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1. Bevezetés, célkitőzések 
 

 

A karbonsavak, aminosavak, szacharidok és polialkoholok trimetilszilil(oxim)-

éter/észterekkénti, együttes, azaz egy oldatból, egyetlen felvételbıl történı egyidejő 

gázkromatográfiás-tömegspektrometriás (GC-MS) elemzése, mind az alapkutatás szintjén, 

mind nagyszámú természetes mátrix összetételének meghatározásában sokoldalúan 

bizonyított. 

A flavonoidok és az antrakinonok a növényvilágban elterjedt, biológiai/fiziológiai 

szempontból jelentıs vegyületek, ezért minıségi-mennyiségi elemzésük különbözı 

természetes mátrixokban, érdeklıdésre tarthat számot. Munkánk célja volt, hogy a meglévı 

analízisrendszerünket a flavonoidok és az antrakinonok csoportjával bıvítsük. 

Elsı lépésként modell-vegyületek elemzése útján, részletes fragmentumanalitikai 

tanulmány készítését terveztük: a flavonoidok és az antrakinonok trimetilszilil- és 

trimetilszilil (oxim)-származékainak GC-MS elemzése közbeni fragmentációját és a 

képzıdött fragmentum-ionok mennyiségi elemzésre alkalmasságát vizsgáltuk. 

Második lépésként, modell-vizsgálataink eredményét felhasználva, optimáltuk  

- a flavonoidok meghatározását különbözı természetes anyagokból, mint citrusfélék, 

sárkányfő fajok; és  

- az antrakinonok elemzését festıbuzér kivonatokban. 

A különbözı természetes mátrixok vizsgálata során, kevésbé ismert diszacharidok 

azonosítása vált szükségessé. A diszacharidok elemzésével kapcsolatos korábbi kutatási 

eredmények tanulmányozása után, célul tőztük ki a glikozidkötést tartalmazó, különbözı 

polimerizációs fokú szacharidok részletes fragmentumanalitikai vizsgálatát. 

A Központi Élelmiszeripari Kutatóintézettel közös kutatásunk célja a meggyek és az 

indiai ber gyümölcs érés- és tárolás közbeni összetétel-változásának követése, így az 

érésmenet, valamint a tárolás optimalizálása volt. Ennek érdekében módszerünk, azaz, a 

karbonsavak, aminosavak, szacharidok és polialkoholok trimetilszilil (oxim)-

éter/észterekkénti, együttes, egy oldatból, egyetlen felvételbıl történı, egyidejő GC-MS 

elemzése segítségével a két természetes mátrix, a meggy és a ber gyümölcsök összetételét 

kívántuk feltérképezni. 

 
 
 
 



2. Alkalmazott módszerek 
 

GC-MS rendszer: 

A méréseket a SATURN II GC-MS jelő, Varian gyártmányú (Walnut Creek, USA) 

készüléken végeztük, amely ioncsapda rendszerő tömegszelektív detektorral, Varian 8200 

automata mintaadagolóval és főthetı injektorral rendelkezik. 

Az elválasztásokat SGE BPX5 (30 m×0,25 mm, 0,25 µm filmvastagságú) kolonnán 

végeztük. A vivıgáz hélium volt (1,5 mL/perc). A transfer line hıfoka 280oC volt. A GC 

paraméterei (az injektor és a kolonna főtési programja): 

a.) injektor: 60oC (2 perc), 60-320oC (180oC/perc), 320oC (5 perc); kolonna: 60oC (2,00 perc), 

60-120oC (20oC/perc), 120-155oC (6oC/perc), 155oC (10 perc), 155-250oC (13oC/perc), 250oC 

(12 perc), 250-330oC (20oC/perc), 330oC (10 perc), összesen: 54,13 perc;  

b.) injektor: 150oC (2 perc), 150-330oC (180oC/perc), 330oC (5 perc); kolonna: 150oC 

(4,61 perc), 150-330oC (8oC/perc), 330oC (7 perc), összesen: 34,11 perc. 

Az ioncsapda detektor optimális mérési paramétereit a készülék-szoftver (Saturn) 

segítségével ellenıriztük: a tömegtartomány: 50-650 amu, Fil/Mul késleltetés: 420 sec. A 

tömegspektrométer adatfelvételi sebessége egységesen 1,0 sec/scan volt.  

 

HPLC-DAD rendszer: 

 A méréseket Agilent 1100 típusú HPLC-DAD/1946A típusú készüléken végeztük. 

DAD paraméterek: spektrum on-line (200-600 nm). Kromatográfiás oszlop: 150×4 mm MOS 

Hypersil BDS C18 5 µm RP (Shandon Southern Products, Runcorn, UK). Injektált 

mennyiség: 20 µL. Grádiens elúció: A eluens: acetonitril/0,02 M ammónium-acetát 

(pH=4) = 15/85 (v/v); B eluens: acetonitril/0,02M ammónium-acetát (pH=4) = 85/15 (v/v). 

Lineáris gradienssel, 10% B → 90% B 40 perc alatt. Áramlási sebesség: 1 mL/perc. Az 

antrakinonok mennyiségét λ=254 nm-en mértük. 

 

A reagens oldatok: 

- Oximmá alakítás reagense: A 2,5% hidroxilamin-hidroklorid oldatot 1,25 g hidroxilamin-

hidrolkoridnak 50 mL piridinben való oldásával készítettük. 

- Szilil-származékká alakítás reagense: A hexametil-diszilazán (HMDS), az N,O-bisz (trime-

tilszilil) trifluoracetamid (BSTFA), az N-tert.-butil-dimetilszilil-N-metil-trifluor-acetamid 

(MTBSTFA) és trifluorecetsav (TFA) analitikai tisztaságú készítményeket további tisztítás 

nélkül használtuk. 



- Reagens a hidrolízishez: Az analitikailag legtisztább trifluorecetsavból 2 mol/dm3 oldatot 

készítettünk (2 M TFA-oldat). 

 

A származékképzés: 

Az elıkészített, vízmentesített minták maradékát piridinben oldott, 500 µL 2,5% 

hidroxilamin-hidrokloridot tartalmazó oldattal 30 percig 70oC hıfokon melegítettük. A lehőlt 

oldatot 900 µL HMDS és 100 µL TFA hozzáadása után 60 percen keresztül 100oC hıfokon 

szilileztük. Az így kapott oldatot hőtöttük, s eltérı hígításokból 1 µL-eket elemeztünk. A 

minták vízmentesítése Büchi Rotavapor (Büchi Laboratoriums-Technik AG, Schweiz) készü-

léken, a származékkészítés termosztálható, a kémcsövekkel egyezı mérető fémbetéteket 

tartalmazó melegítıblokkokban (Kutesz, Magyarország) történt. 

 

A minták hidrolízise: 

- Savas hidrolízis: A citrusalbedók és -pépek, sárkányfő-, festıbuzér-kivonatok, meggylevek, 

berpépek, analitikai pontossággal mért megfelelı mennyiségeit 12 mL-es szililezı edénybe 

mértük. A hidrolízist 4 mL 2 M-os trifluor-ecetsav oldattal eltérı ideig folytattuk. Ezután a 

hidrolizátumot vákuumlepárló-készülékkel vízmentesítettük. 

- Enzimatikus hidrolízis: A 60oC hıfokon szárított, majd porított, homogenizált festıbuzér-

gyökérporból analitikai pontossággal 0,03 g-ot fızıpohárba mértünk, és 5 mL desztillált vizet 

öntöttünk hozzá, és 40oC hıfokon, 24 órán át kevertettük. A hidrolizátumot 40oC-os vízfürdın 

vákuumlepárló készülékkel vízmentesítettük. 

 

A minták elıkészítése az analízishez: 

- Citrusok: A meghámozott gyümölcsök belsı fehér héját (albedó) eltávolítottuk, szárító-

szekrényben 80oC-on tömegállandóságig szárítottuk, majd achátmozsárban elporítottuk. A 

gyümölcsök belsı, leves részét turmixgépben homogenizáltuk. 

- Sárkányfő: A Dracocephalum moldavica L. szárított, porított virágának és szárának 0,25 g-

ját, továbbá Dracocephalum ruyschiana L. virágának 1g-ját egymást követıen négyszer 

25 mL metanol-aceton 1:1 arányú, sósavval savanyított (0,05 m/m %) elegyével, 20 percig 

ultrahanggal extraháltuk, a maradékot 40 mL-ben, 4oC-on, 16 óráig áztattuk, majd a kapott 

kivonatokat egyesítettük, és vákuumlepárló-készülékkel oldószer-mentesítettük.  

 



- Festıbuzér: A Rubia tinctorum L. gyökereit és gyöktörzsét 60oC-on 5 napig szárítottuk, 

majd porítottuk. A por analitikai pontossággal mért 0,20 g-os részletét 30 mL 80 %-os (v/v) 

metanollal vagy etanollal visszafolyó-feltét felhasználásával 1 órán forraltuk. Az oldat szőrése 

után az oldhatatlan maradékot még egyszer extraháltuk. Az összeöntött szőrletekbıl 100 mL 

térfogatú törzsoldatot készítettünk.  

- Meggyek: A vízzel mosott, majd törlıpapírral szárított, magozott meggyhúst kézi 

burgonyanyomóba terített, háromszoros gézre juttattuk, s a gyümölcs préselését mindaddig 

folytattuk, amíg abból további préselés hatására lé már nem keletkezett.  

- Ber: A vízzel mosott, majd törlıpapírral szárított, indiai ber-gyümölcsöt almareszelın 

lereszeltük. Ezután a reszeléket háromrétegő, kissé nedves gézre juttattuk, és átpréseltük.  

 

 

3. Összefoglalás; az értekezésben foglalt új kutatási eredmények 

 

3.1. Három antocianidin (pelargonidin, cianidin, malvidin), egy flavonol (kvercetin), két flavon 

(apigenin, luteolin) és két flavanon (naringenin, heszperetin) TMS (oxim)-származékainak 

szelektív fragmentációját és e fragmentum ionok mennyiségi meghatározásra való 

alkalmasságát, valamennyi vizsgált esetben, elsıként bizonyítottuk. 

i) Megállapítottuk, hogy a származékkészítés során (oximmá alakítás, majd szililezés) az 

antocianidinek és a flavanonok TMS-oximokat, a flavonolok és flavonok TMS-származékokat 

képeznek. 

ii) Az antocianidinek oximmá alakulásának jellemzı reakcióútját, s a folyamatban keletkezı 

termékeket elsıként azonosítottuk és mértük. 

 

3.2. Négy antrakinon modell-vegyület (antrakinon, kinizarin, alizarin, purpurin) származék-

készítését, trimetilszilil- és terc.-butil-dimetilszilil-származékaik fragmentációját, GC-MS 

módszerrel követtük. 

i) Bizonyítottuk, hogy a származékká alakítás elınyös és szükséges, s a származékkészítı 

szerek választékából (BSA, HMDS, MTBSTFA), a HMDS-sel 100oC hıfokon, 60 percig 

vezetett származékképzés a legkedvezıbb. 

ii) Elsıként írtuk le a festıbuzér-mintákban azonosított, a kereskedelemben nem kapható 

antrakinonok, a pszedopurpurin és lucidin, valamint, a lucidin bomlásterméke, a 

nordamnakantál TMS-származékainak fragmentációját, s fragmentum ionjaik mennyiségi 

mérésre való alkalmasságát. 



3.3. Felderítettük a nem redukáló és redukáló glikozidkötéső szacharidok TMS- és TMS(oxim)-

származékainak egymástól eltérı, jellemzı fragmentációját. 

i) Nagyszámú, eltérı polimerizációs fokú és mennyiségő glikozid TMS(oxim)-származékainak 

részletes fragmentum analitikai tanulmánya alapján 

ii) bizonyítottuk, hogy a redukáló és nem redukáló szacharidok, eltérı és jellemzı fragmentum-

ionjaik alapján, autentikus vegyület hiányában is, azonosíthatók és mennyiségileg mérhetık. 

 

3.4. A 3.1.-3.3. pontokban részletezett alapkutatások analitikai felhasználása sorából, új kutatási 

eredményünknek tekintjük az alábbi mátrixok összetevıinek, elızetes kivonási és dúsítási lépés 

nélkül, a mátrix jelenlétében, s kivonatokban, egy oldatból egyetlen gázkromatográfiás 

felvételbıl való minıségi-mennyiségi azonosítását, nagyságrendileg eltérı mennyiségekben, 

úgymint 

i) a citrus gyümölcsök, 33 összetevıjét a 2×10-3-49,9%, 

ii) a sárkányfő gyógynövény 33 összetevıjét az 1,3×10-2-17,5%, 

iii) a festıgyökér-kivonatok savas/enzimes hidrolizátumai 21 összetevıjét, a 2,0×10-3-13%, 

iv) a meggyminták 20 összetevıjét, az 1,9×10-2-41%, s 

v) a ber minták 15 összetevıjét, az 1,0×10-3-66,2% koncentráció tartományokban 

azonosítottuk és mértük.  

A felsorolt mátrixok szárazanyag-tartalmaikra számított azonosítottsága, rendre, 26,4-77,5% 

(i), 35,0-69,2% (ii), 45,2-77,8% (iii), 64,4-101,8% (iv) és 85,5-96,0% (v) között változott. 
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