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 Élelmiszerek, környezeti minták előkészítése  

Hidrofil vitaminok, kémiailag heterogén 

csoportok azonosítása. 

 Kidolgozott folyadékkromatográfiás 

módszerek összevetése, együttes 

azonosítások. 

 Célzott mintaelőkészítés, extrakciók 

vizsgálata, veszteségmentesen. 

 Figyelemfelhívás az egyoldalú ásványi anyag 

és vitaminbevitelre. 



 A mintaelőkészítés lépéssorozata: 

 

 1. Mintavétel  

 2. Kötött formából történő felszabadítás  

 3. Extrakció  

 4. Elválasztás a zavaró szennyezőktől  

 5. Azonosítás  

 6. Mennyiségi meghatározás  

 7.   Biológiailag aktív, nem aktív mennyiség 



Detektorok 

UV-VIS Fluoreszcenciás 

(származékképzés)  



Biológiailag 
hasznosuló 

Biológiailag 
nem 

hasznosuló 

Tiamin, Niacin, 
Piridoxál-foszfát 



HPLC 

B1 

Tiokrommá 
alakítás, 

ortofoszforsav
melléktermék 

B2  

Savas 
hidrolízis 
feltárás, 
enzimes, 
lumiflavin 

B5 

Diódasoros, és 
LC/MS, ESI 
hőkezelés 

B6 

 Savas és 
takadiasztáz, 
foszforilált, 
glükozidos 

forma 

B9 

3 enzimmel 
feltárás, 

aszkorbinsav 
adagolás 
LC/MS 

C 

Citromsav és 
perklórsav UV, 

LC/MS az 
összes formára 



Nikotinamid és Piridoxin 

Extrakció 2M kénsav, mely során 
nikotinsav keletkezik 

Kombinált UV, fluoreszcens 
detektálás 

 

Riboflavin és Piridoxin 

Mindkét vitamin fluoreszcens 
tulajdonságú, egy detektor 
használata, UV  besugárzás 
pridoxal-5-foszfát esetén 
arányosabb jel, vagy MS 

detektálás 

Riboflavin és Tiamin 

Fluoreszcenciás detektálás 
esetén a tiaminból lúgos 

feltárással származékképzés, 
elvileg jó az UV is 254nm-en. 

Lumiflavin képzés itt is  

 

 

Pantoténsav és Folsav 

LC/MS detektálás, belső 
standard, mely lehet folsav vagy 

pantoténsav 

 

 

 

HPLC 



 Probléma gyökere: lúgos és savas hidrolízisre 

érzékeny molekulák (C-vitamin) 

Ha lehetséges: UV diódasoros. Több 

hullámhosszon egyszerre, ha nem akkor 

párhuzamos mérések végzése. Érzékenysége 

kisebb 

 Retenciós idő: ionpárképző reagensek: 

trimetilamin 

 Jövő: szerves tömegspekroszkópia: 

Multivitaminos készítmények esetén. 



UV-VIS: Különösen diódasoron esetben nem 
megfelelő: LOD, LQD értékek, kromofor 
származékok, látható spektrumba legyenek a 
származékok az esetleges szennyezők miatt. 

 Fluoreszcenciás: Fontos, hogy több vegyület 
nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal, maga 
a származékképző nem fluoreszkáljon, mert 
hozzáadódik a csúcsterülethez, illetve annak 
feleslegét mérés előtt nehézkes eltávolítani. 
Kevésbé poláris mozgófázis: hidrogén- 
kötések miatt. Eltérő vitamerek, eltérő 
hullámhossz tartozik 



Mikrobiológia-nagyfokú pontatlanság ± 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vitamin A baktérium  Hol használható? 

Riboflavin Lactobacillus rhamnosus Minden élelmiszerben 

Niacin Lactobacillus plantarum Minden élelmiszerben 

Pantoténsav Lactobacillus plantarum Tejalapú tápszerekben 

Piridoxamin Saccharomyces cerevisiae Tejalapú tápszerekben 

Biotin Lactobacillus plantarum Csecsemőtápszerekben  

Folsav L. casei subsp. rhamnosus Minden élelmiszerben  

Kobaltamin L. delbrueckii subsp. lactis Minden élelmiszerben 



 Régi szabványok 1 vitaminra koncentrálnak, 

régebbi detektálási módokkal=> új 

detektálási módok megjelenése 

Megfelelő extrakciók kidolgozása: C-vitamin 

 Biológiailag aktív és nem aktív molekulák 

 Figyelni az új módszereknél a felmerülő 

veszteségekre 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


