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A liponsavat REED és munkatársai (1951) izolálták először az élesztőből és 
megállapították, hogy fontos szerepet játszik - mint koenzim - az a-ketosavak 
oxidációjában. Azóta számos szerző (SANASI et al., 1959., SHIH & STEINSBER- 
GER 1981.) leírták, hogy a liponsav a legtöbb sejtben jelen van és az a-keto-de- 
hidrogenáz komplexben működik. A liponsav gyökfogó képessége miatt fontos 
gyógyhatású vegyidet. A sörélesztőből történő meghatározást ezért tartjuk 
különösen fontosnak. A természetben előforduló liponsav fehérjékhez kötődik, így a 
szervezet számára a kiegyensúlyozott felszívódást teszi lehetővé.

PARRY (1977) a liponsav bioszintézisével foglalkozó munkájában 
megállapította, hogy az oktánsav a liponsav prekurzora. CARREAU és munkatársai 
(1977) jelzett esszenciális zsírsavakat injektáltak hatnapos patkányokba és arra a 
következtetésre jutottak, hogy ezek átalakulhatnak liponsawá, metabolitikus 
mechanizmussal, mely az állati szervezetben enzimek hatására játszódik le.

DUPRÉ és munkatársai (1980) a liponsav bioszintézisét vizsgálták patkányok 
májában. Megállapították, hogy a karbonsavrész oktanoátokból származik, míg a S- 
atom feltehetően ciszteinből és metioninból épül be.

WADA és munkatársai (1961) liponsavat és liponsavamidot kísérleti állatokkal 
etettek. Mindkét anyag könnyen eltávozott az emésztő traktusokból és oxidált 
formában a vizelettel kiürült. Megállapították, hogy a liponsav, illetve a 
liponsavamid kiválasztás növekedett az egészségesekhez képest azoknál a 
patkányoknál, melyeket széntetrakloriddal mérgeztek (erős máj méreg), illetve 
cukorbetegségben szenvedtek.

HERBERT és GUEST (1975) különböző mikroorganizmusok 
liponsavtartalmát turbidimetriás és polarográfiás módszerrel határozták meg. 
Rámutatott arra, hogy a Saccharomyces cerevisiae nagyon kevés liponsavat 
tartalmaz, ha 2 % glükóztartalmú táptalajon növekszik, de sokkal nagyobb ez az 
érték, ha a táptalaj glükóz koncentrációja csak 0,1 %. Liponsav koncentráció 
növekedést tapasztaltak (18%) amikor az inkubáláshoz piruvátot, ciszteint és 
metionint használtak.

WHITE (1980; 1981) főleg az E. colival folytatott tanulmányokat, de a 
Saccharomyces cerevisiae liponsav tartalmát is vizsgálta. A hidrolízist HERBERT és
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GUEST (1975) szerint végezte, majd metilénkloridos extrakciót alkalmazott. A 
liponsavat először metilészterré alakította, majd a diszulfid hidat redukálás után 
benzil-kloriddal reagáltatta. így metil 6,8-bis-(benziltio)oktanoát formában végezte 
a gázkromatográfiás vizsgálatot (melyet tömegspektrométerrel is összekapcsoltak). 
HERBERT és GUEST (1975) vizsgálatával összhangban megállapította, hogy az E. 
coli liponsavtartalma függött a mikroorganizmus növekedésére használt szénforrás 
típusától. A liponsav koncentráció növekedett, ha aminosavtartalom erős pozitív 
korrelációt mutatott a piruvát- és az a-keto-glutarát komplex specifikus 
aktivitásának összegével. Mindkét enzimről tudjuk, hogy liponsavtartalmúak.

MUAYAD (1983) mikrobiológiai módszerrel határozta meg a Saccharomyces 
carlsbergensis és a Candida guilliermondii liponsav-tartalmát.

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
1. Anyagok

a, Porlasztva szárított sörélesztő, tisztított szitált, szintelenített (vízzel mosott) 
fehérjetartalma 52 %, nukleinsavtartalma 8 %, a légszáraz minta a Borsodi

Sörgyárból származott.

b, Sörélesztő autolizátum, sótalanított, liofilizált
A sörélesztőből 10-15 %  vizes szuszpenziót készítettünk. pH =5-re állítottuk, 

16 órát rázattuk 50 °C-on, adalékanyag nélkül. 85 °C-on 10 percig inaktiváltuk az 
enzimeket. Centrifugálással különítettük el a sejttörmeléket és a felülúszót. 
Liofilezve szárítottuk.

fehérjetartalma 65 % ,  nukleinsavtartalma 10 %,

c, Nyers sörélesztő a negyedik üzemi erjesztés után.
Beckman modell J2-21 centrifugán, 20 percig (10000 ford./perc) centrifugáltuk, 
fehérjetartalma 15 % ,  nukleinsavtartalma 0,3 %, szárazanyagtartalom 30 %

d, Pékélesztő (Saccharomyces cerevisiae)
fehérjetartalma 16,5 %, nukleinsavtartalma 0,4 % ,  szárazanyagtartalom 30 % 
Kereskedelemből származott.

2. A lkalmazott módszer

2.1. Liponsavtartalmú extraktum előállítása
Az extraktum előállításának első lépése a savas hidrolízis, segitségével a 

fehérjéhez kötött liponsavat szabadítjuk fel. Az eljárást HERBERT és GUEST 
(1975) szerint végeztük.

A savas oldatot megszűrtük és 3x 100 ml diklór-metánnal extraháltuk. Az 
egyesített diklórmetános fázisokat vízmentes Na2SC>4-on szárítottuk, majd
rotadeszten csökkentett nyomáson betöményítettük. A koncentrátumból végeztük a 
rétegkromatográfiás vizsgálatokat.
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2.2. Rétegkromatográfiás vizsgálatok
Mivel a liponsav a zsírsavakkal rokon vegyület, kromatográfiás tulajdonságai is 

a zsírsavakhoz igen közel állnak. Vizsgálatához a zsírsavak elválasztására ajánlott 
adszorbensek, futtatók és előhívók jól alkalmazhatók.

2.2.1. Liponsav standard kalibrációja
Először a liponsav standard kalibrációját készítettük el, majd az 1. ábrán 

mutatjuk be.

1. ábra: Liponsav standard kalibrációját bemutató kromatogram 
(az 1. - 4. startpontra felvitt liponsav standard menyisége: 10, 20, 30 és 40 /ig)

Az 1. ábrán látható kromatogramot 5 % foszfor-molibdénsavat tartalmazó 96 
%-os etanollal hívtuk elő (110 °C-on, 10 perc), amint azt STAHL (1967) a zsírsavak 
rétegkromatográfiás vizsgálatához ajánlotta. Az adszorbens: Kieselgel 60 F254 
(Merck) volt. A futtatást butanol - 25 %-os vizes ammónia-oldat - 96 %-os etanol 
(80:10:10) arányú elegyében végeztük. (SHIH & STEINBERGER, 1981). A rétegre 
a standard liponsav 5 mg/cm3 diklórmetános oldatából 2, 4, 6 és 8 /xl-t vittünk fel. A 
foszformolibdénsavas előhívással 5 /xg liponsav már jól értékelhető.

2.2.2. A liponsav feldúsítására irányuló kromatográfiás lépés
Az élesztő mintából készült extraktumokat sem a liponsav standard 

kalibrációjánál alkalmazott rendszerben, sem a zsírsavak vizsgálatához ajánlott 
kifejlesztő rendszerekben nem tudtuk megfelelően elválasztani. Ezért 
rétegkromatográfiásan dúsítottuk fel az extraktum azon frakcióját, mely a liponsavat 
tartalmazza.

Az alkalmazott adszorbens és előhívó megegyezett az 1. ábra ismertetésénél 
leírtakkal. Futtatóként a zsírsavak elválasztásánál alkalmazott benzol-petroléter 
(40-70 °C)-ecetsav (80:12,5:7,5) elegyét alkalmaztuk.

A standard liponsav Rf-értéke alapján a mintából három frakciót különítettünk 
el, a liponsav Rf-értéke alatti foltokat (1. frakció) a liponsawal azonos helyen 
eluálódott foltokat (2. frakció) és a liponsav Rf-értéke felett adszorbeálódó foltokat 
(3. frakció). A frakciókat diklórmetánnal eluáltuk és N2*gáz áiam segítségével 
töményítettük.
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2 . 2 3 .  Elkülönített frakciók újra kromatografálása

Mindhárom frakciót újra kromatografáltuk. A rétegkromatográfiás 
körülmények megegyeztek a liponsav standard kromatografálásánál 
alkalmazottakkal (1. ábra). A rétegre a liponsav standardot (1. sp és 4. sp, 10 n g ) ,  a 
por sörélesztő extraktum 2. és 3. frakcióját (2. és 5. sp) és a sörélesztő autolizátum 
extraktum 2. frakcióját vittük fel. Az elválasztást a 2. ábra szemlélteti.

2. ábra: Az elkülönített sörélesztő frakciók újra kromatografálása

Látható, hogy valamennyi felvitt minta a liponsav Rf-értékének megfelelő 
helyen foltot tartalmaz. A 2. jelű frakció elválasztási problémája miatt kétdimenziós 
rétegkromatográfiát is alkalmaztunk.

2.2.4. Kétdimenziós rétegkromatográfiás vizsgálat

A kétdimenziós rétegkromatográfiás vizsgálathoz Kieselgel 60 F254 (Merck) 
kész réteget használtunk. Az 1. arányú kifejlesztést kloroform:metanol:hangyasav 
(80:10:10) oldószer elegyében végeztük (nagyobb Rf-érték érhető el). A 2. irányú 
futtatáshoz az előzőekben használt butanol : ammónia oldat - etanol (80:10:10) 
oldószer elegyet használtunk. A két futtatószert SHIH és STEINBERGER (1981) a 
liponsavtartalmú extraktum egymás utáni kromatografálására használta. Az 
elválasztást a 3. ábra szemlélteti.

A mintát és a standardot tartalmazó réteget az 1. irányban jelzett magasságig 
az 1. futtatóban kifejlesztettük. Megszáradás után a réteget 90 °C-os szögben 
megfordítottuk úgy, hogy a mintából elvált foltok, startpontoknak feleljenek meg és 
egy 3. pontra újabb standardot csepegtettünk, majd a 2. irányban a 2. oldószer 
elegyben a jelzett magasságig futtattuk.

A két standard liponsav Rf-értéke alapján látható, hogy még így is három 
egymáshoz igen közel adszorbeálódó anyag (két erősebb és egy igen halvány) foltja 
jelent meg. A standard Rf-értékek alapján az igen halványan megjelenő folt felelt 
meg a liponsavnak.
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3. ábra: Por sörélesztőből kinyert extraktum kétdimenziós rétegkromatogramja 
(1. startpont: por sörélesztőből kinyert extraktum 30 /il,

2. és 3. startpont: liponsav standard 20 /ig)

23 . Kapilláris gázkromatográfiás vizsgálat

Mivel a többlépcsős rétegkromatografálás mennyiségi kiértékelésre nem 
alkalmas, ezért kapilláris gázkromatográfiás módszert dolgoztunk ki a liponsav 
meghatározására. A vizsgálatokhoz a standard liponsav és a mintákból készített 
extraktum metilésztereit állítottuk elő. A diklórmetán mentes extraktumból 30-60 
mg-ot mértünk be és ebből végeztük a metilészter képzést K1NSELLLA és 
munkatársai (1977) és LÁSZTITY (1978) mikromódszere szerint.

A vizsgálatokat Hewlett Packard 5720 gázkromatográffal végeztük, mely 
lángionizációs detektorral volt ellátva. A mennyiségi kiértékelést a gázkroma- 
tográfhoz csatlakoztatott HP 3392 Reporting Integrátoron történő, ismert 
mennyiségű standard liponsavra felvett kalibráció alapján végeztük.

A kromatográfiás körülmények a következők voltak:
- Kromatografáló oszlop: 30 m hosszú, 0,75 mm belső átmérőjű 10 f i m  

filmvastagságú Supelcowax 10 borítású üvegkapilláris kolonna.
- Vivőgáz: H 2 lineáris sebesség: t Q ^  = 1,25 perc
- Kolonnahőmérséklet: 240 °C izoterm
- Injekciós tér hőmérséklete: 240 °C
- Detektor tér hőmérséklete: 260 °C

EREDMÉNYEK

A liponsav kvalitatív meghatározására többlépcsős, kétdimenziós rétegkroma
tográfiás módszert dolgoztunk ki. Az egymást követő rétegkromatografálás célja a 
liponsavtartalmú extraktum tisztítása volt. A zsírsavaktól és egyéb lipidkom-
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A kidolgozott kapilláris gázkromatográfiás eljárással mintáink ppm-nyi 
mennyiségben jelen lévő liponsavtartalmát határoztuk meg. Az elért eredményeket 
a következő ábrákon mutatjuk be. A 0,2 f i g  standard liponsav metilészter 
gázkromatogramja a 4. ábrán látható, retenciós ideje 5,60 perc.

ponensektől csak a kétdimenziós rétegkromatografálással tudtunk megszabadulni.

4. ábra: 0,2 f ig  standard liponsav-metil- 5. ábra: Porlasztva szárított sörélesztő 
észter gázkromatogramja extraktumból készített gázkromatogram

Az 5. ábrán a porlasztva szárított sörélesztőből készített extraktum 
gázkromatogramját mutatjuk be. A liponsavat az ábrán megjelöltük. (Retenciós 
ideje 5.60)

6. ábra: Porlasztva szárított sörélesztőhöz 
liponsav standard hozzáadásával készített 

gázkromatogram

S Ю Rtt кЙ (perc)

7. ábra: Sörélesztő autolizátumból 
készített minta gázkromatogramja

A 6. ábra az utóbbi mintához (porlasztva szárított sörélesztőhöz) adott 
liponsav standard kromatogramját szemlélteti, látható, hogy a 5,61 perces csúcs 
növekedett meg, tehát a feltételezett nyomnyi csúcs valóban liponsavnak felel meg.

A 7. ábra a sörélesztő autolizátumból készített extraktum gázkromatogramját 
prezentálja. (Retenciós idő 5,58)

A vizsgálati eredményeket - három párhuzamos mérés átlagát és szórását - az
1. táblázatban foglaltuk össze. Látható, hogy mintáink liponsavtartalma 2,6-8,3 /xg/g
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között változott. Legnagyobb mennyiséget a sörélesztő autolizátumból 
(Saccharomyces carlsbergensis) tudtunk elkülöníteni. Meg kell jegyeznünk, hogy 
mintáink egymástól függetlenek voltak és más-más időben állítottuk elő.

1. táblázat
Vizsgált minták liponsavtartalma kapillárgázkromatográfiás 

módszerrel meghatározva

Mikroorganizmusok
A 30 %-os visszanyerést 

figyelembevéve 
H g/g  porszáraz minta

Saccharomyces carlsbergensis
porlasztva szárított 2,6 ± 0,12

autolizátum 8,3 ±  0,15
4. erjesztéses felhasználás után 4,0 ±  0,39

Saccharomyces cerevisiae

nyers minta 3,3 ± 0,46

(Az adatok három párhuzamos mérés átlagát és szórását mutatják. A Saccharomyces 
carlsbergiensis minták egymástól függetlenek voltak, azaz más-más charge-ből származtak)

Az irodalomban közölt értékeket a 2. táblázatban gyűjtöttük össze. Ez 
tartalmazza a pékélesztőre (Saccharomyces cerevisiae) vonakozó értéket is, mivel a 
sörélesztőre (Saccharomyces carlsbergensis és a S.guilliermondii) utaló irodalmak 
száma igen kevés.

2. táblázat:
Különböző mikroorganizmusok liponsavtartalma (irodalmi adatok)

Szerzők Mikroorganizmusok Módszer
Liponsavtartalom 

( j ig lg  porszáraz 
minta)

A.A. H erbert & Saccharomyces cerevisiae turbidimetriás és 1,0
Guest (1975) Saccharomyces cerevisiae polarográfiás 8,5

White (1981) Saccharomyces cerevisiae GLC 0,16*

Muayad Ali Koji Saccharomyces carlsbergensis mikrobiológiai 9,1
(1983) Gandida guilliermondii (8121) 3,5

* Nedves mintára vonatkoztatott érték

Az irodalmi értékek (3,5-9,1 n g  liponsav /g porszáraz élesztő) és vizsgálati 
eredményeink (2,6-8,3 f i g  liponsav /g porszáraz élesztő) jó egyezést mutatnak, bár a 
minták előéletében feltehetően eltérés lehetett.
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KÖVETKEZTETÉSEK

A többlépcsős rétegkromatográfiás módszer nem alkalmas az élesztőminták 
liponsavtartalmának mennyiségi kiértékelésére, főleg a zsírkomponensek zavaró 
hatása miatt.

A nagy felbontóképességű kapilláris kolonnával ellátott gázkromatográf 
segítségével mintáink ppm-nyi mennyiségben jelenlevő liponsavtartalmát 
zsírtalanítás nélkül határozhattuk meg. A kidolgozott eljárással, modellek hiányában 
nem tudtuk vizsgálni a liponsav redukált formáját (a dihidro-liponsavat) és a lánc
rövidített analógjait. Az alkalmazott eljárással "S"-szelektív detektor használatával 
könnyen megoldható lett volna ezeknek a vegyületeknek a meghatározása is.

Mintáink, a különböző technológiával előállított sörélesztők és a nyers 
pékélesztő liponsavtartalma igen kevés (2,6-8,3 /ig/g porszáraz élesztő).

A liponsavtartalom képződés fokozására a táptalaj összetételét kell 
megváltoztatni, figyelembevéve HERBERT és GUEST (1975) és WHITE (1980; 
1981) javaslatát, miszerint egyes aminosavak (a ciszten és metionin) jelenléte növeli, 
a glükóz viszont csökkenti a liponsavtartalmat. PARRY (1977) esszenciális 
zsírsavakkal, CARREAU és munkatársai (1977) táptalajhoz adott oktanoátokkal ért 
el liponsavtartalom emelkedést.

Ha az élesztők liponsavtartalmát az említett gyógyhatások miatt növelni 
akarjuk, a táptalaj összetételét a felsorolt szempontok szerint kell módosítani.

IRODALOM
Carreau, J.P.; Lapous, D. & Raulin J.: Signification des acides gras essentiels dans le 

métabolisme intermédiaire. Hypotheses sur la synthese de l'acide 
lipoique. Biochimie, 59 (1977) 487-4%.

Herbert, A.A. & Guest, I.R.: Lipoic acid content of Escherichia coli and other 
microorganisms. Microbiology, 106 (1975) 259-266.

Kinsella, J.E.; Shimp, J.L.; Mai, J. & Weihrauch, J.: Fatty acid content composition 
of freshwater finfish./. Am. Chem. Soc., 54 (1977) 424-429.

Lásztity, R.: Biokémiai jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest (1973)
Muayad, A.K.: Production of methionine rich yeast biomass for human 

consumption. Thesis, Budapest (1983)
Parry, R.J.: Biosynthesis of lipoic acid - Part I. Incorporation of specifically tritiated 

octanoic acid into lipoic acid./. Am. Chem. Soc., 99 (1977) 6464-6466.
Reed, L.J.; DeBusk, B.G.; Johnston, P.M. & Getzendaner,M.E.: Acetate-replacing 

factors for lactic acid bacteria./. Biol. Chem., 192 (1951) 851-858.
Shih, J.C. & Steinsberger, S.C.: Determination of lipoic acid in chicken livers and 

chicken eggs during incubation. Anal. Biochem., 116 (1981) 65-68.
Stahl, E.: Dünnschicht-Chromatographie, Springer-Verlag,Berlin
Wada, M.; Shigita, A. & Inamori, K.: A study on the metabolism of lipoic acid and 

lipoamid. Y. Vitám., 7 (1961) 237-242.
Wtite, R.H.: Stable lactope studies on the biosynthesis of lipoic acid in Escherichia 

coli. Biochemistry, 19 (1980) 15-19.

25
á



White, R.H.: A gas chromatographic method for the analysis of lipoic acid in 
biological samples. Anal. Biochem., 110 (1981) 89-92.

Liponsav vizsgálata sörélesztőből réteg- és kapilláris 
gázkromatográfiás módszerekkel

Kozma-Kovács E., Halász A., Hajós Gy., Sass Á. és Boross F.

A liponsav (6,8-tiooktánsav) kvalitatív meghatározására többlépcsős, 
kétdimenziós rétegkromatográfiás, kvantitatív meghatározására pedig kapilláris- 
gázkromatográfiás módszert dolgoztunk ki.

Mindkét meghatározáshoz a mintában lévő liponsavat - mely túlnyomórészt 
fehérjékhez kötötten fordul elő - savas hidrolízissel szabadítottuk fel. A 
rétegkromatográfiás vizsgálatot közvetlenül a liponsav tartalmú extraktumból 
végeztük. A gázkromatográfiás meghatározás az oldószer mentesített liponsav 
tartalmú extraktum metil-észter származékából történt. A gázkromatográfiás eljárás 
alkalmas volt a sörélesztőben ppm-nyi mennyiségében jelen levő liponsavtartalom 
meghatározására.

Investigation of Lipoic Acid in Brewers' Yeast by Thin Layer 
and Capillary Gas Chromatographic Methods

KOZMA-KOVÁCS, E., HALÁSZ, A., HAJÓS, GY., SASS, Á. and
BOROSS, F.:

For the qualitative determination of lipoic acid (6,8-thiooctanoic acid) a multi- 
step, two-dimensional thin layer chromatographic procedure, for its quantitative 
measurement a capillary gas chromatographic method was elaborated.

The lipoic acid, present in our samples mainly bound to proteins was liberated 
with acidic hydrolisis for both determinations. Thin layer chromatographic 
investigation was performed directly from lipoic acid containing extract. The 
solvent-free extract containing lipoic acid was gas chromatographed after 
preparation of methyl ester derivatives. Gas chromatographic procedure was 
suitable for the determination of lipoic acid present in ppm level in brewer's yeast.

Untersuchung der Liponsäure aus Bierhefe mit Methoden der 
Dünnschichtchromatographie und Kapillar-Gaschromatographie

Kozma-Kovács, E. und Mitarb.

Für die qualitative Bestimmung von Liponsäure (6,8-Thiooctansäure) wurde 
eine mehrstufige, zweidimensionalle dünnschichchromatographische und für ihre 
quantitative Bestimmung eine kapillar-gaschromatographische Methode 
ausgearbeitet. Für die Bestimmung wurde die Liponsäure mit sauerer Hydrolyse 
freigesetzt. Die dünnschichtchromatographische Untersuchung wurde unmittelbar 
aus den liponsäurehaltigen Extrakt durchgeführt. Die gaschromatographische 
Bestimmung erfolgte aus dem Methylderivat des vom Lösungsmittel befreiten 
liponsäurehaltigen Extrakts. Das ausgearbeitete gaschromatographische Verfahren 
war geeignet, den Liponsäuregehalt der Bierhefe im ppm-Bereich zu bestimmen.
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