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1. BEVEZETÉS  

 
1.1. Előzmények 

 
 Elsőként Pasteur fedezte fel, a XIX. század közepén, hogy a 

bükkönyből kivont aszparaginsav optikailag aktív (királis), míg a kémiai 

szintézissel előállított aszparaginsav nem mutat optikai aktivitást 

(Pasteur, 1852). Az élőlények fehérjéiben található aminosavak 

sztereospecifikussága annak köszönhető, hogy a biológiai 

fehérjeszintézis sztereoszelektív folyamat, mivel a fehérjeláncba az L-

konfigurációjú aminosavak épülnek be (Yamane és mtsai.., 1981). Mikor 

az élet véget ér, és a testfehérjék dinamikus kicserélődése megszűnik, az 

enantiomer-összetétel változni kezd, a racém elegy (50% L- és 50% D-

aminosav) kialakulásának irányába.  
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 Minden élettelen szerves anyagnál ez a tendencia érvényesül, 

beleértve ebbe a növényi és állati eredetű élelmiszer- és takarmány-

alapanyagokat is. Ezek kezdetben nem, vagy csak kis mennyiségben 

tartalmaznak D-aminosavakat (Man és Bada, 1987). A feldolgozáskor a 

magas hőmérsékleten, és a lúgos közegben végzett műveletek 

felgyorsíthatják az L→D átalakulás kémiai folyamatát (Imai és mtsai., 

1996; Man és Bada, 1987; Friedman, 1991). A fermentálással járó 

műveleteknél a mikrobák közreműködése révén növekedhet a termék 

szabad D-aminosav-tartalma (Imai és mtsai., 1996). Kérdés, hogy egy 

adott technológia adott működési paraméterekkel milyen mértékű 

átalakulást eredményez. Az eddig végzett kutatások főleg a tejtermékek, 

valamint egyes konyhatechnikai eljárással előállított élelmiszerek 



vizsgálatára irányultak.  A legtöbb szabad D-aminosavat tartalmazó 

tejtermék, a sajt esetében magát a gyártási folyamatot nem 

tanulmányozták, hanem a késztermékek D-aminosav-tartalmát határozták 

meg. Az iparban alkalmazott, hőkezeléssel járó műveletek racemizációra 

gyakorolt hatásának vizsgálata még a jövő feladata.  

 Takarmányozási és gazdasági szempontból is érdeklődésre 

tarthat számot, hogy a takarmányfehérjékben kötött aminosavak milyen 

mértékben alakulnak át tükörképi párjukká, mivel a racemizáció a fehérje 

emészthetőségének csökkenése miatt fehérjeveszteséget okozhat. A 

tápanyaggal bevitt D-aminosavak mennyiségének a humán élelmezés és 

egészség vonatkozásában is jelentősége lehet, mivel nem zárható ki, hogy 

egyes D-aminosavak hosszú időn keresztül történő fogyasztása 

egészségügyi kockázattal jár. 

 
1.2. A disszertáció célkitűzései 
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A D-aminosavak kialakulásának szempontjából három 

hőközléssel járó műveletet és egy fermentációs technológiát vizsgáltunk 

meg. Míg a tósztolás, szárítás és az extrudálás során a teljes aminosav-

tartalomban bekövetkezett változást vizsgáltuk, a sajt gyártásakor a 

szabad D-aminosav-tartalom változását elemeztük. Az alapanyagban és a 

végtermékben is meghatároztuk a leggyorsabban racemizálódó és a 

legnagyobb mennyiségben előforduló aminosav-enantiomerek 

koncentrációját, a sajtgyártásnál szintjüket a gyártásközi termékekben is 

nyomon követtük. Elemeztük a D-aminosavak abszolút mennyiségének 



változását, valamint százalékos mennyiségük alakulását: a racemizáció 

mértékét is.   

Először a hőkezeléssel járó gyártási műveletek hatására 

bekövetkezett racemizációt vizsgáltuk üzemi körülmények között 

szárított kukoricában és tósztolt fullfat szójában. Majd egy kísérleti 

extruderrel kukorica és fullfat szója minták extrúzióját végeztük el. Az 

extruder működési paramétereit úgy állítottuk be, hogy széles működési 

tartományt fogjanak át.  

Ezt követően különböző technológiával készült sajtok D-

aminosav-tartalmát határoztuk meg. Majd egy adott sajtgyártási 

technológiában több mintavételi pontot kijelölve vizsgáltuk, hogy hogyan 

változik a D-aminosavak mennyisége, adott technológiai lépések 

hatására. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

2.1. A D-aminosavak kémiai jellemzése 

2.1.1. Az aminosavak racemizációja 

 
A fehérjealkotó aminosavak α-szénatomja (a glicin kivételével) 

aszimmetriás, azaz mind a négy vegyértékéhez más atom vagy 

atomcsoport kapcsolódik. E kiralitáscentrum révén minden aminosavnak 

két, egymással fedésbe nem hozható tükörképi párja, ún. enantiomerje 

létezik. A konfigurációs izomériának ezt a fajtáját optikai izomériának 

nevezzük. Az enantiomerek minden kémiai tulajdonságukban 

megegyeznek, azonban a cirkulárisan poláros fény rezgési síkját 

ellentétes irányban forgatják el. Az enantiomereket az „L” illetve a „D” 

jelöléssel különböztetjük meg egymástól. Mindkét enantiomer 

átalakulhat tükörképi párjává kémiai reakciók során, mely folyamatot 

racemizációnak nevezzük. A bázis-katalizálta racemizáció során proton-

elvonás történik az α-szénatomról, kialakul egy negatív töltésű, planáris 

szerkezetű ion, az ún. karbanion, amely – szemben az eredeti 

aminosavval – már nem aszimmetrikus. A karbanion egy újabb proton 

felvételével vagy az eredeti térszerkezetű aminosavvá, vagy annak 

tükörképi párjává (enantiomerjévé) alakul vissza:  

L-aminosav                    D-aminosav  
   

k

ahol: k1 és k2 az átalakulások reakciósebességi állandója (Friedman, 

1999). 

1

2

A sav-katalizált racemizáció során a karboxilcsoport 

protonálódik, majd az α-szénatom H-szubsztituensének protonvesztése 
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során aszimmetrikus dehidroalanin keletkezik. Ezt követően a kettős 

kötésnél protonaddícióval az eredeti aminosavnak vagy a D- vagy az L-

enantiomerje alakul ki. A racemizáció reakciósebessége függ a 

hőmérséklettől (Arrhenius-féle egyenlet), a pH-tól, az aminosav-

oldallánc felépítésétől és attól is, hogy az aminosav szabadon, vagy 

peptidkötésben helyezkedik el. Utóbbi esetben a racemizáció sebességét 

a szomszédos oldalláncok összetétele is befolyásolja.  

Minél nagyobb az aminosav-oldallánc elektronelszívó képessége 

(negatív induktív erőssége), annál kisebb az elektronsűrűség az α-

szénatom körül, és annál valószínűbb a protonleszakadás és a karbanion-

szerkezet kialakulása. Az egyes aminosavak reakciósebességi 

állandóinak logaritmusa az induktív konstans függvényében lineárisan nő 

mind a szabad, mind a fehérjékben kötött aminosavaknál. Azonban az 

aszparaginsav gyorsabban racemizálódik, mint oldalláncának induktív 

konstansa alapján elvárható lenne, melynek oka valószínűleg az, hogy 

maga a β-karboxilátcsoport közvetlenül is előmozdítja a deprotonálódást.  

Semleges vagy lúgos körülmények között a negatív töltésű α-

karboxilátcsoport destabilizáló hatást gyakorol az  α-C karbanionra, ezért 

a szabad aminosavak átlagosan egy nagyságrenddel kisebb sebességgel 

racemizálódnak, mint a fehérjékben kötött aminosavak (Liardon és 

Ledermann, 1986). 
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A polipeptidlánban elhelyezkedő aminosavak racemizációjának 

sebességét az aminosavak R-csoportjának felépítésén kívül befolyásolja a 

szomszédos aminosavak oldalláncának felépítése, valamint a fehérjelánc 

harmadlagos szerkezetét biztosító kémiai kötések (Imai és mtsai., 1996); 

és a fehérjemolekula egyéb biomolekulákkal (pl. lipidekkel) létesített 



kapcsolata is (Shapira és mtsai., 1988). Eltérő eredetű fehérjékben az 

egyes aminosavak különböző sebességgel alakulhatnak át tükörképi 

párjukká (Liardon és Ledermann, 1986), azonban az egyes aminosavak 

egymáshoz viszonyított (ún. relatív) átalakulási sebessége a fehérjétől 

függetlenül többé-kevésbé állandó (Friedman, 1999). Így az 

aminosavakat sorrendbe lehet állítani a racemizációra való hajlamuk 

alapján, és lehetőség van arra is, hogy csupán egy, vagy néhány 

aminosav racemizációjának mértékéből következtessünk a többi 

aminosav átalakulásának mértékére. Többféle állati és növényi eredetű 

fehérje vizsgálata alapján a szerin, az aszparaginsav, a fenilalanin, és a 

glutaminsav, valamint a savas aminosavak megfelelő savamidjai 

tartoznak a leggyorsabban racemizálódó aminosavak közé (Imai és 

mtsai., 1996; Friedman, 1999). A fenti kísérletekben a fehérjék mellett 

más szerves anyag nem volt jelen, és a hőkezelésekre lúgos közegben 

került sor. 

 

2.1.2. Az aminosav-oldalláncok átalakulása 

 
Az aminosavak R-csoportjának megváltozása bekövetkezhet 

olyan módon, hogy csak az adott aminosavat érinti, melyre példa a 

kéntartalmú aminosavak deszulfurálódása vagy oxidációja. Amennyiben 

két aminosav oldallánca között alakul ki keresztkötés, ez vagy az adott 

polipeptidláncon belül, vagy eltérő polipeptidláncok között jár kémiai 

kötés kialakulásával. 
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A racemizáció kezdeti lépésében kialakuló intermedier nemcsak a 

megfelelő D- vagy L-módosulattá alakulhat vissza, hanem párhuzamos 



reakciókban más termékek is keletkezhetnek. Az L-szerinből vagy az L-

ciszteinből protonelvonással kialakuló karbanion nemcsak protont vehet 

fel, hanem β-eliminációval rendkívül reakcióképes dehidroalaninná is 

alakulhat. Ez az aminosav reakcióba léphet a lizin ε-aminocsoportjával 

lizinoalanin keletkezése közben, vagy kondenzációs reakcióban 

lantionint képezhet a ciszteinnel. Amennyiben fehérjében kötött 

aminosavakról van szó, e reakció során a polipeptidláncok között 

keresztkötések alakulnak ki (Friedman, 1999). Míg az L- és a D-

módosulat könnyen átalakul egymásba, a karbanion - dehidroalanin 

átalakulásnál a termékképződés dominál. 

 A fenti reakción kívül, a fehérje hőkezelése során számos 

aminosav oldallánca között alakulhat ki elsőrendű kémiai kötés. A lizin a 

glutaminnal vagy az aszparaginnal imidkötést; az aszparaginsav vagy a 

glutaminsav a szerinnel észterkötést; az aszparaginsav vagy a 

glutaminsav a ciszteinnel tioészterkötést létesíthet.   

Az aminosavak más biomolekulákkal is reagálnak, mely 

folyamatok ismertetése nem tartozik szorosan a disszertáció tárgykörébe. 

Itt csak azt emeljük ki, hogy hő hatására, a fehérjében kötött aminosavak 

közül jelentős lehet a lizin szabad ε-aminocsoportjának átalakulása, mind 

a redukáló szénhidrátokkal (Maillard-reakció), mind az oxidált 

polifenolokkal zajló reakciók során. 

 

2.2. A D-aminosavak fiziológiai jellemzése 

2.2.1. A D-aminosavak eredete az élő szervezetben 

 11

 



Az élőlényekben előforduló D-aminosavak lehetnek külső 

eredetűek: a szervezetbe kerülhetnek a táplálékkal, valamint magasabb 

rendű élőlények esetében a tápcsatornában élő baktériumok is szóba 

jöhetnek, mint D-aminosav forrás. De a D-aminosavak az élő szervezet 

sejtjeiben is kialakulhatnak spontán kémiai racemizációval (Bada, 1984; 

Clarke, 1985; Csapó és mtsai., 1997), és egyes élőlényekben - főleg a 

baktériumokban - enzimes szintézissel is (Imai és mtsai., 1996).  

A táplálékban a D-aminosavak szabad és kötött formában is jelen 

lehetnek. Előbbi esetben a táplálék szabadaminosav-tartalmának egy 

része D-aminosavakból áll. Utóbbi esetben a D-aminosavak a fehérje- 

illetve peptidláncokban találhatók, és peptidkötéssel kapcsolódnak a 

többi aminosavhoz. A tápcsatornában élő baktériumok sejtfalában a D-

aminosavak kémiailag kötött állapotban vannak jelen, de a citoszolban 

szabad állapotban is előfordulhatnak (Schleifer és Kandler, 1972; Tipper 

és Wright, 1979).  

Az aszparaginsav in vivo racemizálódik az emberi szövetekben 

(Clarke, 1985), de a szervezetben végbemenő gyors fehérjelebontás és -

újjáépítés miatt nem dúsul fel a legtöbb szöveti fehérjében, csak azokban 

a szövetekben, ahol a fehérjék kicserélődése lassú. Ilyen fehérjék 

találhatók például a szemlencsében (Imai és mtsai., 1996; Csapó és 

mtsai., 1997) és a fogakban (Helfman és Bada, 1975), melyek az 

anyagcserében gyakorlatilag nem vesznek részt.  
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Jelenlegi tudásunk szerint az emlősökben nem fordulnak elő 

olyan enzimek, melyek képesek lennének az aminosavak racemizációját 

katalizálni, így emlősökben az L-aminosavakból D-aminosavak 

legfeljebb csak spontán racemizációval jöhetnek létre. 



 

2.2.2. A D-aminosav-tartalmú fehérjék emészthetősége, a D-aminosavak 

felszívódása 

 
Az enzimreakciók sztereospecifikussága miatt a tápcsatornába 

jutó D-aminosav-tartalmú fehérjék kevésbé bomlanak le, mint azok, 

melyek csupán L-aminosavakból állnak. A gyomorban és az epésbélben 

a fehérjeemésztést megkezdő endopeptidázok (pepszin, kimotripszin) 

kisebb mértékben képesek az L-D, D-L és a D-D konfigurációjú 

aminosavak közötti peptidkötések hidrolízisét katalizálni, mint az L-

aminosavak közötti kötéseket (Friedman, 1991, 1999; Kreil, 1997). Az 

endopeptidáz működését tehát nemcsak szubsztrátjának térszerkezete, 

hanem a szubsztráttal szomszédos aminosav konfigurációja is 

befolyásolja. Az exopeptidázok (amino- és karboxipeptidázok) csak 

addig képesek aminosavakat lehasítani a peptidek N- illetve C-

terminálisáról, míg egy D-izomerhez nem érnek, ezt követően a peptid 

már nem bomlik tovább (de Vrese és mtsai., 2000), azaz a D-aminosavak 

által „körbezárt” L-aminosavakat már nem képesek felszabadítani. 
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Fentiekből következik, hogy minél több D-aminosavat tartalmaz a 

fehérje, annál kisebb hányadát képesek az endo- és exopeptidázok olyan 

mértékben lebontani, hogy felszívódásra alkalmassá váljék.  Továbbá, 

„fehérje-oldalról”, főleg az határozza meg az emészthetőség-csökkenés 

mértékét, hogy az adott fehérjében magasabb arányban előforduló, és a 

racemizációra is hajlamos aminosavak mekkora hányada D-

konfigurációjú. A legtöbb élelmiszer- és takarmányfehérjében a 

glutaminsav, az aszparaginsav és a szerin található nagyobb 



mennyiségben azok közül az aminosavak közül, melyeknél az L→D 

átalakulás sebessége gyors, és elképzelhető, hogy átalakulásuk mértéke 

és a fehérje-emészthetőség romlásának foka között összefüggés van. 

 A racemizáció hatására bekövetkező emészthetőség-csökkenést 

vizsgáló kísérletek többsége in vitro enzimes emészthetőség-

vizsgálatokon alapult. Amennyiben mégis in vivo kísérletekre került sor, 

a szerzők a fehérjék fekális emészthetőségét határozták meg. Ezen túl, 

sok esetben nem mérték meg, hogy az adott kezelés a takarmányfehérjék 

milyen mértékű racemizációjával járt, hanem csupán a kezelési 

körülmények változtatásával vetették össze az emészthetőség-csökkenést. 

Nemrég jelent meg csak egy olyan közlemény, mely alapjául szolgáló 

munkában a fehérjék in vivo ileális emészthetőségét határozták meg, a 

takarmány D-aminosav-tartalmának pontos ismerete mellett.  De Vrese és 

mtsai. (2000) lúggal kezelt fehérjék valódi (15N) ileális emészthetőségét 

mérték Göttingen típusú minisertéseken. A D-aminosav-tartalom 

növekedésével jelentősen csökkent a vizsgált fehérjék ileális 

emészthetősége, valamint az L-aszparaginsav, az L-glutaminsav, és az L-

szerin fehérjeláncból való felszabadulásának mértéke is. A fehérjék csak 

olyan mértékben bomlottak le, hogy a D-aminosavaknak mindössze 

40%-a állt rendelkezésre a felszívódáshoz. 
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Az aminosavak felszívódása a bélhámsejt apikális membránján át 

aktív transzporttal, szimport-folyamattal történik. Oxender modellje 

szerint az aminosav az α-karboxil-, az α-aminocsoportján, valamint az R-

szubsztituensén keresztül is kapcsolódik az aminosav transzport 

rendszerhez. A transzport rendszer nem ismeri fel az R-szubsztituens 

konformációját, de affinitása ennek ellenére kisebb a D-izomerre, mint az 



L-izomerre nézve (Oxender, 1965). Az azonos hordozó elméletét 

alátámasztotta az a tapasztalat, hogy egyes enantiomer párok kompetitíve 

gátolták egymás felszívódását. A metionin enantiomereknél azonban két 

eltérő, nátrium-függő transzport rendszert fedeztek fel (Brachet és mtsai., 

1987). A di- és tripeptidek keresztül tudnak jutni a membránokon, fel 

tudnak szívódni a tápcsatornából, míg a nagyobb peptidek nem, így ezek 

a bélsárral kiürülnek a szervezetből (Man és Bada, 1987). A kistagszámú 

D-aminosav-tartalmú peptidek egy része felszívódik a bélből, de további 

sorsuk még nem tisztázott kellő mértékben (Imai és mtsai., 1996). 

 

2.2.3. A felszívódott D-aminosavak anyagcseréje 

 
Az emésztés során a polipeptidláncból felszabadult, és fel is 

szívódott D-aminosavak nagy része kiválasztódik a vesén keresztül. 

Kisebb hányadukat a D-aminosav oxidáz (peroxiszómás flavinenzim, EC 

1.4.3.3.) oxidatív dezaminálással α-keto-karbonsavakká alakítja (Nagata 

és mtsai., 1991), melyek vagy átalakulnak L-aminosavakká 

transzaminálással, vagy lebomlanak oxidatív dekarboxilezéssel. Egyes 

D-aminosavak változatlan formában is a szervezetben maradhatnak olyan 

szervekben, mint a tobozmirigy, agyalapi mirigy, nyálmirigy, máj, tüdő, 

mellékvese, hasnyálmirigy, lép és a herék (Imai és mtsai., 1997).  
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A D-aminosav oxidáz hatékonyságát nehéz általánosságban az 

emlősőkre vonatkoztatva jellemezni, mivel annak aktivitása számos 

tényezőtől függ (faj, szerv, életkor, szubsztrát (D-aminosav)) (Friedman, 

1991). Az emlősöknél a vesében mérték a legnagyobb aktivitást, ezt 

követte a máj és az agy (Imai és mtsai., 1996). Baromfiban a D-



metioninra vonatkoztatott aktivitás a vékonybél nyálkahártyában is 

mérhető, mely körülbelül tizede a vesében mért értéknek (Brachen és 

Puigserver, 1992).  

A D-aminosav oxidáz eltérő sebességgel képes dezaminálni a 

különböző D-aminosavakat. Logikusnak tűnhet az a feltételezés, hogy az 

enzim azt az átalakítást végzi el gyorsabban, melyre nagyobb szükség 

van, tehát a gyorsabban racemizálódó aminosavak D-változatától képes 

gyorsabban „megtisztítani” a szervezetet. A tények ezzel szemben azt 

mutatják, hogy nincs összefüggés az aminosavak racemizációra való 

hajlandósága és a D-aminosav oxidázzal végzett átalakulás sebessége 

között. Például a D-aszparaginsav csak gyenge szubsztrátja az enzimnek, 

annak ellenére, hogy ez az aminosav viszonylag gyorsan tükörképi 

párjává alakul. Egy tény mégis e „célszerűségi” elv mellett szól: az 

emlősökben létezik egy nagy szubsztrát-specifikusságú oxidáz enzim a 

D-aszparaginsavra, de nem létezik külön a többi aminosavra (Man és 

Bada, 1987).  
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A magzatokban az enzimaktivitás 50-150-szer alacsonyabb, mint 

a kifejlett egyedekben (Imai és mtsai., 1996), és adott fajon belül a 

felnőttkor eléréséig nő, valószínűleg azért, hogy eltávolítsa a 

szervezetből az állatok korának előrehaladtával egyre nagyobb 

mennyiségben jelenlévő D-aminosavakat. Míg D-aminosavoxidázt nem 

tartalmazó mutáns egerekben a D-aminosavak szintje az életkorral nőtt, 

normál enzimműködésű egerek D-aminosav szintje végig alacsony 

maradt, de nagy valószínűséggel hasonló mértékben emelkedett volna a 

D-aminosav oxidáz közreműködése nélkül is (Nagata és mtsai., 1991).  



Az életkorral szemben a táplálékeredetű D-aminosavak felvétele 

nem befolyásolta a D-aminosav oxidáz működésének intenzitását. 

Egerekkel végzett kísérletekben a D-aminosavak felszívódását követően 

a májban és a vesében nem tapasztalták a D-aminosav oxidáz 

aktivitásának növekedését (Nagata és mtsai., 1991). Nagy 

valószínűséggel az emlősök D-aminosav oxidáz rendszere nem fejlődött 

ki olyan mértékben, hogy maradéktalanul fel tudja dolgozni a 

táplálékeredetű D-aminosavakat (Man és Bada, 1987). Bár az enzim 

képes a D-aminosavak átalakítására, ez az anyagcsere-útvonal nem elég 

hatékony, és túlterheltté válhat. Ha parenterálisan (Brückner és mtsai., 

1992), vagy táplálékból (Man és Bada, 1987) D-aminosavak jutnak be az 

emberi szervezetbe, akkor nagy részük kémiai módosítás nélkül, vagy 

karbamid formájában kiürül a vesén keresztül, és csak elenyésző 

hányaduk hasznosul (Brückner és mtsai., 1992).  
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Az emlősök szervezetébe került D-aminosavak eltávolítására, 

vagy átalakítására és hasznosítására elvileg rendelkezésre állnak a 

megfelelő szervek és metabolikus útvonalak, azonban az 

eltávolítási/átalakítási folyamatok hatékonysága nem minden esetben 

megfelelő. Jelenleg még nem tisztázott kellőképpen, hogy a D-

aminosavak előfordulása a táplálékfehérjékben a fehérjék kisebb mértékű 

emészthetőségén és az aminosavak csökkent hasznosíthatóságán kívül, 

milyen egyéb hatásokkal jár. Az L- és a D-aminosavak heveny toxicitása 

az LD50 értékek alapján nem különbözik lényegesen egymástól (Man és 

Bada, 1987), és a toxicitásra vonatkozó határértékek viszonylag magasak 

(Zagon és mtsai., 1994). Master és Friedman (1980) szerint néhány D-

aminosav hosszú távon fejti ki toxikus hatását. D-szerin szájon keresztüli 



adagolásának hatására egyes sejtek megnagyobbodtak a patkányok 

veséjében (Carone és mtsai., 1985; Kaltenbach és mtsai., 1979), valamint 

az intravénásan adagolt 14C-D-szerin felhalmozódását is megfigyelték a 

vesében (Imai és mtsai., 1998), amely a szerzők szerint arra utal, hogy 

kapcsolat lehet a D-szerin és a proximális vesetubulusok akut 

szövetelhalása között. Egy másik kísérletben patkányok 50 mg/testtömeg 

kg D-prolint fogyasztottak szájon át naponta, és egy hónap után a 

vesesejtek fibrosisát és necrosisát figyelték meg (Kampel és mtsai., 

1990). Ezzel szemben Schieber és mtsai. (1997) a fenti kísérlettel azonos 

dózisú D-prolin és D-aszparaginsav adagolása során egy hónap elteltével 

sem találtak hepatotoxikus és nefrotoxikus tüneteket patkányok májában 

és veséjében, csupán a máj és a vese D-aszparaginsav-tartalma, valamint 

a vese által kiválasztott D-prolin mennyisége nőtt meg, a D-

aminosavakat nem fogyasztó kontrollcsoporthoz képest. Még nincs 

elegendő információnk arról, hogy jár-e egészségügyi kockázattal az 

élelmi eredetű D-aminosavak hosszú távú fogyasztása. 
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2.3. A D-aminosavak kialakulása az élelmiszergyártás során 

2.3.1. Élelmi eredetű nyersanyagok D-aminosav-tartalma 

  
Azok a nyersanyagok, melyek bakteriális hatásoknak nem, vagy 

csak kis mértékben voltak kitéve (alacsony csíraszámú nyerstej, hús, és 

gabonafélék), csak kevés D-aminosavat tartalmaznak (Bada és Miller, 

1987). Kivételt jelenthetnek egyes tengeri eredetű élelmiszerek, pl. 

bizonyos kagylófajok, melyek szabad D-aminosav-tartalma akár a 

testtömeg 1%-át is elérheti (Felbeck és Wiley, 1987).  

A kérődzőktől származó alacsony csíraszámú (103-104/cm3) 

nyerstej kis mennyiségben ugyan (0,001-0,1 mg/100 cm3), de tartalmaz 

D-aminosavakat (Brückner és Hausch, 1990a; Gandolfi és mtsai., 1992). 

Ezek részben a tejben található baktériumokból származnak, részben 

bendőmikroba eredetűek (Brückner és mtsai., 1992; Csapó és mtsai., 

1995).  

 

2.3.2. Feldolgozott élelmi anyagok D-aminosav-tartalma 
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A feldolgozási lépések akkor növelhetik számottevően a D-

aminosavak mennyiségét, ha hőközléssel, lúgos kezeléssel vagy 

fermentációval járnak (Imai és mtsai., 1996; Man és Bada, 1987; 

Friedman, 1991). Szinte nincs is olyan termék, amely gyártása során ne 

részesülne egy, vagy akár több hatásból is, így a D-aminosavak az ember 

által fogyasztott ételek és italok nagy részében megtalálhatók (Imai és 

mtsai., 1996; Man és Bada, 1987; Zagon és mtsai., 1994). A hőközlés és 

a lúgos kezelés hatására a fehérjeláncban kötött, és a szabad aminosavak 

is átalakulhatnak tükörképi párjukká (Man és Bada, 1987). Az erjesztés 



hatására a termék szabad D-aminosav-tartalmának növekedését figyelték 

meg (Palla és mtsai., 1989; Brückner és Hausch, 1990a, 1990b).  

Általános alapelvként elmondható, hogy a hőkezeléssel járó 

műveletek gyorsítják a racemizáció sebességét, mivel a magasabb 

hőmérséklet, az Arrhenius-egyenlet értelmében, a racemizáció 

reakciósebességének növekedését vonja maga után. A fermentációs 

technológiáknál a mikrobák elszaporodása azok enzimes, biokémiai 

folyamatain keresztül növeli a D-aminosav-szintet. Adott gyártási 

folyamatnál konkrét kísérlettel kell eldönteni, hogy ez az átalakulás elér-

e olyan szintet, amely már jelentős D-aminosav-növekményként 

könyvelhető el. 

2.3.2.1. Tejtermékek D-aminosav-tartalma 

 
 A pasztőrözés, az ultrapasztőrözés, és a sterilezés nem növelte 

meg jelentősen a tej szabad D-aminosav-tartalmát (Gandolfi és mtsai., 

1992). A nyerstej és a pasztőrözött tej szabadaminosav-tartalmának közel 

azonos hányadát adták a D-aminosavak (Brückner és Hausch, 1990a), és 

nem volt lényeges különbség a fehérjében kötött aminosavak 

mennyiségében sem. Fenti kísérletek arra engednek következtetni, hogy a 

tejben nem alakult ki jelentős mennyiségű D-aminosav a tartósítás 

céljából alkalmazott hőkezelési eljárások hatására. 
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 Több közlemény szerint a fermentáció a szabad D-aminosav-

szint jelentős emelkedését okozhatja. Gandolfi és mtsai. (1992) 

megfigyelték, hogy a nyerstej szabad D-aminosav-tartalma jelentősen 

nőtt a 4 ºC-on történő tárolás során. Palla és mtsai. (1989) hőkezelt és 



fermentált tejtermékek vizsgálati eredményei alapján azt a következtetést 

vonták le, hogy a baktériumos fermentáció tehető elsődlegesen felelőssé 

a tejtermékek szabad D-aminosav-tartalmának növekedéséért. Brückner 

és Hausch (1990a) a pasztőrözött tejben 0,24 mg/100g D-aminosavat  

mért. Az aludttejben ez az érték 1,6 mg/100g; a savanyútej készítmények 

közül a kefirben 1,5 mg/100g, a joghurtban 2,8 mg/100g volt. A 

tejtermékek közül a sajtok tartalmazták a legtöbb szabad D-aminosavat 

(5-400 mg/100g). Az alsó érték a friss sajtokra, míg a felső érték az 

éveken keresztül érlelt keménysajtokra jellemző (Brückner és Hausch, 

1990a, 1990b). A D-aminosavak közül csak a D-alanin, a D-

aszparaginsav, és a D-glutaminsav volt jelen kimutatható mennyiségben 

a fermentáció előtt, és ez a három D-aminosav fordult csak elő a 

joghurtban is. A friss sajtban D-valint, D-leucint, és D-lizint is ki tudtak 

mutatni. Az aludttejben ezeken felül megjelent a D-allo-izoleucin, a 

kefirben pedig a D-szerin is. Az erjesztett termékekben általában azok a 

D-aminosavak fordultak elő nagyobb mennyiségben, melyek a nyers- és 

a pasztőrözött tejben is jelen voltak: a D-alanin, a D-glutaminsav és a D-

aszparaginsav. Ezek az aminosavak azonban az erjesztett termékekben 

tízszer, sőt százszor nagyobb mennyiségben voltak jelen, mint a 

gyártásuk alapjául szolgáló tejben.  
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 Brücker és Hausch (1990b) különböző módon érlelt sajtok 

szabad D-aminosav-tartalmának vizsgálati eredményeit közölték. A négy 

különféle sajtnál, az oltós alvasztás előtt, a sajttejet ugyanazzal a 

vajkultúrával oltották be. A kecskesajtot anaerob úton érlelték, a trappista 

sajt felületét az érés első felében rúzskultúrával kezelték. A limburgi 

sajtot aerob módon, rúzskultúrával érlelték, a camambert sajt felületét a 



Penicillium candidum nemespenész spóraszuszpenziójával kezelték. 

Ezen kívül kereskedelemi forgalomban beszerzett sajtokat is vizsgáltak. 

Elemezték az anaerob érésű keménysajtokat, mint a gouda, az ementáli 

és parmezán, amelyeknél az első és a második esetben a sajtkultúra 

mellett propionsav baktériumok is részt vesznek az érés folyamatában; 

másrészt vizsgálták az aerob érlelésű lágysajtot (gorgonzola), amely 

készítése során második starterkultúraként rokfort-tenyészetet is 

adagolnak a sajtalvadékhoz, az érlelési fázis előtti préselési szakaszban.  
 A fenti sajtokban, az esetek zömében, a D-alanin volt a 

leggyakrabban előforduló D-aminosav (Brücker és Hausch, 1990b). A D-

glutaminsav és a D-aszparaginsav együtt, vagy külön-külön kevés 

kivételtől eltekintve szintén jelen volt a sajtokban. A kecskesajt szinte 

kizárólag D-alanint tartalmazott, a többi D-aminosav csak nyomokban 

fordult elő benne. A fiatal gouda sajt D-aminosav-tartalmának nagy 

hányadát szintén a D-alanin adta. A trappista sajt főleg D-glutaminsavat 

tartalmazott. A szerzők összehasonlítva a 8-10 hónapig érlelt ementáli, és 

a 2-3 évig érlelt parmezán adatait megállapították, hogy mind a szabad 

aminosav-, mind a szabad D-aminosav-tartalom magasabb volt a 

parmezánban. A magasabb értékeket a parmezán nagyobb szárazanyag-

tartalmának, és a hosszabb érlelési időnek tulajdonítják.  
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 A sajtvizsgálati adatok alapján (Brücker és Hausch, 1990b) 

megpróbáltunk kapcsolatot találni az érlelés módja és a D-aminosav-

összetétel között. Míg aerob érésű lágy sajtokban nem volt kimutatható 

mennyiségű D-aszparaginsav, D-valin, és D-szerin, a kemény és 

félkeménysajtokban a D-aszparaginsav - a kecskesajt kivételével - az 

összes sajtban előfordult. Mivel a lágysajtokban nem jelentős a sajtok 



belsejének anaerob érése, lehetséges, hogy a fenti D-aminosav nagyobb 

mennyiségű előfordulása egyes tejsav és propionsav baktériumok 

anaerob tevékenységével van összefüggésben. Az anaerob érésű kemény 

és félkemény sajtok viszont nem tartalmaztak mérhető mennyiségben D-

fenilalanint és D-ornitint, s ezek a D-aminosavak a lágysajtok közül is 

csak a rúzzsal érő limburgi sajtban voltak jelen. Mind a limburgi, mind a 

camembert esetében voltak olyan szabad D-aminosavak, melyek csak a 

sajt belsejében, illetve csak a kéregben fordultak elő.  

 Bár található némi összefüggés a használt színtenyészetek, az 

érlelés típusa, valamint a termékben található D-aminosavak között, az 

érlelési mód és a starterkultúra önmagában még nem determinálja a D-

aminosavak előfordulását, és arányát. Például, a két anaerob érlelésű, és a 

sajtkultúra mellett propionsavbaktérium-tenyészet használatával is 

készített keménysajtban, a goudában és az ementáliban, a teljes D-

aminosav-tartalom eltérő hányadát adták az egyes D-aminosavak. Sőt, az 

ementáli jelentős mennyiségű D-prolint tartalmazott, míg a gouda sajtban 

ez az aminosav nem volt kimutatható. A goudában viszont a D-valin 

fordult elő, amely az ementáliban nem volt jelen.  
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 Összefoglalva a tejtermékek területén eddig elvégzett 

kutatásokat elmondható, hogy a tej pasztőrözése, és ultrapasztőrözése 

nem okozott jelentős D-aminosav-arány-növekedést a szabad és a 

fehérjében kötött aminosav-tartalmon belül (Brückner és Hausch, 1990a; 

Gandolfi és mtsai., 1992). Ezzel szemben a fermentációs technológiával 

gyártott tejtermékek szabad D-aminosav-tartalma magasabb volt, mint a 

nyerstejé. A D-aminosavak közül általában a D-alanin fordult elő a 

legnagyobb mennyiségben, és - néhány kivételtől eltekintve - a D-



glutaminsav és/vagy a D-aszparaginsav szintén jelentős koncentrációban 

volt jelen (Brückner és Hausch, 1990a, 1990b; Brückner és mtsai., 1992). 

 A tejtermékek D-aminosav-tartalmára vonatkozó irodalmi 

adatok többsége késztermékek vizsgálatán alapul. A kereskedelemből 

beszerzett sajtok szabad D-aminosav-tartalmának mérési adatai hasznos 

adalékot nyújthatnak például a D-aminosav-bevitel kiszámításához. 

Érdemes lenne azonban azt is megvizsgálni, hogy mi történik egy adott 

sajt gyártása során: tényleg az érlelés során keletkezik a D-aminosavak 

túlnyomó többsége, mint ahogy azt feltételezik (Brückner és Hausch, 

1990b)?  
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 Az egyes sajtok alapanyagául szolgáló sajttejek D-aminosav-

tartalmában lévő eltérések valószínűleg nincsenek nagy hatással a 

késztermékek között mért különbségekre, mivel a nyerstejben található 

D-aminosavak mennyisége legalább két nagyságrenddel kisebb, mint a 

kész sajtoké. A késztermékek D-aminosav-tartalmában mért különbséget 

azonban nem indokolhatjuk azzal, hogy a gyártók egy adott gyártási 

műveletet (pl. érlelés) eltérő módon valósítottak meg, mivel nem zárható 

ki, hogy más műveletek során is keletkezhetnek D-aminosavak, és a 

különböző sajtok gyártása során nem csak egy lépést valósítanak meg 

eltérő módon. Amennyiben célunk az egyes műveletek D-aminosav-

tartalomra gyakorolt hatásának vizsgálata, nem elég a késztermékek 

vizsgálata, hanem gyártásközi mintavételre van szükség. Ha a D-

aminosavak mennyiségének változását annak folyamatában kívánjuk 

vizsgálni, kísérleti sajtgyártásra van szükség, ahol a pontos műveleti 

paraméterek rögzíthetők, és a műveletek előtti és utáni mintavételek 

megoldhatók. Tudomásunk szerint eddig ilyen vizsgálat még nem történt.  



2.3.2.2. A D-aminosavak kialakulása tejtermékekben a fermentáció során 

 
A baktériumok a káros romlási folyamatok valamint a 

fermentációs technológiák alkalmazása során is növelhetik a termékek 

szabad D-aminosav-tartalmát egyrészt sejtfaluk lízise miatt, másrészt a 

sejtfal bioszintézisében és lízisében résztvevő racemázok, és egyéb 

izomeráz enzimek működése révén (Adams, 1972; Brückner és mtsai., 

1992; Gandolfi és mtsai., 1994). Élesztővel és penészgombákkal 

szennyezett grapefruit, narancs és őszibaracklében még magas csíraszám 

értékeknél sem tudtak D-alanint kimutatni, szemben azokkal a 

gyümölcslevekkel, melyek romlásában főként baktériumok játszottak 

szerepet (Gandolfi és mtsai., 1994). 
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 A sajtgyártáskor a starterkultúrákban előforduló baktériumok 

általában Gram-pozitívak (Lactobacillaceae család, Propionibacterium, 

Brevibacterium nemzetség). A Gram-pozitív baktériumok sejtfala 

viszonylag homogén murein-teichonsav-poliszacharid réteg, mely a 

baktériumsejt szárazanyag-tartalmának legalább 50%-át teszi ki. Mind az 

alapvázat adó murein (peptidoglikán), mind a mátrixot alkotó 

szubsztituált teichonsavak is tartalmaznak D-aminosavakat (Schleifer és 

Kandler, 1972; Friedman, 1999). A sejtfalból a murein tetrapeptidjében 

megtalálható D-glutaminsavon és D-alaninon kívül még a következő 

aminosavakat tudták kimutatni: D-aszparaginsav, D-aszparagin, D-

izoaszparagin, D-glutamin, D-izoglutamin (Schleifer és Kandler, 1972; 

Tipper és Wright, 1979), D-lizin, D-ornitin, D-szerin, és D-prolin 

(Schleifer és Kandler, 1972). A legtöbb fehérjealkotó L-aminosav D-

enantiomerje szabad állapotban is megtalálható a baktériumsejtek 



citoplazmájában. Két, a starterkultúrákban gyakran használt baktérium, a 

Lactobacillus casei és a Lactobacillus acidophilus hidrolizátuma 

egyaránt tartalmazott D-aszparaginsavat, D-glutaminsavat, és D-alanint. 

Az előbbiben D-leucint, D-allo-izoleucint, D-valint, és D-szerint is ki 

tudtak mutatni (Brückner és mtsai., 1992). A fermentált élelmiszerek 

gyártása során alkalmazott starterkultúrákban előforduló néhány 

baktériumnemzetség (Acetobacter, Bifidobacterium, Brevibacterium, 

Lactobacillus, Micrococcus, Propionibacterium, Streptococcus) 

összetételének vizsgálata során a D-aszparaginsav és a D-alanin fordult 

elő a legnagyobb mennyiségben, és a D-glutaminsav is jelen volt számos 

esetben. Kevesebb, de még jelentős mennyiségű D-leucint, D-lizint, D-

metionint, D-ornitint, D-fenilalanint, D-prolint, D-szerint, D-treonint és 

D-tirozint is ki tudtak mutatni egyes baktériumokból (Brückner és mtsai., 

1993).  
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A fermentációs technológiáknál is érvényesülnek az új 

tápközegbe jutott egysejtű mikroorganizmusok sejtszám-növekedési 

törvényszerűségei, amely a (logaritmikus) szaporodási görbével írható le. 

A sajtgyártás kezdetén a starterkultúrával való beoltást követően a 

maximális növekedési szakasz vagy exponenciális (lineáris) szakasz, a 

sajt érése során a lassulási, az állandósult (stacioner), majd a pusztulási 

szakasz érvényesül (Scott, 1998). Az érés során a mikrobapopuláció 

sejtszámának növekedése lassul, majd a stacionárius szakaszban 

ugyanannyi sejt keletkezik, mint amennyi elpusztul, végül az 

élőcsíraszám lassan csökken (Lynch és mtsai., 1999). Az elpusztult sejtek 

száma a sajtgyártás kezdetén alacsony, majd a sajt érlelése során gyorsan 

növekszik. Elektronmikroszkópos vizsgálatok szerint a nem élő 



baktériumsejtek a sajtban többé-kevésbé intakt formában is létezhetnek, 

teljes sejtfallal; vagy sphaeroplast formában, mely esetben a sejtfal a lízis 

előrehaladottsági fokának megfelelően különböző mértékben felbomlott 

állapotban van. A lízis folyamatának intenzitására az intracelluláris 

enzimek aktivitásából lehet következtetni (Wilkinson és mtsai., 1995). 

 Gandolfi és mtsai. (1992) nyerstej minták 4 ºC-on történő 

tárolása során azt tapasztalták, hogy a D-alanin mennyisége a tejben a 

pszichrotrof mikrobák elszaporodásakor a szaporodási görbe stacioner 

szakaszában kezdett el emelkedni, és ez folytatódott egészen a hét napos 

tárolás végéig. Későbbi közleményükben (Gandolfi és mtsai., 1994) 

sterilizált, majd Lactobacillus plantarummal beoltott grapefruit és 

körteleveknél szintén a stacioner, illetve a lassuló-stacioner szakaszban 

tapasztalták a D-alanin tartalom növekedését. A sajtgyártásban a 

mikrobaszaporodás lassuló, illetve stacioner fázisa az érlelés 

műveletének idejére esik. Amennyiben hasonló, D-alanin-termelő 

folyamat a sajtgyártás során is lezajlik, ennek elméletileg az érlelés ideje 

alatt kellene bekövetkeznie. 

A sajtokban és a starterkultúrák hidrolizátumában leggyakrabban 

előforduló két másik D-aminosavról a D-aszparaginsavról és a D-

glutaminsavról annyit tudunk, hogy (D/D+L)·100 arányuk a nyerstej 

tárolása során nem mutatott a D-alaninhoz hasonló növekedést (Gandolfi 

és mtsai., 1992). 
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2.3.2.3. Egyéb élelmiszerek D-aminosav-tartalma 
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A Man és Bada (1987) összefoglaló munkája alapján készített 1. 

táblázat különböző módon kezelt (hőkezelés, vagy kombinált hő- és 

lúgos kezelés) élelmiszerek, és a kezeletlen kontroll százalékos D-

aminosav-koncentrációját mutatja. A vizsgált aminosavak közül a D-

aszparaginsav bizonyult leginkább hajlamosnak a racemizációra, és a 

legnagyobb mértékű átalakulás a lúggal és hővel is kezelt zeinben ment 

végbe. A hőkezelt csirkeizomban több olyan D-aminosav megjelent a 

kezelt mintában, amelyeket a kontrollban nem is detektáltak, és a 

százalékos D-aszparaginsav-tartalom majdnem nyolcszorosára nőtt. 

Ezzel szemben a hamburgersütésnél a nyers és a sült hús felszínének 

vizsgálatakor nem tapasztaltak számottevő különbséget. A kezeletlen 

kontrollban is számottevő D-aminosavat detektáltak több esetben. Ezek a 

melléktermékek valószínűleg az aminosav-analízis előtti minta-

előkészítéskor, a savas fehérjehidrolízis hatására keletkeztek. Ebből 

következik, hogy csak olyan irodalmi adatból nyerhetünk felvilágosítást 

az adott kezelés D-aminosav „termelő” hatásáról, amelynél megadták a 

kezeletlen mintánál mért értékeket is. A mandulapörkölés, a 

szalonnasütés, a pirítóskészítés és az extrudálás esetében a kezelt termék 

közel kétszer több D-aszparaginsavat tartalmazott a teljes aszparaginsav-

tartalmon belül, mint a kontroll. Fehérjepreparátumokban (kazein, 

szójafehérje és zein) mind a melegítésnél, mind a kombinált kezelésnél 

legalább tízszeresére nőtt a D-aszparaginsav százalékos koncentrációja a 

kezelés hatására, és az összes többi vizsgált D-aminosav mennyisége is 



legalább háromszor magasabb volt a kezelt mintában, mint a kontrollban 

(Man és Bada, 1987). 
 

1. táblázat: Hővel és/vagy lúggal kezelt élelmiszerek százalékos  

D-aminosav-tartalma (Man és Bada, 1987)  
D-aminosav %= [D/(D+L)]·100 

D-Aminosav% Kezelt termék 
Kezeletlen kontroll Asp Ala Phe Leu Val Met 
Hőkezelt csirke izom 1
Nyers csirke (Liardon és Hurrel, 1983) 

22,4 
2,9 

0,5 
0 

0,4 
0 

0,1 
0 

0 
0 

0 
- 

Hamburger 2
Nyers hús (Bunjapamai és mtsai., 1982) 

5,5 
6,2 

2,8 
3,2 

2,7 
2,8 

3,2 
3,1 

1,5 
1,6 

2,9 
2,4 

Pörkölt mandula 3
Nem hőkezelt mandula (Fuse és mtsai., 
1984) 

4,7 
2,6 

7,2 
0 

1,3 
1,1 

6,5 
3,0 

1,1 
0 

- 
- 

Sült szalonna 4
Hőkezeletlen szalonna (Fuse és mtsai., 
1984) 

10,7 
2,4 

2,4 
- 

3,1 
1,8 

3,1 
3,3 

1,6 
0,7 

- 
- 

Pirítós 5
Fehér kenyér (Bunjapamai és mtsai., 1982) 

10,5 
5,6 

2,8 
2,4 

2,4 
2,3 

2,7 
3,2 

1,1 
0,9 

1,7 
2,3 

Extrudált szójaliszt  
Szójaliszt (Bunjapamai és mtsai., 1982) 

7,6 
4,4 

2,2 
2,5 

2,4 
2,8 

2,7 
1,4 

0,8 
1,0 

- 
- 

Hőkezelt kazein 6
Nem hőkezelt kazein (Hayase és mtsai., 
1975) 

31,0 
3,1 

12,0 
1,5 

- 
- 

7,0 
1,9 

4,4 
0 

- 
- 

Lúggal kezelt zein 7
Kezeletlen zein (Jenkins és mtsai., 1984) 

40,2 
3,4 

17,6 
0,7 

31,3 
2,2 

5,0 
0,7 

2,9 
0,4 

19,5 
0,9 

Lúggal kezelt szójafehérje 8
Kezeletlen szójafehérje (Friedman és 
Liardon, 1985) 

27,7 
0,5 

9,9 
0,2 

19,7 
0,1 

3,1 
0,2 

1,0 
0,03 

18,2 
0,3 

Kukorica chips 
Kukorica étel (Bunjapamai és mtsai., 1982) 

5,8 
5,2 

3,2 
2,3 

- 
- 

3,8 
2,5 

1,5 
1,3 

1,1 
2,4 

1Melegítés 121 ºC-on 4 órán át.  
2A hamburgert mindkét oldalán 4 percig sütötték. A serpenyő felszíni hőmérséklete 250 ºC volt. 

Csak a felszíni részt analizálták. 
3Pörkölés (20 perc). 
4Sütés (20 perc). 
5A kenyeret 1 perc 45 másodpercig melegítették, és csak a felszínét elemezték. 
6230 ºC, 20 perc. 
74 óra, 85 ºC, 0,2 M NaOH 
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83 óra, 65 ºC, 0,1 M NaOH 



 Az eddigi vizsgálati eredmények főként konyhatechnikai 

eljárások hatására vonatkoznak, az ipari úton előállított élelmiszerek 

teljes D-aminosav-tartalmáról kevés adat áll rendelkezésre. Sok esetben a 

kezeletlen alapanyag - mint kontroll - vizsgálatát nem végezték el, így 

nem határozható meg, hogy az adott gyártási művelet hatására milyen 

mértékű változás következett be a D-aminosav-tartalomban.  

 

2.4. A termikus műveletek jelentősége a takarmány-alapanyagok 

előkezelésében 

 

A termikus eljárások egyaránt alkalmazhatók élelmiszeripari 

termékek gyártására, és egyes takarmányok előkészítésére is. Ha a 

hőkezelés gőzzel, vagy víz hozzáadásával történik, hidrotermikus 

eljárásról, ha szárazon, akkor száraz termikus kezelésről van szó. Az első 

csoportba tartozik a meleg gőzös pelyhesítés, a nedves puffasztás és 

extrudálás, a tósztolás, és a granulálás; a másodikba a mikronizálás, a 

száraz puffasztás és extrudálás és a pörkölés.  
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Jelenleg a növényi eredetű fehérjetakarmányok döntő hányadát a 

szójabab alapú termékek teszik ki. A szója értékes fehérjéiben kedvezően 

magas arányban szerepel a lizin, amely limitáló aminosav a 

gabonafehérjékben. Az extrahált szójadara mellett egyre nagyobb tért 

hódít a fullfat szója alkalmazása (Monary, 1996), amelynek nemcsak 

fehérje-, hanem olajtartalma is nagy, így magas energiatartalma 

hozzájárulhat az állatokban az aminosav-beépülés energiaigényének 

fedezéséhez.  
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A nyers, hőkezelés nélküli szójabab etetésekor a monogasztrikus 

fajoknál és a fiatal kérődzőknél a termelés és a takarmányhasznosítás 

akár 20-30%-kal is romolhat (Bódis és Manninger, 2002), mivel a szója 

jelentős mennyiségű antinutritiv anyagot tartalmaz (pl. proteáz 

inhibitorok, lektinek). Ezek egy része magas hőmérséklet hatására 

elveszíti aktivitását, így lehetőség van kedvezőtlen hatásuk 

csökkentésére. A fullfat szója hőkezelésére több termikus eljárás 

ismeretes. Az egyik legelterjedtebb módszer, amelynek termikus és 

hidrotermikus változata egyaránt ismert, az extrudálás. A száraz 

extrudáláskor a súrlódási hő és a nyomás hatására inaktiválódnak az 

antinutritiv anyagok, a nedves extrúzió során a hőkezelés egyik részét a 

hozzáadott gőz végzi. Fenti célra ismert eljárások még a szója 

puffasztása, vagy lapkázása is; valamint a tósztolás, mikor a szóját 

vízgőz jelenlétében, 115-120 ºC-on 15-40 percig főzik (Bódis és 

Manninger, 2002). Bármely kezelést alkalmazzuk, a működési 

paramétereket (hőmérséklet, időtartam, nedvességtartalom, 

szemcseméret, egyéb fizikai hatások) lehetőleg úgy kell megválasztani, 

hogy az antinutritiv anyagok szintje megfelelő mértékben csökkenjen, a 

fehérjék táplálóértékének romlása nélkül (Monary, 1996). A különböző 

szójatermékek TIA-határértékeiről még nem született konszenzus. Egyes 

szerzők szerint a jól hőkezelt szója TIA (tripszin inhibitor aktivitás) 

értéke 4 mg/g alatt van (Quin és mtsai., 1996; Monary, 1996), míg mások 

magasabb: 5, illetve 10 mg/g értékeket is elfogadhatónak tartanak 

(Leeson és Atteh, 1996). Az ellentmondások oka - legalábbis részben - 

nyilván az, hogy a különböző fajok, és korcsoportok teljesítményét más-

más mértékben csökkenti a fehérje-anyagcserét kedvezőtlenül 



befolyásoló anyagok jelenléte, és a szójatermékek részaránya is eltérő 

takarmányukban. Így csak akkor van mód pontos technológiai célként 

megfogalmazott küszöbérték megválasztására, ha a termék felhasználási 

módja jól determinált. 
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  Az extrudálást, annak előnyös tulajdonságai miatt, nemcsak a 

szójabab, hanem egyéb gabonafélék előkezelésére is alkalmazzák. A 

hőérzékeny antinutritiv anyagok inaktiválásán kívül még felhasználható a 

termék szerkezeti tulajdonságainak előnyös megváltoztatására, az 

enzimes romlás megakadályozására, a mikrobiológiai állapot javítására, 

valamint a táplálóanyagok (főleg a keményítő) emészthetőségének 

javítására (Lásztity és Örsi, 1984; Ormainé és mtsai., 1987; 1988). 

Amennyiben az extrudálást alacsony hőmérsékleten végzik, a cereáliák 

és a hüvelyesek fehérjéinek aminosavai általában nem, vagy csak kis 

mértékben károsodnak. A hasznosítható lizintartalom kis mértékű 

csökkenése a kezelési hőmérséklet emelésével, 130 ºC hőmérsékleten 

kezd el mutatkozni (Bos és mtsai., 1997).  A kukoricánál a dara 

nedvességtartalmát általában 18-20%-ra állítják be, majd 130-140 ºC-on 

végzik el az extrúziót (Chae és mtsai., 2000; Cho és mtsai., 2001). Ennél 

magasabb hőmérsékleten már jelentősebb változások is 

bekövetkezhetnek, de ebben az esetben is a lizinnél tapasztalták a 

legnagyobb veszteséget az aminosavak közül (Ormainé és mtsai., 1988). 

Brabender 20 DN típusú extruderrel, 200 ºC-os matricahőmérsékletű 

kezelés hatására 14%-os nedvességtartalmú kukoricadara lizintartalma 

44%-kal, aszparagintartalma 11%-csökkent (Ormainé és Czukor, 1991). 

Azonban, mikor az extrudálás körülményeiről beszélünk, nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy az extrudáláskor az anyagot ért hőhatást 



nehéz definiálni, mivel az extrudálási körülmények berendezés-

specifikusak. Az adott készüléken, egy optimálási folyamatot követően 

lehetőleg úgy kell a műveleti paramétereket megválasztani, hogy az 

extrudálás céljai megvalósuljanak (expanzió, csírátlanítás, antinutritiv 

anyagok inaktiválása, a keményítő megfelelő mértékű zselatinizációja 

stb.), szignifikáns táplálóanyag- (aminosav-) veszteség (racemizáció, 

Maillard-reakció, aminosav-oldallánc módosulások) nélkül. 
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Magyarországon a gabonafélék közül a kukoricát használjuk fel a 

legnagyobb mennyiségben takarmányozási célra. A kukorica elsősorban 

mint energiaforrás játszik szerepet a gazdasági állatok 

takarmányozásában. Annak ellenére, hogy a kukorica kevés fehérjét 

tartalmaz, a hazai növényi fehérjetermelés kedvezőtlen összetétele miatt 

(az abrakhüvelyes magvak kis mértékű termelése révén) 2000-ben a 

hazai takarmányfehérje-termelés felét a kis fehérjetartalmú gabonafélék 

adták, ezen belül 62% volt a kukoricafehérje aránya (Bódis és 

Manninger, 2002). A kukoricát a biztonságos tárolás érdekében szárítani 

szükséges. A szemestakarmányok száradását magas hőmérsékletű levegő 

átfuvatásásával végzik, és a mezőgazdasági üzemek nagy részében ún. 

toronyszárítókat használnak (Francsics és Parti, 1987). A helytelenül 

végzett szárítás (a túlszárítás) rontja a takarmányok fehérjéinek 

emészthetőségét. A szemestakarmány károsodása a szárítás során 

elkerülhető, ha a szárítólevegő hőmérséklete a 80-130 ºC-ot nem haladja 

meg, és ezáltal a magvak hőmérséklete nem emelkedik 60-80 ºC fölé. Ha 

mégis bekövetkezik a túlszárítás, a fehérjék emészthetősége csökken, az 

aminosavak hasznosíthatósága romlik. A legnagyobb mértékben a lizin 



hasznosíthatósága csökken, ami a kukorica táplálóértéke szempontjából 

különösen káros, mert a zeinben a lizin az első limitáló aminosav.  

Az eddigi vizsgálatok az aminosav-enantiomerek összegére 

vonatkoztak. Tudomásunk szerint eddig még nem mérték, hogy a 

fehérjékben kötött aminosavak milyen arányban alakulnak át D-

aminosavakká az extrudálás, a tósztolás, valamint a szárítás hatására.  

 
2.5. Következtetések az irodalmi áttekintésből 

 

 34

Ha a peptidláncban jelentős racemizáció következik be, a fehérjék 

és az aminosavak emészthetősége csökken (Chung és mtsai., 1986; 

Bunjapamai és mtsai., 1982; Friedman és mtsai., 1981;  de Vrese és 

mtsai., 2000). A szervezetbe jutott D-aminosavak csak akkor 

hasznosulhatnak, ha tükörképi párjukká alakulnak át. Az emlősök D-

aminosavoxidáz rendszerének aktivitását a felszívódott D-aminosavak 

mennyisége nem befolyásolja (Nagata és mtsai., 1991), csak az életkor 

(Imai és mtsai., 1996; Nagata és mtsai., 1991). A táplálék eredetű D-

aminosavak mennyiségének növekedését az enzimrendszer többnyire 

nem képes kompenzálni, ezért a felszívódott D-aminosavaknak csak kis 

hányada alakul át fehérjeépítő aminosavvá. Az állatok 

takarmányozásánál a racemizáció az egyik legdrágább 

takarmánykomponens, a fehérje veszteségét jelentheti, így gazdasági kárt 

okozhat. Az ember esetében a jóléti társadalmakban, ahol a fehérjebevitel 

megfelelő, az élelmiszer-fehérjék emészthetőségének és 

hasznosíthatóságának csökkenése kisebb jelentőségű, mint az 

állattartásban.  



Még nem kellőképpen ismert, hogy egyes D-aminosavak reális 

mennyiségű, és hosszú távú fogyasztása ártalmas-e az egészségre, 

azonban az állatkísérletek eredményei óvatosságra intenek. A D-

aminosavak alacsony szintű és huzamosabb ideig tartó bevitelének 

esetleges toxikus következményei az emberre, annak hosszabb 

élettartama miatt, nagyobb veszélyt jelenthetnek, mint a gazdasági 

haszonállatokra. A D-aminosav-beviteli kockázati határértékek mellett az 

élelmiszerek D-aminosav-tartalmának ismeretére is szükségünk lenne 

ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni, jelent-e a táplálék D-aminosav-

tartalma hosszú távú egészségügyi kockázatot az ember számára. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

3.1. Hőkezeléssel járó műveletek körülményei és mintavétel 

3.1.1. Kukoricaszárítás 
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A szárított kukoricamintákat egyrészt az Agria Mezőgazdasági és 

Szolgáltató Szövetkezet szentgáloskéri, másrészt a Kapostáj 

Mezőgazdasági Termelőszövetkezet zimányi szárítótelepén vettük.  A 

PR-36-R-10 fajtájú kukoricát 2001. árpilis közepén vetették középkötött 

vályogtalajba (Szentgáloskér, táblaszám S-7), és 2001. november elején 

teljes érésben aratták le. A termény szárítását mindkét helyen, a 

hazánkban gyakori Bábolna B1-15 típusú szemestermény-szárítóval 

végezték el. Ez a berendezés a gravitációs anyagmozgatású 

toronyszárítók csoportjába tartozik, ahol a szárító (ill. hűtő) levegő és a 

termény szemcséi közvetlenül érintkeznek. Az előtisztítás után a szemek 

serleges felhordón, majd ejtőcsövön át jutnak az előtároló tartályba, majd 

az anyag gravitációs úton a torony szárítózónájába jut. A szárítólevegőt 

két légporlasztásos olajégő melegíti fel, és két meleglevegő-ventillátor 

juttatja a meleglevegő kamrába. Ez a felfelé szűkülő keresztmetszetű 

kürtő közvetlenül a torony mellett helyezkedik el, annak egész 

magasságában. A toronyba belépő meleg levegő a terményen keresztül 

távozik, a belépő légcsatornákkal szemben lévő toronyfalon kialakított 

kilépő légcsatornákon át. A szárított termény a torony alsó részén 

található hűtőzónába jut, majd a garaton át kilép, és a tört szemek 

eltávolítása céljából utótisztításra kerül sor. A szárító és a hűtőzóna 

határán érzékelők helyezkednek el, melyek egy adott magasságban mérik 



a szemek nedvességtartalmát, maghőmérsékletét és a szárítólevegő 

hőmérsékletét a meleglevegő csatorna két oldalán (T1, T2). A mért adatok 

a szárítóberendezés vezérlőjében kerülnek kijelzésre. Amennyiben a 

szárításra kerülő kukoricatételek nedvességtartalma jelentősen eltér, és 

így a szárítás idő- és hőmérséklet-szükséglete is más, a kívánt 

nedvességtartalom-érték elérése céljából a meleg levegő hőmérsékletét és 

a cellás ürítőhengerek ürítési idejét változtatni lehet. A szárításkor a 

kijelzőkről leolvasott, és a gyűjtött mintákból a Kémiai Intézet Analitikai 

Laboratóriumban mért adatok a 2. táblázatban láthatók. Az egyes 

folyamatoknál a maghőmérsékletek kissé eltértek egymástól, azonban 

értékük egy esetben sem érte el azt a szintet, amely az előzetes ismeretek 

szerint a fehérje minőségének a romlását okozhatta volna. 

 

2. táblázat: A kukorica üzemi szárításának adatai  
 

Mintavétel helye 
Szárítási körülmények jellemzése 

Szentgáloskér Zimány (1) Zimány (2) 

Szárításkor mért értékek 

Szárítólevegő átlagos hőmérséklete (ºC) 

T1 100 78 45  

T2 100 83 39 

Nedvességtartalom a hűtőzóna felett (%) 20-21 13-14 12-13 

Maghőmérséklet (ºC) 40-45 39-40 32-33 

A laboratóriumban mért értékek 

Nedvességtartalom szárítás előtt (%) 16,6 17,1 16,6 

Nedvességtartalom szárítás után (%) 13,1 12,5 13,1 
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A Bábolna B1-15 típusú terményszárító műszaki adatai: 
Tüzelőolaj fogyasztás: 380 kg/h Torony magassága: 17 m 

Vízelvonás: 3030 kg/h Torony szélessége: 2,3 m 

Villamos teljesítmény: 80 kW Torony hossza: 4,5 m 

Fajlagos hőfelhasználás: 1200 kcal Hűtőszakasz: 3,2 m 

 Szárítószakasz: 9,7 m 

 Hasznos térfogat (torony): 52 m3

 Teljesítmény: 15 t/h  

 

A mintavételi cél az volt, hogy az egyazon sarzsból származó 

anyagból egyenletesen gyűjtsük a mintát, míg az adag a szárítón átér. A 

toronyban kb. 40 tonna kukorica fért el, amely terménymennyiség 2,7 óra 

alatt ért át a tornyon. Az elő- és az utótisztítás időszükséglete miatt a 

teljes időigény kb. három óra volt. Ennek megfelelően, a szárítás előtti 

részmintákat (kb. 0,2-0,3 kg/részminta) az előtisztításra kerülő 

anyagáramból vettük  negyedóránként, összesen tíz alkalommal. A 

szárítás utáni részmintákat (kb. 0,2-0,3 kg/részminta) az utótisztításból 

kilépő anyagból vettük ki, és gyűjtésüket körülbelül akkor kezdtük el, 

mikor a szárítás előtt megmintázott adag kiért a szárítóból, azaz három 

óra múlva, és a szárított kukoricából is negyedóránként, összesen tízszer 

vettünk mintát. Mind a szárítás előtti, mind a szárítás utáni tíz-tíz 

részmintánál párosával egyesítettük az egymást követő mintákat, és az 

így kapott öt-öt minta D-aminosav-tartalmát vizsgáltuk meg. A 

vizsgálatok megkezdéséig a kukoricát polietilén zacskóban -24 ºC-on 

tároltuk. 
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3.1.2. A vizsgált szójatermékek jellemzése és a szójabab üzemi 

tósztolásának körülményei  

 
A hidrotermikusan kezelt szójatermékeket a Bóly Rt. (Bóly-

Állomáspuszta), a hazai fullfat szója országszerte ismert legnagyobb 

forgalmazója bocsátotta rendelkezésünkre. A gyártás során az első 

esetben a hőkezelést kalapácsos darálóval történő aprítás követi, és a 

terméket „hidrotermikus szójadara” néven hozzák forgalomba. A 

második gyártmánynál az utólagos aprítás elmarad, így a szójabab nem 

darált, hanem roppantott formában marad, ez a „natúr hidrotermikus 

szója”.  
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A hidrotermikus kezelést az Rt. Törökdombi 

Takarmányüzemében végzik. A silóból betárolt egész szójababot tisztítás 

után két hengerszéken vezetik át, amely a szemeket 9-12 darabra 

roppantja szét, majd az anyag a toaszterbe (KAHL HR-1600 

hidrotermikus reaktor) jut. Ez a keverőelemmel ellátott autokláv 

túlnyomásos gőzben főzi a szóját, 30 perc átlagos tartózkodási idővel, 

120 ˚C hőmérsékleten. A nedves hőkezelés hatására a szójababban lévő, 

emésztést gátló tripszininhibitorok túlnyomó hányada inaktiválódik. A 

szójareaktor négy kamrájának közvetlen gőzbevezetéses fűtése külön-

külön szabályozható. Az egyes szinteken az egyenletes rétegvastagságot, 

és a kiegyenlített hőhatást keverő-berendezések biztosítják. A toaszterből 

kijutó anyagot szállítószalagon meleg levegővel szárítják, majd 

kalapácsos darálón őrlik és csomagolják. A reaktor elméleti, névleges 

teljesítménye 12 tonna/óra. A berendezés három műszakban, 7 tonna/óra 

teljesítménnyel üzemel.  



A bólyi fullfat szójatermékeket a keveréktakarmányok és 

koncentrátumok alkotórészenként 5-20% között alkalmazhatjuk 

állatfajtól, fajtától, hasznosítási iránytól, korcsoporttól függően.  

 

3.1.3. Kísérleti extrudálás 

3.1.3.1. Kukoricadara extrudálása 

 
Az extrudálás nyersanyaga a kereskedelmi forgalomban kapható 

kunsági kukoricadara volt. A szitaanalízis eredménye a 3. táblázatban 

látható:  

 

3. táblázat: Az extrudálási alapanyag (kukoricadara)  

szemcseméret-eloszlása 
 

Frakciók Szemcseméret-tartomány
(µm) 

Gyakoriság 
(w/w%) 

1 <150 0,19 
2 150-250 0,94 
3 250-300 0,59 
4 300-400 12,07 
5 400-500 6,38 
6 500-600 10,21 
7 600-630 4,07 
8 630 < 65,55 
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A kukoricadara nedvességtartalmának ismeretében az alapanyag 

víztartalmát megfelelő mennyiségű víz hozzáadásával 18%-ra állítottuk 

be. Ezt követően az elegyet fél órán át kevertük, majd egy jól zárható 

tárolóedényben az extrudálás megkezdése előtt a nedvességtartalom 



kiegyenlítődése érdekében egy éjszakán át állni hagytuk. Ismétlésenként 

egy-egy sarzsot külön-külön kondicionáltunk, és egy ismétléshez kb. 10 

kg alapanyagot használtunk fel. 

Az extrúziós próbákat Brabender gyártmányú, Do-Corder DC 

2001 típusú egycsigás kísérleti extruderrel végeztük el a BMGE 

Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszékén. Az extrudertest 

dobjának hossza 400 mm, átmérője 19 mm, melynek belső felületén 

bordák találhatók. A nyomást a csigatengely átmérőjének növekedése is 

emeli. A csigatengely átmérője: 12 és 17 mm, hossza 400 mm. A csiga 

fordulatszáma állítható. A matrica furata egy 55 mm hosszú és 8 mm 

átmérőjű, valamint egy 22 mm hosszú és 5 mm átmérőjű szakaszból áll. 

A csigaköpeny kerámiaburkolattal fűthető. A ház két szakaszának, 

valamint a matricának a hőmérséklete szabályozható, és termoelemekkel 

tényleges hőmérsékletük is mérhető.  

 

4. táblázat: Névleges hőmérsékleti profilok és fordulatszám-szintek a 

kukorica extrudálásánál 
 

Hőmérséklet- 
szint 

T1 (°C)
1. zóna a 

házon 

T2 (°C)
2. zóna a 

házon 

T3 (°C)
Matricafej

Fordulatszám- 
szint 

 

Fordulatszám 
(min-1) 

1 110 110 110 1 40 
2 140 140 140 2 80 
3 170 170 170 3 120 
4 200 200 200 4 160 
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A kezelésekhez kiválasztott hőmérsékleti profilok és 

fordulatszám-beállítások a technikailag alkalmazható széles tartományt 

fogták át. A próbákat a 4. táblázatban feltűntetett hőmérsékleti és 



fordulatszám-szintek beállításával végeztük, három ismétlésben. Minden 

egyes beállításnál mértük mindhárom zóna tényleges hőmérsékletét (T1, 

T2, T3). A három hőmérsékletből egy hőmérsékletet számítottunk (T), így 

egy adott kezelést egy adott hőmérséklettel tudtunk jellemezni. A 

középső zóna hatását az extruder hosszirányú hőmérsékleti lefutás-

görbéje alapján dupla súllyal vettük figyelembe a 
4

T2TTT 321 ++
=  képlettel. 

Az adott fordulatszámhoz tartozó minimális tartózkodási időt úgy 

határoztuk meg, hogy mértük azt az időt, amely alatt a festékkel színezett 

anyag a házon és a matricán átjutva megjelenik. Az extrudátum 

tömegáramát a festék betáplálásától a festék megjelenéséig a matricán 

kijövő anyagmennyiség tömege alapján, a tartózkodási idő ismeretében 

számoltuk ki. Folyamatos betáplálás mellett, minden egyes 

hőmérsékleten és fordulatszámon az átállást követő hőmérséklet-

kiegyenlítődés után kb. 200 g mintát vettünk. Minden ismétléskor 

vettünk kontrollmintát a nem hőkezelt, de már kondicionált 

kukoricadarából is. 

Az extrudátumot szobahőmérsékleten hagytuk lehűlni, majd a 

mintákat egyenként mixerben aprítottuk és homogenizáltuk, polietilén 

zacskókba tettük és légmentesen lezártuk. A kémiai vizsgálatok 

megkezdéséig -24 °C-on tároltuk.  A kontrollmintákat a mintavételt 

követően azonnal csomagoltuk. 
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3.1.3.2. Fullfat szójadara hőkezelése 

 
Az extrudálás alapanyaga Borostyán fajtájú szójabab volt, amely 

a korai érésű (00) éréscsoport bőtermő fajtája. A mag alakja lapított 

gömbölyded, a maghéj színe sárga. Köztermesztésben a legnagyobb 

területen termesztett fajta (Balikó és Fülöpné, 2003). Az extrudáláshoz 

szükséges mintegy 40 kg tisztított szójababot a Bóly Rt.-től kaptunk 

ajándékba. Az extrudálás előtt kalapácsos darálón daráltuk le (László-féle 

egyetemes daráló és hulladék őrlőgép). A szitaanalízis eredményét az 5. 

táblázat mutatja: 

 

5. táblázat: Az szójadara szemcseméret-eloszlása 
 

Frakciók Szemcseméret-tartomány 
(µm) 

Gyakoriság 
(w/w%) 

1  1,25< 16,4 

2  1-1,25 11,1 

3  0,5-1 30,6 

4  0,32-0,5 15,8 

5  <0,32 26,1 
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A szója hőkezelésénél is az volt a cél, hogy az alkalmazott 

hőmérséklet- és fordulatszám-szintek lehetőleg minél tágabb tartományt 

fogjanak át (6. táblázat).  Az alkalmazott extruder ugyanaz a készülék 

volt, mint a kukoricadaránál annyi különbséggel, hogy a hőkezelés csak 

az extrudertestben történt, azaz a házból kijövő hőkezelt dara nem került 

a matricába, és ezért tűntettünk fel a táblázatban is csak két 

hőmérsékletet. Minden egyes hőkezelést háromszor ismételtünk meg, és 



minden alkalommal feljegyeztük a ház két részén mért hőmérsékletet, 

valamint meghatároztuk a hőkezelés időtartamát, és a termék 

tömegáramát. A hőkezelés előtt kondicionálást nem végeztünk. A kémiai 

vizsgálatokban a kezelések kontrolljaként a nem hőkezelt, de darált 

fullfat szójababot alkalmaztuk. A mintavétel, a mintakezelés és tárolás a 

kukoricamintákkal azonos módon történt. 
 

6. táblázat: Névleges hőmérsékleti profilok és fordulatszámok a szója 

hőkezelésénél 
 
Hőmérséklet- 
 szint 

T1 (°C)
1. zóna a 

házon 

T2 (°C)
2. zóna a 

házon 

Fordulatszám-
 szint 
 

Fordulatszám 
(min-1) 

1 100 100 1  50 

2 140 140 2  90 

3 180 180 3  130 

4 220 220 4  170 

 
 

3.2. A vizsgált készsajtok jellemzése és a cheddar sajt gyártási 

körülményei 

 
3.2.1. A vizsgált késztermékek jellemzése 

 

A vizsgálat során egy érlelés nélküli, valamint hét különböző 

ideig érlelt sajt D-aminosav-tartalmát határoztuk meg. Az érlelt termékek 

közül három az aerob, egy a vegyes és négy az anaerob érlelésű sajtok 

csoportjába tartozott (7. táblázat).  
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7. táblázat: A vizsgált sajtok neve, típusa, és érlelési ideje 
 

Sajt megnevezése Típus Érés időtartama és módja 

Mozzarella Friss Nincs 

Ardrahan Lágy aerob 

Camembert Lágy 10-12 nap, aerob 

Dán kék Félkemény röglyukas 6-8 hét, vegyes 

Gouda Félkemény erj. lyukas 4-6 hét, anaerob 

Ementáli Kemény erj. lyukas 6-12 hó, anaerob 

Cheddar Kemény 6-12 hó, anaerob 

Parmezán Kemény 2-4 év, anaerob 

 
3.2.2. A cheddar sajt gyártási körülményei 

3.2.2.1. Színtenyészetek és kultúrakészítés 
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A fagyasztott állapotú törzskultúrák (Lactococcus lactis subsp. 

cremoris 303, és Lactococcus lactis subsp. cremoris AM2) a Corki 

Egyetem Mikrobiológiai Tanszékének gyűjteményéből származtak 

(Cork, Írország). Az anyakultúra teje porlasztva szárított tejporból 

visszaállított (10%, w/v) sovány tejportej volt, melyet a beoltás előtt 

autoklávban sterilizáltunk (121 ºC, 10 min). A tömegkultúra teje hőkezelt 

(95 ºC, 30 min) nyerstej volt. A kultúrakészítés első napján a kultúratejet 

1% törzskultúrával oltottuk be, majd egy éjszakán át 30 ºC-on 

szaporítottuk. Másnap az így kapott anyakultúra 1%-nyi mennyiségével 

végeztük el az átoltást, melyet újabb éjszakán át tartó inkubálás követett 

(30 ºC). Ezt a kultúrát a harmadik napon 2%-os mennyiségben a 

kultúratejként használt nyerstejhez adtuk, és 21ºC-on egy éjszakán át 



szaporítottuk, majd az így kapott üzemi kultúrát használtuk fel a sajttej 

beoltásához az érlelés során. 

3.2.2.2. A sajtgyártás 

 
Összesen hat sajtgyártási folyamatot végeztünk el. Ebből három 

esetben a beoltáshoz a Lactococcus lactis subsp. cremoris 303 

egytörzstenyészetet, további háromban a Lactococcus lactis subsp. 

cremoris AM2 egytörzstenyészetet alkalmaztuk. A kétféle sajtgyártás 

csak a starterkultúrák minőségében tért el egymástól, minden egyéb 

gyártási körülmény azonos volt. 
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A sajtgyártás a Corki Egyetem Kísérleti üzemében történt (Cork, 

Írország). A sajtgyártás alapanyagául szolgáló nyerstej Cork környéki 

farmokról származó tehenek elegyteje volt. Minden egyes sajtgyártási 

folyamathoz 100 L tejet használtunk fel. A tejet pasztőröztük (72 ºC, 15 

s), a kazein-tejzsír arányt 0,7-1,0-re állítottuk be, majd 2% (v/v) üzemi 

kultúrát adtunk hozzá (Lactococcus lactis subsp. cremoris 303, illetve 

Lactococcus lactis subsp. cremoris AM2 egytörzstenyészetek). Ezt 

követően a sajtgyártás a standard cheddar sajtgyártási technológiának 

megfelelően történt (Scott, 1998). A sajttej utóérlelése során kb. 1 óra 

múlva a savtartalom elérte a 0,20-0,22%-ot. Ekkor következett az 

oltóenzim hozzáadása 30ºC-on. Mikor az alvadék állaga megfelelő volt 

(a sajtkád falától elvált és porcelánszerűen törött), az alvadék felvágása, 

majd aprítása következett a gél szinerézisének gyorsítása érdekében. Ezt 

követően az alvadék kavarása, az ún. elősajtolás és az utómelegítés (0,2 

ºC/min 40 ºC-ig) került sorra. A kád felmelegítése után a savó-



alvadékrög keveréket további intenzív mozgásban tartottuk. Mikor az 

alvadék kellően szilárd volt, leülepítettük, majd megkezdődött a savó 

leeresztése. Ezt követte az alvadék különleges kezelése, a cheddarozás, 

ami kimondottan erre a sajtra jellemző művelet. A savó nagy részének 

eltávolítása után a sajtkád közepén csatornát képeztünk, hogy onnan is 

elszivárogjon a savó. Az alvadékot a kád szélére tornyoztuk fel, s mikor 

már jól összetömörült, 15 cm széles táblákra vágtuk fel. A táblákat 

forgattuk, majd egymásra halmoztuk őket. Eközben az alvadékot enyhén 

melegítettük a sajtkád köpenyébe vezetett 28-35 ºC-os vízzel. A 

baktériumok a cheddarozás alatt intenzíven szaporodtak, a pH 5,3 alá 

csökkent. Az alvadék állaga az egymásra rétegzés következtében előálló 

préshatásra megnyúlt, és a cheddarozás végére a főtt csirkemellhez 

hasonló szerkezetű volt. A kidolgozott alvadékot ezt követően ujjnyi 

nagyságú csíkokra aprítottuk, majd az alvadékot sóztuk (2%), 

blokkformába tettük, és 75 kPa nyomással 16 órán át préseltük. A 

préselés után a sajtokat vákuumzárással műanyag fóliába csomagoltuk. 

Az érlelés során a tárolási hőmérséklet 8 ºC volt.   

Minden egyes sajtgyártási folyamatban öt gyártási fázisban 

vettünk mintát. Először az aprítás és a sózás után, a formázás és a 

préselés előtt (0. nap); majd másnap a préselés után (1. nap). A három 

további mintát az érlelés során vettük, a gyártás napjától számított 

hetedik napon; a 28. napon; illetve kilenc hét után (63. nap). A mintákat 

aprítottuk, liofileztük, majd -24 ºC-on tároltuk az analízis megkezdéséig. 
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3.3. Kémiai vizsgálatok 

3.3.1. Szárazanyag-, fehérjetartalom-  és aminosav-tartalom 

meghatározás 

 
A minták kémiai analízisét a Kaposvári Egyetem Állattudományi 

Karának Kémiai Intézetében, a Biokémiai és Élelmiszerkémiai 

Tanszéken végeztük el. A szárazanyag-tartalmat az MSZ ISO 1442 

szabvány alapján, a nyersfehérje-tartalmat a Kjeldahl-módszerrel 

határoztuk meg (Magyar Takarmánykódex (1991) 6.1. fejezet). A 

fehérjék hidrolízisét, a hígításokat és pH-beállítást a Magyar 

Takarmánykódex (1991) 6.5. pontjában leírt módon végeztük. Az 

aminosav-analízis Aminochrom OE-914 típusú aminosav-analizátorral 

történt. Az elválasztás Kemochrom 9 típusú gyantával töltött 

kationcserélő oszlopon (230mm x 4,5 mm) ment végbe, az aminosavak 

ninhidrinnel képzett származékainak abszorbanciáját 440 és 570 nm 

hullámhosszon mértük. 

 

3.3.2. Szójatermékek tripszininhibitor-aktivitásának mérése, szójadara 

tószterezettségi fokának meghatározása 
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A darált és roppantott szójatermékek, valamint az extruderrel 

hőkezelt minták tripszininhibitor-aktivitásának meghatározását az EN 

ISO 14902 szabványban leírt módon végeztük. A meghatározás alapja az, 

hogy a vizsgálandó anyagból kioldjuk az inhibitorokat, majd mérjük, 

hogy a kivonatot tartalmazó oldatban, tripszinnel inkubálva, a benzoil-L-

arginin-p-nitroanilid (L-BAPA) szubsztrából milyen mértékben szabadul 

fel  p-nitroanilin.  



A toszterezettségi fok vizsgálatakor kétszer 1,000 g szójadarához 

50 cm3 foszfátpuffert (pH = 7,5), illetve 50 cm3 pufferolt 

karbamidoldatot adtunk (30 g karbamid/1000cm3 foszfátpuffer). Keverés 

után 35 ºC-on inkubáltuk 30 percig, majd azonnal mértük az oldatok pH-

ját. Minél nagyobb volt a pH-különbség a szubsztrátot tartalmazó és nem 

tartalmazó oldat között, annál több ammónia szabadult fel az ureáz enzim 

hatására. A toszterezettségi fok meghatározása a mért pH-különbség 

alapján a következő: 

Értékelés pH különbség

Toszterezetlen  1,7-2,5 

Részlegesen toszterezett  0,2-1,7 

Jól toszterezett:  0-0,2 

 

 
3.3.3. Aminosav enantiomerek mennyiségének meghatározása a hőkezelt 

mintákból 

 
A finomra őrölt és jól homogenizált mintából 100 mg-t orvosi 

ampullába mértünk, 5 ml 6 mólos sósavat adtunk hozzá, leforrasztottuk 

és 24 órán át 105 ±1°C-on hidrolizáltuk. Miután kihűlt, 4 mólos NaOH 

oldattal semlegesítettük (pH = 7), majd desztillált vízzel hígítottuk. Az 

analízis megkezdéséig a mintát -24 °C-on fagyasztva tároltuk. A mérés 

előtt 0,45 µm-es hidrofil membránszűrőn átszűrtük. 
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Az analízis előtt a D- és L-aminosavakból OPA (o-ftálaldehid) és 

TATG (1-tio-β-D-glükóz-tetraacetát) reagensekkel diasztereomer-

párokat képeztünk Einarsson és mtsai. (1987) módszere alapján. Az 

OPA- és a TATG-reagensek a Sigmától (St. Louis, MO, USA) 



származtak. A származékképzést a mintákkal párhuzamosan D- és L-

aminosavakat tartalmazó standardoldatokból is elvégeztük (Grom 

Analytik GmbH, Németország). Az elválasztást Superspher 60 típusú, 

RP-8e állófázisú oszlopon (125 mm x 4 mm i.d.) végeztük (MERCK, 

Darmstadt, Németország); a kolonnatermosztát hőmérséklete 40 °C volt. 

A mozgó fázis összetételének változása az elválasztás során a 8. 

táblázatban látható, az áramlási sebesség 1 cm3/min volt.  
 

8. táblázat: Aminosav enantiomerek OPA-TATG származékainak 

elválasztására alkalmazott gradiensprogram 

 

Idő (min) Metanol (v/v%) Foszfátpuffer 
50mM (v/v%) 

Acetonitril
(v/v%) 

 0 28 72 0 

 10 28 72 0 

100 24 36 40 

110 24 36 40 

115 28 72 0 
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Az acetonitril és a metanol „HPLC gradient grade” minőségűek 

voltak, a MERCK cég (Darmstadt, Németország) forgalmazásában. A 

detektálás során a diasztereomerek fluoreszcens jelét mértük (λex: 325 

nm, λem: 420 nm). A származékképzésre és az analízisre egy MERCK-

Hitachi gyártmányú LaChrom típusú nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfot alkalmaztunk, mely a következő modulokból állt: 

L-7250 programozható mintaadagoló és származékképző egység, L-7100 

szivattyú, L-7350 oszloptermosztát, L-7480 fluoreszcens detektor és AIA 



adat-átalakító egység. Az adatgyűjtést és feldolgozást a „D-7000 HPLC 

System Manager” (HSM) program segítségével végeztük. 

 

3.3.4. A szabad aszparaginsav, glutaminsav és alanin enantiomerek 

mennyiségének meghatározása a sajtmintákból 

 
A fagyasztva szárított sajtmintákat először lisztfinomságúra 

aprítottuk (Microculatti daráló), majd 100 cm3-es Erlenmeyer lombikba 

bemértünk 5 g mintát és hozzáadtunk 20 cm3 0,1 M sósavoldatot. A 

szuszpenziót három órán át mágneses keverővel kevertettük, majd egy 

éjszakán át a hűtőszekrényben 5 °C-on állni hagytuk. Másnap reggel a 

szuszpenziót felráztuk, majd centrifugáltuk (500 g, 10 perc). A 

felülúszóhoz vele azonos térfogatú 25%-os (w/v) triklórecetsav-oldatot 

adtunk, az oldatot 30 percig állni hagytuk, majd a csapadékot 

elválasztottuk a folyadékfázistól (500 g, 10 perc). A felülúszóból 4 cm3-t 

10 cm3-es mérőlombikba mértünk és 4 M-os NaOH-dal a pH-t 7-re 

állítottuk be, majd a lombikot desztillált vízzel jelre töltöttük. A 

fehérjementesített vizes kivonatot az analízis megkezdéséig fagyasztva 

tároltuk (-24 °C), és közvetlenül az analízis előtt 0,45 µm-es hidrofil 

membránszűrőn átszűrtük. A reagensek minősége a.r. volt. 

 Az analízis előtti származékképzés megegyezett az előző 

fejezetben leírtakkal, és az elválasztásnál használt oszlop és készülék is 

azonos volt. A mérési körülményekben csak a gradiens-programban volt 

eltérés (9. táblázat). 
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9. táblázat: Az aszparaginsav, a glutaminsav és az alanin enantiomerek 

OPA-TATG-származékainak elválasztására alkalmazott 

gradiensprogram 
 

Idő (min)  Metanol (v/v %) 
 

Foszfátpuffer 
50mM (v/v%) 

Acetonitril
(v/v %) 

 0 28 72 0 

 10 28 72 0 

 40 28 55 17 

 45 24 36 40 

 65 24 36 40 

 
3.4. Az adatok statisztikai értékelése 

 
A kukoricaszárításnál a kezeletlen és a kezelt csoportba tartozó 

mintaelemek átlagát független mintás t-próbával hasonlítottuk össze. A 

szója tósztolásánál a nyers kontroll és a két hőkezelt szójatermék 

összehasonlítását egytényezős varianciaanalízissel végeztük el.  
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 Az extrudálási kísérletek során kéttényezős varianciaanalízissel 

elemeztük a hőmérséklet- és fordulatszám-szintek hatását a D-aminosav-

tartalomra, valamint a D-enantiomerek százalékos arányára. A véletlen 

hiba becslése céljából minden egyes paraméter-kombinációjú kezelést 

háromszor ismételtünk meg. A varianciaanalízisben a mintaelemeket a 

kezelési szintek szerint csoportosítottuk. Ha a középértékek azonosságát 

kimondó nullhipotézist nem fogadtuk el (P<0,05), az átlagok többszörös 

összehasonlítását a Student-Newman-Keuls-próbával végeztük el. 

Amennyiben a csoportok varianciája jelentősen különbözött (Levene-

teszt, P<0,05), akkor a páronkénti összehasonlítást a statisztikai program 



által javasolt Tamhane-próbával valósítottuk meg. Néhány esetben a 

változók a csoportokon belül nem mutattak normális eloszlást (Shapiro-

Wilk-teszt, P<0,01). Ebben az esetben a két tényező hatását külön-külön 

vizsgáltuk az egytényezős varianciaanalízisnek megfelelő 

nemparaméteres vizsgálattal, a Kruskal-Wallis próbával.  
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A varianciaanalízisnél a mintaelemeket a névleges hőmérséklet és 

fordulatszám szintek szerinti csoportosításban elemeztük, azonban a 

kezelési hőmérséklet és a tartózkodási idő valódi, konkrét értékét is 

meghatároztuk minden egyes mintaelemnél, tehát ezek a faktorok maguk 

is valószínűségi változók voltak, várható értékkel és szórással. Így 

lehetőség nyílt arra, hogy a D-aminosav-tartalom, a 100
LD

D
⋅

+
 arány, 

valamint a kezelési hőmérséklet és a tartózkodási idő kapcsolatát 

többváltozós lineáris regresszióanalízissel is értékeljük. A mintaelemeken 

mért D-aminosav-tartalom és a 100
LD

D
⋅

+
 arány, valamint a kezelési 

hőmérséklet és a tartózkodási idő összefüggésének vizsgálatára, minden 

egyes mintaelemnél, a tényleges hőmérsékletet és tartózkodási időt 

használtuk fel. A  D-aminosav-tartalmat, valamint a 100
LD

D
⋅

+
 arányt 

függő változónak, a kezelési hőmérsékletet és a tartózkodási időt 

független változóknak tekintettük.  A független változók modellbe 

vételéről, vagy a modellből való kizárásáról a „forward” módszerrel 

döntöttünk, a parciális determinációs együtthatók F-próbája alapján.  



A becsült regressziós egyenlet egy faktor modellbe vételekor: 

Y = B0 + B1 · X1 

Ahol: 
 B0 = regressziós állandó, 

 B1 = regressziós együttható,
 1 Y = D-aminosav (mg/100g); X1 = hőmérséklet (˚C), 

 2 Y  = 100
LD

D
⋅

+
; X1 = hőmérséklet (˚C). 

 

Illetve két faktor modellbe foglalásakor: 

Y = B0 + B1· X1 + B2·X2 

Ahol: 
 B0 = regressziós állandó, 

 B1, B2 = regressziós együtthatók, 

 1Y = D-aminosav (mg/100g); X1= hőmérséklet (˚C); X2 = tartózkodási idő (s), 

 2Y = 100
LD

D
⋅

+
; X1 = hőmérséklet (˚C); X2 = tartózkodási idő (s). 
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A sajtgyártás vizsgálatánál a gyártási fázisoknak (és a gyártási 

folyamatnak) a D-aminosavak abszolút mennyiségére gyakorolt hatását 

egytényezős varianciaanalízissel külön-külön is elemeztük az alkalmazott 

törzseknél. A gyártási folyamatoknál azt vizsgáltuk, hogy az azonos 

körülmények között végzett három egymást követő gyártás a 

várakozásoknak megfelelően azonos D-aminosav-tartalmat 

eredményezett-e. Amennyiben a gyártási folyamatok szignifikáns hatást 

gyakoroltak a változókra, Martin (1998) módszerén alapulva 

blokkelrendezést alkalmaztunk, egy faktor (a gyártási fázis) 

tanulmányozására. A gyártási fázisok hatását úgy elemeztük, hogy a 

gyártási folyamatokat blokkoknak tekintettük, és ezáltal jelentősen 



sikerült csökkenteni a hibavarianciát. A gyártási fázis és a törzshatás 

vizsgálatára kéttényezős varianciaanalízist alkalmaztunk mind az 

aminosavak abszolút mennyisége, mind a százalékos mutatók esetében. 

A középértékek összehasonlítását Student-Newman-Keuls-teszttel 

valósítottuk meg.  

A statisztikai kiértékelést az SPSS for Windows 10.0 (1999) 

programcsomag segítségével végeztük el. 
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4. EREDMÉNYEK 
 

4.1. A fehérjében kötött aminosavak racemizációjának vizsgálata 

hőkezeléssel járó gyártási műveletek hatására 

4.1.1. A kukoricaszárítás D-aminosav-tartalomra gyakorolt hatása 

 
A vizsgált D- és L-aminosavak mennyisége a kukoricában a 

hőkezelés előtt és a szárítás után a 10. táblázatban található. A minták 

víztartalmában lévő különbségek miatt a mérési eredményeket egységnyi 

szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva adtuk meg. A kezeletlen 

kontrollban mért D-aminosavak nagy valószínűséggel az extrudált 

minták kémiai előkészítésekor, a fehérjék savas hidrolízise során 

keletkeztek (Masters és Friedman, 1980). Jelenleg tudomásunk szerint 

nincs olyan kémiai módszer, amellyel ez a jelenség kizárható lenne. 

Amennyiben az adott hőkezelés előtt és után vett minták D-aminosav-

tartalmának átlaga jelentősen eltér, a különbség tekinthető a kezelés 

hatására bekövetkező D-aminosav-növekménynek (de Vrese és mtsai., 

2000).  
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A szárítás előtt és után vett mintákban a vizsgált D-aminosavak 

mennyisége nem különbözött jelentősen egymástól, még a legmagasabb 

hőmérsékletű szárításnál sem (100 °C léghőmérséklet, 40-45 °C 

maghőmérséklet, szentgáloskéri mintavétel), azonban nem szabad 

elfeledkezni arról, hogy amit mértünk, az a gyakorlat szempontjából 

fontos átlagérték. A szemek felületéhez közel eső rétegeket nagyobb 

mértékű hőhatás érte, mint a belső részeket, valamint a szárítón belül is 



kialakulhat inhomogén hőmérséklet-eloszlás, így előfordulhatnak 

nagyobb és kisebb hőterhelést kapott gócok.  

 

10. táblázat: A vizsgált L- és D-aminosavak mennyisége kukoricában 

szárítás előtt és után (g/100g szárazanyag) (n=5) 
 

Mintavétel helye 

Szentgáloskér Zimány (1) Zimány (2) 

Szárítás Szárítás Szárítás 
Vizsgált 
aminosav 

előtt után előtt után előtt után 

L-Asp 0,66±0,05 0,68±0,03 0,64±0,04 0,65±0,01 0,70±0,04 0,70±0,03 

D-Asp 0,079±0,006 0,081±0,004 0,077±0,005 0,079±0,002 0,095±0,005 0,093±0,006 

L-Glu 1,70±0,10 1,74±0,08 1,86±0,11 1,85±0,07 1,81±0,13 1,89±0,10 

D-Glu 0,026±0,002 0,027±0,001 0,030±0,003 0,030±0,001 0,031±0,002 0,032±0,002 

L-Ser 0,48±0,03 0,49±0,02 0,50±0,03 0,49±0,03 0,49±0,03 0,49±0,02 

D-Ser 0,040±0,008 0,043±0,009 0,034±0,01 0,039±0,01 0,068±0,008 0,065±0,007 

L-Val 0,49±0,03 0,49±0,02 0,47±0,03 0,046±0,03 0,50±0,03 0,50±0,02 

L-Met 0,04±0,005 0,04±0,003 0,04*±0,006 0,03*±0,002 0,04±0,005 0,05±0,01 

L-Phe 0,44±0,03 0,45±0,02 0,49±0,03 0,48±0,02 0,47±0,03 0,49±0,02 

D-Phe 0,26±0,01 0,23±0,02 0,17±0,02 0,16±0,04 0,21±0,02 0,21±0,02 

L-Leu 1,11±0,05 1,11±0,04 1,28±0,08 1,23±0,09 1,14±0,08 1,22±0,06 

D-Leu 0,10±0,03 0,11±0,008 0,15±0,01 0,14±0,02 0,16±0,01 0,16±0,008 

L-Lys 0,30±0,05 0,32±0,02 0,30±0,03 0,27±0,06 0,29±0,04 0,29±0,02 

Megjegyzés: a csillaggal jelölt átlagok szignifikánsan különböznek (P<0,05). 
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A mért L-aminosavak mennyiségében sem volt eltérés a kontroll 

és a hőkezelt csoportok között, mindössze egy kivétellel: a második 

mintavételnél (Zimány (1)) a szárított kukorica L-metionin-tartalma kis 

mértékben kevesebbnek bizonyult, mind a kezeletlen mintáé.   



 

4.1.2. Az extrudálási körülmények hatása a kukorica D-aminosav-

tartalmára 

 
Az extrudáláskor mért, az egyes kezeléseket jellemző adatokat a 

11. táblázat mutatja be. Minél magasabb volt a névleges hőmérséklet, 

annál kevésbé tértek el a tényleges értékek a beállított értéktől, és 

szórásuk is annál kisebb volt. 

 

11. táblázat: A kukorica extrudálásánál mért jellemzők (n=12) 
 
 Névleges 

hőmérséklet 
 (ºC) 

Mért 
hőmérséklet 

 (ºC) 

 Beállított 
fordulatszám  

(s-1) 

Minimális 
tartózkodási 

idő (s) 

Tömegáram 
(kg/h) 

 
1 110 129±6,0 1 40 75±3 2,5±0,2 

2 140 144±1,8 2 80 47±2 4,1±0,1 

3 170 171±1,0 3 120 34±3 5,8±0,4 

4 200 200±1,2 4 160 28±3 7,0±0,8 
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A tartózkodási időt a fordulatszámon kívül a tészta viszkozitása is 

befolyásolhatja. A nedvességtartalom és a hőmérséklet növekedésével a 

viszkozitás, és így a tartózkodási idő is csökken. Amennyiben a 

csigaprésen való áthaladás során az anyag nedvességtartalma és a hőhatás 

elegendő ahhoz, hogy a tészta képlékennyé (plasztikussá) váljon, az 

extrudálási hőmérséklet változása csak elenyésző mértékben módosítja a 

tartózkodási időt, azt lényegében csak a fordulatszám és a 

nedvességtartalom befolyásolja (Phillips és mtsai., 1984). Extrudálási 

kísérletünkben az alapanyag nedvességtartalmát nem változtattuk, csak 

az extrudálás hőmérsékletét. A tartózkodási idő adott fordulatszámon 



nem változott meg lényegesen a hőmérséklet módosításával. A 

tartózkodási időt kísérletünkben gyakorlatilag csak a fordulatszám 

befolyásolta, így egy adott fordulatszám-szinthez a hőmérséklettől 

függetlenül egy adott tartózkodási időt rendelhettünk (11. táblázat).  

A kezeletlen kontroll kukoricadara nyersfehérje-tartalma, 

valamint ioncserés oszlopkromatográfiával meghatározott aminosav-

összetétele nem tért el lényegesen a kukoricánál általában mért 

értékektől. A D- és az L-enantiomerek mennyiségét a kukorica-

fehérjében nagyobb mennyiségben jelen lévő, és gyorsan racemizálódó 

aszparaginsav, glutaminsav, és szerin esetében határoztuk meg. Ezeken 

kívül mértük az előzetes ismeretek szerint lassabban racemizálódó, de a 

glutaminsavat követően a leggyakoribb aminosav, a leucin izomerjeinek 

mennyiségét, és mintegy negyedannyi mennyiségben előforduló 

szerkezeti izomerjének, az izoleucinnak tükörképi párjait. A lizint is 

vizsgáltuk, mivel ez az aminosav fordul elő a szükségleti értékekhez 

képest a legkisebb arányban a gabonafehérjékben. 

A különböző hőmérséklet és fordulatszám beállításokkal extrudált 

kukoricadara D- és L-aminosav tartalma a 12. táblázatban látható. Mivel 

az extrudátumok és a kontroll szárazanyag tartalma jelentősen eltért, 

minden értéket egységnyi szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva adtunk 

meg. A D-izoleucin és a D-lizin mennyisége a kimutatási határ alatt volt, 

így csak az L-enantiomerek mennyiségét tudtuk meghatározni.  
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12. táblázat: A vizsgált L- és D-aminosavak mennyisége különböző 

hőmérséklet (T) és fordulatszám (N) beállításokkal extrudált 

kukoricadarában (n=3), és a kezeletlen kontrollban (n=6) 

 
Extrudálás Aminosav (g/100g szárazanyag) 
T  
(ºC) 

N 
(s-1) L-Asp D-Asp L-Glu D-Glu L-Ser D-Ser 

110  40 0,66 ± 0,02 0,034 ± 0,006 1,65 ± 0,04 0,041 ± 0,014 0,44 ± 0,04 0,002 ± 0,001 
110  80 0,67 ± 0,03 0,035 ± 0,006 1,65 ± 0,06 0,041 ± 0,013 0,44 ± 0,03 0,002 ± 0,001 
110  120 0,64 ± 0,03 0,034 ± 0,007 1,53 ± 0,11 0,045 ± 0,019 0,43 ± 0,05 0,003 ± 0,002 
110  160 0,65 ± 0,02 0,036 ± 0,002 1,63 ± 0,08 0,052 ± 0,013 0,49 ± 0,07 0,003 ± 0,001 
140  40 0,66 ± 0,03 0,035 ± 0,003 1,66 ± 0,12 0,049 ± 0,012 0,50 ± 0,06 0,003 ± 0,001 
140  80 0,64 ± 0,04 0,034 ± 0,002 1,60 ± 0,17 0,049 ± 0,015 0,48 ± 0,05 0,003 ± 0,001 
140  120 0,66 ± 0,01 0,036 ± 0,004 1,63 ± 0,12 0,045 ± 0,007 0,49 ± 0,06 0,003 ± 0,001 
140  160 0,66 ± 0,03 0,038 ± 0,004 1,65 ± 0,11 0,048 ± 0,006 0,49 ± 0,06 0,002 ± 0,002 
170  40 0,64 ± 0,02 0,051 ± 0,003 1,64 ± 0,12 0,046 ± 0,011 0,49 ± 0,07 0,004 ± 0,002 
170  80 0,66 ± 0,04 0,043 ± 0,003 1,62 ± 0,12 0,048 ± 0,010 0,47 ± 0,05 0,003 ± 0,001 
170  120 0,65 ± 0,03 0,044 ± 0,007 1,56 ± 0,11 0,047 ± 0,011 0,44 ± 0,04 0,003 ± 0,000 
170  160 0,64 ± 0,04 0,043 ± 0,007 1,52 ± 0,17 0,051 ± 0,005 0,46 ± 0,03 0,003 ± 0,001 
200  40 0,57 ± 0,04 0,099 ± 0,017 1,59 ± 0,17 0,053 ± 0,003 0,45 ± 0,02 0,007 ± 0,001 
200  80 0,59 ± 0,05 0,060 ± 0,011 1,48 ± 0,17 0,048 ± 0,017 0,44 ± 0,04 0,004 ± 0,000 
200  120 0,62 ± 0,01 0,060 ± 0,007 1,61 ± 0,11 0,052 ± 0,002 0,45 ± 0,04 0,005 ± 0,000 
200  160 0,60 ± 0,00 0,055 ± 0,004 1,56 ± 0,12 0,058 ± 0,007 0,50 ± 0,04 0,005 ± 0,000 

Kontroll 0,65 ± 0,06 0,030 ± 0,006 1,60 ± 0,14 0,041 ± 0,013 0,45 ± 0,03 0,002 ± 0,001 
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Extrudálás Aminosav (g/100g szárazanyag) 
T 
(ºC) 

N  
(s-1) L-His D-His L-Leu D-Leu L-Lys L-Ile 

110  40 0,15 ± 0,01 0,068 ± 0,016 1,03 ± 0,02 0,023 ± 0,005 0,21 ± 0,06 0,27 ± 0,01 
110  80 0,15 ± 0,01 0,077 ± 0,009 1,01 ± 0,01 0,024 ± 0,005 0,20 ± 0,05 0,27 ± 0,01 
110 120 0,15 ± 0,02 0,071 ± 0,013 0,99 ± 0,05 0,022 ± 0,006 0,22 ± 0,05 0,27 ± 0,01 
110 160 0,17 ± 0,02 0,073 ± 0,024 1,14 ± 0,09 0,025 ± 0,007 0,22 ± 0,00 0,29 ± 0,02 
140  40 0,17 ± 0,02 0,075 ± 0,012 1,10 ± 0,09 0,025 ± 0,006 0,21 ± 0,01 0,29 ± 0,02 
140  80 0,16 ± 0,02 0,077 ± 0,008 1,08 ± 0,08 0,025 ± 0,006 0,22 ± 0,03 0,28 ± 0,02 
140 120 0,16 ± 0,03 0,074 ± 0,007 1,09 ± 0,12 0,026 ± 0,007 0,19 ± 0,02 0,29 ± 0,03 
140 160 0,17 ± 0,02 0,073 ± 0,004 1,10 ± 0,09 0,026 ± 0,006 0,22 ± 0,01 0,29 ± 0,02 
170  40 0,17 ± 0,02 0,077 ± 0,007 1,09 ± 0,12 0,028 ± 0,006 0,19 ± 0,03 0,29 ± 0,03 
170  80 0,16 ± 0,01 0,076 ± 0,014 1,06 ± 0,09 0,029 ± 0,007 0,20 ± 0,02 0,28 ± 0,02 
170 120 0,16 ± 0,01 0,066 ± 0,015 0,99 ± 0,08 0,029 ± 0,006 0,20 ± 0,03 0,26 ± 0,02 
170 160 0,16 ± 0,01 0,076 ± 0,011 0,98 ± 0,08 0,029 ± 0,007 0,21 ± 0,03 0,26 ± 0,02 
200  40 0,15 ± 0,01 0,073 ± 0,028 1,01 ± 0,10 0,028 ± 0,004 0,13 ± 0,01 0,27 ± 0,02 
200  80 0,15 ± 0,01 0,079 ± 0,002 0,97 ± 0,13 0,029 ± 0,004 0,18 ± 0,03 0,26 ± 0,03 
200 120 0,16 ± 0,02 0,068 ± 0,004 1,00 ± 0,09 0,028 ± 0,005 0,18 ± 0,01 0,27 ± 0,02 
200 160 0,16 ± 0,02 0,081 ± 0,018 1,08 ± 0,13 0,030 ± 0,004 0,19 ± 0,03 0,28 ± 0,03 

Kontroll 0,15 ± 0,01 0,075 ± 0,013 1,04 ± 0,05 0,022 ± 0,004 0,21 ± 0,05 0,28 ± 0,01 



A kukoricadara-alapanyag az extrudálás előtt elvileg nem 

részesült olyan kezelésben, amely jelentős mennyiségű D-aminosav 

kialakulásával járt volna, és valószínű, hogy az extrudálást megelőző 

kondicionáláskor sem ment végbe olyan mértékű fermentációs folyamat, 

hogy jelentős mikroba eredetű D-aminosav keletkezett volna. A 

kezeletlen kontrollban mért D-aminosavak nagy valószínűséggel az 

extrudált minták kémiai előkészítésekor a fehérjék savas hidrolízise során 

keletkeztek (Masters és Friedman, 1980). Ezért de Vrese és mtsai. (2000) 

módszerét követve a kezelt minták D-aminosav-tartalmából kivontuk a 

kezeletlen kontroll D-aminosav-tartalmát, és így megkaptuk, hogy 

mennyi D-aminosav keletkezett az extrudálás során.  

Először az extrudált mintákat hasonlítottuk össze. Erre a célra a 

kezeletlen kontrollal korrigált adatokat használtuk fel. A vizsgált D-

aminosavaknál a hisztidin kivételével a különböző hőmérsékleteken 

kezelt minták között szignifikáns különbség volt, legalább két szint 

esetében, mind az abszolút D-aminosav-tartalomban (P<0,05), mind a D-

enantiomerek D+L aminosav-tartalmon belüli ún. százalékos arányában 

(P<0,05). A hisztidinnél a kezeletlen kontrollal korrigált értékek nagy 

szórása nem tette lehetővé szignifikáns differencia kimutatását.  
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A 110 ºC és a 140 ºC névleges hőmérsékleten kezelt minták D-

aszparaginsav-, D-szerin-, D-glutaminsav- és D-leucin-tartalmában nem 

volt jelentős különbség (13. táblázat), azonban az első kettő és a 

harmadik hőmérsékleti szint hatása között már jelentős eltérés volt az 

aszparaginsavnál. Ennél a gyorsan racemizálódó aminosavnál már 170 

ºC-on megindult egy határozott koncentrációemelkedés, melyet egy még 

nagyobb növekedés követett 170 ºC és 200 ºC között. A szerinnél és a 



glutaminsavnál szignifikánsnak tekinthető eltérés csak a 200 ºC-on kezelt 

mintáknál volt a többi hőmérséklethez képest. A leucinnál a két 

magasabb hőmérsékletszinten több volt a keletkezett D-leucin 

mennyisége, mint az első két szinten.  
 

13. táblázat: Az extrudálási hőmérséklet hatása a kukorica D-aminosav-

tartalmárara1, 2 (mg/100g szárazanyag) (n=12) 
 

Mért hőmérséklet (T) Vizsgált 
aminosavak  129 ºC 144ºC 171ºC 200ºC 

D-Asp 5,1a±2,6 6,0 a±4,4 15,6b±9,0 38,5c±22,8 

D-Ser  0,58a±0,65 0,93a±1,1 1,2a±1,0 3,2b± 1,4 

D-Glu 2,2a±4,5 2,4 a±4,4 2,9a±4,6 9,7b±7,1 

D-Leu 1,3a±2,3 3,4a±1,7 6,3b±2,7 6,6b±3,2 
abc Az azonos betűvel jelölt és egy sorban lévő átlagok közt nincs különbség.  
1 A kezeletlen kontrollal korrigált értékek. 
2 Azonos hőmérsékleten, de különböző fordulatszámmal extrudált minták mérési eredményeinek átlaga és 

szórása. 
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A racemizáció mértékét kifejező 100
LD

D
⋅

+
 jelzőszám a D-

aminosavak koncentrációjának változásához hasonló tendenciát mutatott 

az extrudálási hőmérséklet növelésének hatására: középértéke azonosnak 

tekinthető a 110 ºC és a 140 ºC beállított hőmérsékleten kezelt csoportok 

között (14. táblázat). Az aszparaginsavnál szignifikáns racemizáció-

növekedést eredményezett a névleges hőmérséklet 170 ºC-ra emelése, és 

még nagyobb volt a változás 170 ºC és 200 ºC között. A szerin és a 

glutaminsav izomerizációja csak a 200 ºC-os kezelésnél volt jelentősen 

magasabb, mint az első három hőmérsékletszinten. A leucin 



racemizációja nagyobb volt a két magasabb hőmérsékleti szinten, mint a 

110 ºC és a 140 ºC-os kezelési hőmérsékleteken.  

 

14. táblázat: Az extrudálási hőmérséklet hatása egyes aminosavak 

racemizációjára kukoricában 1, 2  ( 100
LD

D
⋅

+
) (n=12) 

 

Mért hőmérséklet (T) Vizsgált 
aminosavak 129 ºC 144 ºC 171 ºC 200 ºC 

Asp 0,82a±0,43 0,94a±0,66 2,4b±1,3 6,1c±3,3 

Ser  0,13a±0,13 0,21a±0,24 0,28a±0,22 0,75b±0,33 

Glu 0,16a±0,32 0,17a±0,32 0,20a±0,31 0,69b±0,52 

Leu 0,13a±0,24 0,33a±0,17 0,65b±0,26 0,66b±0,29 
abc Az azonos betűvel jelölt és egy sorban lévő átlagok közt nincs különbség.  
1 A kezeletlen kontrollal korrigált értékek. 
2 Adott hőmérsékleten, de különböző fordulatszámmal extrudált minták mérési eredményeinek átlaga és 

szórása. 

 

 63

A különböző fordulatszámmal extrudált minták között nem 

tudtunk szignifikáns különbséget (P<0,05) kimutatni sem a D-aminosav-

tartalomban (15. táblázat), sem a racemizációban (16. táblázat). A 

vizsgált intervallumokon belül a hőmérséklet racemizációra gyakorolt 

hatása lényegesen nagyobb volt, mint a tartózkodási időé 

(fordulatszámé), és így az azonos fordulatszámmal, de különböző 

hőmérsékleten extrudált minták D-aminosav-tartalma nulla és több tíz 

milligramm között szóródott, s a tartózkodási idő növelésének hatása 

nem volt kimutatható. Mikor az azonos hőmérsékleten, de különböző 

ideig kezelt mintákat hasonlítottuk össze, a 200 ˚C-on a leghosszabb 

ideig (75 s) kezelt minták D-aszparaginsav-tartalma több volt (P=0,033), 



mint az azonos hőmérsékleten, de rövidebb ideig kezelt mintáké. A többi 

hőmérsékleten nem volt eltérés a különböző ideig kezelt csoportok D-

aszparaginsav-tartalmában, és a többi vizsgált D-enantiomer 

mennyiségében sem volt különbség.  
 

15. táblázat: A fordulatszám hatása az extrudátum D-aminosav-

tartalmára  kukoricában1, 2   (mg/100g szárazanyag) (n=12) 

Fordulatszám (min-1)  Vizsgált 
aminosavak 
 160 120 80 40 

D-Asp 13±10 14±13 13±13 25±29 

D-Ser  1,5±1,3 1,3±1,2 1,1±1,2 2,0±2,0 

D-Glu 5,5±6,5 2,7±4,6 5,4 ±7,1 3,2±5,3 

D-Leu 5,9±3,6 3,9±3,8 4,5±3,2 3,7±2,7 
Az átlagok között nincs szignifikáns különbség. 
1 A kezeletlen kontrollal korrigált értékek. 
2 Adott fordulatszámmal, de különböző hőmérsékleten extrudált minták mérési eredményeinek átlaga és 

szórása. 

 

16. táblázat: A fordulatszám hatása egyes aminosavak racemizációjára 

kukoricában1, 2  ( 100
LD

D
⋅

+
)  (n=12) 

Fordulatszám (min-1) Vizsgált 
aminosavak 
    160 120 80 40 

Asp 2,1±1,6 2,2±2,1 2,1±2,1 3,9±4,5 

Ser  0,33±0,29 0,32±0,30 0,26±0,28 0,46±0,46 

Glu 0,38±0,46 0,18±0,33 0,39±0,51 0,22±0,39 

Leu 0,55±0,34 0,39±0,39 0,46±0,31 0,37±0,26 
Az átlagok között nincs szignifikáns különbség. 
1 A kezeletlen kontrollal korrigált értékek. 
2 Adott fordulatszámmal, de különböző hőmérsékleten extrudált minták mérési eredményeinek átlaga és 

szórása. 
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Miért gyakorolt a vizsgált tartományokon belül a hőmérséklet-

emelés nagyobb hatást a D-aminosavak keletkezésére, mint a 

tartózkodási idő növelése? Feltételezésünk szerint erre a kérdésre választ 

adhat az a reakciókinetikai megfontolás, miszerint tíz fok hőmérséklet-

emelés hatására az aminosav-racemizáció reakciósebességi állandója (k) 

aminosavtól függően 2,2-5,5-szorosára nő (Friedman, 1999). Négyszeres 

növekedés figyelembevételével, a kinetikailag elsőrendű reakció idő- (t) 

és koncentrációfüggését (A) leíró egyenlete ( tk
A

Aln 0 ⋅= ) alapján belátható, 

hogy tíz fok hőmérséklet-emelés (a k négyszeresére növekedése) elvileg 

annyival több D-aminosavat eredményez, mint a reakcióidő 

négyszeresére növelése, változatlan hőmérsékleten. Míg az extrudálás 

hőmérséklete 129 ºC és 200 ºC között változott, a leghosszabb 

tartózkodási idő mindössze 2,7-szerese volt a legrövidebb időtartamnak, 

tehát a tartózkodásiidő-változtatás hatása kevesebb, mint 10 ºC 

hőmérséklet-módosításnak felelt meg.  
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Ha a hőkezelés hőmérséklete, időtartalma valamint a D-

aminosavak mennyisége közötti összefüggést regresszióanalizissel 

vizsgáljuk, a függő változó és a hőmérséklet közti összefüggés négyzetes 

vagy exponenciális függvénykapcsolattal jobban leírható, mint 

lineárissal. Azonban ez maximálisan 6%-os (Asp) R2-értéknövekedést 

jelent a lineáris modellhez képest, mely nem növeli meg oly mértékben a 

modell által magyarázott varianciát, hogy érdemes lenne ezért egy 

bonyolultabb modellel dolgozni. A két függő változó és a kezelés 

hőmérséklete között jelentős lineáris összefüggés volt (17. és 18. 



táblázat), azonban a tartózkodási idővel való lineáris kapcsolatuk nem 

volt szignifikáns.  

 

17. táblázat: A D-aminosavak mennyisége, valamint a hőmérséklet és a 

tartózkodási idő közötti összefüggés extrudált kukoricában 
 

Korrelációs együtthatók (R) 

Függő változó Független változók 

D-aminosav-koncentráció 
(mg/100g) 

Tényleges hőmérséklet 
(˚C) 

Minimális tartózkodási 
idő (s) 

D-Asp 0,720* 0,233 

D-Ser 0,664* 0,148 

D-Glu 0,461* -0,097 

D-Leu 0,627* -0,155 
* P<0,01 

 

18. táblázat: Az aminosavak racemizációja, valamint a hőmérséklet és a 

tartózkodási idő közötti összefüggés extrudált kukoricában 
 

Korrelációs együtthatók (R) 

Függő változó Független változók 

Racemizáció ( 100
LD

D
⋅

+
)

Tényleges hőmérséklet 

(˚C) 

Minimális tartózkodási 

idő (s) 

Asp 0,741* 0,237 

Ser 0,675* 0,139 

Glu 0,455* -0,091 

Leu 0,643* -0,148 

* P<0,01 
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A D-aszparaginsav mennyisége és racemizációjának mértéke, 

valamint a tényleges extrudálási hőmérséklet között jelentős lineáris 

kapcsolat van (17. és 18. táblázat). Bár a tartózkodási idő hatása a két 

függő változóra önmagában nem szignifikáns (P=0,112, illetve P=0,105), 

ha a tartózkodási időt második független változóként bevesszük a lineáris 

modellbe, a determinációs együttható szignifikáns mértékben (P=0,004) 

nő. A szerinnél, glutaminsavnál és leucinnál csupán a hőmérsékletet volt 

érdemes független változóként a modellbe bevenni (19. táblázat).  
 

19. táblázat: Lineáris regresszió paraméterei és szórásuk  
(B0 - regressziós állandó; B1, B2 - regressziós együtthatók), a regressziós 

modellek determinációs együtthatói (R2), és a regresszióanalízis F-

próbájának megfigyelt szignifikancia-szintjei (P) 

D-aminosav  
(mg/100g) B0 B1 B2 R2 P 

D-Asp1 -76±11 0,49±0,06 0,29±0,09 0,602 <0,0001 

D-Ser2 -4±1 0,035±0,006 - 0,441 <0,0001 

D-Glu2 -12±5 0,10±0,03 - 0,212 <0,001 

D-Leu2 -8±2 0,08±0,01 - 0,394 <0,0001 
1 Y = D-Asp (mg/100g); X1= hőmérséklet (˚C); X2=tartózkodási idő (s) 
2 Y = D-aminosav (mg/100g); X1= hőmérséklet (˚C) 

Racemizáció  
( 100

LD
D

⋅
+

) B0 B1 B2 R2 P 

Asp1 -12±2 0,077±0,009 0,045±0,014 0,636 <0,0001 

Ser2 -0,99±0,22 0,008±0,001 - 0,456 <0,0001 

Glu2 -0,84±0,33 0,007 ± 0,02 - 0,207 <0,001 

Leu2 -0,79±0,22 0,008 ± 0,01 - 0,414 <0,0001 
1 Y = 100

LD
D

⋅
+

; X1 = hőmérséklet (˚C); X2 = tartózkodási idő (s) 

 67

2 Y = 100
LD

D
⋅

+
; X1  = hőmérséklet (˚C) 



Az extrudálási hőmérséklet tíz fokos növelésének hatására a D-

aszparaginsav mennyisége átlagosan 5 mg-mal, a D-szeriné 0,5; a D-

glutaminsavé 1,6; a D-leuciné 0,9 mg-mal nőtt 100 g szárazanyagban, és 

a fenti aminosavak racemizációjának mértéke átlagosan 0,77; 0,083; 

0,070; illetve 0,076%-kal növekedett (19. táblázat). 
 

20. táblázat: A vizsgált L-aminosavak koncentrációja különböző 

hőmérsékleteken extrudált kukoricadarában1  

(g/100g szárazanyag) (n=12) 

Mért hőmérséklet (T) Vizsgált 
aminosavak Kontroll 

129 ºC 144 ºC 171 ºC 200 ºC 
L-Asp 0,65a±0,06 0,65a±0,02 0,65a±0,03 0,65a±0,03 0,60b±0,03 
L-Ser 0,45a±0,03 0,45a±0,05 0,49a±0,05 0,46a±0,05 0,46a±0,04 
L-Glu 1,60a±0,14 1,61a±0,08 1,63a±0,11 1,58a±0,12 1,56a±0,13 
L-Leu 1,04a±0,05 1,04a±0,07 1,09a±0,08 1,02a± 0,09 1,02a±0,11 
L-His 0,15a±0,01 0,15a±0,02 0,16a±0,02 0,16a±0,01 0,15a±0,01 
L-Ile 0,28a±0,01 0,28a±0,02 0,29a±0,02 0,27a±0,02 0,27a±0,02 
L-Lys 0,21a±0,05 0,21a±0,04 0,21a±0,02 0,20a±0,02 0,16b±0,03 
abc Azok az egy sorban lévő átlagok, ahol egy vagy több index közös, nem különböznek.  
1 Azonos hőmérsékleten, de különböző fordulatszámmal extrudált minták mérési 

eredményeinek átlaga és szórása. 
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A különböző körülmények között extrudált mintákat a kontrollal 

korrigált D-aminosav-tartalom alapján hasonlítottuk össze egymással, 

ezen kívül elvégeztük a kezeletlen kontroll és az extrudátumok 

összehasonlítását is, az eredeti adatok felhasználásával. Az első két 

hőmérsékleti szinten extrudált minták D-aminosav-tartalma nem 

különbözött jelentősen a kontrolltól, de a 170 ºC-on és a 200 ºC-on kezelt 

mintáknál már jelentkezett az eltérés, hasonló módon, mint ahogy ezek a 



magas hőmérsékleten készült minták különböztek az alacsony 

hőmérsékleten kezelt mintáktól az előző vizsgálatban. 

A vizsgált L-enantiomerek közül szignifikánsan kevesebb L-

aszparaginsav és L-lizin volt a 200ºC-on kezelt csoportban, mint az 

összes többi extrudátumban és a kontrollban (20. táblázat). Más szerzők 

is a lizinnél tapasztalták a legnagyobb veszteséget az extrudáláskor 

(Ormainé és mtsai., 1988). Kísérletünkben, a 200 ºC-os kezelés hatására, 

18%-os víztartalom mellett, kisebb volt a lizin tartalom, valamint az 

aszparaginsav tartalom csökkenése (24%, illetve 7,7%), mint Ormainé és 

Czukor (1991) hasonló típusú extruderrel végzett kísérleteiben. A kisebb 

károsodás valószínűleg az általunk alkalmazott magasabb víztartalomnak 

és az extruderek eltérő geometriai felépítésének köszönhető. 
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1. ábra: Az L-aminosavak veszteségének oka extrudált kukoricában  

  (200 ºC) 
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Az L-aszparaginsav mennyisége a 200 ºC-os kezelés hatására 

0,65 g/100g-ról 0,60 g/100g értékre csökkent, miközben 0,039 g/100g D-

aszparaginsav alakult ki. Ez annyit jelent, hogy az L-enantiomer 

veszteségének mintegy háromnegyede a racemizáció miatt következett be 

(1. ábra). Ezzel szemben a racemizáció valószínűleg nem elsődleges oka 

a mért lizinveszteségnek. A D-lizin mennyisége a legmagasabb 

hőmérsékletű kezelésnél is kevesebb volt, mint 0,001 g/100g, amely az 

L-lizinkoncentráció-csökkenésnek kevesebb, mint 2%-át teszi ki. Az L-

lizin mennyiségének csökkenését inkább az ε-aminocsoport reakciói 

okozhatták. A lizil-oldallánc irreverzíbilis átalakulása a Maillard-

reakcióban, valamint az egyéb aminosav-oldalláncokkal (glutaminsav, 

glutamin, aszparaginsav, aszparagin, dehidroalanin) képzett 

keresztkötései nem tették lehetővé a lizinszármazékok detektálását az 

aminosav-analízis során. 

 

4.1.3. A tósztolás hatása a fullfat szója D-aminosav-tartalmára és a 

proteináz inhibitorok aktivitására 

 

A kezeletlen szója, valamint a hidrotermikusan kezelt fullfat 

szójatermékek L- és D-aminosav-tartalma a 21. táblázatban látható. 

Gyakorlatilag sem a D- sem az L-aminosavak mennyiségében nem 

következett be kimutatható változás a túlnyomásos gőzben történő főzés 

hatására.  
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Megállapítható, hogy a hőkezelés hatására mindkét 

szójatermékben megfelelően csökkent a tripszininhibitorok aktivitása 

(22. táblázat), és az ureáz-próba is a hőkezelés megfelelő mértékét 



igazolta. A roppantott szójánál utóbbi érték kissé magasabb volt, mint a 

daráltnál, bár nagy jelentősége nincs, mivel még így is a „jól tószterezett” 

kategóriába tartozott (<0,2). Az eltérő szemcseméret nem okozhatott 

eltérést a hőkezeléskor, mivel a termék darálására csak a gőzben főzés 

után került sor. 

 

21. táblázat: A nem hőkezelt és a tósztolással hőkezelt szója aminosav-

tartalma (g/100g szárazanyag) (n=5) 
 

Vizsgált 
aminosav 
(g/100g 
szárazanyag 

Kezeletlen szója Hidrotermikus 
darált szója 

Hidrotermikus 
 roppantott szója 

L-Asp 3,9 ± 0,1 4,2 ± 0,7 4,1 ± 0,2 
D-Asp 0,55 ± 0,04 0,62 ± 0,11 0,65 ± 0,04 
L-Glu 6,6 ± 0,2 7,0 ± 1,3 7,1 ± 0,5 
D-Glu 0,11 ± 0,03 0,12 ± 0,02 0,12 ± 0,01 
L-Ser 1,68 ± 0,05 1,76 ± 0,36 1,78 ± 0,13 
D-Ser 0,13 ± 0,01 0,13 ± 0,03 0,13 ± 0,01 
L-Val 1,70 ± 0,05 1,78 ± 0,31 1,78 ± 0,14 
L-Met 0,25 ± 0,04 0,26 ± 0,04 0,28 ± 0,03 
L-Phe 1,81 ± 0,07 1,89 ± 0,37 1,92 ± 0,13 
D-Phe 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,09 ± 0,01 
L-Leu 2,70 ± 0,06 2,79 ± 0,59 2,79 ± 0,26 
D-Leu 0,27 ± 0,01 0,26 ± 0,06 0,26 ± 0,03 
L-Lys 1,56 ± 0,14 1,62 ± 0,43 1,60 ± 0,12 
D-Lys 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,01 

Megjegyzés: az egy sorban lévő átlagok nem különböznek (P<0,05). 
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22. táblázat: Szójatermékek tripszin inhibitor aktivitása (TIA) és 

toszterezettségi foka (n=3) 
 

Minta 
Vizsgálat 

Kezeletlen szója Hidrotermikus 
darált szója 

Hidrotermikus 
roppantott szója 

TIA (mg/g) 17,2b ± 0,5 1,1a ± 0,2 1,2a ± 0,3 
Toszterezettségi fok 
(∆pH) 1,5b ± 0,1 0,05a ± 0,02 0,14a ± 0,02 

ab Az azonos betűvel jelölt és egy sorban lévő átlagok közt nincs különbség.  

 

4.1.4. Extruderes hőkezelés körülményeinek hatása a fullfat szója D-

aminosav-tartalmára és a proteináz inhibitorok aktivitására 

 

A fullfat szójadara hőkezelésekor alkalmazott névleges és 

tényleges hőmérsékletek, valamint az egyes fordulatszámhoz tartozó 

tartózkodási idők a 23. táblázatban láthatóak. A kezelés időtartamát 

csak a csiga fordulatszáma befolyásolta, a ház hőmérséklete nem, így 

ebben az esetben is - a kukorica extrudálásához hasonlóan - minden 

egyes fordulatszámhoz egy adott tartózkodási idő rendelhető. 

 

23. táblázat: A fullfat szója hőkezelésénél mért jellemzők (n=12) 
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Névleges 

hőmérséklet 
 (ºC) 

Mért 
hőmérséklet 

(ºC) 
 

Beállított 
fordulatszám  

(s-1) 

Minimális 
tartózkodási 

idő (s) 

Tömegáram 
(kg/h) 

 
1 100 101±4 1 50 29±0,2 1,6±0,4 

2 140 140±3 2 90 17±0,2 2,8±0,8 

3 180 180±3 3 130 12±0,8 4,1±1,1 

4 220 220±3 4 170 10±1,4 4,8±1,4 



A nyersfehérje-tartalom meghatározás, valamint az ioncserés 

oszlopkromatográfiával végzett aminosav-analízis eredménye alapján 

elmondható, hogy a kezeletlen kontroll szójadarában a szójánál mért 

szokásos értékekhez képest nagy eltéréseket nem tapasztaltunk. 

Fehérjetartalma mintegy négyszerese volt a kukoricánál mért értéknek, 

fehérjéiben - összességében - szintén a glutaminsav fordult elő a 

legnagyobb arányban, mint a kukorica fehérjéiben, de a második 

legnagyobb mennyiségben előforduló aminosav nem a leucin, hanem az 

aszparaginsav volt. A szója fehérjéin belül a lizintartalom lényegesen, a 

metionintartalom kissé magasabb volt, mint a kukorica fehérjéiben. Bár a 

hőkezelt minták és a kontroll víztartalma a szója esetében kevésbé tért el, 

mint a kukoricánál, itt is indokoltnak tartottuk a folyadékkromatográfiás 

aminosav-analízis eredményeit egységnyi szárazanyagra vonatkoztatva 

megadni, hogy a víztartalom különbségéből adódó eltérések ne 

befolyásolják az eredményeket. Mint látható (24. táblázat), a 

szójafehérje minta-előkészítésekor is jelentős mértékű racemizáció 

következett be a hidrolízis során, mint a kukoricánál, így az előző 

vizsgálatokkal megegyező módon, a hőkezeléskor fellépő racemizációt 

úgy határoztuk meg, hogy a kezelt minták D-aminosav-tartalmából 

kivontuk a kontroll mintákban mért D-aminosav-értékeket. 
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24. táblázat: A vizsgált L- és D-aminosavak mennyisége különböző 

hőmérséklet (T) és fordulatszám (N) beállításokkal hőkezelt fullfat 

szójában (n=3), és a kezeletlen kontrollban (n=6) 
Hőkezelés Aminosav (g/100g szárazanyag) 

T 
 (ºC) 

N  
(s-1) L-Asp D-Asp L-Glu D-Glu L-Ser D-Ser 

101  50 3,95 ± 0,21 0,42 ± 0,01 6,99 ± 0,17 0,14 ± 0,01 1,91 ± 0,20 0,09 ± 0,03 
101  90 3,47 ± 0,74 0,43 ± 0,01 6,42 ± 0,99 0,15 ± 0,01 1,73 ± 0,18 0,09 ± 0,02 
101 130 3,82 ± 0,10 0,43 ± 0,02 6,75 ± 0,18 0,15 ± 0,01 1,82 ± 0,10 0,10 ± 0,03 
101 170 3,85 ± 0,14 0,44 ± 0,03 6,80 ± 0,41 0,16 ± 0,01 1,83 ± 0,12 0,12 ± 0,04 
140  50 3,82 ± 0,17 0,43 ± 0,07 6,74 ± 0,52 0,17 ± 0,01 1,76 ± 0,12 0,11 ± 0,03 
140  90 3,49 ± 0,17 0,40 ± 0,03 6,17 ± 0,23 0,18 ± 0,01 1,62 ± 0,10 0,11 ± 0,02 
140 130 3,54 ± 0,27 0,42 ± 0,04 6,34 ± 0,55 0,17 ± 0,02 1,73 ± 0,05 0,13 ± 0,02 
140 170 3,55 ± 0,09 0,43 ± 0,09 6,38 ± 0,32 0,16 ± 0,01 1,66 ± 0,06 0,13 ± 0,01 
180  50 3,55 ± 0,04 0,43 ± 0,09 6,47 ± 0,12 0,17 ± 0,03 1,68 ± 0,05 0,14 ± 0,01 
180  90 3,53 ± 0,20 0,44 ± 0,11 6,37 ± 0,45 0,17 ± 0,03 1,64 ± 0,07 0,13 ± 0,02 
180 130 3,58 ± 0,17 0,46 ± 0,10 6,43 ± 0,41 0,19 ± 0,02 1,65 ± 0,06 0,14 ± 0,01 
180 170 3,60 ± 0,23 0,46 ± 0,12 6,48 ± 0,54 0,19 ± 0,02 1,66 ± 0,11 0,15 ± 0,01 
220  50 3,43 ± 0,24 0,49 ± 0,13 6,23 ± 0,48 0,19 ± 0,03 1,58 ± 0,07 0,14 ± 0,02 
220  90 3,38 ± 0,32 0,47 ± 0,12 6,04 ± 0,61 0,20 ± 0,02 1,54 ± 0,07 0,15 ± 0,02 
220 130 3,39 ± 0,48 0,50 ± 0,14 6,05 ± 0,90 0,21 ± 0,00 1,50 ± 0,17 0,15 ± 0,01 
220 170 3,32 ± 0,16 0,48 ± 0,10 5,89 ± 0,26 0,21 ± 0,03 1,47 ± 0,00 0,14 ± 0,01 

Kontroll 3,70 ± 0,17 0,40 ± 0,02 6,74 ± 0,26 0,11 ± 0,00 1,83 ± 0,05 0,07 ± 0,01 
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Hőkezelés Aminosav (g/100g szárazanyag) 
T 
 (ºC) 

N  
(s-1) L-Val L-Met L-Phe D-Phe L-Lys D-Lys 

101  50 1,60 ± 0,10 0,61 ± 0,11 1,50 ± 0,14 0,08 ± 0,039 2,26 ± 0,29 0,06 ± 0,005 
101  90 1,54 ± 0,10 0,51 ± 0,05 1,45 ± 0,11 0,08 ± 0,029 1,95 ± 0,35 0,04 ± 0,011 
101  130 1,55 ± 0,04 0,56 ± 0,04 1,45 ± 0,06 0,08 ± 0,015 2,01 ± 0,20 0,06 ± 0,009 
101 170 1,59 ± 0,09 0,54 ± 0,06 1,46 ± 0,12 0,09 ± 0,017 2,23 ± 0,37 0,06 ± 0,016 
140  50 1,60 ± 0,08 0,56 ± 0,06 1,48 ± 0,11 0,10 ± 0,020 1,90 ± 0,21 0,07 ± 0,019 
140  90 1,42 ± 0,08 0,54 ± 0,06 1,33 ± 0,06 0,10 ± 0,016 1,95 ± 0,22 0,06 ± 0,028 
140 130 1,52 ± 0,07 0,56 ± 0,07 1,27 ± 0,29 0,11 ± 0,018 1,92 ± 0,20 0,06 ± 0,020 
140 170 1,47 ± 0,05 0,54 ± 0,03 1,40 ± 0,02 0,10 ± 0,015 2,06 ± 0,20 0,06 ± 0,022 
180  50 1,44 ± 0,04 0,56 ± 0,04 1,42 ± 0,01 0,11 ± 0,018 2,07 ± 0,24 0,05 ± 0,025 
180  90 1,45 ± 0,09 0,56 ± 0,01 1,39 ± 0,07 0,12 ± 0,019 1,95 ± 0,07 0,07 ± 0,009 
180  130 1,45 ± 0,09 0,55 ± 0,03 1,41 ± 0,06 0,11 ± 0,019 1,97 ± 0,17 0,06 ± 0,026 
180 170 1,46 ± 0,10 0,57 ± 0,04 1,42 ± 0,08 0,13 ± 0,016 1,98 ± 0,39 0,06 ± 0,012 
220  50 1,41 ± 0,13 0,57 ± 0,03 1,37 ± 0,06 0,13 ± 0,017 1,74 ± 0,09 0,07 ± 0,042 
220  90 1,40 ± 0,12 0,54 ± 0,05 1,35 ± 0,08 0,15 ± 0,006 1,81 ± 0,12 0,07 ± 0,030 
220  130 1,37 ± 0,22 0,56 ± 0,05 1,33 ± 0,16 0,15 ± 0,007 2,03 ± 0,40 0,07 ± 0,035 
220  170 1,36 ± 0,08 0,53 ± 0,02 1,31 ± 0,01 0,14 ± 0,002 1,91 ± 0,15 0,07 ± 0,043 

Kontroll 1,53 ± 0,06 0,54 ± 0,01 1,41 ± 0,04 0,08 ± 0,004 2,39 ± 0,39 0,03 ± 0,005 



A különböző hőmérsékleten kezelt szójadarák D-glutaminsav-, D-

szerin- és D-fenilalanin-tartalma jelentősen különbözött egymástól 

(P<0,05), legalább két kezelési szintnél, azonban nem volt szignifikáns 

eltérés a D-aszparaginsav koncentrációjában (25. táblázat). Ugyanez a 

tendencia érvényesült a D-enantiomerek D+L aminosav-tartalmon belüli 

arányában is (P<0,05). A D-glutaminsav, a D-szerin és a D-fenilalanin 

mennyisége már 140 ºC-on is lényegesen magasabb volt, mint 100 ºC-on. 

A D-szerinnél mind a négy kezelés jelentősen eltérő mennyiségű D-

enantiomert produkált. A D-aszparaginsav-értékeknél tapasztalt nagy 

szórás nem tette lehetővé szignifikáns differencia kimutatását a 

hőmérsékleti szintek között. A D-lizin mennyisége nem változott a 

kezelési hőmérséklet növelésével (P=0,75).  
 

25. táblázat: A kezelési hőmérséklet hatása a fullfat szója  

D-aminosav-tartalmára1, 2 (mg/100g szárazanyag) 

(n=12) 
 

Mért hőmérséklet (T) Vizsgált 
aminosavak 101ºC 140ºC 180ºC 220ºC 

D-Glu 40a ± 9 57b ± 13 65b ± 24 89c ± 20 

D-Ser 29a ± 27 49b ± 20 67c ± 12 74c ± 12 

D-Phe 5a ± 23 27b ± 16 42b ± 18 66c ± 10 

D-Asp 29a ± 17 20a ± 56 47a ± 92 83a ± 106 
abc Az azonos betűvel jelölt és egy sorban lévő átlagok közt nincs különbség.  
1 A kezeletlen kontrollal korrigált értékek. 
2 Azonos hőmérsékleten, de különböző fordulatszámmal extrudált minták mérési eredményeinek átlaga és 

szórása. 
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A fehérjén belüli átalakulást jellemző 100
LD

D
⋅

+
 racemizációs 

jelzőszám a D-aminosavak koncentrációjának változásával azonos 

tendenciát mutatott (26. táblázat). Már az első két szint között 

különböző mértékű racemizációt tapasztaltunk a glutaminsavnál, 

szerinnél és fenilalaninnál. A szerin racemizációja mind a négy 

különböző hőmérsékletű kezelésnél eltért egymástól. A racemizációs 

jelzőszámban a legalacsonyabb, és a legmagasabb hőmérsékletű szintek 

közti különbség nagyobb mértékű volt, mint a D-aminosavak abszolút 

mennyiségében mért különbségek. Ennek oka az volt, hogy a D-

enantiomerek mennyiségének növekedésével párhuzamosan csökkent az 

L-enantiomerek mennyisége, részben a racemizáció, részben más 

átalakulások hatására.  

 

26. táblázat: A kezelési hőmérséklet hatása egyes aminosavak 

racemizációjára fullfat szójában 1, 2  ( 100
LD

D
⋅

+
) (n=12) 

 

Mért hőmérséklet (T) Vizsgált 
aminosavak 101ºC 140 ºC 180 ºC 220 ºC 

Glu 0,57a ± 0,13 0,87b ± 0,18 0,99b ± 0,38 1,43c ± 0,36 

Ser 1,51a ± 1,41 2,81b ± 1,04 3,90c ± 0,70 4,61c ± 0,69 

Phe 0,23a ± 1,56 1,92b ± 1,18 2,88b ± 1,17 4,68c ± 0,72 

Asp 0,69a ± 0,40 0,44a ± 1,35 1,06a ± 2,15 1,93a ± 2,46 
abc Az azonos betűvel jelölt és egy sorban lévő átlagok közt nincs különbség.  
1 A kezeletlen kontrollal korrigált értékek. 
2 Adott hőmérsékleten, de különböző fordulatszámmal extrudált minták mérési eredményeinek átlaga és 

szórása. 
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A fordulatszám-változtatás nem gyakorolt szignifikáns hatást a D-

aminosav-tartalomra, és az aminosavak racemizációjára. Ez hasonló 

jelenség, mint amit a kukorica extrudálásánál is megfigyeltünk, és a 

vizsgált hőmérséklet-idő tartományokon belül a hőmérséklet-hatás 

dominanciájával magyarázható; a nagy hőmérséklet-különbség hatása az 

azonos ideig kezelt csoporton belül a szórást úgy megnövelte, hogy a 

tartózkodási idő hatása nem volt kimutatható. 
 

27. táblázat: A D-aminosavak mennyisége, valamint a hőmérséklet 

és a tartózkodási idő közötti összefüggés hőkezelt 

szójában 
 

Korrelációs együtthatók (R) 

Függő változó Független változók 
D-aminosav-koncentráció 
(mg/100g) 

Tényleges hőmérséklet 
(˚C) 

Minimális tartózkodási 
idő (s) 

D-Glu  0,711* -0,222 

D-Ser  0,670* -0,144 

D-Phe  0,796* -0,134 

D-Asp   0,250 -0,045 

D-Lys  -0,040 -0,004 
* P<0,01 
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A mintaelemenként mért kezelési hőmérséklet és tartózkodási idő 

adatok felhasználásával végzett korrelációanalízis eredményei a 27. és 

28. táblázatban látható. A függő változók a D-aminosav-tartalom és a 

100
LD

D
⋅

+
 arány voltak. A glutaminsavnál, a szerinnél, és a fenilalaninnál 

statisztikailag igazoltnak tekinthető a lineáris regresszió a hőmérséklet és 



a D-aminosav-tartalom, valamint a hőmérséklet és a 100
LD

D
⋅

+
 arány 

között. A lizinnél és az aszparaginsavnál nem igazolható ilyen 

összefüggés.  

 

28. táblázat: Az aminosavak racemizációja, valamint a hőmérséklet és a 

tartózkodási idő közötti összefüggés hőkezelt szójában 
 

Korrelációs együtthatók (R) 

Függő változó Független változók 

Racemizáció ( 100
LD

D
⋅

+
) Tényleges hőmérséklet 

(˚C) 
Minimális tartózkodási 

idő (s) 
Glu 0,731* -0,234 

Ser 0,764* -0,165 

Phe 0,805* -0,156 

Asp 0,245 -0,045 

Lys 0,018 0,001 
* P<0,01 
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A korrelációanalízis eredményei alapján a szignifikánsnak talált 

kapcsolatok lineáris regressziós modelljét is elkészítettük a hőmérséklet, 

mint független változó figyelembevételével. A három D-aminosav közül 

a D-fenilalanin varianciájának magyarázható legnagyobb százaléka 

(63,3%) a lineáris regresszióval, ezt követi a D-glutaminsav (50,6%), 

majd a D-szerin (44,9%). Tíz ºC kezelési hőmérséklet-emelés hatására 

100 g termékben a D-glutaminsav mennyisége átlagosan 3,9 mg-mal, a 

D-szeriné 3,7 mg-mal, a D-fenilalaniné 5,0 mg-mal nőtt. Ha a függő 

változónak a racemizációt tekintjük, a determinációs együtthatók 

értékében az abszolút adatoknak megfelelő tendencia érvényesül (29. 



táblázat). A D-enantiomer aránya 10 ˚C hőmérséklet-emelés hatására 

átlagosan 0,07%-kal nő a glutaminsav, 0,3%-kal a szerin, és 0,4%-kal a 

fenilalanin esetében. 
 

29. táblázat: Lineáris regresszió paraméterei és szórásuk 
 (B0 - regressziós állandó; B1,  regressziós együttható), a regressziós 

modellek determinációs együtthatói (R2), és a regresszióanalízis F-

próbájának megfigyelt szignifikancia-szintjei (P) 
 

D-aminosav  
(mg/100g) B0 B1 R2 P 

D-Glu1 0,05 ± 9 0,39±0,06 0,506 <0,001 

D-Ser1 -6 ± 10 0,37±0,06 0,449 <0,001 

D-Phe1 -45 ± 9 0,50±0,06 0,633 <0,001 
1 Y = D-aminosav (mg/100g); X1 = hőmérséklet (˚C) 

 
Racemizáció  
( 100

LD
D

⋅
+

) B0 B1 R2 P 

Glu2 -0,12±0,155 0,007± 0,001 0,534 <0,001 

Ser2 -0,98±0,54 0,026± 0,003 0,583 <0,001 

Phe2 -3,3±0,7 0,036± 0,004 0,648 <0,001 
2 Y  = 100

LD
D

⋅
+

; X1 = hőmérséklet (˚C) 
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A nem hőkezelt szója D-aminosav-tartalmát összehasonlítva a 

hőkezelt mintákéval azt tapasztaltuk, hogy már a 100 ºC-os kezelés 

hatására jelentősen nőtt a D-glutaminsav és a D-szerin mennyisége a 

kontrollhoz képest (P<0,05), azonban nem volt különbség a D-

aszparaginsav-, a D-fenilalanin-, és a D-lizin-tartalomban. A 140 ºC-on 

kezelt darákban már jelentősen több D-fenilalanin volt, mint a 



kontrollban. A D-aszparaginsav- és a D-lizin-tartalomban egyik 

hőmérsékleti szinten sem tudtunk szignifikáns eltérést kimutatni a kezelt 

és a kezeletlen minták között.  
 

30. táblázat: A vizsgált L-aminosavak koncentrációja különböző 

hőmérsékleteken kezelt szójadarában1 (g/100g 

szárazanyag)  (n=12)  

 

Mért hőmérséklet (T) Vizsgált 
amino-
savak 

Kontroll 
101ºC 140 ºC 180 ºC 220 ºC 

L-Asp  3,70 b ± 0,17 3,77b ± 0,39 3,59ab ± 0,21 3,56ab ± 0,15 3,38a ± 0,28 

L-Glu  6,74 b ± 0,26 6,73b ± 0,52 6,41ab ± 0,42 6,43ab ± 0,35 6,05a ± 0,53 

L-Ser  1,83c ± 0,06 1,82c ± 0,15 1,69b ± 0,10 1,66b ± 0,06 1,52a ± 0,10 

L-Val 1,53bc ± 0,06 1,57c ± 0,08 1,50bc ± 0,09 1,45ab ± 0,07 1,38a ± 0,13 

L-Met 0,54a ± 0,01 0,55a ± 0,07 0,55a ± 0,05 0,56a ± 0,03 0,55a ± 0,04 

L-Phe 1,4 bc ± 0,04 1,46c ± 0,10 1,37bc ± 0,16 1,41bc ± 0,06 1,34ab ± 0,08 

L-Lys 2,39b ± 0,39 2,1b ± 0,30 1,96a ± 0,19 1,99a ± 0,22 1,87a ± 0,23 
abc Azok az egy sorban lévő átlagok, ahol egy vagy több index közös, nem különböznek.  
1 Azonos hőmérsékleten, de különböző fordulatszámmal extrudált minták mérési 

eredményeinek átlaga és szórása. 
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A hőkezelés a legtöbb vizsgált L-aminosav mennyiségét 

jelentősen (P<0,05) csökkentette (30. táblázat). A legerőteljesebb 

kezelést kapott minta 8,6%-kal kevesebb L-aszparaginsavat tartalmazott, 

mint a kontroll. A keletkezett D-enantiomer mennyisége (0,08 g/100g) a 

különbség (0,32 g/100g) mintegy 25%-át tette ki. A 220 ºC-on kezelt 

minta L-glutaminsav tartalma 10%-kal volt kevesebb, mint a kontrollé, s 

a veszteség 13%-a magyarázható a D-glutaminsav keletkezésével. Az L-



szerin-tartalom 17%-kal csökkent, melynek 24%-áért a racemizáció 

tehető felelőssé. A „leghőkezeltebb” mintákban szignifikánsan, átlagosan 

9%-kal kevesebb L-valin volt, mint a kontrollban. Az L-fenilalanin 

vesztesége 5%-os volt, és a hasznosítható enantiomer mennyisége 

gyakorlatilag olyan mértékben csökkent, amilyen mértékben a D-

fenilalanin-tartalom növekedett. A 220 ºC-on mért L-fenilalanin 

veszteséget gyakorlatilag teljesen a racemizáció okozta. Az L-lizin-

tartalomban volt a leghatározottabb a csökkenés mértéke, összességében 

mintegy 21%. Mivel a lizin racemizációja 2% alatt volt, a D-lizin 

kialakulásával az L-lizin koncentráció-csökkenésének (0,52 mg/100g) 

legfeljebb 8%-a magyarázható. Úgy tűnik, hogy a szója esetében sem a 

racemizáció az L-lizin veszteségének a fő oka. 
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A szója kezelése, egységnyi szárazanyagra vonatkoztatva, 

nagyobb mennyiségű D-aminosav-kialakulással járt, mint a kukorica 

extrudálása. Erre magyarázatul szolgálhat, hogy a szója mintegy 

négyszer több fehérjét tartalmaz, mint a kukorica. A D-aminosavak 

koncentrációjával szemben a 100
LD

D
⋅

+
 arány a fehérje abszolút 

mennyiségétől független mutató. Mivel a kukorica és a szójafehérje közel 

azonos arányban tartalmazta a racemizációra leginkább hajlamos 

aminosavakat: a szerint, glutaminsavat és aszparaginsavat, 

megvizsgálhatjuk, hogy milyen mértékű volt ezek együttes átalakulása. A 

180 ºC-on hőkezelt szójában a racemizáció már kissé meghaladta a 200 

ºC-on extrudált kukoricában mért értéket. Ez arra utal, hogy hasonló 

mértékű hőkezelés nagyobb arányú átalakulást okozott a szójafehérjében, 

mint a kukoricafehérjében.  



A szója hőkezelésénél – hasonlóképpen, mint a kukoricánál – a 

kezelés idejének az adott tartományon belüli változtatása nem okozott 

jelentős eltérést a D-aminosavak mennyiségében és a D-enantiomerek 

arányában sem. Ez érthető, mivel a tartózkodási idő a beállított 

fordulatszámok függvényében csak mintegy háromszorosára nőtt, így ez 

a hatás mindössze 10 ºC hőmérséklet-emelésnek felelt meg.  
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2. ábra: Az L-aminosavak veszteségének oka hőkezelt szójában (220 ºC) 
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A szója L-lizin, L-szerin, L-glutaminsav és L-aszparaginsav 

tartalmának csökkenésében a racemizáción kívül egyéb folyamatok is 

jelentős szerepet játszottak (2. ábra).  Az aszparaginsavnál a veszteség 

75%-a, a glutaminsavnál 87%-a, a szerinnél 76%-a, a lizinnél 95%-a nem 

hozható összefüggésbe az L→D-átalakulással. A hőkezelés hatására az 

aminosav-oldalláncok átalakulásával és keresztkötések kialakulásával 

járó reakciók mehetnek végbe: a szerin lizinnel lizinoalanint képezhet, az 

aszparagin és a glutamin oldallánca lizinnel imid-típusú keresztkötést, a 



savas aminosavak oldallánca szerinnel észterkötést, ciszteinnel tioészter-

kötést hozhat létre. A lizin-veszteséget még az is növelhette, hogy a lizin 

- a fenti reakciókon kívül - szabad ε-aminocsoportjával glikozidkötést 

alakíthat ki a redukáló szénhidrátokkal a Maillard-reakcióban. A fenti 

négy aminosavval szemben az L-fenilalanin mennyiségének csökkenése 

gyakorlatilag megegyezett a D-fenilalanin mennyiségének 

növekedésével. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az oldalláncban lévő 

aromás gyűrű csak gyenge, másodlagos kémiai kölcsönhatásra képes a 

többi R-csoporttal, és bomlása sem jelentős adott körülmények között.  

Az aminosav-oldalláncok között kialakult keresztkötéseket az 

emésztőenzimek is rendkívül nehezen tudják lebontani, és jelenlétük a 

fehérje emészthetőségének a csökkenéséhez vezethet, a D-aminosavak 

hasonló jellegű hatása mellett. 
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Az L-aminosavak mennyiségének nagyobb mértékű csökkenését 

tapasztaltuk a szója hőkezelésénél, mint a kukorica extrudálásánál. A 

szójában a legnagyobb veszteséget a lizinnél mértük (21%), ezt követte a 

szerin (17%), a glutaminsav (10%), az aszparaginsav (8,6%), és a 

fenilalanin (5,0%). A kukoricában csak a lizin és az aszparaginsav 

vesztesége volt szignifikáns. A különbségekért egyrészt a szója nagyobb 

fehérjetartalma tehető felelőssé, másrészt a szójafehérjén belül majdnem 

háromszor nagyobb volt a lizin aránya, mint a kukoricafehérjében. A 

lizin-veszteség fő oka nem a racemizáció, hanem egyéb reakciók voltak 

(pl. keresztkötések kialakulása, Maillard reakció).  Az aránylag több lizin 

több keresztkötést tud kialakítani a szerinnel és a savas aminosavakkal, 

ezáltal az aminosav-veszteség nő. A fenti elképzelést alátámasztja az a 

tapasztalat, hogy a kukoricával szemben, ahol a racemizáció a 



mennyiség-csökkenés legfőbb oka, a szójánál mért nagyobb mértékű L-

aszparaginsav-veszteség inkább az egyéb reakcióknak köszönhető, mint a 

racemizációnak.  

 

31. táblázat: Eltérő hőmérsékleten és ideig kezelt fullfat szója 

tripszininhibitor aktivitása (TIA) és tószterezettségi foka 

(n=3) 
 

T 
(ºC) 

N  
(s-1) TIA (mg/g) Tószterezettségi 

fok (∆pH) 
101 50 17,0 ± 1,0 1,47 ± 0,10 
101 90 16,6 ± 0,3 1,47 ± 0,06 
101 130 16,8 ± 0,3 1,49 ± 0,08 
101 170 16,6 ± 0,3 1,50 ± 0,09 
140 50 16,4 ± 0,7 1,49 ± 0,08 
140 90 16,7 ± 0,5 1,43 ± 0,05 
140 130 16,4 ± 0,3 1,47 ± 0,07 
140 170 16,1 ± 0,9 1,47 ± 0,09 
180 50 11,4 ± 0,6 0,10 ± 0,08 
180 90 13,4 ± 3,3 0,95 ± 0,08 
180 130 15,8 ± 0,8 1,31 ± 0,09 
180 170 15,5 ± 0,7 1,44 ± 0,06 
220 50 5,0 ± 0,4 0,03 ± 0,01 
220 90 9,2 ± 0,5 0,08 ± 0,05 
220 130 12,4 ± 1,0 0,53 ± 0,32 
220 170 14,0 ± 0,6 1,18 ± 0,16 
Kontroll 17,2 ± 0,5 1,53 ± 0,10 

 

 84

A szója száraz extrúziójakor alkalmazott hőmérséklet-idő 

kombinációk közül csak a legmagasabb hőmérsékleten a leghosszabb 

ideig tartó kezelések bizonyultak elégségesnek a tripszininhibitorok 

inaktiválása szempontjából (31. táblázat), viszont ilyen körülmények 



között már számottevő a racemizáció. Adott TIA érték elérhető magas 

hőmérsékletű - rövid idejű (HTST) és alacsony hőmérsékletű, hosszú 

idejű (LTLT) kezeléssel is. Az alacsony hőmérsékletű extrudálás 

időtartamának növelésével lehetőség nyílna arra, hogy a megfelelőnek 

talált HTST kezeléssel azonos hatékonyságú LTLT módszert fejlesszünk 

ki, feltehetően az L-aminosavak kisebb mértékű átalakulása mellett, 

ugyanis tósztolási tapasztalatok szerint a HTST kezelés nagyobb fehérje-

denaturációt okozott a szójababban, mint a neki megfelelő LTLT kezelés 

(Quin és mtsai., 1996).   

A működési paraméterek közül a kezelési hőmérséklet és 

időtartam hatása mellett a célszerű lenne a jövőben megvizsgálni azt is, 

hogy a nedvességtartalom és a szemcseméret változtatása milyen hatással 

van a tripszininhibitorok mennyiségére és a racemizációra.  

 

4.2. A szabad D-aminosavak mennyiségének és kialakulási 

folyamatának vizsgálata fermentációs technológia hatására 
 

4.2.1. Különböző technológiával készült sajtok szabad D-aminosav-

tartalmának vizsgálata 
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 A szabad D-aminosavak közül csak a D-aszparaginsav, a D-

glutaminsav és a D-alanin fordult elő kimutatható mennyiségben a 

vizsgált sajtokban, így a 32. táblázatban csak a fenti három D-aminosav 

mennyiségét közöltem. A D-aminosavak összegét tekintve a friss 

sajtként, érlelés nélkül forgalomba hozott mozzarellában található a 

legkisebb mennyiségű (6,7 mg/100g), és a goudában és a parmezánban a 

legtöbb (85,1 mg/100g) D-aminosav. Az egyes D-aminosavak közül, 



átlagosan, a D-aszparaginsav fordult elő a legkisebb (7,3 mg/100g), és a 

D-alanin a legnagyobb mennyiségben (29,9 mg/100g). Brückner és 

Hausch (1990b) eredményei is alátámasztják, hogy sajtokban a D-alanin 

adja a D-aminosav „pool” jelentős hányadát. Fenti szerzők a parmezán 

magasabb D-aminosav-tartalmát az ementálihoz képest részben azzal 

hozták összefüggésbe, hogy a parmezán érlelési ideje hosszabb. Jelen 

vizsgálatban is több D-aszparaginsavat és D-alanint tartalmazott a 

parmezán, mint az ementáli, és a szabad D-aminosavak összege is 

magasabb volt, de a D-glutaminsav-tartalom az ementálinál volt 

magasabb. 
 

32. táblázat: A vizsgált sajtok szabad D-aminosav-tartalma 

(mg/100g) 
 

Sajt megnevezése D-Asp D-Glu D-Ala Összesen 

Mozzarella 0,69 1,41 4,6 6,7 

Ardrahan 9,6 30,0 36,8 76,3 

Camambert 5,2 21,9 26,4 53,5 

Dán kék 11,8 21,9 18,9 52,6 

Gouda 8,1 35,9 41,1 85,1 

Ementáli 5,6 28,7 36,1 70,3 

Cheddar 9,8 6,6 8,5 25,0 

Parmezán 7,6 10,6 66,9 85,1 

Átlag 7,3 19,6 29,9 56,8 
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Ha az azonos érlelési csoportba tartózó termékeket hasonlítjuk 

össze, a négy anaerob érésű sajtnál a hosszabb érlelési idő (pl. parmezán, 

2-4 év) nem jelent feltétlenül magasabb D-aminosav-szintet (v. ö. gouda, 



4-6 hét). Egyik D-aminosav abszolút mennyisége sem mutatott 

növekedési tendenciát az érlelési idő növekedésével, és mindez igaz a 

teljes D-aminosav-tartalomra is. Az azonos érlelési típuson belül fennálló 

technológiai különbségek elég jelentősek ahhoz, hogy az érés időbeli 

lefolyása más és más legyen, és a sejtek lízisének mértéke 

technológiánként eltérő módon változzon az idő függvényében, az érlelés 

során. A különböző technológiával készült sajtok D-aminosav-

tartalmáról közölt adatok alátámasztják azt az előzetes feltételezést, hogy 

késztermékek vizsgálata alapján nem lehet egyértelmű következtetéseket 

levonni az egyes technológiai lépések hatásáról, ez csak gyártásközi 

mintavétellel valósítható meg, adott gyártási technológiákra lebontva. 
 

33. táblázat: A D-aminosavak testtömeg kilogrammra jutó mennyisége 

 60 kg testtömegű egyén 200 grammos fogyasztása esetén  

(mg D-aminosav/ testtömeg kg) 
 

Sajt megnevezése D-Asp D-Glu D-Ala Összesen 

Mozzarella 0,02 0,05 0,15 0,22 

Ardrahan 0,32 1,00 1,23 2,54 

Camembert 0,17 0,73 0,88 1,78 

Dán kék 0,39 0,73 0,63 1,75 

Gouda 0,27 1,20 1,37 2,84 

Ementáli 0,19 0,96 1,20 2,34 

Cheddar 0,33 0,22 0,28 0,83 

Parmezán 0,25 0,35 2,23 2,84 

Átlag 0,24 0,65 1,00 1,89 
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A 33. táblázat alapján megbecsülhető a szabad D-aminosav-

bevitel, mely viszonylag nagy mennyiségű - 200 g - sajt fogyasztása 

esetében sem több 180 mg-nál, és 60 kg testtömegre számítva egyik 

vizsgált sajt esetében sem haladja meg a 3 mg/testtömeg kg értéket. Bár a 

szabad D-aminosavak hozzáférhetőségét nem korlátozza a csökkent 

emészthetőség, mint a fehérjékben kötött D-aminosavakét, így nagyobb 

hányaduk juthat el a sejtekbe, a mért értékek alapján azonban nem 

valószínű, hogy a sajtokból származó szabad D-aminosavak káros hatást 

gyakorolnak a szervezetre. Schieber és mtsai. (1997) 50 mg/testtömeg kg 

D-aszparaginsav fogyasztásánál sem tapasztaltak toxikus tüneteket, és az 

általunk mért értékek ennél nagyságrenddel kisebbek (33. táblázat).  

 

4.2.2. A cheddar sajt D-aminosav-tartalmának alakulása a gyártás során 

 
Az eredmények értékelése során három változót elemeztünk: a 

szabad D-aminosavak abszolút mennyiségét (mg/100g) (I.); a D-

aminosav-összetételt [(D-aminosav/ΣD-aminosav)·100] (II.); és a D-

enantiomer arányát adott szabad aminosav-mennyiségen belül [(D/D+L) 

·100] (III.). A gyártási folyamat (A); a gyártási fázis (B); és a 

starterkultúra (C) voltak azok a tényezők, melyeknek a változókra 

gyakorolt hatását vizsgáltuk. 

 

I. A gyártási fázis, a starterkultúra (és a gyártási folyamat) hatása a 

szabad D-aminosav-tartalomra 
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A gyártási fázisoknak (és a gyártási folyamatnak) a D-

aminosavak abszolút mennyiségére gyakorolt hatását a két különböző 



egytörzstenyészet használatakor külön-külön is megvizsgáltuk. A 

Lactococcus lactis subsp. cremoris 303 egytörzstenyészetével gyártott 

sajtokban a három egymást követő gyártási folyamat nem eredményezett 

szignifikáns eltérést (P>0,05) a D-aszparaginsav-, a D-glutaminsav-, és a 

D-alanin-tartalomban, tehát a három ismétlés homogénnek tekinthető a 

D-aminosavak szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a három sajtgyártás 

során ténylegesen nem volt különbség olyan technológiai paraméterben, 

mely a mért változókra jelentős hatással lett volna. A különböző gyártási 

fázisban vett minták közül legalább kettőben szignifikáns különbség volt 

az átlagos (n=3) D-aszparaginsav- (P<0,05), D-glutaminsav- (P<0,01) és 

D-alanin-tartalomban (P<0,05). A D-aszparaginsav- és a D-glutaminsav-

tartalom jelentősen több volt a préselés után, mint a préselés előtt (34/A 

táblázat), viszont ezt követően, az érlelés során gyakorlatilag nem 

változott. A D-alanin mennyisége fokozatosan emelkedett, egészen az 

utolsó mintavételi pontig, az érlelés kilencedik hetéig. A préselés előtti 

alvadék D-alanin-tartalma szignifikánsan kisebb volt, mint az egy 

hónapig érlelt sajté. A préselés utáni sajt D-alanin-tartalma 

szignifikánsan kisebb volt, mint a kilenc hétig érlelt sajté. 
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A Lactococcus lactis subsp. cremoris AM2 egytörzstenyészetével 

gyártott sajtok esetében a gyártási folyamatok között jelentős eltérés volt 

a vizsgált három D-aminosav szintjében (P<0,01). A harmadik gyártás 

során mindhárom D-aminosav mennyisége szignifikánsan magasabb volt, 

mint az első és a második gyártásnál. A gyártási fázisok között nem volt 

kimutatható különbség (P>0,05). Ennek az oka az volt, hogy a „303” jelű 

törzs elemzéséhez képest megnövekedett a becsült hibavariancia (MSE) a 

harmadik gyártási folyamat kiugró értékei miatt.  



34. táblázat: A cheddar sajtok szabad D-aszparaginsav, D-glutaminsav 

és D-alanin tartalmának alakulása a sajtgyártás során, két 

különböző egytörzstenyészet használatakor (mg/100g 

szárazanyag) (n=3) 

A. Lactococcus lactis subsp. cremoris 303 

Sajtgyártás kezdetétől eltelt idő (nap)  

0 1 7 28 63 

Gyártási fázis  

 
 
Vizsgált 
aminosav 
 Préselés 

előtt 
Préselés  

után Érlelés Érlelés Érlelés 

D-Asp 0,98a±0,33 1,9b±0,4 2,2b±0,6 2,2b±0,5 2,4b±0,4 

D-Glu 4,1a±0,5 6,0b±0,4 6,6b±1,1 6,4b±0,8 6,4b±0,5 

D-Ala 1,8a±0,8 2,4ab±0,5 3,1abc±0,9 3,8bc±0,8 4,5c±0,6 
 

B. Lactococcus lactis subsp. cremoris AM2 

Sajtgyártás kezdetétől eltelt idő (nap) 

0 1 7 28 63 

Gyártási fázis 

 
 
Vizsgált 
aminosav 
 Préselés 

előtt 
Préselés 

után Érlelés Érlelés Érlelés 

D-Asp 0,59a±0,31 1,1b±0,7 1,4b±0,7 1,5b±0,9 1,5b±0,8 

D-Glu 2,7±1,4 3,6±2,4 4,3±2,3 4,2±3,1 4,1±2,3 

D-Ala 1,0a±0,7 1,2a±0,6 1,7b±0,7 2,0b±1,0 2,3c±0,9 
 

abc Azok az egy sorban lévő átlagok, ahol egy vagy több index közös, nem különböznek.  

Az index hiánya esetében a varianciaanalízis nem mutatott szignifikáns különbséget a 

csoportok között, így a középérték-összehasonlító tesztet nem végeztük el.  
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A hibavariancia csökkentése érdekében a három gyártási 

folyamatot blokkoknak tekintettük, a tanulmányozni kívánt faktor a 



gyártási fázis volt. E modell alkalmazásával azt az eredményt kaptuk, 

hogy a D-aszparaginsav (P<0,05) és a D-alanin (P<0,01) mennyisége 

jelentősen különbözött legalább két gyártási fázis között, míg a D-

glutaminsav-tartalom nem különbözött jelentősen a gyártási fázisok 

között (0,05<P<0,1). 

A D-aszparaginsav-tartalom a préselés előtti és utáni fázisban 

különbözött csupán, és az érleléskor nem változott, ugyanúgy, mint a 

„303” jelű törzs alkalmazásánál (34/B táblázat). A D-alanin-tartalom 

emelkedési tendenciája hasonló volt, mint a „303” jelű törzs esetében: 

több D-alanin volt az egy hétig érlelt sajtokban, mint az érlelés előtt (a 

préselés után); és magasabb volt a D-alanin szintje kilenc hetes érlelés 

után, mint egy hónapos érlelés után. 

A két különböző egytörzstenyészet használatával végzett 

sajtgyártási folyamatokat együttesen vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a 

különböző gyártási fázisokban vett minták legalább két esetben 

különböztek a D-aszparaginsav és a D-alanin tartalomban, azonban nem 

volt szignifikáns különbség a D-glutaminsav (P=0,273) és a teljes D-

aminosav-tartalomban (P=0,063) (35. táblázat). A két különböző 

starterkultúrával készített sajt között jelentős különbség volt a D-

aszparaginsav, a D-glutaminsav, és a D-alanin tartalomban, és a vizsgált 

D-aminosavak összegében is.  
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A különböző gyártási fázisokban mért D-aszparaginsav tartalom 

elemzése a két különböző starterkultúrával készített sajtok együttes 

vizsgálatakor hasonló eredményt adott, mint amelyet mindkét törzsnél 

külön-külön is tapasztaltunk: a D-aszparaginsav mennyisége nagyobb 

volt a préselést követő érés első hete után, mint a préselés előtt (P<0,05); 



ezt követően viszont, az érlelés során (7.-63. nap) gyakorlatilag nem 

változott. A D-glutaminsav mennyisége a gyártás során gyakorlatilag 

nem változott. Bár a „303” törzsnél a préselésnél emelkedést 

tapasztaltunk, nem kaptunk szignifikánsan nagyobb értékeket az „AM2” 

törzsnél, és az együttes elemzéskor is az utóbbi tendencia érvényesült. A 

D-alanin-tartalom fokozatos növekedése azonos jellegű volt mindkét 

törzsnél, és így az együttes elemzésben is: a préselés előtt kisebb volt a 

D-alanin-tartalom, mint a 28 napos érlelés után; és 63 napos érlelés után 

több volt, mint a préselés után, azaz az érlelés megkezdése előtt (P<0,05). 
 

35. táblázat: A gyártási fázis és a starterkultúra hatása a  

D-aszparaginsav-, a D-glutaminsav- és a D-alanin-

tartalomra a cheddar sajt gyártása során 
 

D-aminosavak mennyisége (mg/100g)  Tényezők  

D-Asp D-Glu D-Ala D-Asp+D-Glu+D-Ala 

Gyártási fázis (B)  * NS ** NS 

Starterkultúra (C)  ** ** *** ** 

B X C NS NS NS NS 

*P< 0,05 **P< 0,01 ***P< 0,001 
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Amennyiben a starterkultúra eredetű baktériumok csíraszám-

változását vizsgáljuk az idő függvényében, megállapítható, hogy a 

préselés alatt élénk mikrobatevékenység folyik, és elméletileg a 

populáció növekedése ilyenkor még a logaritmikus szakaszban van, az 

elpusztult baktériumsejtek száma csekély (Scott, 1998), így elvileg a 

sphaeroplast állapotban lévő baktériumok száma sem jelentős. 



Kísérletünk során azonban a sajt szárazanyagának D-aszparaginsav-

tartalma mindkét törzskultúra, D-glutaminsav-koncentrációja pedig a 

„303” jelű törzskultúra használatakor jelentősen nőtt a préselésnél. A 

préselés során alkalmazott nyomás négy nagyságrenddel kisebb volt, 

mint amely a nyerstej csíraszám-csökkentéséhez szükséges (Koncz és 

mtsai., 2003), így a nyomás önmagában nem tehető felelőssé a D-

enantiomerek felszabadulásáért. Nem zárható ki azonban, hogy a 

préseléskor kialakuló erőhatások más tényezőkkel együtt elősegíthették 

egyes sejtek pusztulását. Ilyen momentum lehet például az 

ozmózisnyomás növekedése. Ha a nedvességtartalom-csökkenés 

nagyobb mértékű, mint a sóveszteség; a szabad víz mennyisége csökken, 

így az ozmózisnyomás nő a nyomás alatt tartott sajttésztában. 

Nyerstej tárolásakor, illetve gyümölcslevek baktériumos 

erjedésekor is jelentős D-alanintartalom-növekedést tapasztaltak a 

mikrobaszaporodás stacioner szakaszában (Gandolfi és mtsai., 1992, 

1994). A cheddar sajt érlelésének általunk vizsgált szakaszában a D-

alanin mennyiségének növekedésében közrejátszhat az, hogy az érési idő 

előrehaladtával egyre több az elpusztult baktériumsejt a sajtban, melyek 

egy része lízist szenved, így a sejtfalban és a citoplazmában lévő D-

aminosavak egy része felszabadulhat, illetve kijuthat a sejtből.  
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Annak ellenére, hogy a D-aszparaginsav és a D-glutaminsav is 

megtalálható a sejtfalban (Schleifer és Kandler, 1972; Tipper és Wright, 

1979), koncentrációjuk nem változott szignifikánsan az érlelés 9. hetéig a 

cheddar sajt gyártása során. Gandolfi és mtsai. (1992) nyerstej 4 ºC-on 

történő tárolása során egy hét alatt nem tapasztaltak növekedést sem a 

szabad D-aszparaginsav-, sem a szabad D-glutaminsav-tartalomban. 



Valószínűleg az általunk vizsgált érlelési időszakban (0-9. hét) még nem 

voltak jelentősek azok a lízissel összefüggő folyamatok, melyek a D-

glutaminsav (és esetleg a D-aszparaginsav) felszabadulásával járhatnak a 

bakteriális sejtfalból és a citoplazmából. 

 

II. A gyártási fázis, a starterkultúra (és a gyártási folyamat) hatása a 

szabad D-aminosav- összetételre 

Szabad D-aminosav-összetétel alatt jelen esetben azt értjük, hogy 

a szabad D-aszparaginsav, D-glutaminsav, és D-alanin mennyisége a 

vizsgált szabad D-aminosavak összegének hány százalékát teszi ki. 
 

36. táblázat: A gyártási fázis és a starterkultúra hatása a D-aminosav-

összetételre1 a cheddar sajt gyártása során  

D-aminosav-összetétel  
(D-aminosav/Σ D-aminosav) (%)  Tényezők  

D-Asp D-Glu D-Ala 

Gyártási fázis (B)  *** *** ** 

Starterkultúra (C)  NS NS NS 

B x C NS NS NS 
*P< 0,05 **P< 0,01 ***P< 0,001 
1D-aminosav-összetétel: a D-aszparaginsav, a D-glutaminsav, és a D-alanin mennyisége 

a vizsgált D-aminosavak összegének hány százalékát teszi ki. 
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A hat gyártási folyamat között nem volt jelentős eltérés a szabad 

D-aminosavak összetételében (P>0,05). A gyártási fázisok D-aminosav-

összetétele szignifikánsan különbözött egymástól (36. táblázat), tehát a 

gyártás folyamata során megváltozott a termék D-aminosav „mintázata”. 



A starterkultúra-választás nem gyakorolt jelentős hatást a D-

aszparaginsav, a D-glutaminsav, és a D-alanin D-aminosav-tartalmon 

belüli arányára (P>0,05), tehát a két starterkultúra használatától függően 

nem különbözött jelentősen a D-aminosav-összetétel.  

A D-aszparaginsav aránya a teljes D-aminosav-tartalmon belül 

nagyobb hányadot tett ki a préselés után, mint a préselés előtt, és ezt 

követően már nem változott (37. táblázat). A D-glutaminsav aránya a 

préselés során, valamint a préselés és az érlelés első hete között nem 

változott, de az érlelés 7. napján magasabb volt, mint az érlelés 63. 

napján. A D-alanin aránya magasabb volt az érlelés 63. napján, mint az 

érlelés 7. napján. Az érlelés során a D-aminosav-összetétel tehát úgy 

alakult, hogy változatlan D-aszparaginsav-arány mellett a D-alanin arány 

nőtt, a D-glutaminsav-arány pedig csökkent a D-aminosav-tartalmon 

belül. 

 

37. táblázat: A D-aminosav-összetétel1 alakulása a cheddar sajt 

gyártásakor (n=6) 

Sajtgyártás kezdetétől eltelt idő (nap)  

0 1 7 28 63 D-aminosav-
összetétel (%)  

Gyártási fázis  

 Préselés 
előtt 

Préselés 
után Érlelés Érlelés Érlelés 

D-Asp/ΣD-minosav 14a±1 18b±1 18b±1 19b±1 18b±1 

D-Glu/ΣD-aminosav 62c±5 59c±3 57bc±3 53ab±3 50a±3 

D-Ala/ΣD-aminosav 24ab±5 23a±3 25ab±3 29bc±3 32c±3 
abc Azok az egy sorban lévő átlagok, ahol egy vagy több index közös, nem különböznek.  
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1D-aminosav-összetétel: a D-aszparaginsav, a D-glutaminsav, és a D-alanin mennyisége 

a vizsgált D-aminosavak összegének hány százalékát teszi ki. 



 

III. A gyártási fázis, a starterkultúra (és a gyártási folyamat) hatása a 

szabadaminosav-tartalmon belül a D-enantiomer arányának alakulására  

Adott szabad aminosav esetében a D-enantiomer arányát a 

(D/D+L)·100 százalékos aránnyal fejeztük ki. 

A gyártási folyamatok között nem volt jelentős különbség a D-

enantiomerek arányában a szabad aszparaginsav-, glutaminsav-, és 

alanin-tartalmon belül (P>0,05). A gyártási fázisok hatása szignifikáns 

volt a glutaminsav és az alanin esetében (38. táblázat). A starterkultúrák 

között is jelentős különbséget találtunk a D-enantiomerek arányában a 

szabadglutaminsav- és a szabadalanin-tartalmon belül. 
 

38. táblázat: A gyártási fázis és a starterkultúra hatása a D-enantiomer 

arányára adott szabadaminosav-tartalmon belül 

D-enantiomer aránya adott szabad 
aminosavban  

(D-aminosav/D+L-aminosav) (%)  Tényezők 

Asp Glu Ala 

Gyártási fázis (B)  - a *** ** 

Starterkultúra (C) - a *** *** 

B x C - a ** NS 
*P< 0,05 **P< 0,01 ***P < 0,001 
aAz aszparaginsav (D/D+L)·100 aránya a csoportvarianciák inhomogenitása miatt 

(P<0,001) varianciaanalízissel nem értékelhető. Az adatok transzformálása sem volt 

eredményes.  
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A glutaminsavban a D-enantiomer aránya jelentősen magasabb 

volt az érlelés hetedik napján, mint a préselés előtt és után. Az érlelés 28. 



napján magasabb volt a D-glutaminsav aránya, mint az érlelés hetedik 

napján (39. táblázat). A D-glutaminsav abszolút mennyisége nem 

növekedett jelentősen (34. táblázat), viszont a (D/D+L)·100 arány 

szignifikánsan nőtt az érlelés során, mivel az L-glutaminsav abszolút 

mennyisége csökkent. 

Az alaninnál csak a préselés előtti és utáni minták D-enantiomer-

arányában volt különbség, később a D-alanin aránya a szabadalanin-

tartalmon belül változatlan maradt (39. táblázat). Ez csak úgy volt 

lehetséges, hogy az érés során a szabad D-alanin abszolút mennyiségének 

növekedésével azonos arányban nőtt a szabad L-alanin-tartalom.  
 

39. táblázat: A D-enantiomerek arányának változása a szabadaminosav-

tartalmon belül a cheddar sajt gyártása során (n=6) 

Sajtgyártás kezdetétől eltelt idő (nap)  

0 1 7 28 63 

 D-enantiomer 
arány 

(D/D+L)·100 
 (%)  Gyártási fázis 

 Préselés 
előtt 

Préselés 
után Érlelés Érlelés Érlelés 

Asp 28*±8 36*±7 39*±7 38*±6 36*±7 

Glu 25a±14 26a±7 52b±15 82c±4 81c±2 

Ala 54b±15 47a±13 48a±13 45a±13 44a±13 
abc Azok az egy sorban lévő átlagok, ahol egy vagy több index közös, nem különböznek. 

*Az aszparaginsav aránya a csoportvarianciák inhomogenitása miatt (P<0,001) 

varianciaanalízissel nem értékelhető. Így az átlagokat sem lehet összehasonlítani.  
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Ismeretes, hogy a sajtgyártás során az érés mélységének a 

növekedésével a szabad aminosavak mennyisége növekedhet, mivel a 

proteinázok és peptidázok hatására a kazeinből képződött peptidek 



kisebb peptidekre és szabad aminosavakra bomlanak le (Wilkinson és 

mtsai., 1995; Lynch és mtsai., 1999). Az érlelés alatt a D-alanin 

mennyiségének növekedése gyakorlatilag követte az L-alanin 

koncentrációjának növekedését. Elképzelhető, hogy a szabad D-alanin-

tartalom egy része a sajttésztában található szabad L-alaninból jött létre 

az alanin racemáz hatására, amennyiben ez az enzim a baktériumsejten 

kívül is képes jelentékenyen működni. Amennyiben képes, az L→D 

átalakulási folyamat felerősödhet az érés során. Egyrészt a lízis 

intenzívebbé válásával egyre több alanin racemáz szabadul fel a 

sejtekből, másrészt az érés mélységének és a szabad aminosavak 

mennyiségének növekedésével a sejtből kiszabadult bakteriális eredetű 

racemáz egyre több szubsztrátra lelhet.  

A starterkultúra választás szignifikáns hatást gyakorolt a D-

enantiomer-arányra a glutaminsavnál és az alaninnál (38. táblázat). A 

„303” törzzsel gyártott sajtok szabadglutaminsav- és alanin-tartalmán 

belül a D-enantiomer nagyobb hányadot tett ki, mint az „AM2” törzsnél. 

Ezen D-aminosavak abszolút mennyisége is több volt a „303” törzsnél, 

mint az „AM2” törzsnél (34. táblázat). A szabad L-aminosavak 

mennyisége nem volt a D-aminosav-tartalommal arányosan magasabb a 

„303”törzsben. 
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A Lactococcus lactis subsp. cremoris 303 egysejtkultúrával 

gyártott sajtok mindegyik D-aminosavból jelentősen többet tartalmaztak, 

és a D-enantiomer aránya is nagyobb hányadot tett ki a teljes (L+D) 

szabadglutaminsav- és az alanin-tartalmon belül, mint a Lactococcus 

lactis subsp. cremoris AM2 tenyészettel készített termékek. Valószínűleg 

ennek az volt az oka, hogy az előbbi kultúra használatánál a D-aminosav-
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termelődés intenzívebb volt. Nem zárható ki, hogy a „303” jelű törzs 

adott gyártási körülmények között hajlamosabb a lízisre, mint az „AM2” 

jelű törzs, és így sejtjeiből több D-aminosav szabadul fel, illetve alakul ki 

enzimes úton. A baktériumtörzsek között a lízisre való hajlandóságban 

jelentős különbség lehet. Csak az intracelluláris enzimek aktivitásának a 

mérésével (Wilkinson és mtsai., 1995) lehetne megbizonyosodni arról, 

hogy a cheddar sajt gyártása során tényleg különbözik-e ez a két törzs a 

lízis szempontjából. A szabad D-aminosav-összetételben azonban nem 

volt különbség annak függvényében, melyik törzset alkalmaztuk a 

sajtgyártás során. 



5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 

5.1. A fehérjében kötött aminosavak racemizációjának vizsgálata 

hőkezeléssel járó gyártási műveletek hatására 

 

A vizsgált kukoricaszárítási folyamatok hatására, üzemi 

körülmények között, még a legmagasabb hőmérsékleten szárított 

mintákban sem alakult ki számottevő mennyiségű D-aminosav. 

Az általunk használt Brabender gyártmányú kísérleti extruderen a 

140 ºC alatti hőmérsékleten, 28 - 75 másodpercig tartó extrúzió nem járt 

szignifikáns racemizációval. Az aszparaginsav, a szerin, a glutaminsav és 

a leucin racemizációja 1% alatt volt és a megfelelő D-enantiomerek 

mennyisége sem különbözött a kontrolltól. A 200 ºC-os kezelés hatására 

a fenti négy aminosav racemizációja jelentősen meghaladta a kontrollban 

mért értéket, de a szerin, a glutaminsav és a leucin átalakulása messze 

elmaradt az aszparaginsavétól. Kétszáz ºC-os kezelés hatására az L-

aminosavak közül a lizin és az aszparaginsav mennyisége jelentősen 

csökkent. Míg az L-aszparaginsav-veszteség háromnegyede a 

racemizációnak tulajdonítható, a lizinnél az L→D átalakulás nem volt 

jelentős, így a lizintartalom-csökkenés inkább a redukáló szénhidrátokkal 

és más aminosav-oldalláncokkal is könnyen reagáló ε-aminocsoport 

átalakulása miatt következett be.  
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A fullfat szója túlnyomásos gőzben történő főzésekor, üzemi 

körülmények között, nem növekedett jelentősen egyik vizsgált D-

aminosav mennyisége sem, miközben a kezelés elérte a célját: a 



fehérjeanyagcserét rontó tripszininhibitorok aktivitása megfelelő 

mértékben csökkent. 

Az extruderrel végzett száraz termikus kezelésnél a fullfat 

szójadarában a racemizáció már alacsony hőmérsékleteken (≤140 °C) is 

számottevő volt. A magas hőmérsékletű kezelés több L-aminosav 

koncentrációjának jelentős csökkenésével járt, azonban a racemizáció 

aminosavanként eltérő mértékben tehető felelőssé a veszteségért. Míg a 

fenilalanin átalakulása majdnem teljes mértékben az L→D átalakulással 

magyarázható, a lizinveszteség túlnyomó hányada egyéb folyamatoknak 

tulajdonítható. Hasonló mértékű hőkezelés több D-aminosav 

kialakulásával és nagyobb racemizációval járt a fullfat szójánál, mint a 

kukoricánál.  

 
5.2. A szabad D-aminosavak mennyiségének és kialakulási 

folyamatának vizsgálata fermentációs technológia hatására 
 

A különböző technológiával készült sajtok D-aminosav-vizsgálati 

eredményei felhasználhatók arra, hogy a sajtfogyasztással járó szabad D-

aminosav-bevitelt becsülni tudjuk. A vizsgált késztermékek érlelési 

típusának és az érlelés időtartalmának hozzávetőleges ismerete nem ad 

elegendő információt ahhoz, hogy az érlelési idő és a D-aminosav-

tartalom között összefüggést találjunk.  Ezért az egyes műveletek (pl. 

érlelés) vizsgálatát termékenként külön-külön, gyártásközi mintavételek 

sorozatával célszerű megvalósítani.  
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A cheddar sajt érlelésekor a nagyobb mennyiségben jelenlévő 

szabad D-aminosavak közül csak a D-alanin mennyisége növekedett 



egyenletesen az érési idő függvényében, a D-aszparaginsav és D-

glutaminsav mennyisége nem változott az érés során. A D-alanin-

koncentráció emelkedése feltételezhetően az elpusztult és lízist 

szenvedett baktériumsejtek számának növekedésével függ össze. Az érés 

mélységének növekedésével egyre több L-alanin szabadult fel, és a két 

alanin-enantiomer mennyisége egymással párhuzamosan növekedett. Ez 

a megfigyelés utalhat arra, hogy a szabad D-alanin nemcsak bakteriális 

peptidoglikán vagy citoplazma eredetű lehet, hanem a proteolitikus 

enzimek által a tejfehérjékből felszabadított L-alaninból is kialakulhat, 

amennyiben a baktériumsejtek citoplazmájából a sajttésztába jutó alanin 

racemáz enzim a sejten kívül is funkcióképes. 

A préselés során a szárazanyag D-aszparaginsav- és D-

glutaminsav-tartalma nőtt. A sajtok préselésénél alkalmazott nyomás 

több nagyságrenddel elmarad attól az értéktől, amely a baktériumok 

elpusztításához szükséges, így a nyomásnövekedés önmagában nem, csak 

egyéb tényezőkkel együtt (pl. sókoncentráció-növekedés) tehető felelősé 

ezért a jelenségért.  

A gyártás folyamán a D-aminosav-összetétel folyamatosan 

változott, azonban a D-aminosav mintázat alakulását nem befolyásolta, 

hogy mely starterkultúrával végeztük el a beoltást. A vizsgált D-

aminosavak abszolút mennyiségét azonban nagyban befolyásolta, hogy a 

beoltásnál melyik törzset alkalmaztuk, ami azt jelezte, hogy adott 

gyártási körülmények között a vizsgált törzsek lízisre való hajlandósága 

eltérhet egymástól. 
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

A kukorica extrudálásakor alacsony hőmérsékleten (110-140 °C) a 

vizsgált L-aminosavak mennyisége gyakorlatilag változatlan maradt, és a 

D-enantiomerek koncentrációja sem növekedett. Magasabb 

hőmérsékleten (170-200 °C) az aminosav racemizáció már számottevő 

volt.  

 

A fullfat szója tószterezésének hatására, üzemi körülmények között nem 

változott meg a vizsgált aminosav enantiomerek mennyisége. 

 

Az extruderrel végzett száraz termikus kezelés hatására a szójánál már 

alacsonyabb hőmérsékleten (<140°C) is jelentős aminosav-racemizációt 

tapasztaltunk. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A nyers élelmi anyagok csak kis mértékben tartalmaznak D-

aminosavakat. Az élelmiszerek és a takarmányok gyártásakor a 

hőkezeléssel, lúgos kezeléssel, vagy fermentációval járó műveletek 

egyaránt racemizációhoz vezethetnek. Magas hőmérsékleten gyorsabban 

megy végbe a szabad és a fehérjékben kötött aminosavak racemizációja. 

Az erjedéses technológiáknál szabad D-aminosavak kerülnek a termékbe 

a baktériumok közreműködése révén.  

A disszertáció alapját adó vizsgálatokban egyrészt egyes 

hőkezeléssel járó gyártási műveletek (extrudálás, tósztolás, szárítás) D-

aminosav-tartalomra gyakorolt hatását elemeztük, másrészt a legtöbb 

szabad D-aminosavat termelő fermentációs technológia, a sajtgyártás 

során tanulmányoztuk a szabad D-aminosavak kialakulási folyamatát.   

A vizsgált kukoricaszárítási folyamatok hatására, üzemi 

körülmények között, még a legmagasabb hőmérsékleten szárított 

mintákban sem alakult ki számottevő mennyiségű D-aminosav.  
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A kukorica extrudálásakor az alacsony hőmérsékletű (≤140 ºC) 

extrúzió nem járt szignifikáns racemizációval. Az aszparaginsav, a 

szerin, a glutaminsav és a leucin racemizációja 1% alatt volt és a 

megfelelő D-enantiomerek mennyisége sem különbözött a kontrolltól. A 

200 ºC-os kezelés hatására a fenti négy aminosav racemizációja 

jelentősen meghaladta a kontrollban mért értéket, de a szerin, a 

glutaminsav és a leucin átalakulása messze elmaradt az 

aszparaginsavétól. Ezen a hőmérsékleten az L-aminosavak közül a lizin 

és az aszparaginsav mennyisége jelentősen csökkent. Míg az L-



aszparaginsav-veszteség háromnegyede a racemizációnak tulajdonítható, 

a lizinnél az L→D átalakulás nem volt jelentős, így a lizintartalom-

csökkenés inkább a redukáló szénhidrátokkal és más aminosav-

oldalláncokkal is könnyen reagáló ε-aminocsoport átalakulása miatt 

következett be.  

A fullfat szója túlnyomásos gőzben történő főzésekor, üzemi 

körülmények között, nem növekedett jelentősen egyik vizsgált D-

aminosav mennyisége sem, miközben a kezelés elérte a célját: a 

fehérjeanyagcserét rontó tripszininhibitorok aktivitása megfelelő 

mértékben csökkent. 

Az extruderrel végzett száraz termikus kezelésnél a fullfat 

szójadarában a racemizáció már alacsony hőmérsékleteken (140 °C) is 

számottevő volt. A magas hőmérsékletű kezelés (220 ºC) több L-

aminosav koncentrációjának jelentős csökkenésével járt, azonban a 

racemizáció aminosavanként eltérő mértékben tehető felelőssé a 

veszteségért. Míg a fenilalanin átalakulása majdnem teljes mértékben az 

L→D átalakulással magyarázható, a lizin-veszteség túlnyomó hányada 

egyéb folyamatoknak tulajdonítható. Hasonló mértékű hőkezelés több D-

aminosav kialakulásával és nagyobb racemizációval járt a fullfat 

szójánál, mint a kukoricánál.  
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A különböző technológiával készült sajtok D-aminosav- 

vizsgálati eredményei felhasználhatók arra, hogy a sajtfogyasztással járó 

szabad D-aminosav-bevitelt becsülni tudjuk. A vizsgált késztermékek 

érlelési típusának (aerob vagy anaerob) és az érlelés időtartalmának 

hozzávetőleges ismerete nem ad elegendő információt ahhoz, hogy az 

érlelési idő és a D-aminosav-tartalom között összefüggést találjunk.  



Ezért az egyes műveletek (pl. érlelés) vizsgálatát termékenként külön-

külön, gyártásközi mintavételek sorozatával célszerű megvalósítani.  

A cheddar sajt érlelésekor a nagyobb mennyiségben jelenlévő 

szabad D-aminosavak közül csak a D-alanin mennyisége növekedett 

egyenletesen az érési idő függvényében, a D-aszparaginsav és D-

glutaminsav mennyisége nem változott az érés során. A D-alanin-

koncentráció emelkedése feltételezhetően az elpusztult és lízist 

szenvedett baktériumsejtek számának növekedésével függ össze. Az érés 

mélységének növekedésével egyre több L-alanin szabadult fel, és a két 

alanin enantiomer mennyisége egymással párhuzamosan növekedett. Ez 

a megfigyelés utalhat arra, hogy a szabad D-alanin nemcsak bakteriális 

peptidoglikán vagy citoplazma eredetű lehet, hanem a proteolitikus 

enzimek által a tejfehérjékből felszabadított L-alaninból is kialakulhat, 

amennyiben a baktériumsejtek citoplazmájából a sajttésztába jutó alanin 

racemáz enzim a sejten kívül is funkcióképes. 
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A gyártás folyamán a D-aminosav-összetétel folyamatosan 

változott, azonban a D-aminosav mintázat alakulását nem befolyásolta, 

hogy mely starterkultúrával végeztük el a beoltást. Ez arra utal, hogy az 

egyes alkotók arányváltozása az adott törzsektől független, általános 

folyamatok következménye lehetett. A vizsgált D-aminosavak abszolút 

mennyiségét azonban nagyban befolyásolta, hogy a beoltásnál melyik 

törzset alkalmaztuk, ami azt jelezte, hogy adott gyártási körülmények 

között a vizsgált törzsek eltérő mértékben voltak hajlamosak a lízisre. 



SUMMARY 
 

The D-amino acid content of raw materials is usually low. 

Racemization of amino acids may occur during the processing of food 

and feed if the conditions during operation involve application of heating, 

alkaline conditions, or fermentation. Higher temperature results in faster 

racemization of both protein-bonded and free amino acids. During 

fermentation bacteria release free D-amino acids. Cheeses were claimed 

to be the richest sources of the free D-enantiomers among fermented 

products.  

In the examinations which are the base of this dissertation on the 

one hand the effect of certain manufacturing processes including heat 

processing (extrusion, toasting, drying) on the D-amino acid content and 

racemization was studied. On the other hand the quantity of D-amino 

acids in different sort of cheeses were determined and their formation 

during cheese manufacture were observed.  

The studied industrial drying processes did not increase 

significantly the amount of the D-amino acids in corn, not even when the 

highest air temperature was applied. 
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The racemization of the amino acids under the scope of the 

investigation remained less than 1% and the amount of their D-

enantiomers did not differ from the control when extrusion was carried 

out at lower temperatures (≤140 °C). In samples treated at 200 °C the 

degree of racemization of aspartic acid, serine, glutamic acid and leucine 

was significantly higher than that of control, but among the 

abovementioned amino acids the racemization of aspartic acid was 



significantly of the highest degree. High temperature extrusion of corn 

(200 °C) resulted in concentration decrease of L-lysine and L-aspartic 

acid. In the case of L-aspartic acid about three-quarters of the loss can be 

assigned to the D-amino acid formation. On the contrary racemization 

probably is not the primary cause of the loss of L-lysine, because the 

L→D transformation was not significant in this case. The decomposition 

of lysine may be associated with other reactions e.g. crosslink formation, 

side-chain alteration and Maillard reaction. 

Pressurized steam cooking of fullfat soya did not result in 

significant formation of D-amino acids or loss of the L-amino acids while 

the aim of the treatment was attained, i.e. the level of trypsin inhibitors 

was reduced to the required level.  

In the case of the extruder processing of dry fullfat soya, notable 

racemization was detected even at lower temperatures (≤140 ºC). The 

concentration of several L-amino acids decreased, and their loss can be 

assigned to the L→D conversion in a different degree. While 

transformation of L-phenylalanine nearly completely can be attributed to 

the racemization, the main cause of the loss of L-lysine is not L→D 

conversion. Treatments in the same order of magnitude resulted in the 

formation of more D-amino acids and greater degree of racemization of 

amino acids in fullfat soya than that of maize. 
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The D-amino acid concentration data of cheeses manufactured 

with different technologies can be used to estimate the D-amino acid 

intake in the case of their consumption. Solely the knowledge of the type 

of ripening and the length of its period is inadequate information in order 

to predict the free D-amino acid levels in cheeses. The influence of a 



certain operation on the D-amino acid content should be evaluated during 

the manufacturing process of a given product. 

When steps of the Cheddar cheese manufacture were studied, 

among the free D-amino acids that appear in larger quantities the amount 

of D-alanine continuously increased during ripening. The rise of the free 

D-alanine content is supposed to be associated with the increasing 

number of dead bacterial cells that are exposed to lysis during ripening. 

The increase of the concentration of D-alanine followed the liberation of 

L-alanine originated from milk proteins. Due to this tendency the 

question of the origin of free D-alanine may arise. Some part of it could 

be originated from bacteria, but besides this it may be formed from free 

L-alanine if the bacterial alanine racemase could operate outside the 

bacteria.   

The composition of D-amino acids continuously changed during 

manufacturing, but it was independent of the strain applied for 

inoculation. On the other hand, the absolute amount of D-amino acids 

was different among cheeses produced by different single-strain starter 

cultures, raising the issue that strains might differ in susceptibility to 

autolysis. 
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12. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 

1971. április 18.-án születtem Kaposváron. A középiskolai 

tanulmányaimat a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban végeztem. 

Az érettségi után, 1989-ben a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 

Élelmiszeripari Karán kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat, és 1994-

ben élelmiszeripari mérnöki diplomát szereztem.  

Már egyetemi éveim alatt felkeltette érdeklődésemet az 

élelmiszerkémia tudományterülete, és az élelmiszerek feldolgozásából, 

tárolásából adódó kémiai változások vizsgálata. Hallgató koromban 

lehetőségem nyílt rá, hogy az egyetem Élelmiszerkémiai és 

Táplálkozástudományi Tanszékén, a kötelező ismeretek elsajátításán 

kívül, részletesebb ismereteket szerezzek az élelmiszer-alkotók 

kromatográfiás meghatározásával kapcsolatban. A diplomadolgozatom 

alapjául szolgáló vizsgálatokat és méréseket Hollandiában, a 

Wageningeni Mezőgazdasági Egyetem Élelmiszertudományi Tanszékén 

végeztem el, Tempus-ösztöndíjasként (JEP 3529-93), 1993 novembere és 

1994 májusa között. 
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Az egyetem elvégzése után 1995. január 1. és 1995. június 5. 

között a Class Milch Tejipari kft UHT-üzemének laboratóriumában 

dolgoztam, majd 1995. június elején a PATE Állattenyésztési Karának 

Központi Laboratóriumában kaptam állást, műszaki ügyintézői 

beosztásban. Feladatom egyes takarmány- és élelmiszerkomponensek 

gáz- és folyadékkromatográfiás vizsgálata volt. A Kémiai Intézet 

megalakulását követően 1998-ban a tanszéki mérnöki, majd 2001 

szeptemberétől az egyetemi tanársegédi kinevezés a feladatkörök 
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kibővülésével járt: bekapcsolódtam a Kémia-biokémia, az 

Élelmiszerkémia, és a Mezőgazdasági Kémia tárgyak oktatásába. A PhD 

munka keretében végzett munkán kívül részt veszek az intézeti kutatások 

jelentős részében, többek között az aminosav-enantiomerek, valamint a 

konjugált linolsavak meghatározására alkalmas módszerek 

kidolgozásában, és alkalmazásában. Angol nyelvből C” típusú 

középfokú, orosz nyelvből B” típusú alapfokú nyelvvizsgával 

rendelkezem. PhD tanulmányaimat 1998-ban, levelező tagozaton 

kezdtem meg. Tagja vagyok Magyar Elválasztástudományi Társaságnak 

és a MTA PAB Szervetlen kémiai és Analitikai munkabizottságnak. 

2003-ban a MTA PAB Élelmiszertechnológiai és Táplálkozástudományi 

Munkabizottságának titkárává választottak. 2004-ben tudományos 

tevékenységem elismeréséül elnyertem a régió fiatal kutatóinak alapított 

PAB tudományos díjat. 
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