb a természetes iniciátor, a fMet-tRNSfMet-nal  

(∆E=-6,99 kJ/mol). A hipotetikus (esetlegesen szuperkritikus CO2 közegben kialakuló) cMet-

tRNSfMet-nal kialakuló kötés erőssége köztes értékű (∆E=-14,94 kJ/mol), de több mint kétszer 

erősebb az iniciátorral alkotott kötésnél. Az N-formil-L-tiroxin erős kötődése lehet 

antimikrobiális hatásának oka molekuláris szinten, ez pedig alátámasztja az SCCO2 

hatásmechanizmusára adott magyarázatunkat. A modellezés eredményei alátámaszthatják azt a 

hipotézist, hogy a szuperkritikus állapotú CO2 antibakteriális hatása részben a cMet-tRNSfMet 

fehérjeszintézis gátló hatásával magyarázható. Elmondható, hogy a modell a transzláció-

iniciációról szerzett legújabb ismeretekkel is összhangban van.  
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A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

 
 

1. Elsőként vontam ki okra-magból szuperkritikus CO2 oldószerrel, félüzemi extraktorral zsíros 

olajokat és zsíroldékony bioaktív komponenseket (β-szitoszterol, α- és γ-tokoferol) és 32 teljes 

faktoriális kísérlet-tervvel optimizáltam a folyamatot, igazolva, hogy a szignifikáns hatások a 

nyomás lineáris és négyzetes tagjai, valamint a hőmérséklet- és nyomás kölcsönhatása. 

2. Elsőként valósítottam meg a fűszerkömény mag zsíros- és illóolajának frakcionált 

szeparációval kapcsolt szuperkritikus extrakcióját félüzemi, két-szeparátoros berendezéssel. 

Bizonyítottam, hogy az egyaránt magas zsíros és illóolaj-tartalmú növényi őrlemény a módszer 

a folyamat optimálásával alkalmas a frakcionált extrakció megvalósítására. Megállapítottam a 

kivonási módok és az előkezelés befolyását a karvon/limonén arányra. 

3. Kifejlesztettem és megépítettem egy mikrohullámos vízgőz-desztilláló berendezést, ami eltér a 

forgalomban lévő készülékektől. Bizonyítottam, hogy a VD és az MVD azonos kinetikai 

modellel irható le. A készülék alkalmas a laboratóriumi vízgőz-desztilláció megvalósítására, 

mivel adott növényi mátrixból közel azonos mennyiségű és összetételű illóolaj nyerhető ki 

sokkal rövidebb idő alatt, mint a VD-készülékkel. 

4. Kidolgoztam egy felületillesztésen alapuló (,,shortcut”) számítási módszert a szuperkritikus 

fluid keverékoldószerek Hansen-paramétereinek gyors becslésére. Megállapítottam, hogy a 

szuperkritikus oldószer a Hansen-térben nem egy pont, hanem egy felület (a hőmérséklet és a 

nyomás függvényében). A szuperkritikus oldószerkeverékek esetén ez egy térrésszé (,,felhővé”) 

degenerálódik. 

5. A SCCO2 baktericid hatására egy teljesen új, molekuláris biológiai mechanizmus modelljét 

alkottam meg, ami a bakteriális fehérjeszintézis iniciációs lépésének gátlásán alapul. 

Részletesen kidolgoztam a gátlás forgatókönyvét, leírtam annak lehetséges következményeit, 

továbbá javaslatot tettem a hipotézis bizonyítására alkalmas kísérleti módszerre. 
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