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A különböző import és hazai gyártású szójatermékek felhasználása mind az
élelmiszeriparban, mind az intézményes étkeztetést biztosító vállalatoknál, a ko
rábbi évekhez képest egyre nagyobb mértékben növekszik hazánkban. A hazai
táplálkozásban a szója felhasználásának további lehetőségei vannak (pl. diétás
készítmények, tápszerek) (1), amelyeknek ésszerű kiaknázása gazdasági és táplál
kozásbiológiai előnyökkel járna. A szójatermékek ésszerű, gazdaságos alkalmazása,
a nálunk iparilag fejlettebb nyugat-európai országokban is egyre jobban növek
szik (2).
A szójatermékek hazai előállítása és növekvő humáncélú felhasználása új
feladatokat ad mind a termékek forgalmazását engedélyező egészségügyi szerveknek,
mind az élehniszer-minőségvizsgáló intézeteknek a termékek minőségi mutatóinak
helyes megválasztását, a vizsgálati metodikák kidolgozását, illetve adaptálását
illetően.
Természetszerű, hogy a vizsgálatok egy része azoknak a szójababban jelenlevő,
biológiailag aktív anyagoknak a kimutatására, aktivitásuk meghatározására irá
nyul, amelyeknek káros, ún. antinutritív hatása lehet az emberi és az állati szer
vezetre.
A fehérjetermészetű tripszin-inhibitorok (TI), a szójabab legjobban tanulmá
nyozott antinutritiv faktorai. Aktivitásuk meghatározására először még 1947-ben
Kunitz dolgozott ki eljárást (3), kazeint használva a tripszin szubsztrátjaként.
Mint ismeretes, a tripszin fehérjebontó hatása szigorúan fajlagos, csak az erősen
bázikus jellegű aminosavak (Arg, Lys) karboxilcsoportja által létesített peptidkötéseket bontja. Ezért ez utóbbi aminosavak származékai szintetikus szubsztrátként jól alkalmazhatók. Ilyen származék pl. az N-benzoil — DL-arginin - p-nitroanilid (BAPA), melyet tripszin szubsztrátként Erlanger és munkatársai hasz
náltak először (4). Szintetikus tripszin-szubsztrátként és a szója Tl-aktivitásának
meghatározására használják még az N-benzoil - L-arginin etil-észtert is (5, 6).
Kakade és munkatársai (7) a szójabab aktív TI-tartalmának meghatározására
irányuló munkájuk során széles határon belül lineáris összefüggést találtak a trip
szin hatására a BAPA-ból felszabaduló p-nitroanilin mennyisége és az aktív enzim
koncentrációja között. Kazein-szubsztrát esetén a fehérje-lebontási termékek
mennyisége és az enzim koncentrációja közötti összefüggés nem lineáris, ezért a
továbbiakban BAPA-t használtak szubsztrátként, és egy jól reprodukálható mód
szert dolgoztak ki, amelyet 1974-ben közöltek (8). A módszer elve, hogy BAPAszubsztrátból tripszin hatására, meghatározott reakciókörülmények között p-nit
roanilin szabadul fel. A reakcióelegy fényelnyelését, amely arányos a felszabaduló
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p-nitroaniliii mennyiségével, 410 nm hullámhosszon mérik. Az inhibitort is tartal
mazó reakcióelegyben a tripszin egy részének inaktiválódása miatt, a szubsztrát
bontása csökken, s így a felszabaduló p-nitroanilin mennyisége, azaz rekacióelegy
extinkció-értéke kisebb lesz.
A szerzők egy tripszin egységet (TU) a következőképpen definiálnak: meg
határozott körülmények között, 10 cm3 reakcióelegyben, 10 percig végbemenő
reakció 0,01 extinkciónövekedése, 410 nm hullámhosszon mérve. Egy Tl-aktivitási
egység (TIU) egy tripszin egység gátlását jelenti. így a TlU-értékeket az inhibitort
nem tartalmazó és az inhibitort tartalmazó (szója-szuszpenzió) reakcióelegyek
extinkció értékeinek a különbségéből számítják ki.
A mérési eredményeik értékelése során, az adott térfogatú szója-szuszpenzióhoz
tartozó TI U-értékeket 1 cin3 szuszpenziónak megfelelő aktivitási értékre számolták
át, és azt tapasztalták, hogy az inhibitor koncentrációjának növekedésével aTI U érté
kek csökkentek. Ha az 1 cnv-re átszámított értékeket (TIU/cm3) az eredetileg be
mert szuszpenzió térfogatának függvényében ábrázolták, akkor lineáris össze
függést kaptak. E megfigyelésből Kcikade azt a következtetést vonta le, hogy a való
ságos TI-aktivitás akkor közelíthető meg legjobban, ha a Tl-aktivitási egységeket
összekötő egyenest 0 cm3-re cxtrapolálják.
A módszer kivitelezés szempontjából tovább finomított leírását a világ egyik
legnagyobb szójafcldolgozó vállalata, a CENTRAL SOYA COMPANY bocsátotta
rendelkezésünkre (10.) E módszerben az eredményközlés szempontjából ponto
sabb, általunk is használt (9), lineáris regresszió-számítást alkalmazzák Kákádé
(7) grafikus módszere helyett. Jelenleg ezzel a módszerrel dolgozunk, és számos
vizsgálati eredményünk, tapasztalatunk alapján (11) az érdekelt vállalatoknak és
intézeteknek is ezt a módszert ajánljuk, a szója-eredetű aktív TI-tartalom megha
tározására. Az eljárás pontos leírását már számos, a szójafeldolgozásban, felhasz
nálásban érdekelt és a forgalmazást engedélyező vállalatnak, intézménynek (Or
szágos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Törökszentmiklósi Malom
üzeni, Növényolaj- és Mosószeripari Kutató Intézet, Édesipari Kutató Laborató
rium) átadtuk, de a még szélesebb megismertetés érdekében c folyóiratban is közzé
kívánjuk tenni.
A MÓDSZER LEÍRÁSA
Reagensek
Tr is-puffer
(pH 4,2): 0,05 mól (6,06 g) tris-(hidroxilaminometan)-t és 0,02 mól (2,94 g)
kalcium-klorid dihidrátot 900 cm3 v zben oldunk, a pH-t 8,2-re állítjuk be és 1000
cm:i-re töltjük az oldatot.
Szubsztrát-oldat
4 0 m g bcnzoil-DL-arginin-p-nitroanilid h i d r o k l o r i d o t ( B A P A , M e r c k ) 1 c m 3
dunetilszulfoxid-ban oldunk é s 3 7 ° C -r a e l ő m e l e g í t e t t t r is - p u f f e r r a l 1 0 0 c m 3-re
töltjük f e l. A z oldatot felhasználásig 3 7 ° C -o n tartjuk é s n a p o n t a f r is s e n k é s z ít j ü k .

Tripszin-oldat
30 mg tripszint (Merck) 1000 cm3 1 mol/m3 töménységű sósavoldatban oldunk.
Az oldat hűtőszekrényben 2 - 3 hétig eltartható, az enzim aktivitásának jelentős
csökkenésé nélkül.
5.10*mol/m3 ecetsav vizes oldata.
KPmol m:i nátriumhidroxid v i z e s o l d a t a .

Az eljárás leírása
Mintakészítés
A légszáraz, zsírtalan mintát finomra őröljük és 100 mesh-es szitán átszitáljuk.
A 2 g pontosan lemért mintát 7 0 -8 0 cm3 desztillált vízben szuszpendáljuk és a
szuszpenziót 103moI/m3 nátriumhidroxid oldattal pH 9,5-9,8-ra állítjuk be, majd
desztillált vízzel 100 cm3-re töltjük. A szuszpenziót Erlenmeyer-lombikban mág
neses keverővei kevertetjük (nyers szójabab esetén 1, hőkezelt szója esetén
3 órán át).
Higítási eljárás
A szójaszuszpenzióból többféle hígítást készítünk. A hígított szójaszuszpenziók 1 - 1 cm3-ével, valamint szójaszuszpenziót nem tartalmazó űri. О-ás oldattal
elvégezzük a reakciót a mérési eljárásban leírtak szerint, valamint a reagens vak
próbát is elkészítjük.
A reakció befejezése után mért extinkció-értékekből kiszámítjuk, hogy a kü
lönböző hígításokból bemért 1—1 cm3 szójaszuszpenzió hány százalékban gátolja
le a tripszin-aktivitását. A további méréshez azt a hígítást választjuk, amelynek
1 cm3-re 40-60% -ban gátolja a tripszin működését.
Mérési eljárás
A fenti módon kiválasztott hígított szójaszuszpenzióból 0,0, 0,6,j 1,0, 1,4, és
1,8 cm3-eket mérünk kémcsövekbe és a térfogatokat desztillált vízzel 2 cm3-re egé
szítjük ki. 2 —2 cm3 tripszin hozzáadása után 37 °C-os vízfürdőbe helyezzük azokat
és 5 perc után 5 —5 cm3 37 °C-os ВAPA oldatot adunk a reakcióelegyhez. A BAPA.
hozzáadása után pontosan 600 másodperc (stopper!) elteltével, a reakció leállítása
céljából 1- 1 cm3 5 - 103 mol/m3 ecetsavoldatot adagolunk minden egyes kémcsőbe
és szobahőmérsékletre helyezzük azokat. A szuszpenziókat szűrjük és fél óra múlva
410 nm hullámhosszon a reagens vakpróba oldatával szemben lemérjük az oldatok
extinkció értékeit.
Reagens vakpróba
2 cm3 víz, 2 cm3 tripszin, 1 cm3 5- 103mol/m3 ecetsav és 5 cin3 BAPA-oldat
elegyét 10 percig 37 °C-on tartjuk.
Szójaminta vakpróba
2 cm3 szójaszuszpenzió és 5 cm3 BAPA elegyét 37 °C-on 10 percig tartjuk,
majd 1 cm3 5- 103inol/m3 ecetsavat és 2 cm3 tripszin oldatot adunk hozzá. A szója
minta vakpróba fényelnyelését is a reagens vakpróba-oldattal szemben mérjük le.
(Nem minden esetben van a szójaminta vakpróbának mérhető fényelnyelése. Ha
van, akkor a számításnál le kell vonni az adott szójaszuszpenzió cm3-ének meg
felelő értéket.)
Az aktivitások kifejezése
1 tripszin egységet (TU) úgy definiáljuk, mint a 10 cm3 reakcióelegy 410 nm
hullámhosszon mért 0,01 extinkció növekedése. 1 tripszin-inhibitor aktivitási egy
ség (TI U) 1 tripszin egység gátlását jelenti.
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Az adott térfogatú szójaszuszpenziókat tartalmazó reakcióelcgyek TlU-értékeit az inhibitort nem tartalmazó ún. О-ás oldat és az inhibitort (szójaszuszpenzió)
tartalmazó reakcióelegyek extinkció-értékeinek a különbségéből számítjuk ki. Az
adott térfogathoz kiszámított TIU-értékeket 1 cm3 szuszpenziónak megfelelő ér
tékre számoljuk át. Az így kapott értékeket (TIU/cm3) az eredetileg bemért szusz
penzió cm3-ének (0,6, 1,0, 1,4, 1,8) függvényében ábrázoljuk és a TIU-értékeket
összekötő egyenest 0 cm3-re extrapolálva az y-tengely metszéspontja adja, az 1 cm3
szójaszuszpenzió által előidézett gátló hatást TlU-értékben kifejezve.
Az eredményközlés szempontjából lényegesen pontosabb lineáris regresszió
számítás alkalmazásával, az 1 cm3 szójaszuszpenzió ТШ -értékét a regressziós
egyenes egyenletéből (y = a + bx) x = 0 esetén az a-érték adja. Az eredetileg
bemért szójaminta mennyisége, (2,000 g), a szójaszuszpenzió hígításának, a vizsgált
anyag olaj- és víztartalmának ismeretében, a vizsgált anyag ТШ -értékét 1 mg
eredeti anyag szárazanyag-tartalmára vonatkoztatva adjuk meg.
MÉRÉSI EREDMÉNYEK, ÉRTÉKELÉS
Különböző szójababfajták és szójatermékek Tl-aktivitását vizsgáltuk e mód
szerrel. A mérési adatokból történő értékelést és számítást az 7. táblázatban és az
/. ábrán mutatjuk be.

TI - a k t i v i t á s

s z á m í t á s a g r a f i k u s módszerrel, illetve regressziós e g y e n e s s e g í t s é g é v e l
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7. tá b lá za t

A tripszin-inhibitor koncentrációjának mérési adatokból történő számítása
(Extrudált szójaőrlemény)
(n = 3)
A reakcióelegyhez bemért
szójaszuszp.
cm3
0
0,6
1,0
1,4
1,8
minta vakpróba

ni

*^410 nm
n2

n3

ni

n2

1 n3

0,72
0,49
0,35

0,73
0,49
0,34

0,675
0,45
0,33

72
49
35

73
49
34

67,5
45
33

0,22
0,10

0,21
0,12

0,20
0,12

22
10

21
12

20
12

ni
23
37
*(51 %)
50
60

1

n2

n3

24
39
*(53%)
52
61

T
a Trypsin Unit
b Trypsin Inhibitor Unit
* 1 cm3 szójaszuszpenzió tripszingátló hatása, %-ban

TIU/cm3

TIUb

TU°

22
34,5
*(51 %)
47,5
55,5

ni

n2

n3

38,3
37

40
39

36,6
34,5

35,7
34,4

37,1
33,8

33,9
30,8

Az /. táblázatban egy vizsgált minta három párhuzamos mérési adatait
(E-uonm) és az adatokból számított értékeket (Tripsin Unit = TU, Tripsin Inhi
bitor Unit = TIU és az lcm:i szójaszuszpenzióra számított TlU-értékeket mutat
juk be.
Az 7. ábrán a bárom párhuzamos mérésből számított TIU/cm3 értékeket az
eredetileg bemért szójaszuszpenzió térfogatok függvényében ábrázoljuk, bemu
tatva a grafikus módszert, ill. a regressziós egyenesek egyenletéből adódó 1 cm3
szójaszuszpenziónak megfelelő TlU-értékeket. A grafikus módszernél az x = 0
esetén az y-tengely metszéspontja, az egyenesek egyenletéből (y — a + bx) az
x = 0 esetében az у = а-érték adja az 1 cm3 szójaszuszpenziónak megfelelő TIUértékeket. A bemutatott példán a bárom párhuzamos mérés adataiból számított
u-értékek: 40,25, 44,05, 39,35; x = 41,21 +2,49 x. Az «-értékekből számított,
(hígítás: 80 cm3 szójaszuszpenzió 100 cm3-ben, olajtart.: 19,8%, víztart.: 8,3%)
az eredeti anyag 1 mg szárazanyagtartalmára vonatkoztatott TlU-értékek átlaga
és szórása: 22,46+ 1,36 (2. táblázat: 6. sz. minta)
A 2. táblázatban különböző szójatermékek TI-aktivitását közöljük. Eredmé
nyeinkből megállapítható, *hogy bárom párhuzamos mérés adataiból számított
relatív szórásértékek 4,48- 10,1% között változtak.
2. táblázat
Szója és szójatermékek Tl-aktivitása
A minta
száma

1

2

3
4
5
**6
7
8
9
!?
11
12
13

A minta neve
Szójabab (ISZ —10) .......................................
Szójabab ( I S Z - 8) .......................................
Hántolt feles s z ó ja .......................................
(Törökszentmiklós, Tszm)
Promine-D (szójafehérje-izolátum) ............
Cargill 20/70 (szójaliszt) ...............................
Extrudált szója (Tszm) ...........................
Extrudált szója (T szm ).............................
Eectrudált szója (T szm )..........................
Extrudált szója (T szm )............
Gőzölt, extrudált szója (T szm )..........
Extrahált szójadara..............
Extrahált szójadara ..........
Extrahált szójadara............

—1*
TIU mg
(x ± s, n = 3)
62,5 ± 2,80
118,0+8,04
58,1 ± 3,60
21,8+ 1,82
56,45 + 3,14
22,46+ 1,35
27,18+1,90
30,86+ 1,51
27,21+2,75
17,68+1,22
4,3±0,3Ó
5,8+0,41
7,8 ±0,46

rel. szórás
%
4,48
6,80
6,19
8,34
5,56
6,32
6,99
4,89
10,10
6,95
6,90
7,00
5,80
6,64+ 1,45

* szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva
** a TlU-érték számítása az 1. táblázatban és az 1. ábrán bemutatva
ínig: 8 cm3 szuszpenzió) 100 cm3-ben
nedv: 8,3%; olajtart. (19,8%)

Vizsgálati eredményeink és tapasztalataink alapján, ajánljuk e módszert a
vizsgáló intézeteknek, a szója eredetű Tl-aktivitás meghatározására.
I ermészetszerü, hogy táplálkozásbiológiai szempontból a fogyasztásra kerülő
szójás készítmények Tl-aktivitása a döntő.
Az ismertetett és általunk is alkalmazott vizsgálati módszer megfelelő pontos
sággal alkalmazható mind az élelmiszeriparban felhasználásra kerülő nyers- vagy
adalékanyagként szolgáló, — esetünkben szójatermékekre — mind a kész élelmi
szerekben aktív állapotban jelenlevő tripszin-inhibitor meghatározására.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ТРИПСИН - ИНГИБИТОРА В СОЕВЫХ
ПРОДУКТАХ
П. Петреш- Дь. Карпаты
Авторы ознакомляют подробно в литературах приведенных и адаптиро
ванных методов определения активности трипсин - ингибитора в сое и в
соевых продуктах
Из результатов исследований видно, что метод в случае трех параллель
ных измерении применим с 4,48- 10,1%-ным относительным рассевом.
На основании наших опытов данный метод предлагаем нашим отечествен
ным Институтам по проверке продуктов питания - с целью проведения единной оценки - , в качестве внедрения стандартизованного метода, для опреде
ления содержания активного трипсин-ингибитора соевых препаратов.
BESTIMMUNG DER TRYPSININHIBITOR AKTIVITÄT
VON SOJAPRODUKTEN
J. Petres und Gy. Kárpáti
Eine von der Literatur übernommene und zur Bestimmung der Trypsinin
hibitoraktivität von Sojabohnen und Sojaprodukten adaptierte Methode wird
ausführlich beschrieben.
Von den Untersuchungsergebnissen geht hervor, dass die angewendete Methode
bei Durchführung von drei parallelen Messungen mit einer relativen Streuung von
4,48—10,1% verrichtbar ist.
Auf Grund der diesbezüglichen Erfahrungen wird die Methode den ungari
schen Untersuchungsanstalten zwecks einer einheitlichen Beurteilung als eine
normierbare Methode zur Bestimmung des aktiven Trypsininhibitorgehalt von
Sojabohnen enthaltenden Produkten zur Einführung empfohlen.
DETERMINATION OF THE TRYPSIN-INHIBITOR ACTIVITY
OF SOYBEAN PRODUCTS
J. Petres and Gy. Kárpáti
A method described in literature and adapted for the determination of th e '
trypsin-inhibitor activity of soybeans and of soybean products is presented in
detail.
3 É le lm is z e rv iz s g á la ti K ö z le m é n y e k
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Results of investigations indicate that the applied method can be carried out
in case of triplicate measurements with a relative scattering of 4.48- 10.1%.
On the basis of their experience the presented method is recommended to the
Hungarian food control institutes for introduction as standardizable method,
in order to carry out the evaluation in a uniform way, at the determination of the
content of active trypsin-inhibitor in products containing soybeans.
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