Mesterséges élelmiszerszínezékek intenzív
folyadékkromatográfiás (HPLC) elválasztása
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A természetes eredetű és a mesterséges színezékeket gyakran felhasználjuk
különböző élelmiszerek, üdítőitalok előállításához. Alkalmazásukkal az a célunk,
hogy a nyersanyag raktározása, feldolgozása során bekövetkezett színcsökkenést
pótoljuk és így javítsuk az élelmiszer érzékszervi tulajdonságait. Más esetekben az
eredetileg színtelen termékeket (egyes szörpök, jégkrémek) színesítjük, megjele
nésüket tetszetősebbé tesszük. A mesterséges élelmiszerszínezékek sajnos alkal
masak a technológia során elkövetett hibák elfedésére és a gyenge minőségű ter
mékek látszólagos feljavítására is.
Mindezek szükségessé teszik, hogy az erre h ivatott laboratóriumok az élel
miszerszínezékek felhasználásának tényét és arányát ellenőrizzék. A századunk
első felében használt kezdetleges módszerek (gyapjűszál-festés, kolorimetria) a ki
mutatás megvalósítására elegendőek voltak, de mennyiségi megítélésre kevésbé.
A kromatográfia kialakulása, majd a műszeres kromatográfia (ioncserélő kromatográfia, HPLC) elterjedése gyors és megbízható kvantitatív meghatározást tesz
lehetővé.
A témára vonatkozó HPLC módszereket áttekintve azt láthatjuk, hogy a
szintetikus élelmiszerszínezékek, a bennük előforduló szennyezések, továbbá a
nemkívánatos melléktermékek meghatározására sok kutató az ioncserélő kroma
tográfiai javasolja (1,2, 3). Ezek a szerzők erős anioncserélő (strong anion-exchange,
SAX) töltetet használtak szobahőmérsékleten, gradienselúciós futtatást alkal
mazva. Az induló eluens általában 0,01 M dinátium-tetraborát vizes oldata volt, a
befejező puffer hasonló összetételű, de 0 ,2 -0 ,5 M Na-perklorátot is tartalmazott.
Az áramlási sebesség 0,5 - 1,0 cm3/min. értékek között volt, a detektálást 254 nm-en
az abszorbancia mérésével oldották meg.
Az azofestékek és a szulfonált intermedierek gyenge anioncserélő (итак onionexchange, W A X ) oszlopokon is analizálhatók, 0,01 M-os citromsav oldat (pH 2,8)
mozgófázissal (4).
Fordítottfázisú töltetlen a nem-ionos típusú színezékek pufferek alkalmazása
nélkül is kromatografálhatók. PASSARELLI és JACOBS ötféle antrakinon festék
elválasztását oldotta meg 90 perc alatt Zipax szénhidrogén-polimer (HCP) töltetlen,
etanol-víz 1:1 arányú elegyével 50 °C-on (4). Az esetek többségében azonban a szí
nezékek és ionos karakterű kísérő anyagaik, hidrofil tulajdonságaik következtében,
szükségessé teszik a pufferek használatát, ha kellő szelektivitást, retenciót és csúcs
szimmetriát akarunk elérni.
A mozgófázisban különböző jóldisszociálósók alkalmazása sok esetben nagy
mértékben megnöveli az aromás szulfonsavak fordított fázisú elválasztásának haté
konyságát (5). A sók 0,1 M vagy még nagyobb koncentrációban történő adagolása
megnöveli az oszlop visszatartását az ionos komponensekre és a sávszélesedést is
kellően visszaszorítja. Ezt a hatást kihasználva 10 naftalinszulfonsav-színezék ana
lízisét tudták 30 perc alatt elvégezni ODS (C,8) oszlopon, 0,4 M-os Na-szulfát induló
és 1:1,5 arányú metanol-víz záróeluens alkalmazásával.
108

Számos aromás szulfonsav hatékony elválasztása oldható meg fordított fázisú
HPLC ionpárkromaíográfiával. Az oldott anyagok retenciója és a szelektivitás az
adagolt ionpárképző koncentrációjával befolyásolható. Erre a célra általánosan al
kalmazott szer a cetil-trimetilammónium-bromid, a tetraetil-, a tetrabutil- és a
tetrametil-ammónium-foszfát, vagy szulfát. Természetesen a mozgó fázis szerves
komponensének megválasztása nagy mértékben befolyásolja az elválasztást, csak
úgy mint a szervetlen elektrolitok kisebb koncentrációban való adagolása és a pH
megfelelő értékének beállítása.
Kémiailag kötött aminfázisú oszlopok is használatosak a színezékek vizsgálatá
ra (6, 7, 8). Gradienselúciós technikával az eredmények LiChrosorb-NH2 és Zorbax-NH2 tölteten jól reprodukálhatók.
Célkitűzés
Magyarországon a jelenleg hatályos rendelkezések, illetve az érvényben levő
szabvány szerint a mesterséges élelmiszerszínezékek közül csak a vízoldható tí
pusúak használhatók, a zsíroldhatók nem. A természetes eredetű vagy természet
azonos színezékek mennyiségét viszont a szabvány gyakorlatilag nem korlátozza,
felhasználásukat a helyes termelési gyakorlat igényének megfelelő mértékben en
gedélyezi. Ez pedig mindig az adott helyzettől és az adott pillanatban feldolgozott
nyersanyag minőségétől függ.
Mindezek alapján ma tehát az az analitikusok feladata, hogy az élelmiszerekbe
mesterségesen bevitt vízoldható élelmiszerszínezékek vizsgálatával foglalkozzanak.
A legfontosabb a következő négy színezék, nevezetesen az amarant, a neukokcin, a
íartrazin és az indigókarmin egymás melletti meghatározása, mert hazánkban jelen
leg ezek az anyagok, illetve a belőlük előállítható keverékek a legelterjedtebben
használt élelmiszerszínezékek. E felsorolt anyagok papírkormatográfiás eljárással
elválaszthatók, de meglehetősen hosszú futtatási időre van szükség és a módszer
pontossága gondos munka esetén sem kielégítő. Mindezek alapján foglalkoztunk a
mesterséges színezékek intenzív folyadékkromatográfiás meghatározásával, mely
nek eredményeiről a továbbiakban számolunk be.
A detektálási hullámhossz megválasztása
Az egyes komponensek mérésére legalkalmasabb hullámhosszúság kiválasztá
sára spektrofotometriás méréseket végeztünk. Az amarantból (AM), neukokcinból
(NE), tartrazinból (ТА) és indigókarminból (IN D ) 20 mg/dm3 koncentrációjú ol
datokat készítettünk desztillált vízzel és 2,1 pH -jú pufferrel. Mindkét oldat spekt
rumát felvettük annak ellenőrzésére, hogy az anionos, illetve a protonált forma
abszorpciójában van-e különbség. A két változat fényelnyelésében azonban eltérést
nem találtunk. A savas pufferben készült spektrumokat az 7. ábrán m utatjuk be.
A görbék értékelésekor a csúcsmaximumok összevetéséből kitűnt, hogy a kom
ponensek mérése, az amarant és a neukokcin kivételével, más-más hullámhosszúsá
gon lenne ideális. Mégis a görbék lefutását is figyelembevéve látható, hogy 254 nm
en a négy komponens közel azonos érzékenységgel mérhető, hiszen a tartrazin
maximuma (258 nm) közel van ehhez az értékhez, az indigókarmin kisebbik maxi
muma is közvetlenül szomszédos vele, továbbá az amarant és a neukokcin elnyúló
válla (kb. 238 nm-től 254 nm-ig) megfelelő detektálást tesz lehetővé.
Az elválasztáshoz használható eluens-rendszer
A négy vizsgált anyag (lásd 2. ábrát) szerkezetéből következik, hogy savas eluens-rendszert kellett választani, mert ha a szulfonsav-csoportok disszociációját
nem sikerül visszaszorítani, a színezék-molekulák ionosán viselkednek. Ilyen eset109
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ben az apoláros oktadecilszilika fázis nem, vagy alig gyakorolna rájuk visszatar
tást, azaz minden elválás nélkül gyorsan áthaladnának az oszlopon.
A pH 2 körüli értékre történő beállítása a következő megfontolásokat igényelte.
A sósav, a műszerleírás szerint, az átfolyó küvetta kvarc ablakának sérülését okoz
hatja. A salétromsav és sói nem használatosak puffer-rendszerekben, mivel a n itrát
ionok 254 nm-en is jelentős abszorbanciával rendelkeznek, így az UV detektálást
megnehezítik. A kénsav sói hajlamosak a kikristályosodásra, ami a pumpa szele
peit veszélyezteti. Adódott hát a megoldás, hogy valamelyik foszfát és a foszforsav
oldatának megfelelő arányú elegyét alkalmazzuk. A 0,05 M-os foszforsav, valamint
a 0,05 M-os NaH2P 04 1:1 arányú elegyének pH -ja 2,1, amit munkánk során jól
tudtunk használni.
A folyadékkromatográfiás paraméterek, ezen belül a megfelelő eluensösszetétel
megkeresése hosszú, türelmet igénylő munka volt, mert HPLC berendezésünknek
nincs gradienselúciós feltétje. Több mint 25 féle összetétel és áramlási sebesség k i
próbálására volt szükség. Módszerünk végül is alkalmas lett minden, csak izokratikusan üzemeltethető folyadékkromatográfon a mesterséges színanyagok meg
határozására.
HPLC mérőrendszerünk adatai az alábbiak:
Pumpa

Oszlop
Detektor
Integrátor
Regisztráló

Pye Unicam (Altex) L C -X P D
v = 0,00 —9,99 cm3/min.
(0,01 c m 3/m in . egységenként állítható)
Pmax = 70 MPa
Supelcosil LC —18 5 /лп, 250X 4,6 mm ID ss
Pye Unicam LC —UV, 200 —800 nm-ig változtatható a
hullámhossz
(1 nm-es pontossággal állítható)
Pye Unicam (Spectra-Physics) DP 101
(bemeneti jelszint 1 V)
Radelkis OH 814/1

Az elválasztás körülményei a következők:
Eluensek

Áramlási
sebesség
Futtatás
Detektálási
hullámhossz
Érzékenység
Mintamennyiség

1.

2%
10%
88%
2. 10%
10%
80%

CH3CN
CHgOH
0,05 M H3P 0 4 és 0,05 M N aH ,P04 (1:1)
CH3 CN
CH3OH
0,05 M H3P 0 4 és 0,05 M N aH ,P04 (1:1)

1,5 cm3/min.
kvázi-izokratikus
(900 s-ig az 1., majd 1500 s-ig a 2. eluenssel)
252 nm (mind a négy komponens esetében)
0,02 AUFS (Recorder a tt: 1 -6 4 )
20 |Ul (bemérő szeleppel)

A 3. ábra bemutatja, hogy hogyan építhető fel a kromatogram a komponensek
egymást követő mérésével. M int látható, az egyes alkotók megfelelő, de nem túl
nagy retenciós idővel, jó csúcsszimmetriával, egymástól megfelelően elválva hagy
ják el az oszlopot. A kromatogramon 900 s-nál jeleztük az átváltást a 2. eluensre.
Ennek a váltásnak mindig azonos pillanatban kell történnie, mert az itt elkövetett
pontatlanság a neukokcin mérés reprodukálhatóságát nagyon leronthatja. A neukokcincsúcs után jelentkező komponens (kb. 30 s-al a maximum után) az indigókarmin szennyező anyaga.
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A négy színezékről optimális körülmények mellett készült kromatogram
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M intaelőkészítési eljárás

A folyadékkromatográfiás körülmények modelloldatokon elvégzett tisztázását
követően, módszerünket kipróbáltuk valós élelmiszerminták vizsgálatára. Válasz
tásunk a Szobi-szörpcsalád sűrítményeire esett. Közülük azokkal foglalkoztunk,
amelyeknek a címkéjén deklarálták a színezés tényét (Málna-, Meggy-, Vegyes- és
Citromízű szörp).
A szabvány minta-előkészítési utasításainak figyelembevételével, az alábbi ki
vonási eljárást dolgoztuk ki:
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A szörpből 50 g-ot 50 cm3 1 M-os H2S04-val felhígítunk 250 cm3-es választó
tölcsérben, majd 3X 30 cm3 i-butanollal extraháljuk. A színezékeket az egyesített
i-butanolos frakciókból ЗХ 15 cm3 2,5%-os ammóniumhidroxid oldattal visszaráz
zuk a vizes fázisba. Az ammóniát vízfürdőn elűzzük és a minta térfogatát kb. 8 cm3re bepároljuk. Az oldat pH -ját indikátorpapír mellett 3 —5 csepp tömény foszfor
savval 2 körüli pH -га á llítju k be, majd az elegyet 10 cm3-es normál lombikba tö lt
jük. A minta utánöblítését 1 cm3 metanol — 0,2 cm3 acotonitril elegyével végez
zük. A hiányzó térfogatot 2,1 pH -jú pufferral pontosan 10 cm3-re pótoljuk ki.
Ilyen módon a mozgó fázissal gyakorlatilag megegyező összetételű mintához ju 
tunk, amely közvetlenül kromatografálható.
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Mérési eredmények

Első méréssorozatunkkal tisztáztuk, hogy a kalibrációs görbe lineáris szakasza,
vagyis a csúcsteriilet és a koncentráció egyenes arányossága, a 150 —350 mg/dm3-es
tartományba esik, ami meglehetősen szűk. A jelenségnek feltehetően az az oka,
hogy a retenciós idő megváltozik az oszlopra fe lvitt anyagmennyiség függvényében.
Minél nagyobb az injektált mennyiség, annál gyorsabban és jobb elválasztással jön117

nek le a vizsgált komponensek. Minél kisebb a fe lv itt anyag, annál hosszabb retenciós idővel és diffüzabb csúcsformával eluálódik a négy színezék. A 125 —500 mg/
dm3 koncentráció tartományban ez a hatás a komponensek mindegyikére nézve
átlagosan 5 - 10 s eltolódást okoz, a 150 —350 mg/dm3 intervallumban azonban el
hanyagolható. A fenti effektus a 100 mg/dm3 alatti koncentrációk tartományában
válik kritikussá (lásd 4. ábra felvételeit). I t t a retenciós idő változása meghaladja a
20 másodpercet és 25 mg/dm3-nél megszűnik az elválás.
A jelenség magyarázható a szulfonsavak erősen anionos jellege alapján, mert
a színezékmolekulák hidrofil tulajdonsága, a disszociáció visszaszorítása ellenére is,
megmarad.
A kidolgozott extrakciós eljái ássál előállított mintákról készült felvételeket az
5., 6. és 7. ábra mutatja be. A mérést kisebb (RA = 64 (és nagyobb) RA = 16)
regisztrálási érzékenységen is elvégeztük, melynek eredményeit az 1. táblázat tar
talmazza.
1. táblázod

A szörpminták színezéktartalma
A minta
megnevezése
MEGGY

MÁLNA

CITROM

M e g je g y z é s :

Színezék
típusa
AM

AM

ТА

Mért mennyiség
(mg/kg)

Átlag
(mg/kg)

Szórás
(mg/kg)

304,3

5,08

336,9
340,0
328,3
342,5
339,2

337,4

5,46

259,3
265,8
270,5
269,1
263,0

265,5

4,55

300,9
307,9
303,5
298,3
310,8

A mért értékek 5-szöri mintaadagolás, nem 5 extraktum koncentrációmérés ered
ményei, ezért a szórásértékek csak a kromatografálás bizonytalanságáról tájékoz
tatnak, az extrakciós eljárásról nem.

A vizsgált négy minta közül a Meggy-, Málna- és Citromízű szörp mesterséges
színezéktartalma jól mérhető volt. A Vegyes Gyümölcsszörpét nem tudtuk meg
határozni, valószínűleg azért, mert az extraktum színezék-koncentrációja nem érte
el a szükséges 100 mg/dm3 értéket.
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MESTERSÉGES É LELM IS ZER S ZÍN E ZÉK E K IN T E N Z ÍV
FOLYADÉKKROM ATO GRÁFIÁS (HPLC) ELVÁLASZTÁSA
Korány Kornél és Gaszlonyi Kálmán
A szerzők a vízoldható mesterséges élelmiszerszínezékek minőségi és mennyi
ségi meghatározására izokratikus HPLC módszert dolgoztak ki. Abszorpciós görbék
felvételével megállapították, hogy az amarant, neukokcin, tartrazin és indigókarmin
fotometriás detektálására a 254 nm-es hullámhossz optimális. Kísérletekkel meg
állapították, hogy a 150 —350 mg/dm3 tartományban a modell-oldatok koncentrá
ciójával a csúcsterület egyenesen arányos, tehát ez a kalibrációs görbe lineáris
szakasza. A futtatáshoz két eluenst használtak, melyek segítségével a futtatás
25 perc alatt befejezhető (eluensváltás a 15. perc végén).
Színezett gyümölcsszörpök megfelelően előkészített kivonatainak kromatografálása azt mutatta, hogy a módszer valós élelmiszerminták vizsgálatára is alkalmas.
A szörpökben a megengedett 800 mg/dm3 értéknél minden esetben kevesebbet ta
láltak.
H IG H PERFORMANCE L IQ U ID CHROMATOGRAPHIC (HPLC)
SEPARATION OF A R T IF IC IA L FOOD COLOURS
Korány, К . and Gasztonyi, K.
Isocratic HPLC method was elaborated for the qualitative and quantitative
determination of water soluble artificial food colours. I t was established by the
examination of the absorption spectra that the optimal wavelength for the photo
metric detection of amaranth, ponceau 4R, tartrazine and indigotine was 254 nm.
The experiments showed that the peak territory was linearly proportional with
the concentration of model solutions in the 150 —350 mg/dm3 range, that is this
portion was the linear parnt of the calibration curve. Two eluents were used in the
method, and in this way the elution could be finished in 25 minutes (the eluent was
changed in the 15th minute). The chromatography of properly prepared eluate of
coloured fru it syrups showed that the method was applicable for the examination
of real food samples as well. In all cases less than the allowed 800 mg/dm3 colour
was found in syrups.

РАЗДЕ ЛЕ Н И Е С ИНТЕТИ ЧЕСКИ Х П И Щ Е ВЫ Х КРАСИТЕЛЕЙ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕНСИВНОЙ Ж ИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
(HPLC)
К . Кораны и К . Гастоны
Авторы разработали изократичный HPLC метод для качественного
и количественного определения водорастворимых синтетических пищевых
красителей. По измеренным абсорбционным кривым, авторы установили то,
что фотометрическое детектирование амаранта, неукокцина, тартразина
и индигокармина является наиболее оптимальным при длине волны — 254
нм. Опытным путём было установлено, что в интервале концентраций 150-350
мг/дм3 плошадь пика прямо пропорциональна концентрации модельных раст
воров, т. е. это линейная часть калибрационной кривой. Для хроматографи
рования применялись два элюирующих реагента с помощью которых дли
тельность процесса составляла 25 м и н у т (смена элюирующих реагентов про
водилась в конце 15-й м и н у т ы ).
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Хроматографирование подготовленных соответствующим образом окрашеных фруктовых сиропов подтверждает то, что гаииый метод можно также
применять для анализа пищевых продуктов. Определенные при анализе
сиропов количества красителей не превышали предельно-допустимый уро
вень — 800 мг/дм3.
TRENNUNG DER KÜN S TLIC H E N LEBEN SM ITTEL-FAR BSTO FFE
M ITTELS HOCHSDRUCKFLÜSSIGKEITSKROM ATOGRAPHIE (HPLC)
Korány, К . und К . Gasztonyi
Verfasser erarbeiteten eine HPLC-Methode für die qualitative und quantitative
Bestimmung von wasserlöslichen künstlichen Lebensmittel-farbstoffen. Durch
Aufnahme von Absorptionskurven wurde erm ittelt, daß für die photometrische
Bestimmung von Amarant, Neukokcin, Tartrazin und Indigokarmin eine Wellen
länge von 254 nm otimal ist. In praktischen Experimenten wurde festgestellt, daß
die Kurvenfläche in einem Bereich von 150 bis 350 mg/dm3 m it der Konzentration
der Modell-Lösungen proportional ist, d.h. das ist die lineare Strecke der K a lib ri
erungskurve. Für die Trennung wurden zwei Laufmittelkombinationen verwendet,
m it deren Hilfe die Trennung in 25 min beendet werden kann (Ablösung des 1.
Laufmittels nach 15 min).
Die Untersuchung der entsprechend aufbereiteten Auszüge von gefärbten
Fruchtsirupen ergab, daß die Methode auch für richtige Lebensmittelproben ge
eignet ist. In allen Proben wurden weniger Farbstoff als der zülässige Grenzwert
von 800 mg/dm3 gefunden.

K Ü LF Ö LD I LAPSZEMLE
Szerkeszti: Molnár Pál

H EN N LIC H , W., CERNY, G.: Gázváltozásméréses gyorsmódszer élelmiszerek
csíraszámának indirekt meghatározásához - Az oxigénfelhasználás, illetve a fel
szabadított C02 mérése ( Rapid Method fo r the Determination of the Microbial Load
in Foods by Measuring of Changes in Gas Content — 0., — Consumption - Method
and CO2 — Liberation Method)
Int. J. of Food Technoi, and Food Process Engineering 37 (1986) 6,418
A Kölni 1NATEC Kongresszuson (1986. április 21 —25.) bemutattak egy gyors
módszert, amellyel gyorsan romló élelmiszerek csíraszáma indirekt módon — az
oxigénfogyasztás, illetve a felszabadított COo-mérés alapján meghatározható. Az
0,-fogyasztást polarográfiásan, a C02-termelést ionszelektív elektróddal mérték és a
rendszert a hagyományos lemezöntéses eljárással kalibrálták. Pasztőrözött tejben és
pasztőrözött tojáslében, valamint darált húsban és fűszerekben levő élősejteket
104—107 cm3, illetve 104—107/g tartományban 1—2 órán belül határozták meg.
A módszer jól alkalmazható az üzemi minőségellenőrzés során, mert igen rövid idő
alatt eredményt ad, egyszerű, gyakorlatias és igen olcsó.
Molnár P. ( Budapest)
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