
Konzervipari folyamatok rétegkromatográfiás követése II.

Adatok a „Szegedi halászlé” koleszterintartalmáról

A C Z É L  A T T I L A  
Szegedi K onzervgyár 

Érkezett: 1970. április 10.

A koleszterin a szterinek csoportjába tartozó egyértékű alkohol, mely 
részben szabadon, részben észterei alakjában igen eltejedt az élővilágban. Nél
külözhetetlen az emberi szervezet számára, ugyanakkor gyakorlati szempontból 
is jelentős, mivel mesterséges szteroidkészítmények előállításának kiindulási 
anyaga.

Irodalmi adatokból tudjuk, hogy a hal — mint szteroid forrás — kolesz
terint tartalmaz, melynek mennyisége az egyes fajtától függően különböző érték. 
Sokan foglalkoztak a tengeri és édesvizű halfajták szterinjeinek tanulmányozá
sával, de a halhúsnak konzervipari feldolgozása során fellépő koleszterintartalom 
változásáról kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. A fentiek ismeretében érde
kesnek látszott a „Szegedi halászlé” koleszterintartalmának vizsgálata, melyet 
a nyers halhúsra, valamint a dobozolt steril készítményre egyaránt elvégeztünk.

K ísérleti rész

I. Mintafeldolgozás:
Tógazdasági pontyból végeztük a vizsgálatokat. A halakat éles késsel kibe

leztük, majd dörzsölőgépen pikkelyeitől megtisztítottuk, a maradék pikkely- 
részt kézi úton eltávolítottuk. Az ily módon megtisztított halhúsról a fejet, 
farokrészt és uszonyokat levágtuk, a törzset 2 — 3 cm-es darabokra aprítottuk, 
dobozba töltöttük, előre elkészített fűszeres lével leveztük, zártuk és 115 C°-os 
hővel sterileztíik.

II. Nedvességtartalom meghatározás:
105 C°-on súlyállandóságig történő szárítással.

III.  Zsírtartalom:
Soxleth eljárással történt az oldószeres kivonás. A vizsgálati mintáinkat 

extrahálóhüvelybe mértük, szárítószekrényben kiszárítottuk, zsírtartalmát 
éterrel kivontuk. Az éter elűzése után visszamaradt olajat súly szerint mértük.

I V. Előkészítő extrahálás:
80 g pépesített halhúst 80 ml víz és 160 ml sósav (fs: 1,19) keverékével egy 

órán keresztül forró vízfürdőn állni hagytunk, majd gázlángon 20 percig inten
zíven forraltuk. Az oldat lehűlése után éteres extrakciót végeztünk, a vizes részt 
eldobtuk. Az éteres extraktumot nátriumszulfáton szárítottuk, az oldószert 
gőzfürdőn nitrogénáramban elpároltuk. A visszamaradó részt kloroformban fel
vettük, az oldószer lepárlása után nyert maradékot a további felhasználásig 
nitrogén atmoszférában hűtve tároltuk.
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V. Szterin meghatározás DEN HERDER szerint (1):
15 g fenti módon elkészített zsírt egy 250 ml-es lombikban 10,5 ml 40%-os 

KOH-oldattal és 20 ml 96%-os etanollal mindaddig melegítettünk, míg az oldat 
tiszta nem lett. Az elszappanosított oldatot még egy órán keresztül forró víz
fürdőn hagytuk, majd 60 ml vízzel és 180 ml 96%-os etanollal hígítottuk, s 30 ml 
1%-os etanolos digitonin oldatot hozzáadva hűtőszekrényben 12 órán keresztül 
állni hagytuk. A kivált csapadékot Büchner tölcséren megszűrtük és vízzel, vala
mint absz. alkohollal kimostuk. A csapadékot 105 C°-on 15 percig szárítószek
rényben szárítottuk, visszamértük, a szterin mennyiségét Den Herder leírása 
alapján kiszámítottuk.

VI. Rétegkromatográfia (2 ,3 ,4 )
VI. 1. Alkalmazott reagensek és készülék:

a) Silica gel G (Merck)
b) tetralin-n. hexán (1:3) futtató
c) metiletilketon-acetonitril-paraffinolaj (7:3:8) futtató
d) 5%-os alkoholos foszformolibdénsav előhívó
e) Desaga rétegkészítő

VI. 2. Rétegkészítése:
Az egymásután sorbahelyezett 20x20 cm-es üveglapokat a rétegkészítő 

készülék alapzatára állítottuk és az esetleges szennyeződések eltávolítására absz. 
alkohollal áttörültük. Vizsgálatainkhoz 250 ц-os réteget készítettünk. 500 ml-es 
Erlenmeyer lombikba bemértünk 45 g Silica gel G-t, 130 ml deszt. vizet adtunk 
hozzá, egy percen keresztül intenzíven összeráztuk, majd Desaga húzóval réteget 
készítettünk. A kész lemezeket szobahőmérsékleten fél órán keresztül állni hagy
tuk, 110 C°-on 2 óráig aktiváltuk, felhasználásig zárt helyen 25 C°-on tároltuk.

VI. 3. Mintafelvitele:
A réteglemezre a mintákat kloroformban vittük fel a lap aljától számított 

2 cm magasságban, a futtatást mindkét irányban 18 cm-es magasság eléréséig 
végeztük.

VI. 4. Futtatás:
Az üvegkamrákat itatóspapírral béleltük ki és 150 ml tetralin-n. hexán (1:3), 

illetve 150 ml 80% paraffinolaj-tartalmú metiletilketon-acetonitril (7:3) keverékét 
helyeztük bele, lefedtük és az egyensúly eléréséig állni hagytuk. Az egyensúly 
beállta után (kb. 3 óra) az előre elkészített lemezeket két irányban megfut
tattuk.

VI. 5. Előhívás:
5%-os etanolos foszformolibdénsavas lefúvás, majd 120 C°-on történő hő

rögzítéssel végeztük az előhívást.

VII.  ,,Ultra-gyors" módszer néhány mikron vastagságú vékonyrétegen történő 
koleszterin kimutatásra MA R I A N szerint (5):

Vízzel hígított kereskedelmi vízüveghez sósavat adtunk, majd a keletkező 
kovasav csapadékot deszt. vízzel alaposan átmostuk. Ezután tömény nátron
lúgban annyi kovasavat oldottunk, hogy a keletkező nátriumszilikát oldat faj
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súlya 1,2 g/cm3 legyen. Közben egy — köztudottan szemipermeabilis hártya
ként viselkedő — celofán darabot vízzel megnedvesítve üveghengerre erősítet
tünk, mindkét oldalát absz. alkohollal átöblítettük, így egy feszes hártyát kap
tunk. A celofán hártyát az előkészített nátriumszilikát oldatba helyeztük, felülről 
kevés deszt. vízzel átnedvesítettük, majd 5%-os sósavat rétegeztünk rá. Néhány 
másodperc múlva szilikagél réteg képződését figyelhettük meg a celofán hártya 
alsó oldalán. A réteget deszt. vízzel és absz. alkohollal öblítettük, megszárítottuk, 
2x 4  cm nagyságú lapokra kivágtuk és rögzítés után 80 C°-os hővel 20 percig 
aktiváltuk. Az ily módon nyert kb. 5 /л vastagságú réteglemezeket felhasználásig 
20 C°-os termosztátban tároltuk.

A standard anyagok felvitelére kloroformot, futtatószerként pedig kloro- 
form-etanol 9:1 arányú keverékét használtuk, futási távolság 3 cm, futtatási idő 
2 perc volt. A foltok előhívását foszforsav-víz l:l-gyel történő bepermetezés és 
hőrögzítés után UV-fényben végeztük.

VIII.  Infravörös spektrumok felvétele:
Standardként használt koleszterin (Merck), valamint a rétegről izolált 

termék IR-spektrumát UNICAM SP 200 típusú spektrofotométerrel mértük 
KBr pasztillában, illetve kloroformos oldatban. (Az abszorpciós értékek cm-1-ben 
vannak megadva.)

IX. Eredmények értékelése:
A konzerviparban egyedül a Szegedi Konzervgyárban gyártott „Szegedi 

halászlé” technológiai műveletét követve azonos szárazanyag-tartalmú nyers 
halból,"Valamint steril készáruból koleszterint határoztunk meg, melynek ered
ményét táblázatban rögzítettük (1. táblázat). A táblázat tartalmazza ezenkívül 
a nyers halhús százalékos víz- és zsírtartalmát, valamint a zsírban levő kolesz
terin % értéket is. Első pillanatra megállapítható, hogy a vizsgált tógazdasági 
ponty koleszterintartalma a zsírtartalomtól messzemenőleg független volt. 
A minták zsírtartalma 10,7— 13,6% között ingadozott, a zsírban levő koleszterin 
% 0,38-0,59 intervallumban foglalt helyet. Megemlítjük, mint extrém eseteket, 
hogy 13,6%-os zsírtartalom mellett csak 0,42% koleszterint találtunk, ugyan-

7. táblázat

H alfa jta Víz % Zsír % K oleszterin % 
zsírban

K oleszterin 
m g/100 g 

nyers 
ha lhúsban

K oleszterin 
m g/100 g 

steril
te rm ékben

73,3 13,6 0,42 57,20 51,88
75,0 12,9 0,51 66,32 63,12

s 74,6 10,7 0,53 56,74 55,97
69,9 12,8 0,39 49,98 48,73

c 76,2 13,1 0,48 62,92 62,00
a 70,8 10,9 0,50 54,50 49,99
ÖjO 78,9 11,0 0,44 48,56 44,07
ca•a 70,8 13,4 0,38 50,92 48,11
cS
&0 74,7 12,4 0,40 49,74 49,04/
S- 76,6 12,3 0,59 72,64 64,78
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7. ábra
Silica gel О (M erck) adszorbensen 
végze tt kétdim enziós ré tegkrom a- 

tog rá fia . F e lv itt anyagok:
s tan d a rd - a) koleszterin

b) ko lesz te rinacetá t
c) koleszterinbenzoát
d) a + b+ c együ tt 

izolált- ej nyers  halhúsból
e x trak tu m

- I I .

akkor 10,7%-os értéknél 0,53% szterin volt kimutatható. A nyers halhús kolesz
terintartalma 48,56-72,64 mg% között változott. Tíz mérésből három érték 
40-, négy érték 50-, két érték 60-, és egy érték 70 mg%-os nagyságrendű volt. 
Steril termék esetében 44,07 — 64,78 mg% tartományba estek eredményeink, 
ezekből öt érték 40-, két érték 50-, három érték 60 mg%-os intervallumban volt 
található. Sterilezett terméknél a nyers halhúsnál mért értékek 89,2 —98,7%-a 
volt visszamérhető, tíz mérés átlagaként a koleszterintartalom csökkenése 5,4%.

Rétegkromatográfiára Silica gél G adszorbenst használtunk. Az alkalma
zott kétdimenziós futtatás jó elválasztást biztosított (1. ábra). A standardként 
felvitt koleszterin, koleszterinacetát és koleszterinbenzoát, valamint az izolált 
koleszterin Ry-értékeit vizsgálva megállapítottuk, hogy a standard koleszterin 
és az izolált termék Rj-je csaknem megegyezik, a többi felvitt standardoktól 
viszont jól elkülönül. Igen érdekes megfigyelni, hogy steril terméknél az izolált 
anyag futtatásánál két folt található, melyek közül a felső Ry-értéke a standard 
koleszterinével megegyezik, míg a másik attól lényegesen eltér (2. ábra). Mivel 
nyers halhúsból izolált extraktum rétegvizsgálatánál a fent említett alsó folt 
sohasem volt észlelhető, feltehető, hogy a sterilezés alatt hőhatásra a koleszterin 
részleges átalakulást szenved, melynek eredménye a késztermék alacsonyabb 
szterintartalma. A kérdés teljes tisztázására — később közlendő — vizsgálatokat 
folytattunk, mely kiterjedt a koleszterin hőokozta változására, valamint a lehet
séges átalakulási termékek tanulmányozására.

Marian módszere lehetőséget nyújtott a koleszterin gyors elválasztására 
(3. ábra). Igen jól használható pillanatnyi átalakulás indikálására, s lassan vég
bemenő folyamatok követésére.

A standard koleszterin és a rétegről izolált közel azonos Ry-értékű termék 
IR-maximumai jó egyezést mutattak. Az infravörös spektrumok maximum 
értékei a következők voltak:

Standard koleszterin (Merck) 

y max 3460> 2940> 1480’ 1390> í0 6 0  cm -J.

0,64

0

0

0
0,27

д  о

0,68
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2. ábra
Silica gel G (M erck) adszorbensen 
végzett kétd im enziós ré tegkrom a- 

tog ráfia . F e lv itt anyagok:
s tan d a rd - a) koleszterin

b) ko lesz te rinacetá t
c) ko leszterinbenzoát 

izo lá lt- d) nyers  halhúsból
ex trak tu m  

e) s teril term ékből 
ex trak tu m

Izolált koleszterin
KBr 3480  29go 1480 ]3 8 0  1060 cm -1.

r max. ’ ’ ’ ’

Az általunk használt digitonin és standardként alkalmazott koleszterin, 
valamint származékai Merck-készítmények voltak.

3. ábra
Gyors fu tta tá s  n éhány  m ikronos szilikagél 

vékonyré tegen . F e lv itt anyagok:
a) koleszterin
b) ko lesz te rinacetá t
c) ko leszterinbenzoát
d) koleszterin
e) nye rs  ha lhús ex tra k tu m a
f )  steril te rm ék  ex tra k tu m a
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СЛОИСТО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ II.

Данные о содержании холестерина в рыбном супе „Сегеди халасле”
А. Ацел

Автор проводил испытания по определению содержения холестерина 
в рыбном супе „Сегеди халасле” изготовленного из озерного карпа. Опреде
ление стерина проводил по дигитонинному методу Ден Хердера. Содержание 
холестерина в сыром рыбном мясе находилось в пределах 48 — 72 мг%, в 
стерилизованных продуктах наблюдали уменьшение в пределах 44-64  мг%.

Для слоистой хроматографии использовал двумерную технику. Кроме 
нанесения стандартов использовал сырой экстракт из сырого мяса рыбы 
и из стерильного продукта полученные спектры, а пятна значения равные 
Rí холестерину идентифицировал использованием спектра IR. Хорошие 
результаты п о л у ч и л  с методом Мариан применяемого для быстрого обнаруже
ния холестерина.

DÜNNSCHICHTCHROMATOGRAPHISCHE VERFOLGUNG KONSERV- 
INDUSTRIELLER PROZESSE II.

Angaben über den Cholesteringehalt der „Szegediner Fischerbrühe”
A. Aczél

Verfasser führte Versuche zwecks Bestimmung des Cholesteringehaltes 
von — aus Teichwirtschaft stammenden Karpfen bereiteter — „Szegediner 
Fischerbrühe” durch. Die Sterinbestimmung erfolgte mit der Digitoninmethode 
von Den Herder. Der Cholesteringehalt des rohen Fischfleisches wechselte 
zwischen 48 — 72 mg %, bei sterilisierten Produkten wurde eine Abnahme und 
Werte von 44 — 64 mg % beobachtet.

Die Dünnschichtchromatographie wurde mit zweidimensionellcr Technik 
durchgeführt. Neben Standardén wurden aus rohem Fischfleisch und aus sterilen 
Produkten gewonnene Extrakte entwickelt und die mit dem Cholesterin iden
tische R/- Werte aufweisenden Flecke mittels IR-Spektrum identifiziert. Mit 
gutem Erfolge wurde auch zum raschen Nachweis von Cholesterin die Methode 
von Marian angewendet.

ETÜDE DES PROCÉDÉS DES CONSERVERIE PAR CHROMATOGRAPHIE 
EN COUCHE MINCE. II.

Sur la teneur en choléstérine de la soupe au poisson á la Szegedienne
A. Aczél

On a effectué des expériences afin de mettre au point Ia teneur en choléstérine 
de la soupe aux poissons á la Szegedienne préparée á partir de carpes d’étangs. 
Le dosage a été effectué par la méthode á digitonine d’aprés Den Herder. La 
teneur en choléstérine du poisson cru variait entre 48 et 72 mg p. c., tandis qu’une 
diminution jusqu’á des valeurs entre 44 et 64 mg p. c. s’est faite observer chez 
les produits stérilisés.

On a employé la technique bidimensionnelle de la Chromatographie en 
couches minces, en développant á coté des témoins standards les extraits obtenus 
du poisson cru et du produit stérile. Afin d’identifier les taches dönt la valeur 
Rí correspondait á celle de la choléstérine, on s’est servi de la spectroscopie infra- 
rouge. La méthode rapide de la révélation de la choléstérine d’aprés Marian a été 
employée également avec de bons résultats.
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