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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
A = abszorbancia
ANN = mesterséges neurális hálózatok (Artificial Neural Network)
ATP = adenozin-trifoszfát (adenosine triphosphate)
AV = savszám (Acid Value)
BIAS = szisztematikus hiba
BSE = szivacsos agyvelőgyulladás (Bovine Spongiform Encephalopathy)
CA = klaszter analízis (Cluster Analysis)
CDA = kanonikus diszkriminancia analízis (Canonical Discriminant Analysis)
CFU = telepformáló egység (Colony Forming Unit)
CON = karbonilszám (Carbonil Number)
DESIR = száraz extraktum reflexiós infravörös spektroszkópiai vizsgálata (Dry
Extract Spectroscopy by Infrared Reflection)
DFD = sötét merev száraz (Dark Firm Dry)
DHA = dokozahexaénsav (Docosahexaenoic acid)
DPTG = dimer polimer trigliceridek (Dimer Polimer Triglycerid)
EPA = eikozapentaénsav (Eicosapentaenoic acid)
F1 = keresztezett állomány
FIR = távoli infravörös (Far Infrared)
GAP = jó mezőgazdasági gyakorlat (Good Agricultural Practice)
GHP = jó higiéniás gyakorlat (Good Hygiene Practice)
GMP = jó gyártási gyakorlat (Good Manufacturing Practice)
GPLS = általánosított legkisebb négyzetek (Generalized Partial Least Squares)
HACCP = kockázatelemzés kritikus ellenőrzési pontokon (Hazard Analysis and
Critical Control Points)
I = (fény)intenzitás
LDA = lineáris diszkriminancia analízis (Linear Discriminant Analysis)
MIR = közepes infravörös (Mid Infrared)
ML = magyar lapály hússertés
MLR = többszörös lineáris regresszió (Multiple Linear Regression)
MNF = magyar nagy fehér hússertés
MSC = többszörös szóródás korrekció (Multiplicative Scatter Correction)
MUFA = egyszeresen telítetlen zsírsavak (Mono Unsaturated Fatty Acids)
NIR = közeli infravörös (Near Infrared)
NIRS = közeli infravörös spektroszkópia (Near Infrared Spectroscopy)
PAT = folyamatelemző technológia (Process Analytical Technology)
pAV = p-anizidin szám (p-anizidine Value)
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PC = főkomponens (Principal Component)
PCA = főkomponens analízis (Principal Component Analysis)
PCR = főkomponens regresszió (Principal Component Regression)
PLS = részleges legkisebb négyzetek (Partial Least Squares)
PLSDA = PLS diszkriminancia analízis (PLS Discriminant Analysis)
PQS = polár minősítő rendszer (Polar Qualification System)
PSE = sápadt lágy vizenyős (Pale Soft Exudative)
PUFA = többszörösen telítetlen zsírsavak (Poly Unsaturated Fatty Acids)
PV = peroxidszám (Peroxide Value)
Q = minőség pont
R = reflektancia
R2 = determinációs együttható / koefficiens
R2CV = kereszt-validáció determinációs együtthatója (WinISI programban 1-VR)
RMS = négyzetes közép
RMSEP = becslés négyzetes középhibája (Root Mean Square Error of Prediction)
RPD = reziduális becslési eltérés (Residual Predictive Deviation)
SAT = telített zsírsavak (Saturated fatty acids)
SD = szórás (Standard Deviation)
SEC = kalibráció standard hibája (Standard Error of Calibration)
SECV = kereszt-validáció standard hibája (Standard Error of Cross Validation)
SEP = becslés standard hibája (Standard Error of Prediction)
SIMCA = osztályazonosságok laza független modellezése (Soft Independent
Modeling of Class Analogy)
SNV = standard normál variancia (Standard Normal Variance)
SRT = minta felismerő rendszer (Sample Recognition Tool)
sza% = szárazanyagra vonatkoztatott tömegszázalék
T = transzmittancia
TOTOX = teljes oxidációs érték (Total Oxidation value)
TPM = teljes poláris hányad (Total Polar Material)
TQM = teljes minőség menedzsment (Total Quality Management)
US NIST = Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézete
(United States National Institute of Standards and Technology)
USDA = Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (United States,
Department of Agriculture)
VIS = látható fény (Visible light)
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1. Bevezetés
Az élelmiszer alapanyagként felhasználásra kerülő mezőgazdasági termékek,
így a különféle húsok és zsírok minőségének és eredetének gyors, hatékony
vizsgálata napjaink élelmiszeriparának egyik legfontosabb kihívása.
Ugyanakkor a termelők szempontjából is kiemelt fontosságú, hogy az
élelmiszeriparhoz hasonló pontossággal és hatékonysággal teszteljék
előállított termékeiket, megteremtve ezáltal az alkalmazkodás lehetőségét a
piaci igényekhez. Elmondható, hogy a termelés, feldolgozás és értékesítés
folyamata során a termékpálya szereplői számára egyértelmű gazdasági érdek
az áru jellemzőinek mindenkori ismerete, mely nélkül a modern
folyamatszabályzás éppúgy nem képzelhető el, mint a fogyasztó hiteles
tájékoztatása.
A hazai húsipar szempontjából kiemelt szerepet kap a mangalica sertéshúsok
és húskészítmények vizsgálata, mivel ezek a termékek magasabb értéket
képviselnek a piacon. Ennek oka, hogy az extenzív fajták esetében
alkalmazott természetszerű tartás és takarmányozás táplálkozás-élettani
szempontból kedvezőbb terméket eredményez az intenzív technológiához
képest, másrészről az extenzív fajták húsa kiemelkedő élvezeti értéket
biztosító termék, amit magas intramuszkuláris zsírtartalma és ebből eredő
ízletessége, fűszerezhetősége okoz. A vásárló akkor hajlandó magasabb árat
fizetni az általa kedvelt és keresett prémium termékekért, ha biztos azok
eredetében és minőségében. Mindemellett a fogyasztó nem csupán az aktuális
táplálkozás-élettani és kulináris trendeket követve választhat a termékek
közül, hanem döntéseit egészségügyi, vagy vallási okok is döntően
befolyásolhatják.
A hagyományos termékminősítő eljárások egyik része jellemzően munka-,
idő- és költségigényes (pl. nagyműszeres laboratóriumi analitikai módszerek),
másik részük kimutathatóan szubjektív hibával terhelt (organoleptikus
vizsgálatok). A faj, vagy fajta azonosítása gyakorlott szakember számára
sokszor egész egyszerű is lehet tőkehúsok vonatkozásában, azonban
bonyolultabb a helyzet, ha a húst például apró darabokra vágják. Komoly
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kihívást jelent megállapítani egy darált húsmintáról, hogy valóban ahhoz a
fajhoz, fajtához tartozik-e, amit a címke jelöl.
A termékek ellenőrzésével kapcsolatban tehát szükségessé válik olyan gyors
és megbízható rendszerek kidolgozása, melyek az állatitermék-előállítás
egyes fázisaiban hatékonyan alkalmazhatók a minőség leírására, melyek
segítségével lehetővé válik a tőkehúsok, húskészítmények, illetve bizonyos
zsiradékok eredet és kezelés szerinti elkülönítése, azok minőségének
vizsgálata. Erre a kihívásra lehet válasz a gyors rutinanalízis céljára mind a
mezőgazdaságban, mind az élelmiszeriparban régóta eredményesen használt
közeli infravörös (NIR) spektroszkópia.
A NIR technika, mint roncsolásmentes gyorsvizsgálati módszer világszerte
egyre szélesebb körű alkalmazást nyer a mezőgazdasági és élelmiszeripari
alapanyagok és termékek minősítésében, automatizált rendszerek folyamatszabályzásában. A minimális mintaelőkészítést igénylő, illetve on-line
folytatható vizsgálati módszer a hagyományos nedves kémiai analízissel
szemben reagenseket, oldószereket nem igényel, így veszélyes hulladékot
nem eredményez, jelentősen csökkentve ezzel a környezetterhelést és az
analízis költségét. Fontos szempont, hogy a NIR technika több értékmérő
tulajdonság (fizikai és kémiai jellemzők) együttes meghatározását is lehetővé
teszi, ugyanakkor alkalmas mind kvalitatív (pl. típusok, minőségi csoportok
elkülönítése), mind kvantitatív (pl. kémiai összetétel, fizikai paraméterek
becslése) közelítésre. Utóbbi esetben a spektrumok mellett szükség van
referencia adatokra is (pl. hagyományos laboratóriumi mérések eredménye),
majd a spektrum és referencia adatbázis közötti összefüggések feltárását –
kalibrációt – követően nyílik mód a paraméterek becslésére további, független
mintákra vonatkozóan. Ebben a vonatkozásban a módszer tehát alapvetően
korrelatív technika, azaz becslési pontossága az alkalmazott kalibrációs
módszertől függ.
Általánosan elmondható, hogy a hazai húsipari on-line minőségellenőrzés
lényeges problémája a megfelelő érzékelők hiánya, amelyek roncsolásmentes
módon alkalmasak megbízható és pontos adatok szolgáltatására. Ebből a
szempontból a spektroszkópiai módszerekben nagy lehetőség rejlik. A NIR
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spektroszkópia on-line alkalmazása számos olyan problémát meg tud oldani,
melyeket a jelenlegi off-line minőségellenőrzési eljárások felvetnek.
A közeli infravörös spektroszkópiás vizsgálatok 2005-ben indultak a
Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán, az NKFP 4/024/2004 pályázati
forrásból beszerzett FOSS NIRSytems 6500 berendezéssel. Akkor negyed
éves egyetemi hallgatóként lehetőséget kaptam a munkacsoportban való
részvételre. A nagy hozzáadott értékű élelmiszerek, egészséges táplálkozást
szolgáló, környezetkímélő állattenyésztési termékek előállításának
fejlesztésére irányuló vizsgálatok során – a módszertani ismeretek
megszerzését követően – először nyúlhús-, majd hízott libamájminták NIR
analízisében vettem részt.
A disszertáció tárgyát képező vizsgálatok elsősorban mangalica hús
feldolgozására és mangalica termékek előállítására épültek. A különböző
sertéshúsok és zsírok analízisével kapcsolatos eredményeink megalapozzák
jövőbeni, gyakorlati alkalmazást célzó, on-line mérési megoldásokra alapuló
technológiai fejlesztéseinket.
.
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2. Irodalmi áttekintés
A hús, ezen belül a sertéshús fogyasztásának az emberiség történelmében
kitüntetett szerepe volt és van. Jól ismert tény, hogy a Homo sapiens
legjellegzetesebb megkülönböztető jegye a más emlősökhöz képest jóval
nagyobb agytérfogata. A törzsfejlődés során a megnövekedett agyméret a
változó környezethez történő hatékonyabb alkalmazkodást biztosította. Ennek
megfelelően a Homo elődök képesek voltak komplex eszközök gyártására,
majd a tűzhasználatra. Az emberi agy megnövekedett kapacitásához
ugyanakkor differenciált táplálkozási szükséglet is kapcsolódott. Fontos
körülmény, hogy az emberi agy anyagcsere szükséglete jelentősen eltér a
főemlősökétől. Amíg az emlősök alapanyagcseréjüknek 3-4, az antropoid
főemlősök pedig megközelítően 8%-át használják az agy ellátására, addig ez
az érték az ember esetében 25%. A megnövekedett energiaigényt a növényi
mellett az állati táplálék fokozott bevonásával elégíthetjük ki. Az állati
eredetű komponensek szerepe a mai embernél is lényeges az agyfejlődés
szempontjából. Nem csupán az elfogyasztott fehérjemennyiség a fontos,
hanem annak főként állati fehérjetartalma. A habilisszal kezdődő energiadús
táplálkozás összefügg az állati eredetű élelmiszerek mennyiségének
növekedésével. A tengerparti területek benépesülése olyan élelmiszerforrásokat biztosított, melyek gazdagok voltak bizonyos, az agyfejlődésben
jelentős szerepet játszó agyspecifikus zsírsavakban (pl. C22:6 n3,
dokozahexaénsav) és egyéb vegyületekben (Hámori, 2006).
A „termékeny félhold” peremterületein, megközelítően 10000 évvel ezelőttre
tehető a mezőgazdaság kialakulása. Valamivel később (6000 éve)
domesztikálták a sertést. Napjainkban a világon már több mint 500 sertésfajta
ismert, melyek testösszetételére igen nagy biológiai diverzitás jellemző.
Ebben a vonatkozásban beszélhetünk szélsőségesen zsír-, illetve hús típusú
sertésről. Amikor az észak-amerikai és európai emberek élelmiszerhiányban
szenvedtek, a sertészsír keresett terméknek számított, s így a genetikailag
zsíros sertések képviselték a magas piaci értéket. A modern nyugati
társadalmakban az állati zsír iránti preferencia azonban csökkent és a sovány
húst előállító sertésfajták váltak értékessé. A céltudatos nemesítés
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eredményeként megjelentek a modern sertésfajták, melyek az iparszerű
hizlalási körülmények mellett, nagy hústermelési intenzitásuk révén
viszonylag rövid idő alatt képesek nagy mennyiségű sovány hús előállítására.
A magyar húsipar sertéshúsból több, mint ötszázféle terméket állít elő. Az
alkalmazott ipari technológiák ugyanakkor folyamatos technológiai kontrollt
igényelnek. Ezen belül jól érzékelhető a törekvés az objektív eredményeket
adó mérőműszerek, illetve on-line ellenőrző rendszerek alkalmazására. A
modern húsipar automatizáltságának szintje folyamatosan emelkedik,
melynek eklatáns példája a Dán Húsipari Kutatóintézet vágóhídja, ahol 2005ben indult el az a rendszer, amely a félsertések komputer tomográfiás (CT)
felvételezését követően, alakfelismerő algoritmusok használatával a
féltesteket kategorizálja, majd felhasználás-optimalizálás után robotizált
módon darabolja azokat. A hús további feldolgozása során is keresik azon
műszeres megoldásokat, melyek segítik a kívánt termékösszetétel biztosítását.
Ebből a szempontból a gabonaiparhoz hasonlóan egyre jelentősebb a közeli
infravörös (NIR) technikán alapuló mérő és ellenőrző berendezések
használata.
A továbbiakban először bemutatom a NIR technikát és kitérek a módszer
alkalmazási lehetőségeire az állatitermék előállításban. Ezt követően röviden
jellemzem a sertéshús minőségét a táplálkozás-élettani, érzékszervi,
élelmiszerbiztonsági és technológiai tulajdonságok oldaláról, majd rövid
összefoglalót adok a sertészsír tulajdonságaira vonatkozóan.

2.1. A NIR technika bemutatása
Ha kezünket a tűz felé nyújtjuk, érezhetjük a tűz által kibocsátott hőt. A tűz
látható fényt és infravörös sugárzást ad, melynek nagy része közeli infravörös
sugárzás. A NIR sugárzás egy részét elnyelik a bőrünkben levő vízmolekulák.
Ennek hatására emelkedik a víz hőmérséklete, s idővel nő a környező
szövetek hőmérséklete is, ami végül a bőr idegvégződéseiben ingerületet vált
ki. Ezt a sugárzást az Uránuszt felfedező, kiváló amatőr csillagászként és
zeneszerzőként is számon tartott William Herschel fedezte fel 1800-ban,
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amikor arra kereste a választ, hogy a prizmával bontott napfény melyik színe
felelős a hőközlésért. Herschel azt találta, hogy a spektrum egyes részeinek
relatív fűtő hatása tovább nőtt, azaz hőmérője egyre magasabb értéket
mutatott, amikor azt a látható spektrum vörös vége után helyezte el.
Felfedezte azt, amit ma közeli infravörös sugárzásnak nevezünk. Herschel
nem hitte, hogy a fény és a „sugárzó hő” között kapcsolat van, de ebben
tévedett. Ampère volt az, aki 1835-ben bizonyította, hogy a fény és az
„infravörös sugárzás” között csak a hullámhosszban van különbség. Ezt
követően, 1864-ben James Maxwell írta le a fény- és hősugárzásokra, mint
elektromágneses sugárzásokra vonatkozó hullámelméleti megállapításait
(Davies, 2005). Az elektromágneses spektrumot, és azon belül a NIR régiót
(780-2500 nm) az 1. ábra mutatja.

1. ábra: Az elektromágneses spektrum (Davies, 2005)

Szemünk segítségével a mindennapi élet során a látható (VIS) fény
tartományában (380-780 nm) megjelenő információk alapján tájékozódunk. A
látott információk és a feltérképezett környezettel kapcsolatos korábbi
tapasztalatok – azaz tanulás – alapján sok esetben képesek vagyunk
elkülöníteni a várhatóan kellemes dolgokat a kellemetlenektől, pl. az érett
almát az éretlentől, vagy meg tudunk határozni bizonyos koncentrációkat, pl.
az ital színe alapján kellően édes-e a málnaszörp, vagy íztelen. Kellő
tapasztalat birtokában tehát kvalitatív (minőségi) és kvantitatív (mennyiségi)
analízisre is képesek vagyunk. Természetesen új mintákkal (másik gyümölcs,
másik szörp), új környezetben (félhomály) új tanulási fázisra van szükség,
ellenkező esetben korábbi, immáron aktualitását vesztett tapasztalásainkra
támaszkodva tanácstalanul állunk az új vizsgálati minták előtt. Sokszor a
látott információ nem ad konkrét választ a kérdéseinkre, de egy előzetes
szűrőként szolgálhat, amelyet követően bevethetjük más érzékszerveinket is a
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vonatkozó minta további vizsgálatára. Hasonlóan kell közelítenünk a NIR
spektroszkópiához, s ilyen értelemben a NIR műszereket akár elektronikus
szemnek is nevezhetnénk. A NIR műszerrel történő minősítés alapgondolata
ugyanaz, mint amikor szemünkkel minősítjük az árut az elektromágneses
sugárzás és a vizsgált anyag kölcsönhatásának segítségével. A NIR technika
esetében a hullámhossz-tartomány ugyanakkor sokkal szélesebb, mint
szemünk érzékelési tartománya (Kaffka és Seregély, 2006).
Az első NIR spektrumot fotográfiás eljárással Abney és Festing rögzítette
1881-ben. Megállapították, hogy az abszorpciók az általuk vizsgált
folyadékok kémiai összetevőivel vannak összefüggésben. A legnagyobb
úttörő Coblentz volt, aki 1905-ben publikált eredményeiben számos
vegyületet leírt, melyek spektrumait 1000 és 16 000 nm között rögzítette
(Davies, 2005). A NIR spektroszkópia első célzott alkalmazásai a
mezőgazdasághoz kötődtek. Az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és
Technológiai Intézete (US NIST) részéről az 1950-es évek elején merült fel az
igény objektív gyorsvizsgálati módszer kidolgozására, lisztek víztartalmának
meghatározása céljából. A feladatot a NIR technika alapítójának tekintett Karl
Norris (2. ábra) és az általa vezetett USDA munkacsoport oldotta meg, akik
korábban már használták a NIR tartományt tojások minőségének vizsgálatára
(lásd 2.2.5.1. fejezet). A kutatók az első gabona vizsgálatok során észrevették,
hogy a mérést zavarja a minta fehérjetartalma. Ebből arra a következtetésre
jutottak, hogy a közeli infravörös fény felhasználásával ez az összetevő is
mérhető lehet. A következőkben szóját vizsgáltak, immár két komponensre,
megállapítva a nyerszsírtartalom zavaró hatását. Végeredményben tehát
lépésről lépésre kialakult egy olyan mérési technika, amely a három
legfontosabb összetevő (víz, fehérje, zsír) mennyiségének becslését tette
lehetővé (Norris, 2005). Ezzel párhuzamosan minőségi kategóriák szerinti
osztályozáshoz dolgoztak ki eljárást és fejlesztettek berendezést (Norris,
1958). Az első, gabonamagvak víztartalmának meghatározásával foglalkozó
publikáció 1963-ban jelent meg egy konferencia kiadványban, melyet 33
évvel később újból közöltek (Norris és Hart, 1996).
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2. ábra: Karl Norris és korai fejlesztésű NIR műszere az 1950-es évekből

A korai vizsgálatok a búzamagok beltartalmi értékeire, illetve a
szemkeménység meghatározására, a technológiai alkalmasság megítélésére
terjedtek ki (Williams, 1979). A módszer felhasználási területe gyorsan tágult
az orvostudománytól (Wyatt és mtsai, 1990) a gyógyszeriparon át (Blanco és
mtsai, 1998) a nehéz- (Singer, 1981) és könnyűiparig (Blanco és mtsai, 1994),
fő alkalmazási területe azonban továbbra is a mezőgazdaság maradt,
megteremtve a legkorszerűbb, automatizált, on-line méréseken alapuló
technológiai fejlesztések megbízható és gyors műszeres hátterét. A NIR
technika fejlesztésében – a műszerek és a szoftveres alkalmazások terén –
hazánknak is kiemelt szerepe volt. A magyarországi kutatócsoportok
munkásságáról és eredményeiről ad átfogó képet Kaffka (1988a, 1996 és
2008a) és Farkas (2009).
Továbbiakban először röviden ismertetem a közeli infravörös spektroszkópia
alapjait és a rendelkezésre álló műszeres és kemometriai hátteret. Ezt
követően bemutatom a legfontosabb eredményeket és felhasználási
lehetőségeket, követve az állatitermék előállítás folyamatát a talajtól és a
takarmánytól kezdve egészen a feldolgozott húskészítményekig.
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2.1.1. A NIR spektroszkópia alapjai
A molekulák atomjai közötti kémiai kötések hossza és egymással bezárt szöge
változik, azaz a molekulák rezegnek. Ennek a rezgésnek az energiája és
frekvenciája az adott molekulára jellemző diszkrét értékeket vesz fel. Ha a
molekulát megfelelő hullámhosszú sugárzás éri, létrejön a diszkrét
energiaszintek közötti átmenet – megváltozik a molekula rezgési állapota. Ezt
nevezzük gerjesztésnek. A sugárzás eközben szóródik vagy elnyelődik. Az
egyes hullámhosszokon tapasztalt fényelnyelés mértékét spektrumokon
ábrázoljuk. Az alapján, hogy milyen hullámhosszon tapasztalunk
fényelnyelést, következtethetünk az anyag összetételére.
Az elektromágneses spektrum NIR tartományát az 1950-es évek végéig
kevéssé használták. Ennek legfőbb oka a közepes és távoli infravörös
tartományhoz (MIR, FIR) viszonyított komplexitása volt. A MIR és FIR
spektrumokból sokkal használhatóbb információkat nyerhetünk, amennyiben
egyváltozós módszerekkel próbálkozunk, tekintettel arra, hogy a spektrum
csúcsok elkülönülnek, emiatt azok jól magyarázhatók. Ezzel szemben a NIR
spektrumok sok átlapoló és gyakran széles csúcs eredményei, melyeket nehéz,
vagy egyenesen lehetetlen leírni egyváltozós módszerekkel. A NIR
spektrumok számos funkciós csoport felharmonikus abszorbanciáinak és
abszorbancia kombinációinak eredményei.
Ezen felül a diffúz reflexiós vagy transzmissziós NIR spektrum a műszer és a
minta fizikai állapotának az eredménye. Ilyen értelemben a NIR spektrumot
befolyásolja a műszer geometriája, a minta részecske-, szemcse- vagy cseppmérete, -alakja és -eloszlása, a refrakciós mutatók stb. Ha valaki biológiai
mintákkal dolgozik, gyakorlatilag lehetetlen (vagy nagyon sok időt vesz
igénybe), hogy a fény diffúz szóródása nélkül mérjen. Ez a minta teljes –
fizikai és kémiai – feltárását igényelné, és az alkotók fontos kölcsönhatásai
egyszerűen elvesznének. Emiatt egy diffúz mérés során kapott NIR spektrum
számos fizikai és kémiai hatás eredménye. Ez az oka a többváltozós
adatfeldolgozási módszerek alkalmazásának, melyekkel felderíthetők a
komplex NIR spektrumok speciális és hasznos információi.
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Az elektromágneses spektrum NIR régiója 780 és 2500 nm között
helyezkedik el, amennyiben hullámhosszról beszélünk, vagy 12800 és 4000
cm-1 között, ha hullámszámot mérünk. A NIR spektrumokat általában
abszorbancia egységekben ábrázoljuk, melyet vagy A = log(1/R), vagy A =
log(1/T) formában definiálunk, attól függően, hogy az adatok reflexión (R),
vagy transzmisszión (T) alapulnak (3. ábra). A spektrum a fényelnyelés
abszorbanciában kifejezett mértékét mutatja a hullámhossz, vagy a
hullámszám függvényében.

3. ábra: 15 húsminta NIR spektruma a hullámhossz és a hullámszám
feltüntetésével (saját vizsgálat)

A NIR spektroszkópia tehát a minta molekuláinak NIR-energia abszorpcióján
alapul. Az energia abszorpciójának hatására a molekulák vibrációs (rezgési és
forgási) energiája megnő. Noha a legtöbb NIR spektroszkópiával foglalkozó
számára a hullámhossz használata a mindennapos, egyszerűbb az elméleti
alapok magyarázata a hullámszámon keresztül, ezért az alábbiakban ezt
használom – bár saját méréseim során magam is hullámhosszal dolgoztam.
Ebben a tartományban az abszorpciót három különböző mechanizmus okozza:
- Az infravörös régió (4000-300 cm-1) alaprezgéseinek felharmonikusai
- Infravörös régióban jelentkező alaprezgések kombinációi
- Elektron-abszorpció
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A felharmonikusok nagyjából a harmonikus alaprezgések többszörösei (4.
ábra). Az „f” hullámszámú alaprezgés egy sor abszorpciós sávot indít el „2f,
3f, 4f, ...” helyeken, melyet első, második, harmadik felharmonikusnak
nevezünk. Ezen egymást követő abszorpciós sávoknak az intenzitása egy-két
nagyságrenddel csökken.

4. ábra: Alaprezgés és felharmonikusai

Az abszorpciós folyamat fotonokhoz köthető. A felharmonikusok esetében
egy adott NIR energiájú foton a rezgési energiát magasabb energia állapotba
emeli, úgymint első, második, harmadik felharmonikus. A kombinációk
esetében a NIR energiájú foton abszorpciója megoszlik két (vagy több) rezgés
közt, melyek mindegyikét külön-külön megtaláljuk alaprezgésként a MIR
régióban. Ha f1 és f2 két alap abszorpció, melyek 3000 és 1600 cm-1 helyen
adódnak, akkor ezek egy kombinációs sávot fognak eredményezni
megközelítőleg 3000 + 1600 = 4600 cm-1 helyen. Ez hullámhosszban
kifejezve 2174 nm, ami NIR abszorpció. A kombinációk egy vagy több rezgés
többszörösei is lehetnek és nincs elméleti határa annak, hogy hány abszorpció
vonható be. Tehát a mi két f1 és f2 rezgésünk számtalan abszorpciót
eredményezhet: pl. n·f1 + m·f2 (n = 1, 2, 3, 4, ...; m = 1, 2, 3, 4, ...). Ha
bevonunk egy harmadik rezgést, f3, a lehetőségek száma igen nagy lesz. A
kombinációknak két hatásuk van a NIR spektrumra:
- A NIR spektrum nem várt helyein találunk abszorpciókat
- Az abszorpciós sávok széles csúcsokként jelentkeznek, amit különböző
abszorpciók sokaságának az átlapolása okoz.
A harmonikus molekularezgések, a felharmonikusok és a kombinációk
kialakulásának demonstrálására a vízmolekula jellemzésén keresztül térek ki.
A vízmolekula vibrációs állapotait mutatja az 5. ábra. A dipólus momentum
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az oxigén mozgásának irányába változik, amint azt a nyilak jelzik. A hidrogén
atomok könnyűek, így a rezgések nagy amplitúdójúak. Az egyes állapotokra
jellemző hullám adatokat a 1. táblázat tartalmazza. Mivel a vízmolekulának
kicsi a forgási tehetetlensége, így számos vibrációs kombináció jelenik meg a
NIR tartományban (Chaplin, 2010).

5. ábra: A víz jelentősebb molekularezgései (Chaplin, 2010)
1. táblázat: A folyékony víz infravörös rezgési abszorpciós spektrumának
értelmezése (Chaplin, 2010)
Hullámhossz
Hullámszám [cm-1] Abszorpció oka
0,2 mm
50
Intermolekuláris deformációs rezgés
55 µm
183,4
Intermolekuláris vegyértékrezgés
25 µm
395,5
Harmonikus L1 forgás
15 µm
686,3
Harmonikus L2 forgás
6,08 µm
1645
Harmonikus v2 deformációs regés
4,65 µm
2150
Kombináció (v2 + L3)
3,05 µm
3277
Harmonikus v1 szimmetrikus vegyértékrezgés
2,87 µm
3490
Harmonikus v3 aszimmetrikus vegyértékrezgés
1900 nm
5260
Kombináció (av1 + v2 + bv3; a+b=1)
1470 nm
6800
1. felharmonikus (av1 + bv3; a+b=2)
1200 nm
8330
Kombináció (av1 + v2 + bv3; a+b=2)
970 nm
10310
2. felharmonikus (av1 + bv3; a+b=3)
836 nm
11960
Kombináció (av1 + v2 + bv3; a+b=3)
739 nm
13530
3. felharmonikus (av1 + bv3; a+b=4)
660 nm
15150
Kombináció (av1 + v2 + bv3; a+b=4)
606 nm
16500
4. felharmonikus (av1 + bv3; a+b=5)
514 nm
19460
5. felharmonikus (av1 + bv3; a+b=6)
a és b egész számok, ≥ 0 ms
hullámhossz [nm] = 107/hullámszám [cm-1] (nm ~3,3 as)
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Az egyes felharmonikusok és kombinációk leírásai alapján és a harmonikus
rezgések hullámszámainak ismeretében könnyen kiszámíthatók és
értelmezhetők a NIR régióban megjelenő abszorpciók. Ezek az abszorpciók
alkotják végül a víz 6. ábrán bemutatott spektrumát. A víz spektrumának
értelmezéséhez hasonlóan járhatunk el a biológiai rendszerek más, sokszor
igen összetett molekulái esetében is.

6. ábra: A víz elektromágneses spektruma (Chaplin, 2010)

A biológiai mintákban jelen levő sokféle kötés eredményeként a
felharmonikusok és a kombinációk összetett, zsúfolt spektrumokat
eredményeznek, néhány megállapítás azonban tehető: ahogyan egy O–H
alaprezgés is különbözik a C–H alaprezgéstől, ezek felharmonikusai is
különbözni fognak. Ugyanez igaz a kombinációkra is. A leggyakoribb és
legerőteljesebb kombinációs sávok azonos csoport forgási és rezgési
kombinációiból állnak össze. Tehát abszorpciót tapasztalunk az O–H rezgés
és O–H forgás kombinációjának eredményeként, és a C–H rezgés és C–H
forgás kombinációjaként, s ezek a spektrum különböző területein jelennek
meg (Davies, 2005) (lásd 9. ábra keksz tészta, 32. ábra strucchús).
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Az elektron-abszorpció oka, hogy az elektronok magasabb energia-pályára
kerülnek. A jelenség jellemzően az elektromágneses spektrum látható és
ultraibolya tartományában figyelhető meg, de előfordulhat a NIR régióban is,
különösen a 780-1100 nm tartományban. Az elektron-abszorpció
következtében kapott jelek a ritka földfémek spektrumaiban a
leghasznosabbak. (Stabilitásuk miatt gyakorta alkalmaznak ritka földfémeket
referencia standardként a méréstechnikában.)
A NIR spektrumot szokás felosztani a különböző felhangok tartományaira,
mivel a bemutatottak alapján a spektrum jellegzetesen ismétlődő
szakaszokból áll: többszörös felhangtartomány (780-1100 nm), elsődleges
felhangok tartománya (1100-1800 nm), kombinációs sávok tartománya (18002500 nm).
A fentiekben leírt bonyolult mechanizmusok eredményeként a NIR spektrum
nagyon összetett lesz, ám ezt az összetettséget sokszor elfedi néhány széles
abszorpciós sáv, mint például a magas nedvességtartalmú mintákban a víz
széles abszorpciós sávja.
Noha a NIR spektrumok igen összetettek, az a tény, hogy azonos atomok
vesznek részt számos különböző abszorpcióban, azt eredményezi, hogy ezek
az abszorpciók komplex matematikai analízisekkel hasznosíthatók annak
érdekében, hogy analitikai információt szolgáltassanak a speciális funkciós
csoportokra vonatkozóan.
Mindezek alapján látható, hogy a NIR spektroszkópiában nem két változó
közötti kapcsolatot kell leírnunk. A NIR tipikusan az a terület, ahol számos
változó összefüggésekben történő alkalmazása kifejezetten jobb eredményt ad
bármely egyedi becslő változó alkalmazásánál. Amikor a különböző
fényelnyelő összetevők (abszorberek) csúcsai átlapolva jelennek meg a
spektrumban, akkor általában nem lehetséges az, hogy egyetlen
hullámhossznál felvett abszorbancia alapján becsüljük valamelyik abszorber
koncentrációját. Ezt nevezik gyakran szelektivitási problémának. Næs és
mtsai (2002) homogenizált marha- és sertéshús spektrumon kapott
eredményeken mutatták be a többváltozós módszer előnyét. A zsírtartalomra
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történő kalibráció során először egy változóra optimalizálták a rendszert. A
legjobb eredményt 940 nm-en kapták, mely a –CH2– csoport harmadik
felharmonikusának abszorpciós sávja, ahol a becsült és a valós adatok közötti
korreláció 0,23 volt. Ezt követően olyan többváltozós módszert alkalmaztak,
mely az egész spektrumban rejlő információt leírta (PLS regresszió, lásd
2.1.3.3. fejezet). Az így kapott korreláció 0,97 volt.
Összefoglalva a NIR spektroszkópia tehát a fény (közeli infravörös fotonok)
és a minta kölcsönhatásán alapul. A fénykvantum hatására a molekulák
rezgési és forgási állapotai gerjesztődnek, eközben a fotonok részben
elnyelődnek (abszorpció), részben a minta részecskéin szóródva áthaladnak a
mintán (diffúz transzmisszió), részben visszaverődnek annak felületéről
(felületi reflexió), részben pedig a minta belső rétegeibe jutva onnan verődnek
vissza (diffúz reflexió) (7. ábra). A NIR mérés szempontjából a mintába
behatoló, majd azon átjutó vagy abból visszaverődő sugárzás hordoz
információt, így valójában diffúz reflexiós és diffúz transzmissziós
spektroszkópiáról beszélhetünk.

7. ábra: A fény és a vizsgált minta kölcsönhatásai
A: felületi (spekuláris) reflexió, B: diffúz reflexió, C: fényelnyelés (abszorpció),
D: diffúz transzmisszió, E: fényelhajlás, F: fényszóródás (Gergely, 1998)

A mezőgazdasági termékeket alkotó legfontosabb komponensek szinte
mindegyike rendelkezik abszorpciós sávokkal a közeli infravörös
tartományban (780-2500 nm), így ez a hullámhossz intervallum különösen
alkalmas ezen termékek összetételének jellemzésére. Fontos általánosítás,
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hogy a NIR spektroszkópiában a hidrogén szerepe a leghangsúlyosabb,
ugyanis a szerves molekulák C–H, O–H, N–H és S–H kötéseinek különböző
hullámhosszoknál való fény abszorpciója játssza a legfontosabb szerepet. A
hidrogén NIR spektrumban megjelenő egyre komplexebb hatását mutatja be a
8. ábra Davies (2005) nyomán.

8. ábra: Kloroform, metanol és szacharóz NIR spektrumai (Davies, 2005)

A kloroform molekulában (CHCl3) csak egy hidrogén van, azonban a
spektrumban látható összes abszorpció ennek az egy atomnak köszönhető. A
metanolban (CH3OH) négy hidrogén atom van (ebből három ekvivalens), s ez
a spektrum a széles csúcsaival már sokkal inkább hasonlít a biomolekulák
vagy biológiai rendszerek vizsgálata esetén megszokott NIR spektrumra. A
szacharóz (C12H24O12) már igen széles abszorpciós területeket mutat, és
egyben néhány éles csúcsot is. Fontos megjegyezni, hogy a széles
abszorpciók is sok szűk, átlapoló csúcsból alakulnak ki. A NIR spektrum
sokkal összetettebb, mint amilyennek látszik. A 9. ábra keksz tészta
spektrumát szemlélteti. Ebben a mintában számos összetevő nagy számú
molekulájának több ezer abszorpciója látható. A végeredményként előttünk
kirajzolódó spektrumban azonban az egyedi abszorpciók összegét látjuk.
Ennek eredményeként csupán néhány széles abszorpciót tudunk konkrétan
körülhatárolni és azonosítani. Ezek pozíciója alapján általánosságban meg
tudjuk mondani, hogy mi okozta az abszorpciót.
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9. ábra: Keksz tészta spektruma a főbb abszorpciós sávok feltüntetésével
(Davies, 2005)

A hidrogén nem csupán a molekulán belüli kötések révén, hanem másodlagos
hidrogénkötéseket létrehozva a molekulák közötti kölcsönhatásokon keresztül
is befolyásolja a NIR spektrumot. A hidrogénkötés szerepe igen hangsúlyos a
NIR spektroszkópiában. A hidrogénkötés annak következménye, hogy a
hidrogén könnyen alakít ki másodlagos kötéseket nagy elektronegativitású,
elektron-donorként viselkedő atomokkal, különösképpen oxigénnel és
nitrogénnel. Ezen másodlagos kötés kialakulása minden molekula-rezgésre
hatással lesz, mely az elektron-donor partnerhez köthető. Ez csúcs eltolódást
eredményez (a hosszabb, kisebb energiájú hullámhosszok felé – vöröseltolódás), amely gyakran a csúcs szélesedésében nyilvánul meg. A vízben
kialakuló hidrogénkötés igen komplex folyamat, mely függ a hőmérséklettől,
a pH-tól, ionkoncentrációtól stb. Tehát ha víz van jelen a mintában, akkor ott
komplex, dinamikus kölcsönhatás van a víz és a minta egyéb komponensei
között, amely akár mintaspecifikus is lehet. A víz hidrogénkötéseinek
érzékenysége következtében a spektrum azon területei, ahol a víz
hidrogénkötései jelet adnak, szintén igen érzékenyen reagálnak a különböző
változásokra (a hűlő vízben növekszik a hidrogénkötések száma, ami
vöröseltolódásban nyilvánul meg, így a vízcsúcsok hullámhosszban tapasztalt
eltolódása alapján például következtethetünk a hőmérséklet ingadozására, a
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levegőről felvett spektrum adott hullámhosszon mért abszorbancia értékeiben
tapasztalt eltérés pedig a helység páratartalmát jellemezheti).
A víz NIR spektrumának vizsgálata révén roncsolásmentes módszert
dolgoztak ki a vizes közegek változásainak vizsgálatára, betegségek
diagnosztizálására, illetve lehetőség nyílt a víz biológiai rendszerekben
betöltött szerepének új megközelítésből történő vizsgálatára. Ezen új
tudományterület az utóbbi időben AquaPhotomics néven vált ismertté
(Tsenkova, 2007, 2008, 2010; Williams, 2009).
A mintában jelen levő víz hatással van az összes többi összetevő
abszorpciójára, továbbá a jelentős mennyiségű víz abszorpciós csúcsai
torzítólag hathatnak a spektrum egyéb területeire is. Ezért a magas
nedvességtartalmú minták esetében gyakran alkalmazott mintaelőkészítési
eljárás a szárítás. A biológiai minták hőérzékenysége miatt a legtöbb esetben
a fagyasztva szárítás, vagy liofilezés alkalmazása jelenti a legjobb megoldást.
Az időigényes folyamat beiktatásának indokoltsága természetesen
megkérdőjelezhető egy olyan módszer esetén, mint a NIR, mely kifejezetten a
gyorsasága miatt terjedt el, azonban a liofilezett minták spektrumát elemezve
nyilvánvaló előnyöket tapasztalhatunk. A liofilezés hatására ugyanis a
vízcsúcsok gyakorlatilag eltűnnek, s a spektrum eddig elrejtett részletei
tűnnek elő, melyek igen hasznos információkat szolgáltatnak a minta
beltartalmával kapcsolatban (10. ábra).

10. ábra: Nyers (a) és fagyasztva szárított (b) húsminta NIR spektruma (saját
vizsgálat)
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A kémiai kötések mellett számos egyéb tényező (pl. szemcseméret,
hőmérséklet, tömörítettség) is befolyásolhatja a NIR spektrumot (Weyer és
Lo, 2002). A technika előnye, hogy az optikai tulajdonságok az anyag
állományától lényegében függetlenül, gyorsan és roncsolásmentesen
mérhetők. Egy műszerrel sok egymástól független jellemző mérhető
egyszerre, legyen szó kémiai összetevőről, vagy éppen fizikai tulajdonságról
(Kaffka, 1981).

2.1.2. Méréstechnika
A ma ismert NIR technika alapját azok a vizsgálatok jelentették, melyek során
a legjobb hullámhossz szűrőket keresték gabona és olajos magvak víz-,
fehérje- és zsírtartalmának becsléséhez. Ennek során megszületett az első NIR
spektrofotométer, mely őrölt minták diffúz reflexiós és diffúz transzmissziós
spektrumait rögzítette. Noha ekkor még fel sem merült, hogy valaha
kereskedelmi forgalomban is kapható lesz ehhez hasonló eszköz, a gyors
optikai rácsos (grating) spektrométerek, valamint a számítógépek és
kemometriai módszerek egyidejű fejlődése lehetővé tette ilyen műszerek
elterjedt gyakorlati alkalmazását (Norris, 2008). A fejlesztés korai
szakaszában alkalmazott filteres/szűrős készülékek, melyek néhány diszkrét
hullámhossznál rögzítik a fényelnyelési értékeket, továbbra is meghatározóak
a gyakorlati céleszközök piacán. Azonban a kutatás és az összetett analízis
számára a teljes NIR spektrum (hullámhossz függvényében ábrázolt
fényelnyelés) felvétele szükséges. Ehhez pásztázó (scanning) rácsos, diódasoros detektorokkal kombinált fix rácsos, vagy Fourier-transzformációs (FT)
NIR berendezéseket alkalmazhatunk. Továbbiakban bemutatom a
legelterjedtebb pásztázó, vagy oszcilláló optikai rácsos spektrométerek
felépítését, a mérési módokat és az esetleges hibaforrásokat.

2.1.2.1. Műszeres háttér
A gyártók készülékeiket valamilyen meghatározott feladat ellátására készítik,
ennek érdekében kompromisszumot kell kötniük a tervezés és kivitelezés
során, és a berendezéseket annak megfelelően kell kialakítaniuk, hogy azokat
26

kik (milyen képzettségű személyzet), milyen körülmények között
(laboratóriumi, vagy technológiai alkalmazás), milyen célból (kutató-, vagy
célkészülék) fogják használni. Nem utolsó szempont az sem, hogy a
felhasználó mekkora összeget kíván fordítani a műszer beszerzésére és
karbantartására.
A gyakorlatban használt, különböző felépítésű és működésű NIR
spektrométereket több szempont szerint jellemezhetjük. A 11. ábrán a
leggyakrabban előforduló konfigurációk láthatók, a teljesség igénye nélkül.

11. ábra: A közeli infravörös tartományban működő berendezések csoportosítás
(Gergely, 1998)

Stark és Luchter (2005) rövid leírást közölnek a gyakorlatban használt,
legelterjedtebb műszeres technikákról, melyben a fenti ábrán bemutatott
megoldásokat is elemzik. Utasi (1995) ezen technológiai lehetőségeket
bemutatva követi végig a fény útját a fényforrástól a detektorig:
A NIR sugárforrásként eleinte legelterjedtebben alkalmazott wolfram szálas
izzókat később a széles frekvencia-tartományban működő kvarc-halogén
lámpák, a Nerst-féle izzók, a Xe-lámpák, a dióda fényforrások és legújabban a
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különböző hullámhossz-tartományban hangolható, kisméretű lézer
fényforrások váltottak fel. Az intenzitást pontosan szabályozza egy
elektronikus vezérlő berendezés. Referencia standardekről felvett
spektrummal, és a mérések esetleges szoftveres korrekciójával minimalizálható a nullpont-vándorlás hatása, amely az idővel és a rendszer használatával
elkerülhetetlenül kialakul (lásd 2.1.2.3.2. fejezet).
Az analízisre használt megfelelő hullámhossz-tartományú sugárzás kialakítása
a monokromátorral történik, ami lehet egy prizma vagy egy optikai rács. A
prizmánál – annak hátrányos tulajdonságai miatt – elterjedtebben alkalmaznak
rácsokat. A hullámhossz kialakítása kezdetben álló szűrős rendszerekkel
történt, ezt követően a dinamikus hullámhossz kialakítás megoldásainak
változatai jelentek meg, melyek lényege, hogy a mérési periódusban adott
hullámhossz intervallumban időben megújulóan és reprodukálhatóan alakul ki
a kívánt hullámhossz. Az oszcilláló konkáv holografikus rács alkalmazása
során például a fehér fény elhagyja a fényforrást, majd egy résen és/vagy
lencsekombináción áthaladva esik a rácsra – ez olyan fényvisszaverő felület,
amelyre nagyon finom vonalakat véstek. A rácsra érve a fény a hullámhossz
függvényében szétszóródik a térben. A rács forgatásának hatására a szétterülő
sugárnyaláb végigpásztázza a keskeny kimeneti rést, és így minden
pillanatban csupán egy igen szűk hullámhossz-tartományú sugárzás halad
keresztül a résen. Mivel a rács minden szögéhez egy meghatározott
hullámhossz tartozik, a rács forgatása diszkrét sávok sorozatát hozza létre. A
hullámhossz intervallumot a forgatás szögének beállításával szabályozhatjuk.
A detektorok a mintát elhagyó fény intenzitását érzékelik. Ezt az adatot az
értékelőegység felé egy jelátalakító továbbítja. Mivel a NIR tartományban a
szilárd, illetve folyékony vizsgálati mintákról érkező optikai válaszok kis
energiájúak, így igen érzékeny detektorokra van szükség. További szempont a
detektorok rövid válaszideje, hiszen a spektrumfelvétel során több ezer adat
feldolgozása történik igen rövid idő alatt. A gyakorlatban legelterjedtebben az
alábbi két detektortípussal találkozunk:
- Szilicium-oxid (SiO2): ez a detektor a spektrum látható és nagyon közeli
infravörös tartományában alkalmazható (pl. 400-1100 nm-ig). A detektor
alapját egy fotovolta cella képezi, melyben fény hatására elektromos áram
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indul meg. Minél erősebb a fény, annál erősebb az áram. Ezt a jelet azután
digitalizálják, erősítik és értékelik.
- Ólom(II)-szulfid (PbS): ez a hagyományosabb NIR detektor fajta, amely
1100-2500 nm között működik. Lényege, hogy egy nagyfeszültségű
áramkörbe PbS kristályt helyeznek (Wheatstone-híd kapcsolás), a feszültséget
fenntartva mérik az áramkör ellenállásának változását. Jel/zaj aránya a
legkedvezőbb (lásd 2.1.2.3.2. fejezet), azonban válaszideje korlátozza a
mérések gyorsaságát. Ellentétben a mindvégig lineáris SiO2 detektorral, a PbS
magas energiájú NIR sugárzásnál nem ad megfelelően lineáris jelet. A legjobb
teljesítmény érdekében mindkét detektort állandó hőmérsékleten kell
üzemeltetni: SiO2 detektor esetében ±0,1 ºC-ot kell tartani működés közben,
míg az extrém érzékeny PbS detektornál ±0,01 ºC szükséges. A mérés
körülményeitől függően jellemzően 50 ºC körüli hőmérsékletet alkalmaznak.
Bár az optikai rácsok a prizmákhoz képest nagy pontosságúak, jóval
olcsóbbak és könnyen előállíthatóak, fellép egy kikerülhetetlen probléma. A
diszperzív monokromátorok, mint amilyen a rács is, nemcsak
monokromatikus fényt hoznak létre, hanem számos felharmonikust is. Így pl.
egy 1400 nm-es hullámhosszú fényt produkáló rács 350, 700 és 2800 nm-es
hullámhosszon is létrehoz felharmonikusokat. Annak érdekében, hogy ezek
ne érjék el a mintát, nagyságrend szűrőket kell alkalmazni. Ez a szűrő
tulajdonképpen a ráccsal együtt mozgó sáváteresztő szűrők sora. Minden
szűrő a spektrumnak csak egy részét engedi át, azt, ami az adott rácsállás
mellett elsőrendű, az összes többi felharmonikust kiszűri.
A fejlesztések során a gyártók törekednek a sebesség, a költség, az
ismételhetőség, a megbízhatóság, a stabilitás, a jel/zaj arány és a különböző
spektrális tulajdonságok figyelembe vételével optimalizálni a műszereket
(Stark és Luchter, 2005). A gyakorlati hasznosítás szempontjából a gyártási
folyamatokba integrálható és a száloptikás hordozható (Saranwong és
Kawano, 2005a) spektrométerek fejlesztése kiemelten fontos.
A számos különböző alkalmazás közül napjaink talán leghangsúlyosabb
fejlesztési irányvonala a hiperspektrális felvételezés és a kapott képek
analízise (Geladi, 2008). Ezen újszerű közelítés gyakorlati jelentősége abban
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rejlik, hogy nem a szokásos módon, a minta fényútba eső felületéről készül
egyetlen spektrum, hanem minden egyes pixel adott felbontású spektrumát
mérik, jellemzően 900-1750 nm között, InGaAs (indium-gallium-arzenid)
detektorok esetén. Másképpen fogalmazva a mintáról több száz
hullámhosszon készítenek felvételeket, amelyeket egymás mögé fűzve
mintafelület (x) x mintafelület (y) x spektrum (λ) mátrixot kapnak. Így a
minta kétdimenziós képén minden pixelhez tartozik egy spektrum (12. ábra).
Noha a szomszédos pixelek összetétele hatással van egy adott pixel saját
spektrumára (Geladi, 2008), nem tévedünk, ha elfogadjuk, hogy az egyes
pixelekhez tartozó spektrumok az adott pixel (pontosabban a képpont mögött
elhelyezkedő mintarészlet) összetételét jellemzik. A keletkező hatalmas
adathalmaz (felvételenként több ezer spektrum) értékeléséhez speciális
hardveres és szoftveres alkalmazások szükségesek. Az eljárás lényegi haszna
abban rejlik, hogy a hagyományos felvételezési módszerrel szemben a
mintában összességében extrém alacsony koncentrációban jelen levő, de
helyenként feldúsuló, inhomogén eloszlású összetevők vizsgálatára is
lehetőséget ad (pl.: gabonában idegen anyag, toxin szennyezés; márványozott
húsban intramuszkuláris zsír; mozaikos húskészítmény összetevői).

12. ábra: Hiperspektrális felvételezés elve (Chai és mtsai, 2000)

Mindenképpen megjegyzendő ugyanakkor, hogy a hiperspektrális módszernél
alkalmazott InGaAs szenzorok érzékenysége gyengébb, mint a hagyományos
NIR műszerek PbS-Si detektorai. Ezzel függ össze az is, hogy a
hiperspektrumokat általában 1700 nm-ig vizsgálják, kihagyva a kisebb
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frekvenciájú tartományt. A jel/zaj arány csökkenésével a mérés pontossága is
romlik. Ezért mérlegelni kell, hogy érdemes-e az adott minták vizsgálatát
hiperspektrális módszerrel elvégezni – elegendő-e az alkalmazott technika
mérési pontossága.
A NIR technika ismételt ugrásszerű fejlődése van kilátásban, amennyiben
sikerre vezetnek azon kísérletek, melyek során a NIR fotonokat látható
fotonokká alakítják, amelyek sokkal könnyebben detektálhatók (Ma és mtsai,
2010). Ezen megoldással a jel/zaj arány rendkívül magas szinten tartható, az
érzékenységben tapasztalható különbség pedig ezerszeres. A várakozások
szerint ezen új technikai fejlesztés eredményeként kimutathatók lesznek majd
a mintákból például a toxinokra jellemző mikro mennyiségek, jellemzően ppb
koncentrációk is.

2.1.2.2. Mérési módok
A gyakorlatban alapvetően három mérési mód használata ismeretes:
transzmissziós, reflexiós és transzflexiós mérési mód. Amíg a transzmissziós
méréseket jellemzően folyadékok esetében alkalmazzák optikai küvettával
(pl. vér, tej), addig a reflexiós mérések szilárd halmazállapotú, nem áttetsző
minták vonatkozásában lehetnek célravezetők (pl. hús, sajt). Nagy
viszkozitású, de áttetsző anyagok (pl. méz, zsír, olaj) esetében érdemes a
fentieket ötvöző transzflexiós mérési elrendezést választani.
Szilárd minták transzmissziós méréseinél jellemzően a 800-1100 nm-es,
magasabb frekvenciájú tartományt vagyunk kénytelenek használni, mivel
csak e nagyobb energiájú fény jut át olyan mértékben a mintán, hogy a
detektoron használható jelet kapjunk (jel/zaj arány megfelelő legyen).
Reflexiós módban az 1100-2500 nm-es intervallum használatára is
lehetőségünk van, s mi több, a gyakorlatban e tartomány használata a
hangsúlyosabb.
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2.1.2.2.1. Transzmissziós mérés
Transzmissziós mérési elrendezésnél a fény áthatol a mintán (13. ábra), ezzel
is csökkentve a minta heterogenitásából eredő mérési hibát.

13. ábra: Transzmissziós mérési elrendezés

Mivel a fény az esetek túlnyomó többségében szóródik, ezért diffúz
transzmisszióról beszélünk. A diffúz transzmisszió eredményeként a fény a
rétegvastagságnál nagyobb utat tesz meg a mintában, így jelentős mennyiségű
információt hordoz. Ezzel a mérési elrendezéssel általában folyékony
halmazállapotú mintákat vizsgálunk, de alkalmazható akár vékony
hússzeletek esetében is. Szilárd, szemcsés minták esetében a nagyobb
szemcséjű mintákról informatívabb színképet kapunk, mint az apróbb
szemcsékből állókról. Ha a minta részecskéi túl kicsik, akkor róluk a sugárzás
olyan nagy hányada verődik vissza, hogy a detektorra nem jut kellő
mennyiségű energia a méréshez, illetve jelentősen romlik a jel/zaj arány. A
mérések megkezdése előtt optimalizálni kell a minta rétegvastagságát. Ahhoz,
hogy az elektromágneses sugárzás áthatoljon a mintán, a méréseket
jellemzően a nagyobb frekvenciájú tartományban (800-1100 nm) kell végezni,
ugyanis a kisebb energiájú elektromágneses sugárzás nem képes áthatolni
azon a rétegvastagságon, amekkora ahhoz szükséges, hogy megfelelő
minőségű spektrumot kapjunk.
Ha a mintát érő beeső sugárzás intenzitása I0, a mintát elhagyó sugárzásé
pedig It, akkor a transzmittanciát (T) e két érték arányaként definiálhatjuk:
T=
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It
I0

A Lambert–Beer-törvény értelmében a transzmittancia nem lineárisan, hanem
logaritmikusan változik a koncentrációval, így a transzmittancia negatív tízes
alapú logaritmusát használjuk, amit abszorbanciának nevezünk:

A = − log T = log

1
T

Az összes fentiekben definiált mennyiség, illetve előforduló arányossági
tényező egy adott λ hullámhosszra (monokromatikus sugárzásra) vonatkozik.

2.1.2.2.2. Reflexiós mérés

Ha a mérendő minták zavarosak, átlátszatlanok vagy túl nagy mértékben
abszorbeálják a rajtuk áteső fényt (turbid minták), egy másik, diffúz
reflektanciának nevezett megközelítés használható. A diffúz reflektanciában a
beeső fénysugár a felszínre merőlegesen éri a mintát (14. ábra). A fény
behatol a mintába, és minden irányba visszaverődik. Kísérleti módon
meghatározták a hasznos információ és a visszaverődési szög közötti
összefüggést, mely segítségével megtervezhető a diffúz reflexiós mérések
legjobb geometriai felépítése. Arra a következtetésre jutottak, hogy a mintára
90°-ba beeső fénysugárral 45°-ot bezáró irány mentén elhelyezett detektor
méri a legnagyobb mennyiségű diffúzan visszavert fényt.

14. ábra: Reflexiós mérési elrendezés

A reflexiós mérés során a fénysugár a minta 1-4 mm mélységéig hatol be,
függően annak szemcseméretétől, így a detektorra jutó elektromágneses
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sugárzás információ tartalma is erre a mintarétegre vonatkozik. A
transzmisszió esetében felírt egyenlethez hasonló logikát alkalmazva
definiálható a reflektancia. Ez a mintáról diffúzan visszavert fény
intenzitásának (Ir), és egy nem abszorbeáló standard felületről (általában fehér
kerámia, BaSO4, Al2O3 vagy MgO lapról) diffúzan visszavert fény
intenzitásának (Ist) aránya:
R=

Ir
I st

A mintákról nyert reflektancia tehát egy nem abszorbeáló diffúz felülethez
viszonyított relatív érték. Olyan reflektancia mérések során, ahol a fény nem
halad át a „végtelenül vastag” mintán, a Lambert–Beer-törvény az alábbi
alakot veszi fel:
A = − log R = log

1
R

2.1.2.2.3. Transzflexiós mérés

A transzflexiós mérés során a minta és a detektorok elrendezése megegyezik a
reflexiós mérésnél bemutatott állapottal. A különbség csupán annyi, hogy a
transzflexiós mérés során speciális, tükröző hátlapú (pl. alumínium, arany)
mintatartót használunk. A mintán áthaladó fény a tükröző hátlapról
visszaverődik, s a mintán másodszor is áthaladva a reflexiós detektorokon ad
jelet. A kvarc előlap és a tükröző hátlap közötti néhány tized milliméteres
mintafilm képezi a vizsgálat tárgyát. Az átvilágított rétegvastagság így a
mintafilm vastagságának duplája, a fény útja pedig – a szóródás miatt – ennél
is hosszabb. Ez a mérési elrendezés kiválóan alkalmazható nagy viszkozitású
anyagok esetén, melyeket a hagyományos transzmissziós küvettával nehéz
volna vizsgálni, reflexiós mérésük pedig hagyományos küvettával nem
kivitelezhető (pl. áttetszőségük miatt, vagy a küvetta tisztításából adódó
nehézségek miatt).
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2.1.2.3. Hibaforrások

A NIR technika alkalmazása során az eredményekben tapasztalható hibákért
felelős hangsúlyosabb tényezőket foglalom össze az alábbiakban.

2.1.2.3.1. Mintaelőkészítés hibája

Legyen szó laboratóriumi referencia eljárásról, vagy NIR technikáról, minden
mérés hibával terhelt, melynek oka leggyakrabban magában a mintában rejlik
– a mintazajt a mérési technika fejlesztésével nem lehet csökkenteni, ráadásul
sok esetben a szembeállított referencia és NIR mérés nem is ugyanazon a
mintán történik. Természeti minták vételekor igen nagy gondot kell fordítani
arra, hogy a minta kellőképpen szignifikáns és homogén legyen. A növények
és állatok szövetei nagy heterogenitást mutatnak, így a homogenitás növelése
érdekében ajánlott őrlést, homogenizálást, vagy amennyiben lehetséges,
oldást alkalmazni a mintazaj csökkentése érdekében. A mintarészecskék
méretkülönbségeinek zavaró hatását keveréssel, átlagolással és nagy
mintaszám alkalmazásával csökkenthetjük.
Kalibrációs egyenes felvételekor törekedni kell arra, hogy az ismert
(kalibrációs) minták az ismeretlen minták várható értékeinél szélesebb
tartományban tartalmazzák a vizsgálandó komponenst, és ezen tartományon
belül az eloszlásuk egyenletes legyen.
A mintaelőkészítés lépéseit minimalizálni kell. Ennek okai a következők:
- A mintának minden megváltoztatása (akár fizikai, akár kémiai) veszélyt
jelenthet a mintában hordozott minőségi és mennyiségi információra nézve.
Információ tűnhet el (pl. illékony komponensek elpárolognak), illetve
műtermékek keletkezhetnek (pl. oldószer-szennyezésekből). Néhány minta,
mint például a friss teljes tej, igen instabil optikai jellemzőkkel rendelkezik a
tejzsír mozgásából adódóan.
- Minden lépés újabb hibát visz az eredménybe, és egyben hordozza tovább az
összes előző lépés hibáját is. Így minél több lépésből áll az előkészítési
művelet, annál nagyobb a hibalehetőségek száma.
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- Minél kevesebb lépésből áll egy technológia, annál egyszerűbb átültetni a
laboratóriumi körülményekről a gyakorlatba, illetve annál jobban
reprodukálhatóak a mérések.
Mivel a közeli infravörös sugárzás tulajdonképpen hőenergia, a hőmérséklet
változása befolyásolja a minták spektrumait. Ezen túlmenően a hőmérséklet
változásakor az alábbi problémák jelentkezhetnek mérés során:
- A hőmérséklet emelkedésével erősödik a párolgás és nedvesség vész el.
- Hűtéskor nedvesség kötődhet meg, vagy pára válhat ki a mintán.
- A rendszer fizikai állapota, vagy struktúrája megváltozhat (átkristályosodás,
módosulatváltozás stb.)
- A folyadék halmazállapotú minták törésmutatója és sűrűsége jelentősen
változhat a hőmérséklettel, ami szintén befolyásolhatja az eredményt.

2.1.2.3.2. Műszeres hiba

A mérési eredmények használhatóságát alapvetően befolyásolja a műszer
mérési zaja és nullpont-vándorlása. Zajnak nevezzük a mérés során
tapasztalható, rendszertelenül jelentkező, változó mértékű, random
intenzitásváltozásokat, véletlen hibákat, melyek általában a műszer
detektorainak érzékenységével magyarázhatók. A zaj a valódi helyzet körüli
szóródást idéz elő. Végtelen sok mérés esetén a mérések átlaga a valódi
helyzetet szolgáltatná. Ezért egy adott mintáról történő többszöri
spektrumfelvétel, majd a mért spektrumok átlagolása csökkenti a zaj hatását,
másrészről a minta inhomogenitása is ellensúlyozható. Méréstechnikai
szempontból fontos a jel és a zaj intenzitásának aránya, vagyis a jel zajhoz
viszonyított – lehetőleg minél magasabb – szintje. A jel/zaj arány jellemzően
az PbS detektorok esetében a legkedvezőbb (lásd 2.1.2.1. fejezet). A random
zaj mellett jelentkezhet szisztematikus zaj is, melynek forrása lehet a táp, az
erősítő, a motorok, a lámpa, vagy a környezet hőmérséklet és páratartalom
változása, esetleg különböző vibrációk. Például 1350-1450 nm és 18001950 nm között jól felismerhető problémát eredményez a páratartalom
változása a monokromátorban, mivel a vízgőz sok éles abszorpciós sávot ad
ebben a két tartományban (FOSS Instrument Performance Test Guide Version
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2.0, 2005; Davies, 2011). Noha ezen zajok részét egy 10 nm sávszélességgel
mérő műszer nem teszi láthatóvá, mégis könnyen érezhető hatásuk, ha például
az említett páratartalom megváltozik a referencia és a minta mérése között.
A zaj számszerűsítése jellemzően a műszerek kerámia standardjének egymás
utáni ismétlődő mérésével történik. Az első mérés során referenciaként, a
második mérés során mintaként szolgál a kerámia. A méréspár többször
ismétlődik, és a páronkénti abszorbancia különbségek jelentik a zajt. A
zajspektrum átlagos abszorbancia értéke a szisztematikus hiba (BIAS), amely
bemelegedett készülék esetén ±0,05 tartományban mozog. A diagnosztikai
mérések során vizsgált másik jellemző a hiba négyzetes közepe (RMS), mely
10-3 érték alatt megfelelő, általában 10-4 és 10-5 nagyságrendben mozog.
A mérések ismételhetőségét, összevethetőségét, így a stabilitást és a
megbízhatóságot befolyásoló tényező a nullpont-vándorlás, vagy drift, mely
jellemzően a műszer állapotának lassú változásával magyarázható (pl.
detektorok öregedése), azonban hatása a zajjal ellentétben hatékonyan
kiküszöbölhető belső (pl.: stabil jelet adó műanyagok: polisztirén;
ritkaföldfémek: didimium) és külső (pl.: kerámia) standardok mérésére
alapozott szoftveres korrekciókkal.
Az oszcilláló optikai rácsos NIR spektrométerek teljesítményét a fent
leírtakon kívül jelentős mértékben befolyásolja a minta és a készülék közötti
optikai határfelület, a hullámhossz és sáv egyezőség műszerek között, a
kóbor, vagy szétszóródott fény (stray light), a detektor linearitása és
válaszideje. Ezek a faktorok az előírt diagnosztikai határértékek alatt általában
nem okoznak jelentősebb teljesítmény-csökkenést egy adott műszer esetében,
azonban igen fontosak lehetnek, ha több műszert szeretnénk precízen
összehangolni. Az egyik megoldási lehetőség, hogy a fenti műszeres
hibaforrásokat minimalizáljuk, és standard mintákkal ellenőrizzük a
berendezések pontosságát. A műszerek közti különbségekből adódó probléma
feloldásának másik módja, hogy nagy elemszámú minta spektrumait rögzítjük
sok műszeren, majd regressziós egyenletet, vagy a spektrumok közti hibákat
korrigáló egyenletet fejlesztünk, és becsüljük a vizsgált összetevőt.
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2.1.2.3.3. Adatfeldolgozás hibája

A NIR spektrumok rögzítését követően kerül sor a kapott spektrum adatok
értékelésére, például csoportok azonosítására, referencia tulajdonságok
becslésére. Ennek során számos szoftveres megoldás közül választhatunk,
melyek között az átjárhatóság, az adatok átvitele gyakran nehézkes. Az
adatbázisok többszöri transzformációja, a különböző fájlformátumok
konvertálása jelentős mennyiségű időt vesz igénybe, mindamellett
hibalehetőséget is rejt. Fontos számításba venni azt is, hogy a referencia
mérések pontossága és megbízhatósága alapvetően meghatározza a későbbi,
referencia és spektrum adatokra alapozott NIR becslések hibáját, mely
kizárólag a NIR műszerek fejlesztésével sokszor már nem is csökkenthető
tovább (lásd 2.1.3.3. fejezet).

2.1.3. Adatfeldolgozási lehetőségek
A műszeres és szoftveres háttér tekintetében számos világcég van jelen a
piacon. Az egykori amerikai NIRSystems céget beolvasztó FOSS a világ
vezetői közé tartozik mindkét területen (FOSS NIRSystems 5000 és 6500
típusú monokromátorok; WinISI, Vision, ISI Scan szoftverek). A gyártók
(Bruker Optics, Büchi, FOSS, Light Light Solutions, MetriNIR, Opotec,
Perten, Unity stb.) folyamatosan fejlesztik berendezéseiket és kapcsolódó,
speciális szoftvereiket. Ezzel párhuzamosan léteznek a spektrális adatok
feldolgozására specializálódott cégek, melyek multifunkcionális kemometriai
programcsomagokat fejlesztenek (CAMO Unscrambler). Mind a fejlesztési
munkálatokban, mind az alkalmazott spektroszkópiában egyre fontosabb
szerepet töltenek be a szabad forráskódú szoftverek, melyek az igényeknek
megfelelően módosíthatók, alakíthatók. A szabad forráskódú programokkal,
amilyen az általunk használt R Project (www.r-project.org), könnyen
elvégezhető bizonyos műveletek egymáshoz kapcsolása, különböző
automatizált feladatsorok végrehajtása. A program bármely részfeladatának
adatai kinyerhetők, és a futtatás folyamata bárhol módosítható, lehetőséget
adva a kemometriai módszerek mélyreható vizsgálatára. Ugyanakkor e
programon belül jól szerkeszthető grafikus felületek alakíthatók ki akár a
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végfelhasználók, rutin feladatokat végző technikai személyzet számára is,
lehetővé téve a fejlesztett spektroszkópiai módszer gyakorlati
alkalmazhatóságát.
A legtöbb mezőgazdasági termék NIR spektruma komplex, a termékben
található komponensek abszorpciós sávjainak átlapolódása, illetve az
abszorpciós csúcsok elmosódása következtében (lásd 2.1.1. fejezet). További
problémát jelent még a kollinearitás és a kiugró értékek kezelése. Az egyes
komponensek mennyiségének meghatározása érdekében ezért összetett
matematikai statisztikai módszereket kell igénybe venni, beleértve az eredeti
spektrumok transzformációját is (Kaffka és mtsai, 1986). A spektrumok
értékelése – mennyiségi és minőségi analízisek – során a megoldást a
többváltozós matematikai módszerek jelentik.
A következőkben először a többváltozós értékeléseket megelőző spektrum
előkezelésekkel foglalkozom, majd bemutatom az értekezésben használt
kvalitatív és kvantitatív analízisek során futtatott eljárásokat. Ezek a
többváltozós statisztikai módszerek megengedik számos hullámhossz – akár
széles szegmensek, akár az egész spektrum – használatát, mialatt elkerülik a
multikollinearitás problémáját, mely abból adódik, hogy két vagy több,
egymás melletti hullámhossznál mért abszorbanciaérték használata esetén
azok nem függetlenek egymástól.

2.1.3.1. Spektrumok előkezelése

A diffúz reflexiós és transzmissziós spektroszkópiában ismert, hogy amikor a
fény két eltérő optikai sűrűségű közeg határára érkezik, azaz amikor a
fénytörési index megváltozik, akkor vagy visszaverődik, vagy fénytörést
követően belép az új közegbe majd abban elnyelődik, vagy több kevesebb
szóródást követően áthalad azon. Ez utóbbi tipikus példája, amikor porok
vagy emulziók esetében a fény azok apró szemcséivel találkozik. A mintán
belüli reflexiók és transzmissziók sorozata eredményezi a fény szóródását.
Tulajdonképpen a fény szóródásának eredményeként a mintába behatoló,
majd abból valamilyen irányba kilépő fény jelentős mennyiségű információt
hordoz a mintára vonatkozóan. Ilyen értelemben a szóródás a diffúz
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spektroszkópia alapja és lényege. A szóródás mértéke azonban függ a fényfelület interakciók számától, illetve a fénytörési mutatókban tapasztalt
különbségektől. Kis szemcseméretek, vagy nagy fénytörési index
különbségek esetén a szóródás nagyobb mértékű lesz. Az ilyen módon
szóródó fény – akárcsak a felületi reflexió, vagy tükröződés – nem hordoz
hasznos információt. A tükröződést a műszer detektorainak megfelelő
elhelyezkedésével kivédhetjük (merőleges megvilágítás, 45°-ban elhelyezett
reflexiós detektorok), a felületi reflexió és a nem lineáris szóródás hatásait
pedig szoftveresen kell kezelnünk. További probléma, hogy különböző
mértékű a szóródás az eltérően előkészített, ám azonos összetételű minták
esetén, így az egyszerű mintaelőkészítési hibák is különbségeket eredményezhetnek a spektrumban. Ezen torzítások szoftveres alkalmazásokkal
valamelyest felderíthetők.
Következőkben azokat a matematikai eljárásokat mutatom be, melyekkel a
minta rétegvastagságából, tömörítettségéből, összességében a fény
szóródásából adódó hibák kiküszöbölhetők a diffúz spektroszkópiás mérések
során. Az alapgondolat az, hogy a kalibrációkhoz, és minden további
értékeléshez a spektrumoknak ideális esetben csak a hasznos adatokat szabad
tartalmazniuk. Mindez a becslés kivitelezése és annak magyarázhatósága
miatt is fontos (Næs és mtsai, 2002).

2.1.3.1.1. Deriválás (Derivation)

Az átlapoló csúcsok, az alapvonal-eltolódás és a zaj okozta problémák
feloldására leggyakrabban használt módszer a deriválás (Næs és mtsai, 2002).
Az első derivált spektrumnak (15-a ábra) ott van lokális maximuma, ahol az
eredeti spektrum felfelé irányuló meredeksége maximumot ér el. Lokális
minimumot pedig ott kapunk, ahol az eredeti spektrum lefelé irányuló
meredeksége maximumot mutat. Az eredeti spektrum lokális minimumai,
illetve maximumai helyén az első derivált spektrum nulla értéket vesz fel.
Sokkal célravezetőbb lehet a második derivált spektrum vizsgálata (15-b
ábra), amelyet az első derivált spektrum további deriválásával kaphatunk
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meg. Ahol az eredeti spektrumban csúcs volt, az a második derivált
spektrumban völgyként jelentkezik, és viszont.

15. ábra: Az első (a) és a második (b) derivált spektrum alakulása
(Gergely, 1998)

A 16. ábrán biológiai minta alap és derivált spektrumai láthatók. A derivált
spektrumok csúcsainak viszonylagos eltolódása az alapspektrumot alkotó
egyedi karakterisztikus csúcsok átlapolásainak eredménye. Tehát alapvetően a
derivált csúcsok pozíciója tekinthető „helyesnek”, míg az alapspektrum
csúcsai – a szomszédos csúcsok méretétől függően, az átlapolások
következtében – a valós elnyelési tartományhoz képest elcsúszva jelennek
meg.
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16. ábra: Búzaszemek transzmissziós spektruma a 850-1050 nm hullámhossztartományban (folytonos vonal) együtt ábrázolva az első (szaggatott vonal) és
második (pontozott vonal) deriválttal (Næs és mtsai, 2002)

17. ábra: Nyers (a) és fagyasztva szárított (b) húsminták alap és második
derivált NIR spektrumai (saját vizsgálat)

A 16., 17-a és 17-b ábrán jól látható a deriválás előnye: az eredeti spektrum
átlapoló csúcsai tisztán szétválnak, és azok a csúcsvállak, illetve inflexiós
pontok, melyek korábban szinte észrevehetetlenek voltak, láthatóvá válnak.
(Az ábrákon ismét megfigyelhető a liofilezés 2.1.1. fejezetben részletezett
pozitív hatása.) Az első derivált alkalmazásával kiküszöbölhető az additív
alapvonal, a második derivált pedig eltávolítja a további lineáris alapvonalat,
mely igen hasonló hatással van a spektrumra, mint a később bemutatásra
kerülő szóródás, de mégsem egyezik meg azzal (a spektrumhoz adott egyenes
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az első deriválást követően konstans lesz, mivel az egyenes meredeksége
konstans, majd ezt eltávolítjuk a második deriválás során) (Næs és mtsai,
2002).
A deriválás előnye, hogy matematikailag lineáris művelet, ezért ha a
Lambert–Beer-törvény érvényes az eredeti spektrumra, akkor mennyiségi
meghatározásra bármely rendű derivált ugyanúgy felhasználható. Előnyös a
deriválás, ha a reflexiós spektrumok szemcseméretben mutatkozó
különbségek hatására bekövetkező alapvonal-eltolódását akarjuk kiküszöbölni. Erre akkor lehet szükség, ha ez a változékonyság zavarja vagy elfedi
valamely komponens meghatározásához szükséges spektrum-információt (pl.:
különböző szemcseméretű, de azonos összetételű minták beltartalmának
becslése). Viszont hátrányos lehet a deriválás például akkor, ha éppen az
alapvonal-eltolódás hordozza azt a változékonyságot, amelyet a minta
modellezendő fizikai és/vagy kémiai tulajdonságai okoznak a spektrumban
(pl.: daráló folyamatszabályzása során a szemcseméret monitoringozása).
Ügyelnünk kell arra is, hogy a deriválás felerősíti a zajt és fokozza a spektrum
összetettségét, azaz a jel/zaj arány romlik. Többek között ez az oka annak,
hogy a harmadik, negyedik vagy magasabb rendű deriváltak használata ritka –
noha annak elvi akadálya nincs.
Tény, hogy a második derivált spektrum esetében tapasztalható lokális
minimum jóval informatívabb egy adott kémiai kötés elnyelési tartományára
vonatkozóan, mivel az alapspektrumban a csúcsok átlapolásának határa a
karakterisztikus csúcsok (lokális maximumok) elcsúszhatnak, vagy akár el is
tűnhetnek és csak inflexiós pontok formájában jelzik azt, hogy „valami” van
az adott tartományban. A derivált spektrumban azonban a csúcsok jól
felismerhetően elkülönülnek. Ugyanakkor igaz az is, hogy sem az alap, sem a
derivált spektrum csúcsának helyét nem fogadhatjuk el teljes biztonsággal a
vonatkozó rezgés karakterisztikus hullámhosszának. Ennek oka, hogy míg az
alapspektrumban az átlapolások okoznak torzulást, addig a deriválás során az
alkalmazott simítási technikák módosíthatják a csúcsok helyzetét. Ezért is
érdemes inkább elnyelési tartományokról beszélnünk a konkrét
hullámhosszok helyett.
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2.1.3.1.2. Simítás (Smooth)

A zaj növekedése miatt sokszor a deriválást valamilyen más
transzformációval, például simítással kombinálják (Næs és mtsai, 2002).
Ekkor néhány – a felhasználó által definiált számú – szomszédos
spektrumérték átlaga alapján számolja a rendszer a derivált spektrum értékeit,
de a simítás alkalmazható önmagában, alapspektrumok használata esetén is.
Ezzel elkerülhető, hogy a jelen levő apró, valójában lényegtelen kilengések
felerősödjenek a deriválás során. Ha a 18. ábrán bemutatott minták esetében a
második derivált spektrumok számításakor nem alkalmazunk simítást (18-a
ábra), a detektorok érzékelési tartományának széle felé haladva az apró zajok
felerősödnek (1900 nm felett). Simítással (18-b ábra) ezek a negatív hatások
jelentősen csökkenthetők, a hasznos információt hordozó sávok felerősödnek.
Mindenképpen érdemes azonban figyelembe venni, hogy az átlagképzésen
alapuló simítási eljárások eredményeként veszteség léphet fel azokban az
információkban, amelyek a spektrumsávok finom struktúrájában rejlenek.

18. ábra: A simítás hatása 95 húsminta NIR spektrumainak deriválása során
(saját vizsgálat – (a) 2. derivált, rés: 1, kapu: 1; (b) 2. derivált, rés: 8, kapu: 6)

A deriváláshoz kapcsolódó simítás során a szoftverek a legtöbb esetben a 19.
ábrán vázolt algoritmus szerint dolgoznak. A kapu (smooth) mérete határozza
meg azon adatpontok számát, melyeket a deriválás előtt átlagolni kell, a rés
(gap) pedig megadja, hogy hány adatpontot kell kihagyni a kapuk között. A
három kapura vonatkozó három átlagérték alapján számolja a program a
középső adatpontra vonatkozó (a 19. ábra esetében a B kapu második
adatpontjára vonatkozó) meredekséget, azaz derivált értéket. Ezt követően az
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algoritmus egy-egy adatponttal elcsúsztatva megismétlődik a teljes
spektrumon. Belátható, hogy a 19. ábrán szemléltetett beállításokat
alkalmazva a derivált spektrum az alapspektrumhoz képest hat adatponttal
csökken a spektrum elején és végén, hiszen a legelső derivált értéket a B kapu
középső eleméhez tudjuk csak kiszámolni. Így pl. az 1100-2498 nm
tartományban rögzített alapspektrum deriváltja (kapu = 3, rés = 2 beállítással)
1112 nm-től 2486 nm-ig fog tartani.

19. ábra: Deriválás során használt simítás (kapu: 3; rés: 2)

Deriválás előkészítéseként szintén gyakran alkalmazott módszer a SavitzkyGolay simítás, melynek lényege, hogy a spektrumot adott hullámhossz
intervallumban a legkisebb négyzetek módszerével meghatározott
polinommal írjuk le, ahol paraméter a polinom foka és az adatpontok száma,
amire illesztünk (Savitzky és Golay, 1964). Érdemes ezt az eljárást
alkalmazni, ha igen zajos a spektrum, ha nagyon fontos a spektrumcsúcsok
alakjának megtartása, vagy ha a vizsgált elnyelési tartományok igen közel
esnek egymáshoz (Williams és Norris, 2001).
A simítás alkalmazható a deriválástól függetlenül is. Az ún. futó átlag (boxcar
smooth) eljárás során az algoritmus minden adatpontot a meghatározott
méretű környezetének átlagával helyettesít.
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2.1.3.1.3. Szóródás-korrekció (Scatter correction)

A deriválásnál már említettem, hogy a függőleges tengely (ordináta) menti
eltolódások és lineáris torzítások miként korrigálhatók. Léteznek azonban
kifejezetten a fényszóródás hatásának kiiktatására/csökkentésére kidolgozott
eljárások, mivel a nemlineáris szóródás erősen befolyásolhatja a referencia
értékek és a spektrumok közötti összefüggést. Általánosságban elmondható,
hogy a vizsgált felületről tükröződő fény jelentős mértékben rontja a mérési
eredményeket, amennyiben az elnyelési spektrumban – a tükröződés
következtében – a valósnál alacsonyabb abszorbancia értékeket tapasztalunk.
A reflexiós detektorok elhelyezése ugyan a tükröződés zavaró hatásának
gyengítését szolgálja, a jelenség gyakran ennek ellenére is problémát okoz.
Problémát jelent az is, hogy a tükröződés zavaró hatása nem azonos
mértékben jelentkezik a spektrum különböző hullámhossz-tartományaiban,
ezért bizonyos összetevő becslése esetén zavarólag hathat, míg másik
esetében jelentéktelen.

20. ábra: Szemes és őrölt búza reflexiós spektruma (Norris, 2008)

A szóródás és a felületi reflexió okozta spektrum deformációt mutatja a
20. ábra, melyen szemes és őrölt búza reflexiós spektrumai láthatók. Az
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őrlemény apró szemcséin igen jelentős a szóródó fény mennyisége, ezáltal a
reflexió torzító hatása is nagyobb, ami az abszorpciós spektrumban csökkent
értékeket eredményez – a valósnál alacsonyabb fényelnyelés tapasztalható. A
teljes szemek esetében is jelentkezik a szóródás problémája, azonban annak
mértéke sokkal kisebb. Az őrölt és szemes búza spektrumának viszonya
alapján megbecsülhető a „korrigált szemes búza” spektrum, mely
megközelítőleg az elméleti szóródásmentes állapotot mutatja (Norris, 2008).
Általában célravezető a korrekció használata a kvantitatív módszerek
esetében, kvalitatív vizsgálatoknál azonban érdemes megfontolni azok
szükségességét, mert fontos különbségeket tüntethet el. Legelterjedtebben a
többszörös szóródás korrekció (MSC) és a standard normál variancia (SNV)
eljárásokat alkalmazzák (Næs és mtsai, 2002). A két eljárás közti lényegi
különbség, hogy az MSC eljárás a spektrumpopuláció átlagára is korrigálja az
egyes spektrumokat. Ennek értelmében, ha egy kiugró érték elmozdítja az
átlagot, akkor az torzítólag hat az összes spektrum MSC előkezelésére – ez
alacsony mintaszám esetén különösen zavaró lehet. Az SNV korrekció során
azonban csupán az adott spektrum adatai kerülnek felhasználásra, így az
esetleges kiugró érték nincs negatív hatással a többi spektrum SNV
előkezelésére. A két eljárás összehasonlító vizsgálatát mutatja be Davies és
Fearn (2009a), akik a fenti szóródás korrekciókat mesterséges spektrumokon
alkalmazva írják le azok működési mechanizmusait, felhívva a figyelmet az
esetleges adattorzító hatásokra. Erős tükröződést mutató mintáknál
alkalmazható az Orthogonal Signal Correction módszer, melynek lényege,
hogy elhagyja azon mérési adatokat, melyek nem korrelálnak a becsülni
kívánt változóval (Naes és mtsai, 2002). Hasonlóan, a tükröződés hatásának
csökkentését célozza a Kubelka-Munk szóródás korrekció módszere (K-M
Scattering), melynek használata során a minta típusának megfelelő
együtthatóval kell korrigálni a spektrumokat (Williams és Norris, 2001).
Fontos megjegyezni, hogy sok esetben éppen a fényszóródás hordoz hasznos
információt. Ilyen eset lehet például a gabona szemkeménység-vizsgálata. A
szemkeménység ugyanis erősen befolyásolja az őrlemények szemcseméretét.
Keményebb szemű gabona átlagosan apróbb szemcseméretet ad, míg a puha
szemű gabona őrleményében több a nagyobb szemcse. A teljes
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gabonaőrlemények szemkeménységre történő osztályozás során a
szemcseméret szolgáltat alapvető információt, tehát a reflektálódó fény
szemcseméretre utaló tulajdonságai kiemelten fontosak. A szóráskorrekciós
eljárások éppen ezeknek a hatásoknak a kiküszöbölésére valók, ilyen
értelemben a hasznos információt szűrik ki a spektrumadatokból. Az
előkezelési eljárások alkalmazása előtt tehát érdemes mérlegelni, hogy azok
milyen szintű adatvesztést és/vagy torzulást eredményezhetnek.

2.1.3.2. Kvalitatív osztályozás

Folyamatosan nő az igény a mind tökéletesebb minőségi osztályozó
módszerek használata iránt. Ez részben azzal magyarázható, hogy a termék
vásárlója kevéssé érdeklődik annak pontos beltartalmi értékei iránt, viszont
kíváncsi arra, hogy az adott termék illeszkedik-e egy általa megfogalmazott
elvárásrendszerhez, termékcsoporthoz (pl. öko-termékek). Másrészt egy adott
termék gyártása során alkalmazott folyamatszabályozási rendszerben az
alkalmazott műszeres technikának a készülő termék megfelelőségét kell
ellenőrizni, azaz azt, hogy a termék megfelel-e a komplex minőségi
előírásoknak, vagy sem. Ennek során célszerűbb, ha nem vizsgáljuk különkülön a lehetséges összes paramétert, hanem egy „általánosító” vizsgálati
módszert vezetünk be – azonosnak tekinthető-e a termék az etalonnal. Hiba
esetén természetesen sort kell keríteni az okok kiderítésére, de a riasztási
monitoring rendszer működtetését egy jól beállított, komplex osztályozó
rendszer hatékonyan felügyelheti. Ilyenek például a gyógyszeriparban igen
elterjedt modern folyamatelemző technológiák (PAT). Ezekben a
rendszerekben a NIR technika kiválóan alkalmazható a reakciók végpontmeghatározására, veszélyes anyagok koncentrációjának nyomon követésére,
korábban csak off-line módon mérhető minőségi paraméterek on-line
mérésére, folyamatszabályzásra.
Davies és Fearn (2009b) gyakorlati problémát vetnek fel, amennyiben egy
gyógyszeripari alkalmazás során felmerülő osztályozási hibát elemeznek.
Általános probléma, hogy az egyes minták (pl.: gyógyszer alapanyagok)
azonosítása során igen zavaró lehet egy ismeretlen minta megjelenése,
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legfőképpen azért, mert az osztályozó módszerek ezeket – a tanító
adatbázisokban elő nem forduló mintákat – valamely ismert mintacsoporthoz
sorolják. Nem fogadható el az az álláspont, hogy a rendszer hibával terhelt,
azonban ez a hiba oly kis mértékű, hogy szemet hunyhatunk felette.
Tudatában kell lennünk, hogy a módszer, melyet használunk, adhat-e „téves
pozitív” eredményt egy ismeretlen minta esetében, és ha igen, azt milyen
eséllyel teszi. A probléma helyes megközelítése és egyben megoldása, hogy
minden beszállító termékeiből legalább egy tételt laboratóriumi vizsgálatnak
vetünk alá, mely igazolja a jelölés szerinti összetételt. Ezt követően a többi
tétel spektrumát ezzel a hitelesített termékkel vetjük össze, vagyis azt
figyeljük, hogy a többi tétel megegyezik-e a már igazolt tétellel. Így – a
laboratóriumi eredményekre támaszkodva – a spektroszkópiai módszer hibája
minimalizálható.
Az osztályozás során a minták általában nem különülnek el egyértelműen a
mért adatok alapján. Az osztályozó módszerek fejlesztésekor keressük az
egyes tulajdonságok (változók, pl: spektrum adatok, beltartalmi adatok) azon
lineáris, vagy nem lineáris kombinációját, mely alapján a mintacsoportok a
lehető legjobban elkülöníthetők (21. ábra).

21. ábra: Az osztályozó módszerek elve, csoportok elkülönítése a többdimenziós
térben (Dalmadi és mtsai, 2007)

A kvalitatív analízisek során tehát a mintacsoportok elkülöníthetőségét
vizsgáljuk a spektrum adatok lineáris, vagy nem lineáris kombinációi alapján.
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A mintacsoportokat igyekszünk úgy leírni a többváltozós térben, hogy
valamilyen dimenziócsökkentő eljárást követően azok minél határozottabban
elkülönüljenek egymástól. Erre ad módot többek között a kanonikus
diszkriminancia analízis (CDA) (Davies és Fearn, 2008a), a polár minősítő
rendszer (PQS) (Kaffka és Gyarmati, 1991), a minta felismerő eszköz (SRT)
(Dalmadi és mtsai, 2007), az általánosított részleges legkisebb négyzetek
elvén működő osztályozás (GPLS) (Griep és mtsai, 1995), a PLS
diszkriminancia analízis (PLSDA) (Næs és mtsai, 2002), az osztályazonosságok laza független modellezése (SIMCA) (Davies és Fearn, 2008b)
és a mesterséges neurális hálózatok (ANN) elvén alapuló osztályozó módszer
(Kramer és mtsai, 2004). Az említett módszerek során az eredeti, előre
definiált csoportba rendezést kívánjuk megvalósítani pusztán a mérési adatok
(spektrumok) alapján. Ezzel szemben a klaszter analízis (CA), illetve az
osztályozási feladatokra legáltalánosabban használt módszer, a főkomponens
analízis (PCA) esetében nincs előre definiált csoportba rendezési elv, hanem a
spektrum adatok csoportosulásai alapján következtetünk valamilyen anyagi
minőségben mutatkozó eltérésre (Dalmadi és mtsai, 2007).
Kutatásaink során a PCA, PLSDA, GPLS és PQS módszereket alkalmaztuk a
csoportvizsgálatokhoz, így a következőkben ezeket mutatom be részletesen.

2.1.3.2.1. Főkomponens analízis

A főkomponens analízis során a minták spektrális adatait tartalmazó
mátrixból új változókat generálunk. Ezek a származtatott változók az eredeti
változók lineáris kombinációi. Az új változók korrelálatlanok. Az első új
változó úgy kerül megállapításra, hogy az összes lehetséges lineáris
kombináció közül ez írja le az eredeti változók varianciájának lehető
legnagyobb hányadát; minden további új változó bevonása a maradék
variancia lehető legnagyobb kumulatív lefedését célozza. A módszer
kihasználja, hogy a többváltozós adathalmazok varianciájának igen nagy
hányada kevés új változó bevonásával is leírható. Az első néhány
származtatott változó (főkomponens) bemeneti adatként szolgálhat
kvantitatív, vagy kvalitatív analízisekhez, melyek nem futtathatók az eredeti,
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többváltozós adathalmazzal (Næs és mtsai, 2002). A 22. ábra a főkomponens
analízis menetét, a főkomponensek kiválasztásának metodikáját szemlélteti és
a fent leírtak magyarázatául szolgál. Az első főkomponens írja le a lehető
legnagyobb mértékben a mintasokaság varianciáját az összes lehetséges
lineáris kombináció közül. A második főkomponens a maradék varianciából
hasítja ki a lehető legnagyobb darabot, miközben az első főkomponensre
merőleges. A harmadik főkomponens mindkét korábbi főkomponensre
merőleges és a maradék varianciából „gazdálkodik”. N dimenziós térben
gondolkozva akár N számú főkomponens is elképzelhető, azonban egy idő
után már nincs értelme új változó bevonásának, hiszen a variancia döntő
hányadát az első néhány főkomponens leírja.

22. ábra: A főkomponensek kiválasztásának elve (Dalmadi és mtsai, 2007)

A főkomponens analízis kiválóan alkalmas a mintasokaságon belüli csoportok
felkutatására, vagy akár spektroszkópiai kiugró érték (outlier) kimutatására, és
az osztályozó módszerek minősítése során a legtöbb esetben „kályhaként”,
alapvető ellenőrző módszerként szolgál.
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2.1.3.2.2. PLS diszkriminancia analízis

A PLSDA lényege, hogy az algoritmus az egyes csoportokhoz hamis
változókat rendel („dummy variables”), majd ezekre végez PLS kalibrációt
(lásd 2.1.3.3. fejezet). Ennek során mindig két osztályt képez (több csoport
elkülönítése során is kétosztályos elkülönítésekből építi fel a végső
eredményt). Az egyik osztályhoz nullát, míg a másikhoz egyet rendel. A
kalibrációt úgy futtatja, hogy a hullámhossz adatok és a hamis változók között
állít fel regressziót. Az osztályozó módszer tehát egy fiktív adatokra épülő
mennyiségi kalibráción alapul. A becslés során ellenőrzi, hogy az egyes
minták esetében egyhez, vagy nullához közeli értékeket kapott-e (0,5 alatti és
feletti értékek), majd ennek megfelelően rendeli azokat a kapott eredménynek
megfelelő csoportokba (Murray és mtsai, 2001).
Az analízis során megadható a maximális bizonytalansági faktor (uncertainty
factor), melyet a program két szomszédos csoport mintáinak szórása alapján
számol. Az érték a csoportok elkülönítésének biztosságára utal. A
bizonytalansági faktor a csoporton belüli egyetlen mintára kapott becsült
értékek és a legközelebbi csoportban a következő legnagyobb becsült szám
közötti határérték. Ennek függvényében jelöli a szoftver, hogy az adott mintát
biztosan, vagy bizonytalanul képes behelyezni a vonatkozó csoportba. A 23.
ábrán a bizonytalanság fogalmát mutatom be, amennyiben két, egymástól el
nem különülő csoport látható. A bizonytalanul elkülöníthető minták a két
halmaz metszetében találhatók. Hiába rendeli a metszetbe tartozó „A” jelű
mintákat az „A” oldalra a rendszer (és fordítva „B” minták esetében), azok
bizonytalan eredménynek minősülnek. A becslések során a „B” jelű minták
mindegyikét a diszkrimináló függvény „B” oldalára, illetve az „A” jelű
minták mindegyikét az „A” oldalra sorolja a rendszer, noha egy részük
valójában a metszet „A”, illetve „B” oldalán helyezkedik el. Ezek a minták
képezik a tényleges hibát.
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23. ábra: Hibával terhelt osztályozó függvény

2.1.3.2.3. GPLS módszer

Az általánosított részleges legkisebb négyzetek (GPLS) módszer a PLS
regresszió kiterjesztése az általánosított lineáris regresszió irányába (Marx,
1996; Ding és Gentleman, 2004). A GPLS módszer legfontosabb eleme a
kiugró értékek (outlier) kezelésének módja, melyek sokszor a minta
természetéből adódóan nagyobb jelentőséggel bírnak annál, semhogy kizárjuk
azokat a rendszerből (Griep és mtsai, 1995).
A kiugró értékek többféleképpen kerülhetnek a rendszerbe. Előfordulhat,
hogy valamilyen hiba eredményeként (lásd 2.1.2.3. fejezet), melynek egyik
oka lehet az, hogy a minta nem a megfelelő csoportban van, így annak
spektruma – a beltartalomból, vagy szerkezetből adódó különbség okán –
jelentősen eltér a többi mintáétól. Másik hiba lehet, hogy a műszerünk nem
működik megfelelően, ezért néhány spektrumban ugyancsak nagy eltéréseket
tapasztalunk. Előfordulhat az is, hogy a referencia módszer, vagy a referencia
adatok átírása volt hibás. Megeshet azonban, hogy a kiugró érték nem
valamilyen hiba eredménye, hanem egyszerűen csak olyan megfigyelés, mely
jelentősen eltér a többitől, s ennek komoly hatása lehet az eredményre. Ezek a
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mérések ugyancsak szolgáltathatnak új és értékes információkat számunkra
(Næs és mtsai, 2002).
A GPLS-hez hasonló robusztus eljárásokat nem befolyásolják túlzottan a
kiugró értékek. A módszer az egyes adatokat a adathalmaz középértéke
szerint korrigálja. Minden mérésre számol egy súlyozási értéket, a kiugró
adatok mértékének függvényében. Az eljárás iteratív és a súly minden iteráció
során az adatok alapján kerül meghatározásra (Greip és mtsai, 1995).

2.1.3.2.4. Polár minősítő rendszer

A PQS-t mint új adatredukciós és minősítő módszert először 1991-ben
mutatták be (Kaffka és Gyarmati, 1991). Ez a nemlineáris osztályozó módszer
a hagyományosan Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszerben felvett
spektrumot polár koordináta-rendszerben ábrázolja, ahol a spektrum egyes
pontjai null-vektorok súlytényezőiként írhatók le. A szögelfordulás a
hullámhossznak, a vektor hossza, azaz a sugár pedig az abszorbanciának felel
meg (24. ábra). A polár spektrum abszorpciós csúcsai ugyanazon
hullámhossz értékeknél vannak, mint a Descartes koordináta-rendszerben.
Az így kapott spektrumnak meghatározható a tömegközéppontja, vagy
minőségpontja (Q), melynek a kétdimenziós minőségsíkon felvett pozíciója a
spektrum változásán keresztül az anyagi minőség csekély változására
rendkívül érzékenyen reagál (25. ábra).
A minőségpont koordinátáinak meghatározására három lehetőség van. A
„pont-módszer” alkalmazása egy olyan rendszer tömegközéppontjának
meghatározását jelenti, ahol az egyes spektrumpontokban egységnyi
tömegeket helyeztünk el. A „vonal-módszer” egy a spektrum alakjára
meghajlított huzal tömegközéppontjának meghatározását jelenti, míg a
„felület-módszer” alkalmazásakor a minőségpont a spektrum által körülzárt
terület – egy a spektrumalakra kivágott lemez – tömegközéppontja (26. ábra;
Kaffka és Gyarmati, 1998).
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24. ábra: A Descartes koordináta rendszerben ábrázolt spektrum és a polár
spektrum közötti összefüggés (λ: hullámhossz, ν: abszorbancia, Q: minőségpont,
s: lépésköz, k: rögzített spektrumok száma) (Kaffka és Gyarmati, 1998)

25. ábra: A PQS elve: két mintacsoport polár spektrumai és az elkülönülő
minőségpont halmazok (Dalmadi és mtsai, 2007)
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26. ábra: A pont, vonal és felület módszer grafikus értelmezése
(Kaffka és Gyarmati, 1998)

A pont-, vonal- és felület-módszer tesztelésére vonatkozó eredményeket
közölt Kaffka és Seregély (2002). Vizsgálataik alapján a pont-módszer
lineárisan követi egy komponens mennyiségének lineáris változását. A kapott
minőségpontok egy egyenesen helyezkedtek el, amennyiben a mesterséges
abszorpciós spektrumokat polár koordináta rendszerben ábrázolták. A
beltartalom lineáris változása azonban nem-lineáris eltérésként volt
tapasztalható a minőségpontok helyzetét illetően vonal és felület módszer
esetén.
A különböző mintacsoportokhoz tartozó egyes minőségpontok a minták
ujjlenyomatának tekinthető spektrumokban tapasztalható apró eltérések okán
jól elkülönülő csoportcentrumokat alkotnak, mely centrumok közötti polár
távolságokkal (csoporttávolság) jól jellemezhető a minták közötti anyagi
különbség. Két spektrumsereg minőségpontjainak megfelelő elkülönülését az
abszolút távolsággal (Dabs), a normalizált távolsággal (Dnorm), vagy az
érzékenység (S) maximumával jellemezhetjük (27. ábra):
Dabs = ( x2 − x1 ) + ( y 2 − y1 )
ahol (x1, y1) az első, (x2, y2) a második mintasereg átlag minőségpontja;
Dabs
Dnorm =
Dabs + s1 + s 2
ahol s1, illetve s2 az első, illetve a második mintasereg átlag
minőségpontjainak szórása;
Dabs
S=
s1 + s 2
2

56

2

27. ábra: Az elkülönülést jellemző paraméterek grafikus értelmezése (Kaffka és
Gyarmati, 1998)

Az érzékenység (sensitivity) az osztályozó módszer hatékonyságát jelző
komplex érték, melyet két csoport abszolút polár távolságának és a csoportok
szórásösszegének hányadosaként kapunk meg. Ennek értelmében két csoport
elkülönítése során kapott érzékenységi érték megmutatja, mennyivel nagyobb
a két csoport abszolút polár távolsága a csoportok szórásainak összegénél –
minél nagyobb az érték, annál nagyobb a különbség. A PQS adatredukciós
módszert alkalmazó PQS32 program lehetőséget ad arra is, hogy automatikus
hullámhossz optimalizáció segítségével megkeressük az adott csoportok
elkülönítésében hangsúlyos hullámhossz intervallumot. A szoftver az
optimalizációs algoritmus során úgy transzformálja a polár spektrumot, illetve
annak értelmezési tartományát, hogy az osztályozás érzékenysége az
optimálisan legnagyobb legyen. Az optimalizáció kezdeti lépéseként
megadható a nyitó intervallum, mely végigfut a spektrumon, majd a
felhasználó által megadott számú adatponttal újból és újból kibővülő
intervallummal megismétlődik az osztályozás mindaddig, amíg a teljes
spektrum bevonása meg nem történik. Eredményként azon hullámhossztartományokat kapjuk meg, ahol a legjobb érzékenységi értékek adódtak. Két
optimalizálási mód közül választhatunk aszerint, hogy a számításba be nem
vont hullámhossz értékeket a program nullának tekintve megtartsa, vagy
törölje és az alkalmazott tartományt kiterjesztve ábrázolja a 360º-os polár
síkon. Mivel a két mód igen eltérően hat a polár spektrum térbeli
elhelyezkedésére, a minőségpontok helyzete is jelentősen változhat, és az
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eredményül kapott érzékenységi értékekben komoly eltérések lehetnek azonos
mintacsoportok más-más mód szerinti elkülönítése esetén.
A minőségsíkon minden egyes mintához egy minőségpont tartozik, de
elméletileg különböző összetételű minták minőségpontja akár azonos is lehet
– ennek matematikai esélye azonban elhanyagolható (Kaffka és Seregély,
2002). A módszer – a többi osztályozó eljáráshoz hasonlóan – hatalmas
adatredukciót jelent (normál scanning rendszerű spektrométer esetében akár
ezernél is több mérési adatot írunk le két koordináta értékkel), mégis igen
hatékony és megbízható mintaazonosítást tesz lehetővé.

2.1.3.3. Kvantitatív becslés

Az adatfeldolgozás szempontjából a NIR módszer nemcsak kvalitatív (pl.
típusok, minőségi csoportok elkülönítése), de kvantitatív (pl. kémiai
összetétel, fizikai paraméterek becslése) paraméterek meghatározásra is
alkalmas. Utóbbi esetben a spektrumok mellett szükségünk van a referencia
adatokra is (pl. kémiai laboratóriumi mérések eredménye), majd a spektrum
és referencia adatbázisok közötti összefüggések feltárását – kalibrációt –
követően nyílik mód a független minták vonatkozó paramétereinek
becslésére. Ebben a vonatkozásban a módszer tehát alapvetően korrelatív
technika, azaz becslési pontossága az alkalmazott referencia módszertől függ.
(Ez természetes éppúgy igaz a kvalitatív analízisek esetében is, hisz rossz
tanító adatbázis minden esetben hibás eredményhez vezet.) A felhasználók
többféle szoftver közül választhatnak, melyek különféle kemometriai
módszereket tartalmaznak a spektrumok és a vizsgált anyag egyes
tulajdonságai közötti összefüggések feltárására (Dardenne és mstai, 2000;
Dalmadi és mtsai, 2007). Igényektől függően választhatunk spektroszkópiai
célszoftvereket (készülékgyártók által fejlesztett, támogatott ún. dedikált
szoftverek (pl. FOSS esetén WinISI, Vision, ISIScan), vagy általánosabb,
több formátumot támogató ún. platfromfüggetlen szoftverek (pl. CAMO
Unscrambler)), egyéni fejlesztéseknek megfelelően programozható
kereskedelmi (pl. Matlab, SAS), vagy szabad forráskódú programcsomagokat
(pl. R Project).
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Kiemelendő, hogy a rendelkezésre álló matematikai-statisztikai módszerekkel
és szoftveres háttérrel igen pontos kalibrációk kivitelezése lehetséges. Nem
ritkák az olyan NIR spektrumokra alapozott modellek, melyekkel a függő
változók varianciája igen nagy arányban, szinte teljes egészében leírhatók.
Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a kapott, korrelatív eredmények sosem
tekinthetők 100%-osan megbízhatónak, ezért az eljárás nem lehet bizonyító
erejű. Kiválóan alkalmas azonban folyamatok követésére és gyors döntések
kialakítására, főként olyan esetekben, amikor a NIR alapján 0,99-es R2
értékkel és minimális hibával becsülhető tulajdonság laboratóriumi referencia
mérése napokig is eltarthat. Coates (2002) tanulmányában a NIR vizsgálatok
és kalibrációk pontosságát veti össze a laboratóriumi referencia mérések
pontosságával. Művileg torzított adatokkal dolgozva megállapítja, hogy a NIR
becslések oly pontosak, hogy a fennmaradó pontatlanság az esetek nagy
részében a kalibrációs mérések hibájára vezethető vissza.
A kvantitatív, mennyiségi vizsgálatoknál tehát mindenekelőtt kalibráló
adatbázisra van szükség, amelynek tartalmaznia kell a mintákra vonatkozóan
nemcsak a spektrális adatokat, hanem azon laboratóriumi adatokat is,
amelyekre a kalibrációt futtatni kívánjuk, s amit a független minták esetében
becsülni szeretnénk. Fontos, hogy a kalibráló állomány varianciája a lehető
legnagyobb mértékben fedje le a becslés során bevont minták varianciáját.
Jelentősen eltérő mintaállományok esetében a becslési pontosság és
megbízhatóság erősen megkérdőjelezhetővé válik. Kiemelten fontos, hogy a
kalibráció alapját képező referencia mérések a lehető legkevesebb hibát
tartalmazzanak, mivel a hozott hibák előre determinálják a kalibráció
pontosságát és becsléseink mindvégig hordozni fogják ezt az „öröklött” hibát.
(Mindemellett a helyes spektrum és az inkorrekt laboratóriumi adat között
jóval gyengébb kalibráció állítható fel a korrekt referencia adattal kapott
eredményekhez képest.) Az előkezelt spektrumok és a referencia eredmények
birtokában különböző matematikai-statisztikai (kemometriai) eszközökkel
megvizsgálhatjuk az összefüggést a spektroszkópiai, illetve fizikai és/vagy
kémiai adatállomány között. Napjainkban a lineáris regresszióval (MLR)
dolgozó technikáktól kezdve a főkomponens regresszión (PCR) át a
nemlineáris feladatok kidolgozására alkalmas mesterséges neurális
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hálózatokig (ANN) számos lehetőség közül választhatunk (Williams és
Norris, 2001; Westerhaus és mtsai, 2004).
A spektrum adatok és a referencia tulajdonságok kapcsolatának leírására
leggyakrabban használt részleges legkisebb négyzetek (PLS) módszerét az
alábbiakban részletesen ismertetem.
A 2.1.3.2.1. fejezetben bemutatásra került a főkomponens analízis (PCA). Ezt
alapul véve a főkomponens regresszió (PCR) során a főkomponenseket
regressziós egyenletekbe vonjuk be független változóként. A PLS a
főkomponens képzéshez hasonlóan adatredukciós, adattömörítő módszer. A
PLS regresszió és a PCR közötti számos különbség közül a legfontosabb,
hogy a főkomponens analízissel szemben a PLS nem csupán a spektrális
adatokat veszi figyelembe az új változók generálása során, hanem a becsülni
kívánt referencia adatokat és a spektrum adatokat együttesen kezeli
(28. ábra). Az új változók képzésekor nem az X (spektrum) mátrix
varianciájának leírására maximalizál a rendszer, hanem az X (spektrum) és Y
(referencia) mátrixok szorzatának kovarianciáját maximalizálja. A PLS
regresszió tehát a komponensek meghatározásakor figyelembe veszi a
regressziós egyenlettel közelítendő függő változó tulajdonságait is.

28. ábra: A PLS regresszió elve (Dalmadi és mtsai, 2007)

A PLS regressziót Herman Wold alkotta meg az 1970-es években (Wold,
1975), majd Svante Wold és Harald Martens fejlesztették tovább a következő
évtizedben (Wold és mtsai, 1983). A hagyományos legkisebb négyzetek
módszerétől eltérően a PLS nem feltételezi, hogy a spektrum adatok pontosak,
és az összes hiba a referencia értékekben van. A spektrum és a referencia
adatokat iteratív módon egyidejűleg modellezi látens változókkal. Ennek
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során mindegyik lépésben kivonja az adatkészletből a spektrum és referencia
adatok egy részét, maradékokat képezve. A modell a látens változók (vagy
faktorok) számának növelésével egyre nagyobb mértékben írja le az
adathalmaz változékonyságát. A PLS ezekre a faktorokra – spektrumoknál az
ún. loadingokra, a referencia adatoknál az ún. score-okra – részleges
kalibrációkat alkalmaz a variancia összegének modellezésére, amelyeket a
művelet végén egy átfogó kalibrációs egyenletbe összegyűjt. A PLS
regresszió során a látens változók és a referencia adatok közti kovariancia
maximalizálása a cél (Næs és mtsai, 2002). A gyakorlatban kétféle modellt
alkalmaznak: a PLS1 modellek esetében a becslő egyenlet felállítását csak
egy, a PLS2 modell esetében az összes referencia adat figyelembe vételével
végezzük (Næs és mtsai, 2002). A PLS1 modellel is van lehetőség több függő
változó becslésére, azonban a rendszer mindegyik függő változóhoz újabb
loadingokat és score-okat számol, új modellt állít fel. A PLS2 modellt nem
használhatjuk olyan esetben, ha a referencia változók egymással szoros
korrelációt mutatnak, vagy változékonyságuk mértéke erősen eltér, ezért
PLS2 kalibráció alkalmazása előtt a referencia adatok közötti korrelációvizsgálat, esetleg autoskálázás szükséges.
Az analízisek során több PLS faktor kerül kiszámításra, mint ahány a végső
kalibrációhoz szükséges. Az optimális faktorszám meghatározása a PLS
kalibráció fontos része. Túl kevés faktor esetén a kalibráció kevés információt
hordoz, így az alulillesztett modell nagy hibával dolgozik. Túl sok faktor
alkalmazásakor a modell túlillesztetté válik, vagyis a becslő egyenlet
olyannyira illeszkedik a kalibrációs adatokra, hogy független mintákra már
jelentősen gyengébb eredményt ad, elveszti robusztusságát, stabilitását, a
becslési (predikciós) hiba pedig nagy lesz (29. ábra).
Az optimális faktorszámot rendszerint kereszt-validálással, vagy a kalibráló
mintapopulációtól független predikciós mintasereg segítségével független
validációval határozzuk meg (lásd 2.1.3.4. fejezet). A napjainkban
alkalmazott szoftverekben a PLS faktorok számának kereszt-validációra
alapozott optimalizálása már általában automatikusan történik, de a
felhasználó beállíthatja a maximálisan bevonható faktorok számát. Az
eredmények a programok algoritmusainak alapos kidolgozottsága ellenére is
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könnyen torzulhatnak gondatlanul megválasztott faktorszám esetén. A helyes
faktorszám kiválasztására általános szabály nincs. Elkerülhető a túlillesztés,
ha megközelítőleg tíz, becslésbe bevont mintára egy PLS faktor jut (WinISI
Help; Batten, 2009).

29. ábra: A vizsgált módszerek hibája a modell kalibrációs hibájából és a becslés
hibájából tevődik össze. Optimális eredmény (minimális hiba) általában közepes
modellel érhető el – amikor a bevont faktorok száma közepes.
(Næs és mtsai, 2002)

2.1.3.4. Ellenőrző módszerek

Függetlenül az alkalmazott értékelési módszertantól – legyen szó kvantitatív,
vagy kvalitatív analízisről –, minden esetben szükség van a rendszer
ellenőrzésére. Ennek során meghatározott, ismert összetételű vagy minőségű
mintákat vonunk be a tesztelésbe. Ez történhet független adatbázis
alkalmazásával (független validáció), vagy a kalibráló állomány bizonyos
elemeinek felhasználásával (kereszt-validáció). Az alkalmazható eljárásokról
adnak bővebb tájékoztatást Næs és mtsai (2002).
A módszerek értékelése során beszélhetünk azok pontosságáról (accuracy) és
megbízhatóságáról, ismételhetőségéről (precision). A megbízhatóság az
ismételt mérésekből adódó becslések közötti különbségre utal, míg a
pontosság a valós és a becsült értékek közötti különbséget jellemzi (30. ábra).
Előbbi tehát a véletlen (random), míg utóbbi a rendszeres (szisztematikus)
hibáról ad tájékoztatást (Næs és mtsai, 2002; Mark és Workman Jr., 2003).
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30. ábra: A módszer megbízhatóságának és pontosságának ábrázolása. Egy
megbízható becslés során az ismétlések egymáshoz közel helyezkednek el. Mind
az (a), mind a (b) eset megbízható becslést mutat. Egy pontos becslés
megbízható és az ismétlések a valós értékhez is közel vannak. Ezért az (a) eset
egy nagy pontosságú becslés. A (c) eset alacsony megbízhatóságú és alacsony
pontosságú becslést mutat. (Næs és mtsai, 2002)

2.1.3.4.1. Belső teszt (Self test)

A belső teszt a kalibrációt követő alapszintű ellenőrzési fázis. Gyakorlatilag a
kalibráló mintaállományon lefuttatott becslést jelenti. Sok szoftver ezen érték
optimalizálásával határozza meg az ideális becslő függvényt. A belső teszttel
kapcsolatban leggyakrabban bemutatott eredmények: kalibráció determinációs
együtthatója (R2), mely a NIR és referencia változók varianciája közötti
összefüggés szorosságát írja le; a kalibráció standard hibája (SEC), mely a
hiba szórását jelöli; valamint az eltolódás mértéke, vagy szisztematikus hiba
(BIAS), mely a zajspektrum átlagos abszorbancia értéke (Næs és mtsai, 2002).
Az R2 a megbízhatóságot, a SEC és a BIAS együttesen a pontosságot írja le.
Fontos megjegyezni, hogy SEC közlése csak akkor ad használható
információt, ha közöljük vizsgálataink alapstatisztikai adatait (átlag, szórás,
tartomány stb.) is, hiszen nem mindegy, hogy SEC = 0,3 eredményünket a 3%
körüli zsírtartalomra, vagy a 75% körüli fehérjetartalomra kaptuk.

2.1.3.4.2. Kereszt-validáció (Cross validation)

A kereszt-validálás során a kalibráló mintapopulációt csoportokba osztjuk.
Ezen csoportok közül egyet visszatartunk addig, míg a maradék mintákkal
megtörténik a kalibráció. Az így nyert kalibrációs egyenlettel úgy
analizáltatjuk a visszatartott csoportot, mintha független, ismeretlen minták
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lennének benne. A statisztikai értékelés után a visszatartott csoport
visszakerül a kalibráló mintaseregbe. A kereszt-validálás során az
előbbiekben ismertetett műveletsor a többi csoporttal megismétlődik, majd a
csoportokra kapott részeredmények összegződnek. Teljes kereszt-validáció
során a csoport mérete egy mintára szűkül, így a futtatások során n-1 elemű a
kalibráló állomány, míg egy-egy mintát használunk validálásra, összesen n
lépésben (Næs és mtsai, 2002). A PLS regresszió során az optimális kalibráló
egyenlet kiválasztását, vagyis a legjobb eredményhez szükséges faktorok
számát a kereszt-validációs hiba minimalizálásával végzi a rendszer. Túl
kevés faktor bevonásával a rendszer alulillesztett, a belső teszt és a keresztvalidáció hibája is nagy. Túl sok faktor bevonásával a belső hiba ugyan egyre
kisebb, viszont a túlillesztettség miatt a kereszt-validáció hibája megnő. A
kereszt-validációs csoportok számának és méretének változtatásával
jelentősen módosulhatnak az eredmények, ezért ezen paraméter gondos
megválasztása ugyancsak fontos szempont – néhány száz mintáig indokolt
lehet a teljes kereszt-validáció alkalmazása, mivel ezzel tesztelhető legjobban
a kalibráció, azonban igen nagy mintaszám esetén a futási idő jelentősen
megnő, így a csoportos kereszt-validáció jelentheti az optimális megoldást. A
kereszt-validáció során leggyakrabban bemutatott eredmények: a keresztvalidáció determinációs együtthatója, amit a kereszt-validáció során leírt
variancia-hányadként is definiálhatunk (R2CV), a kereszt-validáció standard
hibája (SECV), és a szisztematikus hiba (BIAS) (Næs és mtsai, 2002).

2.1.3.4.3. Független validáció (Validation)

Független validáció, vagy predikció során a kalibráló és a teszt állomány
teljesen elkülönül. Képezünk egy állományt, melyen a kalibrációs vagy
osztályozó függvényt generáljuk, majd azt egy független, szintén ismert
referencia értékekkel rendelkező állományon teszteljük. A validáció során
leggyakrabban bemutatott eredmények: a validáció determinációs
együtthatója (R2), a validáció standard hibája (SEP), és a szisztematikus hiba
(BIAS) (Næs és mtsai, 2002). Gyakori a becslések értékelése során a
négyzetes középhiba alkalmazása (RMSEP), mely SEP és BIAS
négyzetösszegének gyökeként számítható, így SEP-nél jobban leírja az

64

alkalmazott módszer pontosságát. A módszerek értékelése során elterjedten
használt mérőszám a reziduális becslési eltérés (RPD), mely a referencia
adatok szórásának és a NIR kalibráció hibájának hányadosa (RPD =
SDreferencia/SEPkalibráció), íly módon a NIR és a referencia módszer közötti
összehasonlítás alapjául is szolgálhat.
Osztályozó módszerek esetében – legyen szó belső tesztről, kereszt-, vagy
független validációról – a modellek megfelelőségét általában a helyes és hibás
eredmények arányával jellemzik, melyet összesítő táblázatban közölnek.
PLSDA esetében az alkalmazott PLS kalibrációs modell R2 értéke is
megadható. PCA vonatkozásában a főkomponensek szerinti koordináta
rendszerben tapasztalható csoporttávolságok alapján vethetők össze a
különböző elkülönítések. PQS módszerre vonatkozóan szintén a
csoporttávolságon alapuló érzékenységi értékek szolgáltatnak információt a
megbízhatóságról.

2.1.4. A közeli infravörös technika előnyei és hátrányai
Alábbiakban röviden, vázlatpontokba foglalva bemutatom a NIR technika
előnyeit és hátrányait.
Előnyök:
- Egyszerű, gyors mérésekkel lehetőség nyílik nagy fontosságú és gazdasági
jelentőségű mennyiségi és minőségi vizsgálatok akár egyidejű elvégzésére.
- A spektrumok komplex információk hordozói, és így több összetevő
egyidejű meghatározására adnak lehetőséget.
- A minták fő kémiai alkotóelemein túl lehetőség nyílik azok minor
komponenseinek, valamint fizikai jellemzőinek mérésére is.
- A mérés időigénye jelentősen lecsökken. A minta állapotáról szinte azonnal
kaphatunk információt, mely jelentősége egyes esetekben számottevő.
- A mintaelőkészítés olyan mértékben egyszerűsödik, hogy a mérés a
mintavétel helyszínén is elvégezhető.
- Azáltal, hogy a mérések akár fizikai vagy kémiai roncsolás nélkül is
kivitelezhetők, nagyon kis mértékben avatkozunk be a mintában lejátszódó
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folyamatokba, így alkalom nyílhat arra, hogy fiziológiai folyamatokat
kövessük nyomon, illetve élő rendszereket vizsgálhassunk.
Hátrányok:
- A mennyiségi meghatározás minden esetben kalibrációt igényel. A mérés
pontossága teljes mértékben a kalibrációs adatok – azaz a hagyományos
analízis – mérési pontosságától függ, ugyanis a közeli infravörös
spektroszkópia összehasonlító (korrelatív) vagy másodlagos mérési technika,
mely statisztikai alapokon nyugszik, és egy előzetesen validált laboratóriumi
eljárás eredményeire épül.
- Míg a gyógyszerkémia területén találunk példákat mesterségesen előállított
standardok használatára, addig a mezőgazdasági alkalmazások során a legtöbb
kalibrációs minta természeti eredetű. A sokkomponensű, természeti eredetű
minták NIR spektrumai bonyolultak, „zsúfoltak”, ezért gyakran előfordul az,
hogy az egyik alkotóelem csoportrezgéseinek (lokális) abszorbanciamaximuma egybeesik a másikéval, és az intenzitások arányától függően
többé-kevésbé elfedik egymást. (Az egybeesés egyik legegyszerűbb oka az
lehet, hogy mindkét alkotóelem ugyanazt az atomcsoportot tartalmazza. Ilyen
például az O–H csoport a víz és a szénhidrátok esetén.) A karakterisztikus
vibrációs frekvenciák felharmonikusai olyan közel esnek egymáshoz, hogy a
spektrum általában burkológörbe jellegű, az átlapoló (csatolt) széles sávok
miatt. Ez nehezíti az egyes csoportok azonosítását (asszignációját) a
spektrumban jelentkező elnyelési sávok értékelésénél. A hiteles mérések
kivitelezése és értékelése ezért elképzelhetetlen statisztikai módszerek, illetve
számítógépek segítsége nélkül.
- Reflexiós mérés esetén a mintatartóban levő minta felülete szolgáltatja az
adatokat az adott mintáról, így az inhomogenitás, mintaszerkezet, felületi
nedvesség stb. jelentős mértékben befolyásolja a mért adatokat.
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2.2. Alkalmazott NIR spektroszkópia az állatitermék
előállításban
A továbbiakban felhasználási területenként röviden összefoglalom a hazai és
nemzetközi irodalomban közölt jelentősebb eredményeket, nyomon követve
az állatitermék-előállítás folyamatát a szántóföldtől az asztalig.

2.2.1. Talajvizsgálatok

Számos publikáció foglalkozik a NIR módszer lehetőségeivel talajvizsgálatok
során. Salgó és mtsai (1998) a talaj humusz tartalmának, mechanikai
összetételének és higroszkóposságának becslésére vonatkozó eredményeket
közöltek, utóbbi két paraméter esetében hangsúlyozva, hogy azok erős
korrelációt mutattak a talaj víztartalmával, mely a mérés eredményét
jelentősen befolyásolhatta. Reeves és McCarty (2001) különbözőképpen
kezelt (NH4NO3) talaj parcellákon eltérő mélységekből vett minták
vizsgálatára használták az eljárást, száloptika alkalmazásával. A legjobb
eredményeket a szerves szén és az összes nitrogén tartalom becslése során
kapták. McClure és mtsai (2002) az idő- és költségigényes talajanalitikai
(nedves kémiai) módszerek helyettesíthetőségét tanulmányozták az eltúlzott
mértékű talajerő-utánpótlás kimutatására. Ennek érdekében üvegházi
vizsgálatokban nagy pontossággal határozták meg zöld, illetve szárított füvek
nitrogén tartalmát. A precíziós mezőgazdaság igényeinek szempontjából
vizsgálták Morimoto és mtsai (2003) a komposztálandó zöld füvek
szén/nitrogén arányát a felvett NIR spektrumok alapján. A közeljövőben
egyre fontosabbá váló víztakarékos növénytermesztés szempontjából
lényegesek Shenk (2008) mérései. Szerző módszert dolgozott ki a talaj és a
növényzet aktuális nedvességtartalmának mérésére, szabályozhatóvá téve
ezzel adott terület megfelelő vízellátását, egyúttal kerülve a felesleges
mennyiségű víz kijuttatását.
A talaj termőképességének javítása szempontjából figyelemre méltóak
Cabassi és mtsai (2008) kísérletei, akik laboratóriumi körülmények között
eredményesen vizsgálták a szarvasmarha hígtrágya lebomlási folyamatát
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eltérő agyagtartalmú talajokban. Reeves és Van Kessel (2000a, 2000b) tejelő
tehenészetekből származó trágyaminták szén-, nitrogén- és víztartalmát
vizsgálták hagyományos analitikai eljárásokkal és NIR spektroszkópiával. Az
elért 0,95 feletti R2 értékek alapján a módszert alkalmasnak ítélik a
nedvesség-, az ammónia nitrogén-, az összes nitrogén- és a széntartalom
meghatározására. Seays és mtsai (2005) sertés hígtrágya-mintákat vizsgáltak
reflexiós és transzflexiós módban, melyek közül az utóbbi bizonyult
sikeresnek az összes nitrogén, a kálium, a szárazanyag és a szervesanyag
tartalom becslése során. A foszfor és magnézium tartalom vonatkozásában
közepes, a kálcium esetében igen gyenge eredmények adódtak. Szerzők
megítélése szerint a technika alkalmassá tehető trágyák on-line vizsgálatára,
ugyanakkor a gyakorlatban a változó szemcseméret és inhomogenitás miatt a
reflexiós mérések alkalmazása volna indokolt.

2.2.2. Takarmánynövény termesztés

A 2.1. fejezetben, a technika bemutatása során már érintett Norris-féle
vizsgálatokat követően többen alkalmazták a módszert teljes és őrölt
búzaszemek fehérje- és víztartalmának becslésére (Williams, 1975; Corbellini
és Canevara, 1994). Az utóbbi évek igen intenzív technológiai fejlesztésének
eredményeképpen léteznek már kombájnba integrált berendezések is,
melyekkel a kukorica szárazanyag-tartalma gyakorlatilag a betakarítás
pillanatában meghatározható (Welle és mtsai, 2005). Cassells és mtsai (2007)
a betakarítást követő tárolás során vizsgálták gabonatételek minőségének
változását eltérő hőmérsékleten és páratartalmon. A NIR technika in vivo
alkalmazási lehetőségét használták ki Sissons és mtsai (2006) a durum búza
fajta nemesítése során.
A hazai kutatóhelyek már az 1980-as években bekapcsolódtak az ipari
növények és takarmányok NIR alapú vizsgálatába. Kaffka és mtsai (1982)
napraforgó magok közeli infravörös spektrumait értékelték amerikai-magyar
közös kutatások során. Az extrém széles skálán mozgó, kiegyenlített
mintakészleten kapott eredményeik igen meggyőzőek voltak az őrlemények
olaj-, fehérje-, rost- és víztartalma vonatkozásában. Ezt követően Kaffka
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(1988b) csillagfürt minták aminosav-összetételét becsülte, kalibrációként
hagyományos kémiai analízist használva, a lizin, izoleucin és treonin esetében
0,85, a metioninnál 0,76-os korrelációs értéket elérve. Fábián (1994) intakt
repce mag vizsgálatok során alkalmasnak találta a NIR technikát az
antinutritív faktorok (összes glükozinolát és erukasav), valamint makrokomponensek, mint olaj és fehérje alapján történő minősítésre. Turza és mtsai
(1998) eltérő évjáratból származó szójafajtákat vizsgáltak NIR technikával,
ipari szempontok alapján. Eredményeik szerint bizonyos szójafajták a többi
fajtához képest kevéssé különültek el az évjáratok szerint. Ez az olaj/fehérje
arányában mutatkozó stabilitás a feldolgozás folyamat-szabályozási
szempontjából kifejezett előnyt biztosít. A magyar kutatók a kezdeti
gabonaipari fejlesztésekben is vezető szerepet játszottak. Horváth és mtsai
(1984) búzakorpa rosttartalmának NIR technikára alapozott vizsgálatát
végezték el. Napjainkban a kemometriai módszerek fejlődése lehetővé teszi a
nemesítőknek és az ipari felhasználóknak egyaránt hasznos fajta-, évjárat- és
termőhely-azonosítást (Tomcsányi és Kaffka, 2008). Gergely és Salgó (2003,
2005, 2007) kísérletsorozatukban eredményesen alkalmazták a módszert
fejlődésben levő búza fiziológiai folyamatainak in vivo nyomon követésében.

2.2.3. Takarmányipar

Módszertani vizsgálatokat végeztek Reeves és Blosser (1991) nyers és
szárított szilázsok beltartalmának becslésére vonatkozóan (szárazanyag,
nyerszsír, nyersfehérje). Ezen korai vizsgálatok eredményeihez hasonlóan
Sørensen (2004) is a szárított mintákra alapozva kapott megbízhatóbb
eredményeket. Fűszenázs és kukoricaszilázs esetében ecetsav-, vajsav-,
ammónia nitrogén- és etanoltartalomra elvégzett kalibrációjuk során az első
három komponensnél a nedves minta esetében adódott jobb eredmény,
valószínűsíthetően az érintett összetevők hőérzékenysége miatt. Liu és Han
(2006) szárított kukoricaszilázs mintákra állítottak fel becslő egyenleteket,
melyeket független validáció során sikeresen teszteltek. Különböző európai
helyszínekről származó nyúl keveréktakarmányok kémiai összetételét,
energiatartalmát és a különböző takarmány összetevők arányát becsülték
Xiccato és mtsai (2003). Fábián (1994) kukorica darából és premix
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alapanyagként használt A, D3 és E vitaminokból készített modell keverékeket
vizsgálva mindhárom vitamin komponens esetén szoros korrelációt tapasztalt
a spektrális és kémiai adatok között.
A NIR technika on-line alkalmazási lehetőségének jó példáját mutatták be
Fernandez-Ahumada és mtsai (2008) takarmánykeverő üzemben.
Rendszerükkel az egymást követő munkafolyamatok során folyamatosan
nyomon követhetőnek bizonyult a keveréktakarmány nyersfehérje- és
nyerszsírtartalma, valamint a napraforgó és szója aránya. Kész takarmányok
aminosav összetételét vizsgálták Fontaine és mtsai (2004), akik központi
kalibrációt követően 44, hálózatba szervezett spektrométer eredményeit
dolgozták fel. Megállapításaik szerint az eltérő helyeken kapott eredmények
közötti hiba szórása alacsonyabb a NIR vizsgálatoknál, mint a párhuzamos
laboratóriumi méréseknél. Igen fontos kérdés a takarmányokba kevert,
fehérjét és energiát szolgáltató melléktermékek minősége és eredete. Kaffka
és Martin (1985) hús-, vér- és csontliszt fehérje-, zsír- és nedvességtartalmát
becsülte. A BSE probléma megjelenését követően fontossá váltak a halliszt
hús- és csontliszttel történő hamisításának kimutathatóságát célzó módszertani
vizsgálatok. Murray és mtsai (2001) tiszta, illetve 3, 6 és 9%-ban szennyezett
halliszt mintákra alapozott vizsgálati eredményei szerint a NIR módszertan
alkalmas rutinvizsgálatok végzésére már az élelmiszerlánc kezdeti
szakaszában. A legújabb eredmények alapján az állati zsír mennyisége már
0,5%-os bekeverési arányban is igen megbízhatóan kimutatható (R2 = 0,99)
(Garrido-Varo és mtsai, 2008).
A takarmányok toxintartalmának NIR alapú vizsgálatával kapcsolatban igen
kevés irodalmi adat található. Növényi minták, így őrölt paprika (Kiskó, 1998;
Hernandez-Hierro és mtsai, 2008), vagy kukorica (Berardo és mtsai, 2005)
esetében számoltak be kedvező eredményekről. Ezeket azonban fenntartással
kell kezelni, miután igen kis koncentrációban jelen levő anyagokról van szó
(Norris, 2008). További gondot jelent az, hogy sok esetben nincs biztosíték
arra, hogy a vizsgálat során nem csupán a gomba fizikai jelenlétét sikerül
kimutatni. Ilyen esetben a kimutathatóság erősen megkérdőjelezhető, miután a
gomba pusztulása (elölése) után a toxin továbbra is jelen van a mintában
(Kaffka, 2008b). Hasznos megközelítés a Saranwong és Kawano (2005b) által
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alkalmazott DESIR-NIR technika, melynek során a felületről lemosott majd
kiszárított toxint mérik. A toxin-meghatározás kérdéskörére a legújabban
fejlődésnek induló hiperspektrális felvételezés jelentheti az egyik megoldást.
A 2.1.2.1. fejezetben bemutatott, nagyszámú spektrális adatot eredményező
eljárás lehetőséget biztosít a mintában összességében kis koncentrációban
jelenlevő, azonban annak bizonyos részein feldúsuló anyagok vizsgálatára
(Geladi és mtsai, 2008). Williams és mtsai (2010) Fusarium verticillioides
gombával fertőzött és egészséges kukorica szemek hiperspektrális felvételeit
vizsgálták. Megállapították, hogy a gyors és objektív módszer gyakorlatban is
alkalmazható a gombával fertőzött kukorica szemek és tételek azonosítása
során. A toxin kérdés másik megoldását jelentheti a 2.1.2.1. fejezetben szintén
bemutatott fotonátalakítás (Ma és mtsai, 2010).

2.2.4. Állatélettani közelítések

Termelésélettani szempontból érdekesek Reeves és mtsai (1991) vizsgálatai,
akik fisztulázott tejelő tehenek bendőtartalmát vizsgálták. Lucerna széna
eltérő idejű bendőinkubációját követően a nedves és szárított minták NIR
spektrumai alapján a nyersfehérje- és sav detergens rost tartalomra végeztek
sikeres kalibrációkat. Berzaghi és mtsai (1997) szárazon álló és tejelő
teheneken becsülték a bendőfisztulán keresztül poliészter zacskóban
bejuttatott, eltérő ideig emésztett nedves takarmányminták (lucerna széna és
pellet) kémiai összetételét (nyersfehérje, neutrális detergens rost, sav
detergens rost, lignin), azok NIR spektrumai alapján. A módszer
továbbfejlesztett változatával Turza és mtsai (2002) tejelő tehenek
bendőtartalmát vizsgálták, speciális, beültetett transzmissziós vizsgálófejjel
ellátott optikai egységgel felszerelt érzékelővel. Mérési rendszerük
lehetőséget teremt az ecetsav, propionsav és az ammónia nitrogén nagy
pontosságú (R2 > 0,9) in-vivo vizsgálatára. Az élettani státusz jellemzése
érdekében Turza és mtsai (2006) szérum összfehérje-, összkoleszterin- és
glükóztartalmat becsültek tehenek alvadásgátolt teljes vérében. Újszerű,
előkészítést nem igénylő vizsgálati eljárást dolgoztak ki, ahol a
spektroszkópiás mérések mintatartójául közvetlenül a vércsöveket használták.
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2.2.5. Állatitermékek
2.2.5.1. Tojás

A közeli infravörös spektroszkópiára alapozott vizsgálatok a tojással
kezdődtek (31. ábra). A USDA laboratóriumának munkatársai, Karl Norris
vezetésével, vérfolt mentes tojások kiválogatására fejlesztettek ki egy olyan
berendezést, amely ugyan csupán a 900 nm-ig terjedő hullámhossztartományban dolgozott, de közvetlen előzményét képezte a NIR technika
fejlesztésének (Brandt és mtsai, 1953).

31. ábra: Eisenhower elnök megtekinti a tojás vizsgálatára fejlesztett első NIR
készüléket

Wehling és mtsai (1988) porlasztva szárított teljes tojások nedvesség-, zsír- és
fehérjetartalmát határozták meg 0,2% standard hibával. Eltérő módon
takarmányozott tojótyúkok liofilezett tojásait vizsgálták Dalle Zotte és mtsai
(2006), akik szerint az eljárás jól alkalmazható különböző n-3 PUFA tartalmú
takarmánnyal etetett csoportok kategorizálására, n-3 zsírsavakban gazdag
tojások elkülönítésére. Élelmiszer tartósítási célú vizsgálatok során Seregély
és mtsai (2006) ultramagas hidrosztatikus nyomással és gamma sugárzással
pasztörizált tojásfehérje tulajdonságait vizsgálták NIR spektrumokra és
kemoszenzorral (elektronikus orr) felvett jelekre alapozva.
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2.2.5.2. Tej

A tejtermelés és feldolgozás során számos lehetőséget írtak le a NIR technika
alkalmazására. Korai munkájukban Ben-Gera és Norris (1978) a folyékony tej
zsírtartalmát vizsgálták. Ezt követően különböző zsírtartalmú tejporok víz-,
fehérje, és laktóztartalmát becsülték (Bear és mtsai, 1983). Downey (1989)
különböző szintű hőkezelésnek alávetett sovány és teljes tejporokat vizsgált.
Hazai kutatók sovány tejporból, savóból, tejfehérje koncentrátumból és
laktózból összeállított keverékeken vizsgálták a zsír-, fehérje-, laktóz-, víz- és
hamutartalom NIR technikára alapozott egyidejű meghatározhatóságát
(Barabássy és Kaffka, 1993). A spektrumok alapján számított korrelációs
együttható mind az öt komponensnél 0,97 feletti értéket mutatott. Nem
homogénezett tehéntejre vonatkozó eredményeket közöltek Tsenkova és mtsai
(1999), akik nagy mintaszámon vizsgálták a hullámhossz-tartomány hatásait a
zsír-, összfehérje- és laktóztartalom meghatározás pontosságára. Olyan
konkrét hullámhossz értékeket definiáltak, amelyek lehetővé teszik olcsó
szenzorokból álló, on-line módon működő készülékek fejlesztését a tej
folyamatos monitoring vizsgálata érdekében. Purnomoadi és mtsai (1999)
közleményükben felhívják a figyelmet arra, hogy amíg a fehérjetartalom
becslése függ, addig a zsírtartalom becslése független az etetett takarmány
minőségétől, amire a kalibráció során tekintettel kell lenni. Maraboli és mtsai
(2002) rendkívül jó eredményeket írnak le a NIR módszer használhatóságára
tejporok hamisításának detektálásában. Rendszerük igen sikeresnek bizonyult
növényi alapanyaggal szennyezett tejporok kiszűrése terén.
Mouazen és mtsai (2007) juhtej vonatkozásában vizsgálták a NIR technika
alkalmazhatóságát a genotípus és takarmányozás szerinti elkülönítésre, illetve
tesztelték az eljárást a tej mikrobiológiai státuszának vizsgálatában is.
Tsenkova és mtsai (2001, 2006) a tehéntej mikrobiális állapotára és
szomatikus sejtszám meghatározására vonatkozó eredményeket közöltek. A
módszert alkalmasnak találták az egészségi állapot monitoring vizsgálatára,
betegségek diagnosztizálására. Saranwong és Kawano (2008) szintén a
tehéntej összcsíraszámára készítettek NIR kalibrációt. Laboratóriumi és mobil
NIR berendezéssel végzett méréseik során a legjobb becslésük
megbízhatósága R2 = 0,83 volt. Az adatok értékelése alapján feltételezik, hogy
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a csíraszámra történő NIR kalibráció során a baktériumoknak a tej
összetételére gyakorolt szerepe a döntő.

2.2.5.3. Méz

A különböző geográfiai és botanikai eredetű mézek vizsgálata igen érdekes
területe a NIR technika alkalmazásának. Akácmézek összetételének vizsgálata
során a nedvességtartalom mellett a glükóz mennyisége és az fruktóz-glükóz
aránya is jól becsülhetőnek bizonyult (Ha és mtsai, 1998). Egy másik koreai
munkacsoport (Cho és Hong, 1998) megállapításai szerint a mézminősítés
szempontjából igen lényeges stabil szén-izotóp arány (CSIR) meghatározására
is alkalmas a módszer. Davis és mtsai (2002) eltérő helyről származó akác,
szelídgesztenye, repce és hanga mézeket vizsgáltak száloptikás mérőfejjel.
Eredményeik szerint a módszer alkalmas a botanikai eredet meghatározására,
nem megfelelő azonban a geográfiai származás elkülönítésére. Szerzők
hangsúlyozták ugyanakkor, hogy adott növényfajok egyedeinél olyan nagy
variancia tapasztalható a biokémiai jellemzőkben, amely meghaladhatja a
különböző élőhelyek közötti eltéréseket. Corbella és Cozzolino (2005)
hasonló vizsgálatokat végeztek eukaliptusz- és vadvirágmézeken. A
mézhamisítás felderítése szempontjából fontosak Downey és mtsai (2003),
valamint Kelly és mtsai (2006) mérései. Szerzők fruktóz és glükóz
keverékkel, cukorsziruppal és izocukorral történő hamisítás következményeit
vizsgálták. Eredményeik szerint a NIR spektrumokra alapozott
diszkriminancia analízis a hamisított mintákat megbízhatóan elkülöníti, amely
jelzi a módszer kereskedelmi és hatósági alkalmazhatóságát.

2.2.5.4. Hús, zsír és húskészítmények

A NIR technikát laboratóriumi körülmények között először az 1960-as évek
végén tesztelték eredményesen a húsminőség vizsgálatában (Ben-Gera és
Norris, 1968). A magyarországi kutatások ezen a területen is élen jártak.
Marhahús kémiai összetételének (víz-, fehérje- és zsírtartalom) becslésére
kidolgozott metodikát közölt Nádai (1983), leírva a mérés során jelentkező
különböző torzító hatásokat. Nádai és Mihályi-Kengyel (1984) sertés- és
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marhahúson vizsgálták a különböző spektrumkezelési eljárások hatását a
becslési pontosságra. Napjainkra a legtöbb gazdasági jelentőséggel bíró
állatfaj esetében közöltek NIR alapú mérési eredményeket. Ezeket áttekintve
látható, hogy a módszer alkalmazásának lehetőségei már a vágóhídon adottak.
Jó példát adnak erre Josell és mtsai (2000) eredményei, akik a vágást
követően fél órával a halotán pozitív sertéseket nagy biztonsággal tudták
kiemelni a vágóvonalon. A vágóhidak és a húsfeldolgozók szempontjából
kiemelten fontos technológiai tulajdonságra, a víztartó képességre vonatkozó
kalibrációt írtak le Savenije és mtsai (2006) sertésnél. Az irodalomban
fellelhető, igen nagy számú hússal kapcsolatos vizsgálatok részben
kvantitatív, részben kvalitatív megközelítéssel készültek. A kémiai
összetételre (szárazanyag-, fehérje, zsírtartalom) vonatkozó eredményeket
írtak le marha- (Kruggel és mtsai, 1981; Alomar és mtsai, 2003), baromfi(Cozzolino és mtsai, 1996), sertés- (Barlocco és mtsai, 2006), juhhús
(Cozzolino és mtsai, 2000) vonatkozásában. Hivatkozott szerzők
eredményeiben közös, hogy homogenizált állapotban jobb eredményeket
értek el, mint intakt mérések során, továbbá a nyers húsok fehérje- és
zsírtartalmának becslésére 0,8 feletti R2 értékeket kaptak. Halfilé minőségi
paramétereinek NIR technikára alapozott becslésére vonatkozó eredményeket
közöltek Bechmann és Jorgensen (1998), valamint Solber és Fredriksen
(2001).
Viljoen és mtsai (2005) a húsvizsgálatok során legnagyobb hangsúllyal bíró
hullámhosszokat jelöltek meg az 1100-2500 nm tartományban (32. ábra).
Szerzők felhívják a figyelmet a spektrumokban tapasztalható átlapolásokra és
a deriválás jelentőségére, amennyiben a víz és a fehérje 1190 és 1200 nm-nél
tapasztalható abszorpciós csúcsai az alapspektrumban átlapoló csúcsként
láthatók, a második derivált esetében azonban jól láthatóan elkülönülnek.
Hasonló a helyzet 1940 és 1980 nm-nél, ahol a víz és fehérje átlapoló csúcsa
látható, mely a deriválást követően szintén tisztán elkülönülő két csúcsot
eredményez.
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32. ábra: Fagyasztva szárított strucc húsminták alap és második derivált NIR
spektrumai a víz-, fehérje- és zsírtartalom meghatározása szempontjából
legfontosabb hullámhosszok feltüntetésével (Viljoen és mtsai, 2005)
Víz: A = 1190 nm, C = 1450 nm, H = 1940 nm
Fehérje: D = 1510 nm, E = 1680 nm, I = 1980 nm, J = 2050 nm, K = 2180 nm
Zsír: B = 1200 nm, F = 1734 nm, G = 1765 nm, L = 2310 nm, M = 2345 nm

Húsok minőségi analízise során az eltérő fajok és fajták, tartási és
takarmányozási rendszerek szerinti csoportosíthatóságot vizsgálják a termék
NIR spektruma alapján. Amíg intakt húsok esetében azok faj vagy fajta
szerinti azonosítása viszonylag egyszerű és gyakorlott vizsgáló számára akár
szabad szemmel is elvégezhető, addig darált, vagy homogenizált minták
esetén a feladat már lényegesen bonyolultabb. McElhinney és mtsai (1999)
homogenizált csirke-, pulyka-, marha- és juhhúsokat osztályoztak sikerrel,
diszkriminancia analízis segítségével. Alomar és mtsai (2003), illetve
Savenije és mtsai (2006) eltérő izomcsoportokat és minőségi kategóriákat
válogattak szét NIR spektrumaik alapján, szarvasmarha, illetve sertés eredetű
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darált minták esetében. Berzaghi és mtsai (2005) homogenizált, fagyasztva
szárított baromfihúson vizsgálták az eltérő összetételű takarmányok
állatitermékre gyakorolt hatásának NIR alapú kimutathatóságát. Pla és mtsai
(2007) az alternatív és hagyományos nevelési mód során előállított nyúlhús
minták elkülönítését végezték el, nyers darált állapotban.
Sertéshúsok genotípus szerinti eredetvizsgálata során Cozzolino és mtsai
(2006) látható és közeli infravörös tartományban dolgozó spektrométert
használtak. Főkomponens analízist, lineáris diszkriminancia analízist, PLS
diszkriminancia analízist és SIMCA módszert alkalmazva különítették el az
őshonos uruguayi sertések és keresztezett állományok izommintáit. A fenti
módszerek 67% és 100% közötti pontossággal működtek a spektrum alapú
elkülönítés során. Del Moral és mtsai (2009) mesterséges neurális
hálózatokon (ANN) alapuló módszert írtak le, mellyel duroc és ibériai
sertések húsmintáit különítették el látható és közeli infravörös spektrumaik
alapján. A modellel a minták 95%-át sikerült helyes osztályba sorolniuk úgy,
hogy csupán három hullámhosszhoz tartozó diszkrét abszorbancia értékkel
dolgoztak. A bemutatott eredmények alapján a NIR technika hatékonyan
alkalmazható a magas hozzáadott értéket képviselő, értékesebb sertéshúsok
azonosítása során.
Termékminőségi és eredetvizsgálati szempontból érdekesek Thyholt és mtsai
(1997) eredményei, akik olcsóbb, gyengébb minőségű húsok nagy értékű
termékekbe történő bekeverésének kimutathatóságát vizsgálták. A csepegett
húslé NIR spektruma alapján csoportokat, illetve keverési arányokat tudtak
elkülöníteni marha, juh, sertés és baromfi húsok esetében. Többen vizsgálták
hőközlésen, illetve hőelvonáson alapuló eljárások következményeit NIR
technikával. Marhahús hőkezelésének hatásait elemezte Ellekjær és Isaksson
(1992) transzmissziós és reflexiós módban, 50 és 85 °C közötti tartományban.
Eredményeik standard hibája 2,0 °C-nak adódott a maximális főzési
hőmérséklet becslésénél. A fagyasztás után felolvasztott, illetve a friss
marhahús elkülönítésének lehetőségét mutatta be kísérletében Downey és
Beauchene (1997). Hasonló jellegű vizsgálatban a többszöri fagyasztás
hatását tanulmányozta Thyholt és Isaksson (1997). Marha rostélyos mintákkal
végzett kísérletük során a friss, az egyszer, illetve a többször fagyasztott
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húsminták elkülönítése több mint 80%-ban bizonyult sikeresnek.
Élelmiszerbiztonsági szempontból érdekesek Horváth és mtsai (2008)
eredményei, akik sertéshús mikrobiológiai állapotát vizsgálva telepformáló
egységre (CFU) történő kalibráció során kaptak igen magas (0,97) korrelációs
értéket.
Rodbotten és mtsai (2000) az aprítottság mértékének spektrumra gyakorolt
hatását írták le. Eredményeik szerint az azonos összetételű, de különböző
átmérőjű rostán darált minták jól elkülöníthetők, tekintettel arra, hogy a
változó szemcseméret eredményeként a spektrumok részben eltérő
információt hordoznak. Cozzolino és mtsai (2000) mind darált húson, mind
intakt hús mintákon sikeresen tesztelték a NIR technika alkalmazhatóságát a
kémiai összetevők becslésére, juh vonatkozásában. Candek-Potokar és mtsai
(2006) hasonló eredményeket írtak le sertéshúsok esetében. Felhívták a
figyelmet ugyanakkor a mintaelőkészítés hibáinak torzító hatására, valamint a
referencia adatokat szolgáltató eljárások pontatlanságából adódó kalibrációs
hibákra. Downey és Hildrum (2004) a minta homogenizálásának
jelentőségével foglalkozott, tekintettel arra, hogy az alkalmazott reflexiós
spektrumfelvételi mód a minta felületi rétegéről ad információt.
A húsfeldolgozó üzemek szempontjainak figyelembe vételével fejlesztették a
NIR módszert Isaksson és mtsai (1996) valamint Togersen és mtsai (1999).
Közleményükben a darált sertés- és marhahúsok kémiai összetételének
meghatározására szolgáló, a feldolgozás folyamatába illeszthető berendezések
működését írták le. Hasonló megoldást ismertettek Ellekjær és mtsai (1993)
töltelékáruk sótartalmának becslésére. Üzemi viszonyokat szimulálva az ipari
igényeket messzemenően kielégítő 0,1%-os becslési hibát értek el, reflexiós
mérés esetében. Hasonlóan jó eredményekről számolt be Downey és Hildrum
(2004) sonka vonatkozásában.
A hiperspektrális módszer marhahúson történő alkalmazását írják le
Kobayashi és mtsai (2010), akik a kötőszövetes állományt külön vizsgálva a
zsírsavösszetétel becslésére állítottak fel modellt. A technika viszonylagos
lassúsága miatt egyelőre nem kiforrott az on-line alkalmazás, noha O’Farrel
és mtsai (2010) már alkalmazható eredményeket mutattak be tálcázott
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sertéshúsok futószalagon történő vizsgálatára és zsírtartalom becslésre
vonatkozóan. Kamruzzamann és mtsai (2010) különböző bárányhúsok
hiperspektrális
felvételeire
alapozott
elkülöníthetőségét
vizsgálva
megállították, hogy hat hullámhossz adatai elégséges információt hordoznak
ahhoz, hogy a mintákat testtájak szerint megbízhatóan azonosítsák.
Az utóbbi években több közlemény foglalkozik az érzékszervi vizsgálatok és
a NIR spektrumok közötti lehetséges kapcsolattal (Andres és mtsai, 2007). A
fogyasztói megítélés szempontjából kiemelt fontosságú porhanyósság
becsülhetősége elmarad a kémiai összetevőkétől. Rodbotten és mtsai (2001)
R2 = 0,71-0,85-os értékeket kaptak érlelt marhahúsokon mért Warner-Bratzler
(WB) nyíróerő vonatkozásában. Sertéshúst vizsgálva ennél is gyengébb
összefüggést állapítottak meg Barlocco és mtsai (2006) friss, intakt mintákra
vonatkozóan. Rust és mtsai (2008) ugyanakkor nagy mintaszámon alapuló
vizsgálataik eredménye alapján üzemi használatban is alkalmasnak tartják a
NIR felvételezést érlelt marha féltestek osztályozására.
A NIR technika perspektivikus lehetőségei közé tartozik a zsírsavösszetétel
hatékony becslése. Windham és Morrison (1998) marhahús, Pla és mtsai
(2007) nyúlhús, Molette és mtsai (2001) továbbá Locsmándi és mtsai (2006)
libamáj vonatkozásában számolnak be a módszer alkalmazhatóságáról.
Hivatkozott szerzők eredményeiben közös, hogy a zsírsavprofilra történő
kalibrálás során az 10% feletti összetevők igen nagy biztonsággal
becsülhetők.
A sertészsír zsírsavösszetételének takarmányozási hatásokra bekövetkező
változásait követte nyomon Müller és Scheeder (2008). Vizsgálataik során R2
= 0,9 feletti megbízhatósággal becsülték a telített, az egyszeresen telítetlen és
többszörösen telítetlen zsírsavak részarányát, továbbá az eltérő hőmérsékleten
mért szilárd-zsír arányát (solid fat content). Utóbbi mutató feldolgozóipari
jelentőségének megfelelően már vágóhidakon is üzemelnek a zsírok
keménységi indexének meghatározására fejlesztett NIR készülékek.
A zsírok hőkezelése oxidatív romlást eredményez, illetve a hőbomlás során
karakterisztikus bomlástermékek keletkeznek (lásd 2.4. fejezet). A NIR
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technika sütőzsírok minősítésben történő alkalmazhatóságát több vizsgálat is
igazolta (El-Rafey és mtsai, 1988; Bünning-Pfaue és Kehraus, 2001). Cho és
mtsai (1998) avasság vizsgálata során tesztelték a módszert, míg Sinelli és
mtsai (2008) olasz olívaolajok minőség szerinti osztályozását végezték el
PCA, LDA, PLSDA, SIMCA módszerrel.

2.3. A sertéshús minőségének jellemzése
A fejlett országok lakóinak táplálkozásában az állati eredetű élelmiszerek
alapvető szerepet játszanak. Az egy főre jutó hazai húsfogyasztás – a
megelőző évhez képest 4%-kal csökkenve – 2008-ban 61,5 kg volt, ez közel
10%-a az összes élelmiszer fogyasztásnak. Tekintettel arra, hogy a magyar
fogyasztók tradicionálisan viszonylag sok sertéshúst fogyasztanak (25,8
kg/fő/év, összes húsfogyasztás 42,0%-a), nem túlzás azt állítanunk, hogy a
sertéshús az egyik legfontosabb fehérjeforrásunk (KSH, 2009).
A világ fejlett mezőgazdasággal rendelkező országaiban felhalmozódott
állatitermék feleslegek következtében a piacon csak jó minőségű termékek
adhatók el. A szoros értelemben vett húsminőségen a vágás utáni post mortem
biokémiai változások, a hús érése következtében kialakuló fizikai
tulajdonságok összességét értjük. A tőkehús (izom, zsír, csont, porcszövet,
idegek, vér összessége) minőségét a genetika és a környezet által befolyásolt
paraméterekkel jellemezhetjük. A komplex húsminőséget leíró tulajdonságokat az 2. táblázat foglalja össze.
2. táblázat: A húsminőség komplex jellemzése (Vadáné, 1999)
Táplálkozás-élettani
tulajdonságok
Fehérjék
Zsírok
Vitaminok
Ásványi anyagok
Emészthetőség
Biológiai érték

Érzékszervi
tulajdonságok
Szín
Szag
Íz
Márványozottság
Porhanyósság
Lédússág

Élelmiszerbiztonsági
tulajdonságok
Maradékanyagok
Szennyező anyagok
Adalékanyagok
Mikroorganizmusok
Vízaktivitás
Toxinok
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Technológiai
tulajdonságok
Szín
Állomány
pH
Víztartalom
Vízkötő képesség
Fehérje-, zsírminőség

2.3.1. Táplálkozás-élettani tulajdonságok
A táplálkozás-élettani minőséget a húsban található tápanyagok mennyisége
és minősége határozza meg. A hús az egyik legfontosabb koncentrált, teljes
értékű és jó biológiai hasznosulású – az esszenciális aminosavakat megfelelő
arányban tartalmazó – fehérjeforrásunk (biológiai értéke 70-80). A nyers,
sovány húsok fehérjetartalma 18-24% körüli. A teljesen sovány színhús 1-2%
zsírt tartalmaz, az extrém sovány húsok iránti kereslet azonban nem jellemző
(Fernandez és mtsai, 1999). A fogyasztók egyre inkább igényesek a sertéshús
ízletességével kapcsolatban, és a 3% alatti intramuszkuláris zsírtartalmú
húsokat kevésbé részesítik előnyben. Ezért a fogyasztói megítélés
szempontjából ideális húsok intramuszkuláris zsírtartalma 3-7% közötti.
Táplálkozás-élettani szempontból kiemelendő fontosságúak a hús lipidjeit
alkotó zsírsavak, melyek lehetnek telítettek és telítetlenek. Ez utóbbiak egy
vagy több kettős kötést tartalmaznak. Az ún. fehér húsok, mint a baromfi és a
halhús, a táplálkozás-élettani szempontból előnyösebb telítetlen zsírsavakból
többet tartalmaznak, mint a sertés és a marhahús.
A húsok a vitaminok közül B1, B2, niacin, B6 és B12 vitamint tartalmaznak
jelentős mennyiségben, ám zsírban oldódó vitamin tartalmuk alacsony.
A makroelemek közül a nátrium és a kálium megfelelő arányban (1:3)
található a húsokban, míg a mikroelemek közül kiemelkedő a vas és a szintén
nagy mennyiségben előforduló cink. A szervezet sokkal könnyebben fel tudja
venni ezeket az elemeket a húsfélékben előforduló szerves kötésű
vegyületekből, mint más, például növényi eredetű táplálékból.
A mértékletes húsfogyasztás (napi 100-200 g) jótékony hatású az egészségre,
sőt a nagy fehérjeigényű csoportok (gyermekek, terhes anyák, fizikai
dolgozók) részére kifejezetten ajánlott (Zsarnóczay, 2009).
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2.3.2. Érzékszervi tulajdonságok
A hús érzékszervi tulajdonságai a fogyasztói megítélést és az
elfogadhatóságot leginkább meghatározó tényezők. Az érzékszervi
tulajdonságok a hús és a belőle készített termékek külső megjelenését
határozzák meg. Ilyenek a hús színe, lédússága, aromája, felületi megjelenése.
Fontos tulajdonság fogyasztási szempontból a hús porhanyóssága, rostossága,
ízletessége.
A hús színét a genetikailag meghatározott tulajdonságok mellett a vágóállat
felnevelési körülményei, a vágóhídra történő szállításának módja, a vágóhídi
technológia, valamint a hús vágást követő feldolgozása határozza meg
(Lawrie és Ledward, 2006). A hússzín kialakulásában kiemelt szerepet tölt be
két vastartalmú pigment, a hemoglobin és a mioglobin koncentrációja,
valamint a mitokondriumok száma (Warner és mtsai, 1997). Vágást követően
a mioglobin oxidált származékai (oximioglobin, metmioglobin stb.) játszanak
szerepet a hús színének kialakításában. A hőkezelést követően kialakuló
mioglobin származékok a klasszikus főtt hús, sült hús színének kialakulását
befolyásolják (Hunt és Zenger, 2002; Sørensen és mtsai, 2007). Az organikus
eredetű sertéshús színe sötétebb. Ennek hátterében az eltérő takarmányozási,
tartási körülmények állnak, tekintettel a fokozott fizikai aktivitás és a
mioglobin koncentráció összefüggéseire (Brewer és mtsai, 2001). A hús színét
befolyásoló tényezők közül kiemelkedő jelentőségű – különösen a
stresszhatásokra érzékeny sertés fajták esetében – a vágás előtti, vágóhídi
bánásmód. Nem megfelelő bánásmód hatására rendellenes húsminőség, az ún.
PSE, valamint DFD hús alakulhat ki (lásd 2.3.4. fejezet).
Az intenzíven hizlalt hússertés és az extenzíven tartott hagyományos fajták
húsának összetétele eltérő. A szöveti összetevők koncentrációja és azok
kölcsönhatása ugyanakkor nagymértékben befolyásolja az aromaanyagok
kialakulását (Flores és mtsai, 2007). Így az organikus és az intenzív
körülmények között felnevelt sertés húsának aromája élesen elkülönül,
melynek elsődleges oka az eltérő takarmányozási háttérben keresendő. A
takarmány zsírsavösszetétele és a hús aromaprofilja között összefüggéseket
Elmore és mtsai (2004) vizsgálták. A hús aromaprekurzorainak koncent82

rációja a fajtól és a fajtától is függ (Wood és mtsai, 2003). Az alkalmazott
konyhatechnikai eljárások, a különböző hőkezelések hatására az illatanyagok
intenzitása nő, és az aromaprekurzorok jól definiálhatóak lesznek a hőkezelés
módja (pl. sütés, főzés, sous vide), a kezelés hőmérséklete és időtartama
alapján.
A hús íze függ a nyers hús zsírsavösszetételétől (Enser, 2001), zsír-, fehérjeés vitamintartalmától, glikogénkoncentrációjától, valamint a feldolgozás
módjától (Wood és mtsai, 2003). A hús ízének kialakításában döntő szerep jut
az állat takarmányozásának. A koncentrált takarmányon tartott állatok húsa
intenzívebb ízű a zöldtakarmányon tartottakéhoz képest, táplálkozás-élettani
szempontból azonban a zsírsavprofil az utóbbi esetében sokkal kedvezőbb.
Hőkezelés során a lipidoxidációs folyamatok hatására további különböző
ízanyagok alakulnak ki, melyet a zsírsavösszetétel határoz meg (Gandemer,
2002).
Az utóbbi években számos kritika érte a modern sertésfajták húsának élvezeti
értékét, a hús előállításának körülményeit (Zelenák és mtsai, 2006).
Következésképpen szükségessé vált az alternatív tartásmódok, a természetes
tartáshoz és takarmányozáshoz kiválóan alkalmazkodó őshonos genotípusok
szerepének átértékelése. A kereskedelemben egyre gyakrabban találkozhatunk
– a hagyományos intenzív hússertés mellett – a különleges táplálkozási
igényeket kielégítő mangalicasertés húsával. A médiában gyakran emelik ki a
mangalicahús kedvező összetételéből adódó, egészségre gyakorolt pozitív
hatását. Kutatások bizonyítják, hogy valóban szignifikáns eltérés lehet a
hagyományos mangalica és a modern fajták húsminősége között, táplálkozásbiológiai szempontból azonban nem emelhető ki egyik genotípus húsa sem a
másikkal szemben (Lugasi és mtsai, 2006). A különbség elsősorban az
élvezeti értékben, érzékszervi tulajdonságokban nyilvánul meg.
A mangalica sertés hústermelési intenzitása alacsony és rövid időszakra
korlátozódik, vagyis az izom hipertrófikus növekedése számottevő zsírosodás
nélkül csak rövid ideig tart – az izomzat lassú gyarapodása a zsír fokozottabb
mértékű beépülésével párosul. Ebből következően a mangalica húsának
összetétele jelentősen eltér a mai modern fajták, hibridek jellemzőitől. Az
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organikus eredetű mangalicahús állományában a jelentős mennyiségű
(jellemzően 10% feletti) intramuszkuláris zsír finoman, egyenletesen oszlik el
az izomrostok között, és magas az intracelluláris lipidtartalom is. Ez
eredményezi, hogy a hús ízletes, lédús, porhanyós, élvezeti értéke
kiemelkedően magas. Ennek megfelelően kiválóan alkalmas steak (sütnivaló
szelethús) jellegű készítmények, és különleges kulináris élvezetet nyújtó
speciális termékek (sonka, szalámi) előállítására.

2.3.3. Élelmiszerbiztonsági tulajdonságok
A hús nagy fehérje- és víztartalma miatt rendkívül romlandó élelmiszeralapanyag. A nem megfelelően kezelt hús fogyasztása súlyos humánegészségügyi kockázattal jár, ezért feldolgozása során kiemelt figyelmet kell
fordítani az élelmiszerbiztonsági előírások betartására. A hús
élelmiszerbiztonsági
tulajdonságait
annak
higiéniai
állapotával
jellemezhetjük. Ez komplex tulajdonság, amely sok részkérdést érint. Ilyen a
mikroorganizmusokkal való fertőzöttség, az eltarthatóság, adalékanyagok és
különféle szennyező anyagok jelenléte, maradékanyagok, amelyek
antibiotikumokból, toxinokból, hormonokból, növényvédő szerekből és
pácolóanyagokból származhatnak. Az élelmiszerben jelen levő, biztonsági
szempontból problematikus szennyező anyagok mennyiségének határértékeit
a vonatkozó magyar szabványok tartalmazzák. A jó minőségű, biztonságos
sertéshús és a belőle készült termékek előállításának alapfeltétele, hogy azt az
élelmiszerlánc (termelés, feldolgozás, kereskedelem, fogyasztó) minden
szintjén szigorúan szabályozott, folyamatosan ellenőrzött (GAP, GMP, GHP,
HACCP, TQM stb. ) keretek között végezzék.
Az élelmiszerbiztonság - élelmiszerminőség egység fontos eleme a Minőségi
Magyar Sertéshús, mely a magyar eredetet és minőséget garantáló sertés
tőkehúsra, bőrös félsertésre, darabolt húskészítményekre (pl. parasztsonka,
kolozsvári szalonna, füstölt tarja stb.) adaptált tanúsító védjegy.
Létrehozásának célja a Magyarországon kereskedelmi forgalomban lévő
minőségi magyar sertéshús megkülönböztetése a piaci termékkínálatban.
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2.3.4. Technológiai tulajdonságok
A húsok feldolgozásnak fő célja az egyes termékek élvezeti értékbeli
tulajdonságainak kialakítása (szín, íz, állomány, megjelenés) és a tartósítás. A
tartósítás az egészségügyi biztonságot és az élvezeti érték megőrzését
egyaránt szolgálja. Ezeket a technológiai műveleteket csak megfelelő
funkcionális tulajdonságokkal rendelkező alapanyaggal lehet a várt
minőségben megvalósítani. A hús legfontosabb technológiai tulajdonságait a
2. táblázat tartalmazza.
A funkcionális tulajdonságok közül kiemelendő a hús vízkötő (létartó)
képessége. A víztartó képesség a húsnak az a képessége, hogy a saját vagy
hozzáadott vizet külső hatás ellenében (nyomás, centrifugálás, hőkezelés)
megtartja. Más felfogás szerint a víztartóképesség megítélésénél mellőzni kell
a külső erőt, csak a gravitáció hatása érvényesülhet (csepegési veszteség). A
miofibrillumot alkotó filamentumokon belül és a filamentumok közötti térben
előforduló nagy mennyiségű víz mozgásában korlátozott (immobilizált). Az
itt kötött vízmennyiség az összes víznek kb. 80%-a. A ténylegesen kötött víz a
fehérjék szerkezetével kapcsolatos ún. hidrátvíz (2-5%) (Vadáné, 1999). A
rigor, illetve a pH csökkenés miatt, a filamentumok közötti tér csökkenésével
a víz kiszorul. A fehérjeszálak közeiből kiszorult exudátum előbb a
szarkoplazmába, majd a rostok közötti térbe, onnan a perimizium csatornáin
keresztül a felületre szivárog és csepegési veszteség formájában távozik.
A gyakorlatban sokszor tapasztalható húshibák a technológiai tulajdonságok
romlását eredményezik. A sertéshús előállítás során leggyakrabban PSE (Pale,
Soft, Exudative: halvány, puha, vizenyős) húshibával találkozunk, amikor a
szélsőségesen gyors vágás utáni pH-csökkenést mutató hús színe halvány,
állománya puha és rendkívül sok levet ereszt. A PSE húst adó állatok izmában
gyakran már élő állapotban megindul az ATP-bomlás és a glikogén
kontrollálatlan mértékű tejsavvá bomlása (anaerob glikolízis) következtében a
pH-csökkenés. Ennek oka jellemzően a vágást közvetlenül megelőző
kíméletlen bánásmód, az állatokat érő fokozott stresszhatások, végső soron az
állatban kialakuló stressz reakciók. Egyes sertésfajták fokozottan hajlamosak
PSE hús kialakítására (pl. Pietrain). A stresszérzékenység, s végső soron a
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PSE jelleg kiszűrésére azonban ma már hatékony vizsgálatok állnak
rendelkezésre. A másik, sertésben ritkábban előforduló DFD nevű (Dark,
Firm, Dry: sötét, feszes, száraz ) húshiba akkor jelentkezik, ha az állatok
nincsenek kipihenve a vágáskor, így az izomban kevés a glikogén. A
szélsőséges húsminőségi hibával terhelt húsok technológiai alkalmassága
általában korlátozott és felhasználhatóságuk függ a termék típusától.

2.4. A sertészsír jellemzése
A zsíroknak jelentős biológiai szerepük van: a legnagyobb energiasűrűségű
tápanyagok (1 g zsír = 37 kJ), a sejtek nélkülözhetetlen építőkövei, a zsírban
oldódó vitaminok és aromaanyagok hordozói, továbbá a bőr alatti zsírszövet
mechanikai védő- és hőszigetelő rétegként funkcionál.
A szervezetben a zsír főleg szubkután (bőr alatti), abdominális (hasüregi),
intermuszkuláris, valamint az izomrostok közötti, ún. intramuszkuláris
formában található meg. A szalonna a házisertés szubkután zsírja
kötőszövettel átszőtt formában, amit a sertés feldolgozásakor lefejtenek. A
szalonnát egyebek mellett a kolbász és hurkakészítéshez is felhasználják,
kiolvasztott, vagy hidegen sajtolt állapotban pedig sertészsír formájában
sütéshez és főzéshez használják. A táplálkozási szokások megváltozása, a
nagyobb húsfogyasztási igények, valamint a hús tárolásának mesterséges
hűtéssel való megoldása jelentős változást idéztek elő a sertészsír előállítás
gyakorlatában. Öt-hat évtizeddel ezelőtt, hűtőszekrények hiányában a sütött
sertéshús csak zsírban tárolva, az oxidációt előidéző faktoroktól (O2, fény,
fémionok stb.) elzárva volt eltartható. Így a sertészsírt nemcsak nagy
fontosságú energiaforrásként, hanem egyúttal a hús alapvető
tárolóeszközeként is használták. Nem véletlen, hogy még a múlt században is
a sertés zsírja volt a legértékesebb termék, és a hús alacsonyabb értékű
melléktermék volt csupán (Kovács, 2000).
Az egy főre jutó összes zsiradékfogyasztás 2006-hoz és a megelőző öt év
átlagához képest is változatlan volt 2007-ben. Ezen belül éves viszonylatban
sem az állati (16 kg/fő), sem a növényi zsiradékok (21,5 kg/fő)
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fogyasztásában nem történt lényeges elmozdulás. Az állati zsiradékok több
mint 80%-át kitevő sertészsírból (13 kg/fő) és vajból (1 kg/fő) a 2006. évi
szinten maradt a fogyasztás, a baromfizsíré kissé növekedett (1,8 kg/fő). A
vizsgált időszakban az étolajfogyasztás (14 kg/fő) 3%-os térnyerését
ellensúlyozta a margarin fogyasztásának (7,4 kg/fő) egy főre jutó 0,5 kg-os
csökkenése (KSH, 2008).
A neutrális zsírok nagy tömegét alkotó trigliceridek zsírsavai lehetnek
telítettek és telítetlenek, melyek egy (MUFA) vagy több (PUFA) kettős kötést
tartalmaznak. A zsírsavak könnyen felszívódnak. A 18 szénatomszámú
sztearinsav az anyagcsere-folyamatokban átalakulhat egyszeresen telítetlen
olajsavvá, ami kedvező élettani hatású. Az ún. mediterrán étrendet
fogyasztók, azaz olajsavban (pl. olívaolaj) gazdag étrenden élők körében igen
kicsi a szívinfarktus előfordulásának gyakorisága, amiben az életmód
sajátosságai is jelentős szerepet játszanak. Hasonló kedvező élettani hatást
tulajdonítanak a többszörösen telítetlen zsírsavaknak, elsősorban a három
kettős kötést tartalmazó alfa-linolénsavnak (C18:3 n3), melyből az eikozapentaénsav (EPA, C20:5 n3), majd a dokozahexaénsav (DHA C22:6 n3)
keletkezik. Az alfa-linolénsav esszenciális zsírsav, vagyis a szervezet nem
tudja előállítani, így azt a táplálékkal kell a szervezetbe juttatni.
A takarmányozás igen komoly korrelatív befolyást gyakorol a sertészsír
minőségére, zsírsav-összetételére. A bélhámsejtekben reészterifikált zsír egy
része a nyirokkal – a máj megkerülésével – közvetlenül épül be a zsírsejtekbe.
Részben ez is összefügg azzal, hogy a sok telítetlen zsírsavat tartalmazó
kukorica lágyítja, az árpa pedig keményíti a hízósertések szalonnáját. Gyakori
hír, hogy bizonyos sertés genotípusok zsírja a többi fajtához képest kedvezőbb
összetételű, az ember számára kedvezőbb táplálkozás-élettani hatású. Ezen
állítások csak akkor helytállóak, amennyiben a különböző genotípusokat a
rájuk jellemző tartási és takarmányozási körülmények között hizlaljuk. A
takarmányozással kapcsolatban általánosan elmondható, hogy a hús és zsír
minőségét igen sokoldalúan befolyásolja, amennyiben hatással van a vágott
testfél arányaira, a hús zsírtartalmára, a zsír minőségére, a vágott áru színére,
ízére és esetleg szagára. Így például a mangalica, mint hungaricum termékek
alapanyagát szolgáltató sertés genotípus esetében a kedvező zsírsavösszetétel
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oka az extenzív takarmányozási körülményekben keresendő, nem pedig a
genotípusban.
Azonos körülmények között, ellenőrzött módon ipari keveréktakarmányokon
hizlalt mangalica (M), mangalica x duroc (M x D) és magyar nagy fehér x
magyar lapály (MNF x ML) sertések szalonnájának vizsgálata során az
olvasztott zsír zsírsavösszetételét és a zsír koleszterin tartalmát határozták
meg Csapó és mtsai (1999). Szerzők eredményei alapján a három fajta között
a telített-, a telítetlen-, és az esszenciális zsírsavak arányában nem lehet
szignifikáns különbséget kimutatni. A hipotetikus ideális zsírsavösszetételtől
mindhárom vizsgált fajta nagymértékben eltért, hiszen a telített zsírsavak
aránya 53-62% helyett csupán 40% körüli. Felhívják a figyelmet a sertészsír
magas olajsav (C18:1; 43,6-44,8 relatív%) és linolsav (C18:2 n6; 10,6-11,5
relatív%) arányára, azaz arra a tényre, hogy a sertészsír telítetlen
zsírsavakban, illetve esszenciális linolsavban rendkívül gazdag, a széles
körben elterjedt takarmánykeverékeken történő hizlalás esetében.
Vizsgálataikból leszűrhető, hogy a mangalica olvasztott zsírjának zsírsavösszetétele gyakorlati szempontból teljesen azonos értékű a MNF x ML,
illetve a M x D fajtakonstrukciókéval.
A koleszterin minden eukarióta sejt és sok hormon nélkülözhetetlen
alkotórésze, mely a sejtmembránok működésében tölt be elengedhetetlenül
fontos szerepet. Noha az állati eredetű zsírok jelentős mennyiségű koleszterint
tartalmaznak, a táplálékkal felvett mennyiség még így is jóval a szervezet
napi szükséglete alatt marad – az emberi szervezet megközelítően 2 kg
sertészsírban levő koleszterin mennyiséget szintetizál naponta. A
táplálkozással bevitt koleszterin egészséges anyagcserét feltételezve
semmilyen problémát nem jelent, mivel a szervezet szabályozó
mechanizmusai gondoskodnak arról, hogy a vér koleszterinszintje –
függetlenül a táplálékkal bevitt mennyiségtől – normális mértékű legyen
(Csapó, 2000).
Csapó és mtsai (1999) korábban említett vizsgálatának eredményei szerint a
három sertésfajta (M; M x D; MNF x ML) zsírjának koleszterin tartalma 71109 mg/100 g között változott. Nem tapasztaltak szignifikáns különbséget a
88

három genotípus között zsírjuk koleszterin tartalmában, amennyiben a
genotípusokon belüli variancia meghaladta a genotípusok közötti varianciát.
Eredményeik nem támasztják alá azokat a közléseket, melyek szerint a
mangalica zsírja kevesebb koleszterint tartalmazna az általánosan elterjedt
hízósertés típusokénál. A mangalica fajta értékelésekor nem is a koleszterin
tartalmat, vagy a zsírsavprofilt kellene hangoztatni, sokkal inkább a
tűrőképességét és azokat a tulajdonságokat, amelyek húsát alkalmassá teszik
különleges gasztronómiai értékű, kiemelkedő minőségű készítmények
előállítására.
A kimondottan nagy energiasűrűségű, természetes tároló lipidek legnagyobb
arányban neutrális jellegű, viszonylag alacsony oxidatív érzékenységű
anyagok. Az élő szervezet ezen energiaraktározó vegyületeit az antioxidáns
rendszerrel védi meg az oxidatív károsodástól. Ha a zsírokat azonban nem
természetes környezetükben vizsgáljuk, azonnali bomlási, romlási,
minőségvesztési jelenségek tapasztalhatók (Moya és mtsai, 1999).
A modern étkezési szokások terjedésével egyre hangsúlyosabb szerepet
kapnak a különböző sütőzsírok, illetve azok minőségének, elhasználódottságának vizsgálata. A növényi olajok és származékaik mellett a sertészsírt
is gyakran alkalmazzák sütőközegként. A felhasznált zsiradékok amellett,
hogy hőátadó közegként funkcionálnak, hozzájárulnak a bennük elkészített
ételek ízének kialakításához. Technológiától függően jellemzően 150-190 ºC
hőmérsékleten történik az élelmiszerek sütése, azonban helytelen beállítás
miatti túlhevítés esetén a zsiradék hőmérséklete akár 240 ºC-ot is elérhet.
Mind a feldolgozás, mind pedig a hevítés olyan oxidatív károsodáshoz vezető
folyamatok, melyek láncreakciót indítva további – részben egészségkárosító –
molekulák keletkezését idézik elő (aldehidek, ketonok). Végső soron a zsírok
eredeti értéke viszonylag nehezen megőrizhető, és elmondható, hogy a
minőségromlás különösen hőkezelés alatt mintegy folyamatos, tehát a sütési
idő előrehaladtával az organoleptikus és táplálkozás-élettani minőség romlik.
Emiatt a zsiradékok minőségével kapcsolatos primer információ alapvető
fontosságú (Büning-Pfaue és Kehraus, 2001).
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A sertéshúsban és sertészsírban – akárcsak a legtöbb élelmiszerben –
előforduló zsírok legnagyobb arányban trigliceridek, melyekben három
zsírsav acilezi a glicerint. Ennélfogva ezen anyagokból a szabad zsírsavak
leválása nagyon jelentős folyamat, melyet jellemzően a savszámmal adunk
meg. A peroxidokból (mérőszáma a peroxidszám) azonban további
vegyületek, pl. karbonilok (karbonilszám) vagy ketonok keletkezhetnek.
Elmondható tehát, hogy egy zsiradék hevítése során annak alapvetően
apoláros karakterét nagymértékben elveszítheti. Ezen degradáció mértékét
poláris hányadként adhatjuk meg.
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3. A disszertáció célkitűzései
A NIR technika gyakorlati alkalmazása során egyre hatékonyabb módszerekre
van szükség, melyekkel gyors és pontos eredmények érhetők el, legyen szó
valamely összetevő mennyiségének becsléséről, vagy egyes termékek
minőségi csoportokba sorolásáról. A mangalica termékek kiemelkedő
gazdasági jelentőséggel bíró csoportot képeznek a piacon. A fogyasztói
elvárások kielégítése szempontjából fontos ezen termékek eredetének
garantálása, az összetétel pontos ismerete. Az étkezési kultúrában egyre
elterjedtebb sütőzsiradékok minőségének gyors vizsgálata szintén nagy
jelentőséggel bír. A spektrumok értékelését, ezzel a gyakorlati felhasználást is
segítő szabad forráskódú szoftverek ugyanakkor hozzájárulhatnak a NIR
technika alkalmazásának szélesebb körű elterjedéséhez.
A fent megfogalmazottakhoz kapcsolódóan munkám során az alábbi célokat
kívántam elérni:
− A laboratóriumi NIR technika alkalmazhatóságának vizsgálata az intenzív
nagyüzemi technológia szerint hizlalt modern hússertés genotípusok (lapály,
nagy fehér, keresztezett) és az extenzíven tartott mangalica sertések húsának
elkülönítése során.
− Különböző sertés genotípusok húsából összeállított keverékek NIR alapú
csoportosítása, valamint ehhez kapcsolódva a változó kolbászösszetétel NIR
spektrumokra gyakorolt hatásának vizsgálata a termék azonosíthatósága
szempontjából.
− A széleskörű fejlesztési lehetőségekre rámutatva módszertani vizsgálat
keretében sertéshúsok azonosítása R Project szabad forráskódú programmal.
− A laboratórium jövőbeni NIR alapú beltartalom-becsléseinek bázisát képező
sertéshús adatbázis felépítése, majd PLS regresszión alapuló NIR kalibráció
kidolgozása a sertéshúsok és húskeverékek fehérje- és zsírtartalmának
becslésére.
− Különböző hőmérsékleten, eltérő ideig kezelt, eltérő eredetű sütőzsiradékok
(napraforgó- és repceolaj, sertés- és libazsír) kategorizálása, továbbá a
hőkezelés okozta minőségváltozás jellemzése a vizsgált sütőzsiradékokban.
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4. Anyagok és módszerek
Vizsgálataimat a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Sertés- és
Kisállattenyésztési Tanszék Állatitermék Minősítő Laboratóriumában
(jelenleg Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék,
Termékminősítő Laboratórium) végeztem. Bizonyos referencia vizsgálatok
külső laboratóriummal történő együttműködés formájában készültek el –
ezekre az adott vizsgálatoknál részletesen kitérek (lásd 4.3. fejezet).
Először a kísérleti állatokkal és a húsmintavétellel összefüggő adatokat
közlöm, illetve ismertetem a zsírmintákra vonatkozó információkat, majd
megadom a hagyományos húsvizsgálatok és kémiai analízisek során
alkalmazott módszereket. Végül tételesen ismertetem a NIRS vizsgálatok
körülményeit, valamint az alkalmazott biometriai módszereket.

4.1. Vizsgálati minták
4.1.1. Sertéshúsok
A különböző kísérleti beállítások során eltérő genotípusú sertések húsát
vizsgáltuk nyers (tőkehúsok), illetve feldolgozott állapotban (húskeverékek,
kolbászmasszák). A tőkehúsok vizsgálata során törekedtünk a minél tisztább
alapanyag jellemzésére, míg feldolgozott állapotban (lásd 4.1.2. fejezet) a
gyakorlatban előállított húskészítményeket kívántuk modellezni.
A genotípus azonosítását célzó vizsgálat során összesen 91 húsminta NIR
analízisét végeztük el. A mintaállományt 27 mangalica, 26 magyar lapály
(ML), 27 magyar nagy fehér (MNF) és 11 ML x MNF keresztezett (F1)
sertésből vett húsminta képezte. Az utóbbi három csoportot összevontan,
intenzív csoportként kezeltük (n = 64). A mangalica sertéseket extenzív
körülmények között tartották és takarmányozták (Röszke, Mangary Kft.). A
többi genotípus egyedei nagyüzemi termelési rendszerekből kerültek ki,
iparszerű tartási körülmények között nevelkedtek, kereskedelmi forgalomban
levő sertéstakarmányt fogyasztottak. Az F1 állomány a mernyeszentmiklósi
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FitoProdukt Kft. telephelyéről, a MNF, illetve ML állomány pedig az ISV Zrt.
Kaposvári Ivadékteljesítmény-vizsgálati Telepéről származott. Az állatok
hizlalása egységesen az utóbbi telepen történt a 80. életnaptól (25 kg) 105±2
kg-os vágósúlyig, ahol azonos takarmányt fogyasztottak és állategészségügyi
ellátásuk is azonos volt. Az intenzív sertéseket átlagosan 104 kg-ban vágták,
míg a mangalica sertéseket 157 kg-ban. A mangalica és az intenzív
genotípusok egyedeit különböző vágóhídon vágták, de a vágóhídi protokoll és
a körülmények a két helyszínen közel azonosak voltak. Egy napos (24 órás)
hűtést követően a bal karajokból az utolsó hátcsigolya tájékáról
megközelítőleg 1 kg mintát vettünk. A kötőszövetes részeket gondosan
eltávolítottuk, hogy csak az intramuszkuláris zsírt tartalmazó hosszú hátizom
(m. longissimus dorsi) mintákkal dolgozzunk.
A kémiai összetétel becsülhetőségének vizsgálatába a fent részletezett tiszta
karajminták közül 66-ot vontunk be (lásd 4.3.1. fejezet), majd a
mintaállományt kiegészítettük egyéb, lapály állományokból származó karaj
mintákkal (n = 30) (ezen állatok származása, hizlalása és vágása megegyezett
a korábban lapály sertésekre vonatkozóan leírtakkal), illetve a 4.1.2.
fejezetben bemutatásra kerülő húskeverék sorozattal (n = 85). A teljes
mintaszám 181 volt.

4.1.2. Húskészítmények
Mangalica és intenzív sertéshúsból készült élelmiszerek elkülöníthetőségének
vizsgálata során extenzív mangalica és intenzív lapály hússertés
genotípusokból származó alapanyagokat felhasználva húskeverékeket és
kolbászmasszákat állítottunk elő. Az alapanyagot 20-20 kg mangalica és
lapály sertéscomb (m. biceps femoris), valamint 12 kg lapály sertésből
származó bőrözött tokaszalonna képezte. Az alapanyagokat ellenőrzött
állományokat feldolgozó vágóhídon vásároltuk (Privát Hús, Kaposvár), majd
a vizsgálatig -20 °C-on fagyasztva tároltuk. A tokaszalonnát és a húsokat
fajtánként külön-külön, 6 mm-es rostélyú Ramon 98PIC (Ramon, S.L.,
Barcelona, Spanyolország) ipari darálóval daráltuk. A kétféle darált húsból
egyenként 100 g mintát vettünk (n = 2 x 10 = 20), melyeket NIR vizsgálatot,
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fagyasztva szárítást és ismételt NIR vizsgálatot követően kémiai analízisre
küldtünk. Az intenzív lapály és az extenzív mangalica sertéshúsból egyenként
2000 g-os mintákat képeztünk, úgy, hogy a mangalica bekeverési aránya 5,
10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90 és 95% volt. Az egyes keverékeket
Mainca RM20 (Mainca UK Ltd., Horton, Berkshire, Egyesült Királyság)
keverővel 5 percig homogénné kevertük. Mindegyik keverékből öt-öt, 100 g
tömegű mintát vettünk (n = 5 x 13 = 65), melyeket NIR vizsgálatot követően
kémiai analízisre küldtünk.
Továbbiakban a 13 húskeverékből két csoportot képeztünk, úgymint
mangalica és lapály. A mangalica csoportba soroltuk az összes olyan
keveréket, melyekben a mangalica hús bekeverési aránya 50%-nál magasabb
volt, illetve ide soroltuk az 50%-os keverék felét, továbbá a megmaradt 6 kg
tiszta mangalica húst. Az ipari csoportba az összes olyan keverék került,
melyekben a mangalica hús bekeverési aránya 50%-nál kevesebb volt, illetve
az 50%-os keverék másik fele, továbbá a megmaradt 6 kg tiszta lapály
sertéshús. Az így kialakított két, egyenként mintegy 14 kg tömegű csoportot
további két-két részre osztottuk, majd azokból azonos mennyiségű
tokaszalonna hozzáadásával két különböző (csemege és gyulai) receptúra
szerint kolbászmasszát készítettünk. A leírt metodika alapján tehát két recept
szerint készítettünk egy-egy jellemzően extenzív mangalica, valamint egy-egy
jellemzően intenzív lapály sertéshúsra alapozott kolbászmasszát.

4.1.3. Sertésszalonna
Összesen 27 mangalica hátszalonna mintát vizsgáltunk. Az állatok
megegyeztek a 4.1.1. fejezetben bemutatott mangalica állománnyal. A
hátszalonnákban két réteget tudtunk elkülöníteni – egy bőr alatti tömörebb
réteget és alatta egy lazább szerkezetű réteget. A jól elkülönülő zsírrétegeket
(külső és belső) külön vizsgáltuk. Minden rétegből két-két mintát vettünk, 4
cm-es korongokat vágva a szalonnamintákból, majd rögzítettük azok NIR
spektrumait (lásd 4.5.2.2. fejezet), illetve kémia analízissel meghatároztuk
zsírsavösszetételüket (lásd 4.3.2. fejezet).
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4.1.4. Sütőzsiradékok
Sütőzsírokkal végzett vizsgálatainkat két fázisban végeztük. Először kizárólag
sertészsírt hevítettünk, második közelítésben pedig sertészsírt és egyéb
sütőzsiradékokat vizsgáltunk szintén hevítést követően.

4.1.4.1. Sertészsír hevítési vizsgálata

A kereskedelmi forgalomban kapható sertészsírt (Kométa99 Zrt.)
élelmiszerboltban vásároltuk, majd felhasználásig -20 °C-on tároltuk. Nyolc,
250 ml térfogatú gömblombikba 150-150 g mennyiséget mértünk be, majd
egyenként, különböző hőmérsékleteken hevítettük azokat, modellezendő a
gyakorlati alkalmazást: 160, 170, 175, 180, 185, 190, 200 és 230 °C. A
hevítést napi nyolc órában, négy napig végeztük. A mintákat hevítés közben
üvegbottal óránként megkevertük. Minden nap végén (8., 16., 24. és 32. óra)
10 cm3 mintát vettünk mindegyik lombikból (n = 8 hőmérséklet x 4 időpont =
32). A mintákat a NIR vizsgálatig és a kémiai analízisig -20 °C-on tároltuk. A
hőkezelés mértékének kifejezésére hőösszeget számoltunk (hőösszeg [°Cxh] =
hőmérséklet [°C] x kezelés időtartama [h]). A hőösszeg alapján három
csoportot alakítottunk ki: (1) 2500 °Cxh alatt (n = 8); (2) 2501-5500 °Cxh
(n = 16); (3) 5501 °Cxh felett (n = 8). A hőösszeg kategóriákkal a gyakorlati
alkalmazás során bekövetkező elhasználódási fázisokat modelleztük.

4.1.4.2. Sütőzsiradékok hevítési vizsgálata

A kereskedelmi forgalomban kapható repce (Vénusz) és napraforgó (Tesco)
sütőolajokat, valamint olvasztott libazsírt (Merian) élelmiszerboltban
vásároltuk. A mangalica sertészsírt saját magunk állítottuk elő -20 °C-on
tárolt mangalica hátszalonnából, 80 °C-os vízfürdőn történő olvasztással. Az
állatok megegyeztek a 4.1.1. fejezetben bemutatott mangalica állománnyal. A
vizsgálatokhoz 4 x 7 db 500 ml térfogatú gömblombikba 450-450 g
mennyiséget mértünk be mind a négy sütőzsiradékból. A hét lombik tartalmát
különböző hőmérsékleteken összesen 36 órán keresztül hevítettük
megszakítás nélkül: 140, 150, 160, 165, 170, 175 és 180 °C-on. A mintákat
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óránként háromszor kevertük meg üvegbottal. A forró sütőközegekből 4, 8,
12, 16, 20, 24, 28, 32 és 36 óra elteltével mintát vettünk, így végül 252
mintához jutottunk (n = 4 zsiradék x 7 hőmérséklet x 9 mintavétel = 252).
Mivel a peroxidáció még ebben a fázisban is aktív (Augustin és Berry, 1983),
a mintákat zárt tároló csövekben, N2 gáz alatt, 4 °C-on tároltuk a NIR
vizsgálatokig, illetve a kémiai analízisig (lásd 4.3.3. fejezet). A hőkezelés
mértékének kifejezésére hőösszeget számoltunk a 4.1.4.1. fejezetben leírtak
szerint. A mintákat hőösszeg szerint kategorizáltuk: (1) 1500 °Cxh alatt (n =
56); (2) 1501-3000 °Cxh (n = 64); (3) 3001-5000 °Cxh (n = 76); (4) 5001
°Cxh felett (n = 56).

4.2. Mintaelőkészítés
A 120 g-nál nem nagyobb tömegű nyers és liofilezett húsminták
homogenizálását IKA A11 (IKA-Werke GmbH & Co. Kg, Staufen,
Németország) laboratóriumi homogenizátorral végeztük. A 120 g feletti nyers
húsminták esetében előaprítást alkalmaztunk, melyhez Retsch Grindomix 200
(Retsch GmbH, Haan, Németország) homogenizátort használtunk. A
különböző minták liofilezését CHRIST Alpha 1-4 (Martin Christ
Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Osterode am Harz, Németország)
fagyasztva szárítóval végeztük.
A nyers húskészítmények esetében nem alkalmaztunk homogenizálást, míg a
liofilizátumokat (CHRIST Alpha 1-4) homogenizáltuk (IKA A11).
A mangalica hátszalonna mintákat külső és belső réteg, valamint egyed
szerint elkülönítve, homogenizált állapotban (IKA A11) kémiai analízisre
küldtük (n = 54), miután a homogenizálatlan minták NIR spektrumait
rögzítettük (egyedenként külső és belső réteg, azon belül két-két minta, n =
108).
A sütőzsírok esetében nem végeztünk mintaelőkészítést.
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4.3. Referencia mérések (kémiai vizsgálatok)
4.3.1. Sertéshúsok és húskészítmények
A tiszta húsok elkülöníthetőségének vizsgálatához használt, 4.1.1. fejezetben
bemutatott 27 mangalica húsminta kémiai analízisét a Kaposvári Egyetem
Állattudományi Kar Kémiai-Biokémiai Tanszékének Analitikai Laboratóriumában végezték, fagyasztva szárított mintákon. A 4.1.1. fejezetben
bemutatott 64 hússertés mintából 39-et random módon választottunk ki
kémiai analízisre. Ezen minták, valamint a 4.1.1. fejezetben említett egyéb
lapály karaj minták (n = 30), illetve a 4.1.2. fejezetben bemutatott húsok és
húskeverékek (n = 85) kémiai analízisét Herceghalmon, az Állattenyésztési és
Takarmányozási Kutatóintézet Élettani Osztályán végezték el, szintén
fagyasztva szárított mintákon. A zsírtartalom (nyerszsírtartalom) Soxhlet
módszer alapján került meghatározásra (ISO R-1443:1973). A nitrogén
tartalmat sósavas roncsolást követően Kjel-Foss Fast Nitrogen Analyserrel
(FOSS Analytical A/S, Hillerød, Dánia) mérték. A fehérjetartalmat a kapott
nitrogén tartalom 6,25-dal történő szorzását követően kaptuk meg
(nyersfehérje-tartalom) (AOAC, 2000). A beltartalmi adatokat szárazanyagra
vonatkoztatva adom meg [sza%], így azok nyers és liofilezett mintákra
vonatkozóan is értelmezhetőek.

4.3.2. Sertésszalonna
A rendelkezésre álló 27 mangalica hátszalonna minta (külső és belső réteg
egyben) zsírsavanalízise a Központi Élelmiszertudományi Kutató Intézetben
(Budapest) készült el. Az analízishez felhasznált zsírt módosított Folchmódszerrel nyerték ki a zsírszalonnákból (Folch és mtsai, 1957). A zsírból
zsírsav-metilésztereket állítottak elő (MSZ 19928-86), majd a
gázkromatográfiás meghatározást Carlo Erba Fractovap (Thermo Fisher
Scientific, Milan, Olaszország) gázkromatográffal végezték, melyhez HP
3392 A integrátor csatlakozott. Az alkalmazott oszlop Supelcowax 10
(Sigma-Aldrich Co. LLC., St. Louis, MO, USA), 0,25 mm belső átmérőjű,
0,25 µm filmvastagságú, 15 m hosszú kapilláris. A metil-észtereket először a
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hosszú szénláncú többszörösen telítetlen zsírsavak elválasztása céljából 180
°C 7 perc, 10 °C/perc sebességű fűtés, majd 220 °C véghőmérsékleten 20 perc
hőmérsékletprogram alkalmazásával kromatografálták. Miután kimutatták,
hogy már az arachidonsav (C20:4) sem jelenik meg mérhető mennyiségben,
C20:5-öt és C22:6-ot pedig nem találtak, a továbbiakban izoterm mérési
körülményeket választottak. A mérést 180 °C izoterm hőmérsékleten
végezték, ahol az injektor és lángionizációs detektor hőmérséklet 225 °C volt.
Az injektált mennyiség 0,5 µl volt. A zsírsavak azonosításhoz standard
keverékeket használtak (egyedi zsírsav-metilészterek: Polysciences Europe
GmbH, Eppelheim, Németország; glc 60 test mixture: Supelco, Inc.,
Bellefonte, PA, USA; lipid standard 189-1: Sigma-Aldrich Co. LLC., St.
Louis, MO, USA). Mintánként kettő párhuzamos mérést végeztek.

4.3.3. Sütőzsiradékok
A savszámot (AV) lúgos titrálással, a 2.201 IUPAC (1987) módszer szerint
határoztuk meg. Az eredményeket [mg KOH/g zsír] egységben adtuk meg. A
peroxidszámot (PV) a 965.33 AOAC (1995) titrimetriás módszer szerint
határoztuk meg és [meq O2/kg zsír] egységben adtuk meg. A p-anizidin
számot (pAV) a 2.504 standard fotometriás IUPAC (1987) módszer szerint
mértük és [meq/kg zsír] egységben adtuk meg. A teljes oxidációs (TOTOX)
értéket a két utóbbi adat alapján számítottuk ki: TOTOX = 2PV + pAV. A
karbonilszámot (CON) Bhalerao és mtsai (1961) szerint, hidroxilamin-HCl
titrimetriás módszerrel mértük és [meq/kg zsír] egységben adtuk meg. A teljes
poláris hányad (TPM; [%]) a 2.507 IUPAC (1987) módszer szerint
oszlopkromatográfiásan került meghatározásra. A dimer és polimer
trigliceridek arányát (DPTG; [%]) Peled és mtsai (1975) szerint határoztuk
meg.

4.4. Alkalmazott statisztikai módszerek
A kémia adatok statisztikai értékelését SPSS for Windows 11.5.0.
programcsomaggal (SPSS, Inc., IBM Co., New York, NY, USA) végeztük el.
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A különböző genotípushoz tartozó sertéshúsok esetében egyutas varianciaanalízissel (one-way ANalysis Of VAriance) és legkisebb szignifikáns eltérés
(Least Significant Difference) post-hoc teszttel vizsgáltuk az egyes csoportok
beltartalom szerinti elkülönülését. A húsok és zsírok vonatkozásában vizsgált
paraméterek közötti keresztkorrelációkat Pearson-féle korreláció vizsgálattal
elemeztük.

4.5. Alkalmazott NIRS módszertan és a vizsgálatok
mintaállományai
A NIR spektroszkópiás méréseket Sample Transport Module mintakezelő
egységgel ellátott FOSS NIRSystems 6500 spektrométerrel (FOSS
NIRSystems, Inc., Silver Spring (Laurel), MD, USA) végeztük (33. ábra). A
monokromátor fényforrása wolfram-halogén izzó, optikai konfigurációja
mozgó diffrakciós (holografikus) rács. Belső standardek: polisztirén és
didimium. A műszer 2 nm-es lépésközzel (10±1 nm-es sávszélességgel), 400
és 2498 nm közötti hullámhossz-tartományban (VIS-NIR) teszi lehetővé a
spektrumok felvételét. 400-1098 nm hullámhossz-tartományban sziliciumoxid, 1100-2498 nm tartományban pedig ólom-szulfid detektorokkal történik
a reflektálódott, vagy transzmittálódott fény intenzitásának mérése.
Vizsgálataink során reflexiós és transzflexiós mérési módban dolgoztunk.
A nyers és liofilezett húsok, húskeverékek, és húskészítmények, illetve a
szalonnák vizsgálata során reflexiós mérési elrendezést alkalmaztunk. A
vizsgálatokhoz hagyományos Small Ring Cup (IH-0307, 34-a ábra)
mintatartót használtunk.
A hőkezelt zsírok NIR spektrumainak rögzítése során transzflexiós beállítást
alkalmaztunk 0,1 mm rétegvastagságú, alumínium tükröző felületű Camlock
Cell küvettával (IH-0345-1, 34-b ábra).

99

33. ábra: Sample Transport Module mintakezelő egységgel felszerelt FOSS
NIRSystems 6500 spektrométer, valamint a monokromátor felépítése
(FOSS Instrument Performance Test Guide Version 2.0, 2005)

34. ábra: Reflexiós Small Ring Cup mintatartó (a) és transzflexiós Camlock Cell
mintatartó alumínium hátlappal (rétegvastagság = 0,1 mm) (b)
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A NIR vizsgálatokat mindig szobahőmérsékletű (21-24 °C) mintákon
végeztük. A mintatartókat a különböző minták mérései között detergenssel
tisztítottuk és öblítést követően szárazra töröltük. Minden esetben a teljes,
400-2500 nm közötti hullámhossz-tartományt rögzítettük, 2 nm lépésközzel.
A spektrumokat log(1/R) formában tároltuk.. Az adatfeldolgozás során ezt a
tartományt helyenként redukáltuk az eredmények optimalizálása érdekében.
Az alkalmazott hullámhossz-tartományokra az 5. fejezetben (Eredmények és
értékelésük) minden esetben kitérek. A spektrométert WinISI II v1.5 vezérlő
és értékelő szoftver (InfraSoft International LLC, Port Matilda (State
College), PA, USA) segítségével működtettük. A zsírok és olajok esetében
egy-egy spektrumot rögzítettünk, míg a többi mintáról két-két felvétel készült
(90°-os forgatást követő ismételt mérés), majd ezeket átlagoltuk és az
átlagspektrumokat mentettük el.
A kvantitatív analízisek során a spektrumok értékelését az adatgyűjtésre
használt WinISI szoftverrel végeztük. A programon belül két, PLS
regresszión alapuló kalibrációs mód ismert: Global (PLS1) és Local (PLS2)
módszer (Sinnaeve és mtsai, 1994; Shenk és mtsai, 1997; Berzaghi és mtsai,
2000). A viszonylag alacsony mintaszámok (n < 200), illetve a becsülni
kívánt paraméterek (pl.: zsír- és fehérjetartalom) közötti erős korreláció miatt
saját értékeléseink során a PLS1-re épülő Global módszert alkalmaztuk (lásd
2.1.3.3. fejezet), ezen belül pedig a módosított PLS regressziót. A kvalitatív
analízisek esetében a WinISI szoftver főkomponens analízisét (PCA) és PLS
diszkriminancia analízisét, a szabad forráskódú R Project (www.r-project.org)
gpls csomagjával fejlesztett GPLS módszert és a PQS32 program (MetriNIR
Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Kft,, Budapest, Magyarország) polár minősítő
rendszerét használtuk (lásd 2.1.3.2. fejezet).
Az alábbiakban összefoglalom az egyes vizsgálatokba bevont minták
jellemzőit és a mintaszámokat, valamint az alkalmazott NIR spektroszkópiai
módszereket.
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4.5.1. Kvalitatív analízisek
Minőségi vizsgálatok során nem javasolt az előkezelések alkalmazása, annak
érdekében, hogy a mintacsoportok spektrumai között tapasztalható
különbségek el ne tűnjenek a kezelések hatására. Ezért az analízisek során
nem végeztünk szóráskorrekciót, és nem számítunk második deriváltat. Az
első derivált azonban mégis hasznos lehet, mert – bár adatredukcióval és némi
torzulással jár ugyan – használatával könnyen kiküszöbölhetők például a
mintaelőkészítés hibáiból adódó függőleges tengely menti spektrum
eltolódások. A fentiek miatt a legtöbb vizsgálat során az első derivált
spektrumokkal dolgoztunk.
Az osztályozási feladat R Projectben történő megoldása során nem
alkalmaztunk előkezeléseket, mivel vizsgálatunkat csupán a lehetőségek
tesztelésének szántuk (lásd 4.5.1.1.1. fejezet). Ennek megfelelően a módszer
WinISI-ban történő ellenőrzése során is előkezeletlen spektrumokkal
dolgoztunk, hogy a két, eltérő módon számított eredmény összevethető legyen
(lásd 4.5.1.1.2. fejezet).
4.5.1.1. Sertéshúsok osztályozhatósága

A minőségi vizsgálatok során olyan rendszer kidolgozása volt a célunk, mely
a szabad forráskódú R Projectre épül, így a jövőben bárhol, bárki által
módosítható, tovább fejleszthető. A szabad forráskódú program
alkalmazásának tesztjeként a lefuttatott analíziseket hasonló beállításokkal
kereskedelmi szoftverrel is elvégeztük, és összevetettük a két programmal
kapott eredményeket.

4.5.1.1.1. Módszertani vizsgálat (R Project)

A vizsgálatot 91 karajmintán (hosszú hátizom, m. longissimus dorsi) végeztük
– 27 extenzív mangalica, 64 intenzív hússertés (26 ML, 27 MNF, 11 F1) (lásd
4.1.1. fejezet). A 60 g tömegű mintákból 10 g-ot vizsgáltunk NIR
spektrométerrel, majd a nyers mintákat fagyasztva szárítottuk, hogy a víz NIR
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spektrumokban jelentkező kifejezett hatását minimálisra csökkentsük. A
liofilizátumok NIR spektrumait homogenizálást követően ismételten
rögzítettük.
A mintakészletből 66 liofilezett húsminta (27 mangalica, 39 hússertés (8 ML,
20 MNF, 11 F1)) kémiai analízise során a szárazanyagra vonatkoztatott
fehérje- és zsírtartalmát határozták meg a 4.3.1. fejezetben leírtak szerint. A
nyers és a liofilezett homogenizátumok NIRS vizsgálatát reflexiós módban
végeztük. Módszertani vizsgálatainkat Dr. Kövér Györggyel együttműködve
(Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Matematika és Fizika
Tanszék) folytattuk. Ennek során új adatfeldolgozó szoftvert fejlesztettünk a
szabad forráskódú, moduláris felépítésű R Projectben (www.r-project.org). A
nyers adatokat transzponálás nélkül *.txt formátumban exportáltuk a WinISI
programból. Minden csoport adatait külön fájlban mentettük el. Az egyes
genotípusok elkülönítését az R Projectben a GPLS csomagra építve végeztük
el. A műveletekhez a gpls (Ding, B.), KernSmooth (Ripley, B.), locpol
(Cabrera, J.L.O.) és pls (Wehrens, R. és Mevik, B.H.) csomagokat töltöttük
be. Az R Projectben futtatható scriptet, illetve a felhasznált adatállományt
szabadon hozzáférhetővé tettük, így az bárki által felhasználható és
továbbfejleszthető:
http://www.eventing.hu/bazar/r-script.txt
http://www.eventing.hu/bazar/spectra_lab.rar
A vizsgálatok során 1100-2500 nm hullámhossz-tartományt alkalmaztunk,
spektrum előkezelés nélkül. A módszer ellenőrzését kereszt-validációval és
független validációval végeztük el. Az értékelés során a validációk találati
aránya alapján ítéltük meg a módszer hatékonyságát. A kalibráció
túlillesztésének elkerülése érdekében a kereszt-validáció első hibátlan (100%os) eredményét követően nem ajánlott további GPLS faktort bevonni a becslő
egyenletbe. Saját eredményeink értékelésekor annyi faktort vontunk be, hogy
a kereszt-validáció során a legjobb eredményt kapjuk, de – a túlillesztés
elkerülése érdekében – a faktorok száma nem haladhatta meg a négyet,
amennyiben 30 mintára állítottuk fel az osztályozó függvényt. A faktorok
számát 10-re növeltük, amennyiben 70, illetve 91 mintával dolgoztunk, így 710 mintára jutott egy faktor.
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4.5.1.1.2. Ellenőrző vizsgálat (WinISI)

A módszertani vizsgálatnál (lásd 4.5.1.1.1. fejezet) bemutatott mintakészlet
spektrumait a WinISI programmal is értékeltük: a csoportokat PLS
diszkriminancia analízissel azonosítottuk. Az R Projecttel kapott eredmények
ellenőrzéseként ebben a vizsgálatban is az 1100-2500 nm hullámhossztartományt és előkezeletlen spektrumokat alkalmaztunk. Az osztályozó
függvény felállítása során a bizonytalansági faktor (Uncertainty factor) 2,5
volt. Az ellenőrzés ez esetben is kereszt-validációval és független validációval
történt. Az értékelés során a validációk találati arányát tüntetem fel.

4.5.1.2. Húskészítmények osztályozhatósága

A húskeverékek vizsgálata során extenzív mangalica és intenzív lapály
sertéshúst, valamint mangalica és lapály sertéshúsból készült, mangalica húst
eltérő arányban tartalmazó húskeverékeket vizsgáltunk (lásd 4.1.2. fejezet). A
tiszta húsokból tíz-tíz, míg a húskeverék csoportokból öt-öt, 100 g tömegű
mintát vettünk (n = 2 x 10 + 13 x 5 = 85). Az egyes minták reflexiós NIR
spektrumait rögzítettük nyers és liofilezett állapotban. A tiszta mangalica és
lapály sertéshús esetében mintánként kettő spektrumot vettünk fel (az első
mérést követően a mintatartót 90º-kal elfordítottuk, majd újra mértünk), míg a
keverékek esetében egy-egy mintáról négy-négy felvétel készült (két
mintatartóban 90º-os elforgatással) (n = 2 x 2 x 10 + 4 x 13 x 5 = 300). A
csoportok azonosítása WinISI programmal, PLS diszkriminancia analízissel
történt, a 400-2500 nm hullámhossz-tartomány felhasználásával. Spektrum
előkezelés során első derivált spektrumokat készítettünk (rés: 4, kapu: 4).
Bizonytalansági faktor 2,5 volt. Az ellenőrzés kereszt-validációval történt. Az
értékelés során a kereszt-validáció találati arányát mutatom be.
Továbbiakban két receptúra szerint készítettünk jellemzően mangalica és
jellemzően lapály sertéshúsra alapozott kolbászmasszákat (lásd 4.1.2. fejezet).
Az összesen négyféle masszából 25-25 (n = 100), 50 g tömegű mintát vettünk,
melyek reflexiós NIR spektrumait nyers állapotban rögzítettük. A spektrumok
értékelése során a fentiek szerint jártunk el.
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A kolbászmasszák elkülönítését a WinISI program PCA módszerével is
modelleztük. Ennek során különböző hullámhossz-tartományokat vontunk be
az analízisbe, illetve teszteltük a spektrum előkezelések hatását is.

4.5.1.3. Zsírok osztályozhatósága
4.5.1.3.1. Hevített sertészsír osztályozhatósága

Bolti sertészsírt hevítettünk nyolc különböző hőmérsékleten, négyszeri
mintavétellel (n = 32) (lásd 4.1.4.1. fejezet). A transzflexiós módban mért
NIR spektrumok alapján a hőösszeg csoportok azonosítását a WinISI program
PLS diszkriminancia analízisével végeztük el. Ennek során a 800-2500 nm
hullámhossz-tartományt és első derivált spektrumokat (rés: 4, kapu: 4)
használtunk. A bizonytalansági faktor 2,5 volt. A módszer ellenőrzése során a
kereszt-validáció találati arányát vizsgáltuk.

4.5.1.3.2. Hevített sütőzsiradékok osztályozhatósága

Négyféle sütőzsiradékot hevítettünk hét különböző hőmérsékleten, kilenc
mintavétellel (n = 252) (lásd 4.1.4.2. fejezet). A transzflexiós módban mért,
WinISI programból *.txt formában exportált NIR spektrumok alapján a
hőösszeg csoportok azonosítását a Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar Hűtő- és Állatitermék Technológiai Tanszékének
NIR laboratóriumában végeztük el PQS32 programmal, polár minősítő
rendszerrel, pont-módszert alkalmazva (lásd 2.1.3.2.4. fejezet). Ennek során
az 1100-2500 nm hullámhossz-tartományban vizsgáltuk az első derivált
spektrumokat (rés: 7, kapu: 5). Hullámhossz optimalizálás során a nem
használt spektrum értékeket nullának vettük, a kezdő ablak 20 nm, az eltolás 4
nm, a szélesítés 4 nm volt. A módszert belső teszttel ellenőriztük. Az
értékelést az érzékenységi értékek alapján végeztük el.
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4.5.2. Kvantitatív analízisek
A különböző torzító hatások minél hatékonyabb kiszűrése érdekében a
mennyiségi analíziseknél szóráskorrekciót (MSC, SNV) és második derivált
spektrumokat használtunk.

4.5.2.1. Sertéshús egyes paramétereinek becslése

Összesen 181 hús és húskeverék mintánál vizsgáltuk a beltartalmi
paramétereket (lásd 4.3.1. fejezet). A kapott adatokra WinISI programmal,
Global PLS regresszióval becslő egyenleteket állítottunk fel. A kalibrációkhoz
a 400-2500 nm hullámhossz-tartományt és a második derivált spektrumokat
(rés: 8, kapu: 6) használtuk. A szóródás-korrekció során MSC és SNV
módszert alkalmaztunk. Az alkalmazott vizsgálati eljárást teljes keresztvalidációval ellenőriztük. A becslést az R2, SEC, R2CV és SECV értékek
alapján jellemeztük.
Hullámhossz optimalizációra a WinISI szoftver Global PLS kalibrációján
belül a Step-Up módszert használtuk. Ennek során a rendszer kiválasztja azt a
hullámhosszot, melyen az abszorbancia érték a legjobban korrelál a referencia
adatokkal, majd bevonja azt az egyenletbe. A második hullámhossz
kiválasztásánál részleges korrelációt számol a többi hullámhosszhoz, és
kiválasztja azt, ahol a legmagasabb értéket találja. A folyamat addig tart, amíg
újabb hullámhossz bevonásával már nem érhető el javulás a referencia értékek
varianciájának leírásában.

4.5.2.2. Sertésszalonna összetételének becslése

A vizsgált 27 mangalica hátszalonna mintáról összesen 108 NIR felvétel
készült (egyedenként külső és belső réteg, rétegenként két-két minta). Kémiai
analízis egyedenként készült (n = 27). A zsírsavprofilok és az egyedi
spektrumok ismeretében Global PLS kalibrációt állítottunk fel WinISI
programmal. A NIR kalibráció és validáció során a 4.5.2.1. fejezetben leírtak
szerint jártunk el.
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4.5.2.3. Zsírok egyes paramétereinek becslése
4.5.2.3.1. Hevített sertészsír vizsgálata

Kereskedelmi forgalomban beszerzett sertészsírt hevítettünk nyolc különböző
hőmérsékleten, négyszeri mintavétellel (n = 32). Nedves kémiai módszerekkel
mértük a savszámot (AV), peroxidszámot (PV), p-anizidin számot (pAV),
TOTOX értéket, karbonilszámot (CON), illetve transzflexiós módban mértük
a NIR spektrumokat. Az összetételre WinISI programmal, PLS regresszióval,
Global módszerrel állítottunk fel becslést. Ennek során a 400-2500 nm
hullámhossz-tartományt és az MSC-vel korrigált második derivált
spektrumokat (rés: 8, kapu: 6) használtuk. A módszert a 4.5.2.1. fejezetben
leírtak szerint ellenőriztük.

4.5.2.3.2. Hevített sütőzsiradékok vizsgálata

Négyféle sütőzsiradékot hevítettünk hét különböző hőmérsékleten, kilenc
mintavétellel (n = 252). Nedves kémiai módszerekkel mértük a savszámot
(AV), peroxidszámot (PV), p-anizidin számot (pAV), TOTOX értéket,
karbonilszámot (CON), teljes poláris hányadot (TPM), dimer és polimer
trigliceridek arányát (DPTG), illetve transzflexiós módban mértük a NIR
spektrumokat. Az összetételre történő kalibrálás, majd az ellenőrzés során a
4.5.2.3.1. fejezetben leírtak szerint jártunk el.
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5. Eredmények és értékelésük
Először a sertéshúsra és húskeverékekre vonatkozó minőségi, illetve
mennyiségi vizsgálatok eredményeit mutatom be. Ezt követik a különböző
zsiradékok hevítésére és a sertésszalonna zsírsavösszetételének becslésére
vonatkozó eredmények.

5.1. Sertéshús és húskészítmények vizsgálata
Jelen fejezetben bemutatásra kerülő kutatásaink során eltérő genotípusú
sertésekből származó tőkehúsokat és húskeverékeket, valamint szalonnával és
fűszerekkel kevert kolbászmasszákat vizsgáltunk (lásd 4.1.1. és 4.1.2.
fejezetek). A 4.5. fejezetben leírt módon rögzítettük a NIR spektrumokat,
majd hagyományos laboratóriumi eljárással meghatároztuk a fehérje- és
zsírtartalmat. Osztályozó módszert dolgoztunk ki a termékek eredetének
megállapítására, valamint kalibrációt állítottunk fel a kémiai paraméterek
becslésére. Az elkülönítéseket és a becsléseket mind nyers, mind fagyasztva
szárított mintákon lefuttattuk.

5.1.1. Minőségi vizsgálatok
A kvalitatív analízisek során R Projectben szabad forráskódú osztályozó
módszert fejlesztettünk karaj mintákra (lásd 4.1.1. fejezet). Ezt követően a
húsok spektrumainak adatbázisát az alkalmazott spektrométer gyártója által
forgalmazott és ajánlott WinISI programmal is értékeltük, mintegy
ellenőrizendő a saját program teljesítményét. Továbbiakban a két eljárással
kapott eredményeket párhuzamosan mutatom be. A fejezet második részében
a mangalica és lapály sertéshús-keverékek és kolbászmasszák (lásd 4.1.2.
fejezet) osztályozása során kapott eredményeket foglalom össze.
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5.1.1.1. Sertéshúsok osztályozhatósága

Módszertani vizsgálatunk során igyekeztünk egy egyszerűnek tűnő problémát
– extenzív mangalica és intenzív ipari sertéshús homogenizátumok (lásd
4.1.1.) elkülönítését – megoldani R Projectben fejlesztett saját programmal,
majd a kapott eredményt összevetni a WinISI szoftverrel hasonló beállítások
mellett kapott eredményekkel (lásd 4.5.1.1.).
A nedves kémiai analízis során vizsgált 66 húsminta beltartalmi értékeinek
leíró statisztikai adatait a 3. táblázatban mutatom be. A zsír- és
fehérjetartalom között erős negatív korrelációt (r = -0,95) tapasztaltunk (P <
0,01). Az eredmények alapján úgy döntöttünk, hogy a három modern intenzív
hússertés genotípus mintáit a továbbiakban egy csoportként kezeljük, mivel
azok beltartalmi értékei nem mutattak szignifikáns különbséget. Az így
kialakított összevont hússertés csoport intramuszkuláris zsír- és
fehérjetartalma 9,3 sza% és 89,2 sza%-nak adódott, ami jó egyezést mutat
Holló és mtsai (2003) eredményeivel.
3. táblázat: A vizsgált húsminták intramuszkuláris zsírtartalmának és
fehérjetartalmának [sza%] alakulása az egyes genotípus-csoportokban

Genotípus
Mangalica
Hússertés
Lapály
Nagy fehér
F1
a, b: P < 0,05

n
27
39
8
20
11

Szárazanyagra vonatkoztatott
intramuszkuláris zsírtartalom [sza%]
Átlag Szórás
Min.
Max.
19,1 a
5,1
11,6
33,0
9,3 b
2,7
4,4
14,8
10,4 b
2,3
6,2
14,0
8,9 b
3,0
4,4
14,8
9,3 b
2,1
6,1
12,7

Szárazanyagra vonatkoztatott
fehérjetartalom [sza%]
Átlag Szórás
Min.
Max.
78,5 a
5,2
64,6
85,9
89,2 b
3,1
82,3
95,5
87,9 b
2,6
83,6
92,2
89,3 b
3,7
82,3
95,5
90,0 b
1,7
87,8
93,9

A NIR mérések során rögzített alapspektrumokat a 35. ábra mutatja. A saját
programmal végzett négy vizsgálat összesített eredményeit a 4. táblázat
tartalmazza. A mangalica és hússertés genotípusok elkülönítéséhez először az
összes minta bevonásával generáltunk osztályozó függvényt (n = 27+64; 1.
vizsgálat). A két csoport elkülönítése R Projecttel 100%-os volt a keresztvalidáció során, akár nyers, akár fagyasztva szárított mintákat használtunk (4.
táblázat, 1. vizsgálat). WinISI-vel a nyers minták esetében a kereszt-validáció
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során egy tévesztést tapasztaltunk, ami 99%-os helyes találati arányt jelentett.
Liofilizátumokra vonatkozóan a csoportba rendezés hibátlannak bizonyult
(100%).

35. ábra: A vizsgálatba vont nyers (a) és liofilezett (b) húsminták kezeletlen
spektrumai (n = 66)

4. táblázat: Az R Projectben futtatott adatfeldolgozás eredményei
Nyers minták
Fagyasztva szárított minták
Kereszt-validáció
Független validáció
Kereszt-validáció
Független validáció
Vizsgálat
Faktorok Találati Faktorok Találati Faktorok Találati Faktorok Találati
száma
arány
száma
arány
száma
arány
száma
arány
7
100%
5
100%
1.
4
90%
4
97,2%
4
96,6%
4
94,4%
2.
4
100%
4
91,7%
4
100%
4
94,4%
3.
4
100%
5
90,5%
4
100%
5
95,2%
4.
1. vizsgálat: minden minta bevonva a becslő egyenlet készítésébe (n=27+64), független teszt nincs
2. vizsgálat: becslő egyenlet generálása átfedő csoportokon (n=15+15), független teszt a jelentős eltérést
mutató csoportokon (n=12+24) (36. ábra)
3. vizsgálat: becslő egyenlet generálása a jelentős eltérést mutató csoportokon (n=15+15), független
teszt az átfedő csoportokon (n=12+24) (37. ábra)
4. vizsgálat: becslő egyenlet generálása random válogatott mintákon (n=20+50), független teszt a
fennmaradó mintákon (n=7+14)

Annak érdekében, hogy feltárjuk és lehetőség szerint kiküszöböljük az eltérő
csoportba tartozó húsok kémiai összetételében mutatkozó meglehetősen nagy
különbségek osztályozó módszerre gyakorolt egyértelmű hatását, speciális
mintacsoportokat alakítottunk ki az ismert kémiai összetételű mintákból.
Először a 15 legalacsonyabb intramuszkuláris zsírtartalmú mangalica mintát,
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illetve a 15 legzsírosabb hússertés mintát vontuk be az osztályozó függvény
generálása során (2. vizsgálat). Így két, zsírtartalmát tekintve átlapoló
tartományba tartozó csoport képezte a kalibráló állományt (5. táblázat, 36.
ábra). Az osztályozó függvényt a fennmaradó, szélsőséges zsírtartalmú
mintákon (12 mangalica, illetve 24 intenzív húsmintán) teszteltük.
5. táblázat: A kalibráló és validáló állományok mintáinak intramuszkuláris
zsírtartalma [sza%] az átlapoló csoportokon végzett kalibráció esetén
Genotípus
Mangalica
Hússertés
Mangalica
Validáló
állomány Hússertés
a, b, c, d: P < 0,05
Kalibráló
állomány

n
15
15
12
24

Átlag
15,5 a
11,9 b
23,7 c
7,7 d

Szórás
2,3
1,6
3,9
1,7

Minimum
11,6
10,2
19,2
4,4

Maximum
19,1
14,8
33,0
9,9

36. ábra: Kísérleti beállítás az átlapoló csoportokkal végzett kalibráció esetén
(egyedi minták feltüntetésével)
M: mangalica; H: hússertés
Kalibráló állomány: szürke sávba tartozó minták

Négy faktor bevonásával a kereszt-validáció során a nyers minták 90%-át,
azaz 27 mintát sorolt jó helyre az R Projectben fejlesztett módszer. Azonos
beállítások mellett (friss minták, 4 faktor) a független minták 97,2%-át
sikerült helyes osztályba sorolni – egy mangalica minta került téves osztályba.
A független validáció során tapasztalt jobb eredmény a speciális
csoportosításból adódik: a független validáló állomány mintái (n = 36) sokkal
kevésbé voltak hasonlóak – zsírtartalmukat tekintve –, mint a keresztvalidáció során használt minták (n = 30). A fagyasztva szárított mintákat
illetően négy faktor bevonása egy tévesztést, 96,6%-os helyes találatot
eredményezett a kereszt-validáció során, és 94,4%-os találati arányt értünk el
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a független tesztben, amely két téves mintát jelentett (4. táblázat, 2.
vizsgálat).
A WinISI-vel kapott eredmények nem tértek el jelentősen az R Projecttel
kapottaktól (6. táblázat).
6. táblázat: A saját fejlesztésű (R Project) és a kereskedelmi szoftverrel (WinISI)
azonos előkezelési beállítások mellett elért eredmények a találati arányok (és a
bevont faktorok számának) feltüntetésével, az átfedő csoportokon végzett
kalibrációt követően
R Project (GPLS)
Nyers
Liofilezett
Kereszt-validáció
Független teszt

90% (4)
97,2% (4)

WinISI (PLSD)
Nyers
Liofilezett

96,6% (4)
94,4% (4)

90% (6)
100% (6)

100% (6)
94,4% (6)

Második közelítésben a 15 legmagasabb intramuszkuláris zsírtartalmú
mangalica, és a 15 legalacsonyabb intramuszkuláris zsírtartalmú hússertés
mintáival végeztünk kalibrációt (3. vizsgálat). A legnagyobb különbségeket
mutató csoportokon képzett osztályozó függvényt a fennmaradó, hasonló
intramuszkuláris zsírtartalmú 12 mangalica, illetve 24 hússertés mintáin
teszteltük (7. táblázat, 37. ábra). A validáló állomány két genotípushoz
tartozó mintái ugyan szignifikáns különbséget mutattak zsírtartalom
tekintetében, a jelentős átfedésből adódóan azonban jól tesztelhető általuk a
szélsőséges mintákra alapozott diszkrimináló függvény megbízhatósága és
érzékenysége.
7. táblázat: A kalibráló és validáló állományok mintáinak intramuszkuláris
zsírtartalma [sza%] a legnagyobb különbséget mutató csoportokon végzett
kalibráció esetén
Genotípus
Mangalica
Hússertés
Mangalica
Validáló
állomány Hússertés
a, b, c, d: P < 0,05
Kalibráló
állomány

n
15
15
12
24

Átlag
22,7 a
6,6 b
14,6 c
11,0 d
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Szórás
4,0
1,2
1,7
1,7

Minimum
18,7
4,4
11,6
8,8

Maximum
33,0
8,3
17,0
14,8

37. ábra: Kísérleti beállítás a legnagyobb különbséget mutató csoportokkal
végzett kalibráció esetén (egyedi minták feltüntetésével)
M: mangalica; H: hússertés
Kalibráló állomány: szürke sávba tartozó minták

Saját programunkat alkalmazva a nyers minták vonatkozásában négy faktor
bevonására volt szükség a hibátlan (100%-os) kereszt-validációs eredmény
eléréséhez. Ezzel a beállítással 91,7%-os találatot értünk el a független teszt
során – három tévesen besorolt mangalica mintát találtunk. A fagyasztva
szárított minták esetében négy faktorral hibátlan (100%-os) kereszt-validációt
követően 94,4%-os, csupán 2 hibával terhelt független validációs eredményt
értünk el (4. táblázat, 3. vizsgálat).
A WinISI programmal megegyező eredményeket kaptunk, melyeket az
összehasonlító 8. táblázatban foglalok össze.
8. táblázat: A saját fejlesztésű (R Project) és a kereskedelmi szoftverrel (WinISI)
azonos előkezelési beállítások mellett elért eredmények a találati arányok (és a
bevont faktorok számának) feltüntetésével, a szélsőséges csoportokon végzett
kalibrációt követően
R Project (GPLS)

WinISI (PLSD)

Nyers

Liofilezett

Nyers

Liofilezett

Kereszt-validáció

100% (4)

100% (4)

100% (4)

100% (3)

Független teszt

91,7% (4)

94,4% (4)

91,7% (4)

94,4% (3)

A fent leírt eredmények alapján megállapítható, hogy a rendszer nem csupán a
minták zsírtartalma alapján csoportosítja azokat, hanem jelentős a hús
komplex összetételének eredményre gyakorolt befolyásoló hatása.
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Az utolsó osztályozó függvényt véletlenszerűen kiválasztott 20 mangalica és
50 intenzív sertéshús mintán képeztük R Projectben (4. vizsgálat). Az így
kapott függvényt a fennmaradó 21 mintán (7 mangalica, 14 intenzív)
teszteltük. A kereszt-validáció mind a nyers, mind a liofilezett minták
vonatkozásában hibátlan eredményt adott négy faktor bevonásával. A nyers
mintákon futtatott független teszt során két mangalica mintát nem sikerült
helyes csoportba sorolni a bevont faktorok számának növelésével sem (max.
10 faktor bevonásával), így a legjobb eredmény 90,5% volt, amelyet 5
faktorral értünk el. Liofilizátumokra vonatkozóan a független állomány
95,2%-a, azaz 20 minta került helyes csoportba 5 faktor használatával, és ez
az arány nem javult további faktorok bevonásával sem (4. táblázat, 4.
vizsgálat).
A bemutatott eredmények alapján megállapítható, hogy a NIR spektrumokra
alapozott elkülönítés sikeresen alkalmazható akkor is, ha az osztályozó
módszert zsírtartalom szempontjából szélsőségesen eltérő csoportokra állítjuk
fel, és átfedő, egymástól alig elkülönülő csoportokon teszteljük. A NIR
technika – a vizsgálatban leírtak szerint alkalmazva – hasznos eszköz lehet a
húsipari gyakorlat számára, mivel a magasabb értéket képviselő termékek
elkülöníthetők az alacsonyabb minőségi kategóriába tartozóktól. A mangalica
termékek egyre bővülő piaca szükségessé teszi hasonló, gyors és megbízható
analitikai módszerek alkalmazását a húsok és húskészítmények azonosítása
terén.
Hasonló eredményeket mutattak be McElhinney és mtsai (1999) azonos
hullámhossz-tartomány és kezeletlen spektrumok alkalmazása mellett. Eltérő
fajok (sertés, birka, marha, csirke) húsának elkülönítése során 90% körüli
találati arányokat sikerült elérniük. Alomar és mtsai (2003) 80% alatti találati
arányt tapasztaltak fríz és hereford marhahúsok elkülönítése során, szintén
spektrum előkezelés nélkül. Sertéshúst illetően Cozzolino és mtsai (2006)
gyengébb eredményeket kaptak uruguayi őshonos fajta elkülönítése során.
DPLS, LDA és SIMCA módszereket alkalmazva 81,8%, 75% és 72,7%
találati arányt értek el. Del Moral és mtsai (2009) hasonló eredményekről
számoltak be alacsony mintaszámú duroc (n = 15) és ibériai (n = 15) sertéshús
vizsgálatukban. A mangalicához igen hasonló ibériai sertésre kapott
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eredményeiket három meghatározott hullámhosszon mért abszorbancia
értékre alapozott neurális hálózatok módszerével kapták.
További vizsgálatok szükségesek a mangalica és egyéb sertések húsa között
mutatkozó különbségek leírásához. A jelen kísérletbe bevont extenzív
őshonos, valamint az intenzív kereskedelmi fajták húsának NIR spektrumait
vizsgálva néhány éles különbséget tapasztaltunk a zsírra jellemző
tartományokban (1210, 1720, 2304, 2348 nm). Ezen eredményeket nem
részletezem, mivel feltételezhetően nem csupán a teljes zsírtartalom, hanem
annak összetétele is különbözött a vizsgált, eltérő genotípusú és eltérő
technológiával hizlalt sertések húsában. Jelen vizsgálatok folytatásaként
tervezett kémiai és spektrum vizsgálataink igazolhatják majd ezen
feltevésünket.
Cozzolino és mtsai (2006) szintén tapasztaltak eltéréseket az említett zsír
régiókban az uruguayi sertések húsának vizsgálata során, de jelentős
különbségeket találtak a vízre jellemző hullámhossz-tartományokban is (960,
1460 és 1960 nm). Érdekes lehet az 500 és 577 nm-en mért abszorbancia
értékek vizsgálata is, mivel a hús legfontosabb pigmentjének, a mioglobinnak
ezeken a hullámhosszokon van kifejezett jele (Del Moral és mtsai 2009).
Szerzők ezt a tartományt alkalmasnak találták az ibériai és duroc sertések
húsának elkülönítésére. Mivel a mangalica húsa jellemzően sötétebb az ipari
sertésfajták húsánál, így ez a terület alkalmas lehet az azonosításra és
vizsgálata indokolt lehet a jövőben.
A vizsgálatok során használt minta vonatkozásában kiemelésre érdemes, hogy
különböző módszerek ismeretesek az eltérő genotípusú sertések testösszetételének, vagy húsának jellemzésére (Pfeiffer és mtsai, 1993; Schwerdtfeger
és mtsai, 1993; Liu és Stouffer, 1995; Baulain és Henne, 1999; Swan és mtsai,
2001; Haighton, 2002; Marcoux és mtsai, 2003; Dobrowolski és mtsai, 2004;
Romvári és mtsai, 2005;). Az állattenyésztésben legelterjedtebb
összehasonlító módszerek azon alapulnak, hogy a vizsgált tulajdonságokat
azonos korban és/vagy élőtömegben jellemzik a hasonló növekedési
jellemzőket mutató genotípusokra vonatkozóan. Elméletileg a legcélravezetőbb az, ha a különböző fajták összehasonlítását a kifejlett kori testtömeg
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azonos százalékában végezzük. Másrészről annak érdekében, hogy a vásárlói
igényeket kielégítő, a piacon értékesíthető mangalica termékhez jussunk,
szükséges volt, hogy tipikus tartási és takarmányozási rendszerben hizlalt
mangalica sertéseket vizsgáljunk, melyek sajátos, fajtára jellemző
húsminőséget produkálnak. Ezzel magyarázható az, hogy összehasonlításomat
eltérő korban és testtömegben vágott és a fajtára jellemzően hizlalt egyedek
mintáin végeztem.
Miután a fajta, a tenyészet, a tartási és takarmányozási körülmények, valamint
a vágási paraméterek együttes hatása jelentősen befolyásolhatta az
eredményeket, bizonyos tekintetben indokoltnak tűnhet a vizsgálatok
elvégzése azonos kísérleti beállítások mellett is. Gyakorlati szempontból
ugyanakkor a megszokott termelési körülményeiből kiszakított, kísérleti
beállításból kapott termékekkel végzett vizsgálatok és azok eredményeinek
hasznossága megkérdőjelezhető.
A saját fejlesztésű, R Projectre épülő módszerünkkel kapott eredmények jó
egyezést mutatnak a WinISI-ben elért eredményekkel. Mindez azt mutatja,
hogy a szabad forráskódú, ingyenesen alkalmazható programcsomagot (R
Project) használva is elérhető olyan pontos eredmény, mint a kereskedelmi
forgalomban kapható, gyakorlatban általánosan elterjedt szoftverrel (WinISI).
A futási sebesség némileg kedvezőbb WinISI esetében. Ugyanakkor meg kell
jegyezni, hogy az R Project használata a technológiai fejlesztés számára
jelentős előnyöket rejt, hiszen a módszer matematikai háttere, a futtatási
tulajdonságok, beállítások, eredményközlési módok és a módszer minden
részlete szabadon módosítható, formálható a felmerülő igényeknek
megfelelően.
A munkacsoport fontos célja az R Projectre épülő NIR spektroszkópiás
adatfeldolgozás további fejlesztése. Új modulok bevonásával nem csupán
osztályozó, de kvantitatív analízisekre is alkalmas program készíthető,
továbbá R-Commander alkalmazásával grafikus felhasználói felület alakítható
ki. A programon belül megoldható a hullámhossz szegmentálás és
optimalizáció feladata is, mely időigényes folyamat ugyan, de a gyakorlati
eszközök és módszerek kialakításának egyik alapvető feltétele.
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5.1.1.2. Húskészítmények osztályozhatósága

A 4.1.2. fejezetben leírt metodika szerint előállított húskeverékek és
fűszerezett kolbászmasszák kvalitatív analízisét a 4.5.1.2. fejezetben
rögzítettek szerint végeztük el.
Mangalica/intenzív sertéshúst 100/0, 95/5, 90/10, 85/15, 80/20, 70/30, 60/40,
50/50, 40/60, 30/70, 20/80, 15/85, 10/90, 5/95 és 0/100 arányban tartalmazó
keverékeket készítettünk. A tiszta húsokból és az egyes keverékekből is 20-20
spektrum állt rendelkezésünkre (n = 300). PLS diszkriminancia analízissel
vizsgáltuk, hogy a különböző keverékek szerinti csoportosítás milyen
mértékben írható le a spektrum adatok alapján.
9. táblázat: A különböző húskeverékek első derivált NIR spektrumokra
alapozott elkülöníthetősége eltérő hullámhossz-tartományok esetén
Mangalica hús
bekeverési aránya
szerinti csoportok
összevetése
0-20% vs. 80-100%
0-20% vs. 40-60%
40-60% vs. 80-100%
0% vs. 10-100%
100% vs. 90-0%
0% vs. 5-100%
100% vs. 95-0%
100% vs. 95-70% vs. 60-40%
vs. 30-5% vs. 0%
100-70% vs. 60-40% vs. 300%
100-80% vs. 60-40% vs. 200%
100% vs. 95% vs. 90% vs.
85% vs. 80%
20% vs. 15% vs. 10% vs. 5%
vs. 0%

friss

400-2500 nm
liofilezett

1100-2500 nm
friss
liofilezett

faktorok
száma

találat
%

faktorok
száma

találat
%

faktorok
száma

találat
%

faktorok
száma

találat
%

3
5
5
6
5
6
6

100
100
98,7
97,5
87,5
97,5
74,8

1
1
4
1
2
1
5

100
100
100
100
100
100
100

4
5
4
6
3
6
3

100
99
98,2
62,3
75
60
67,3

1
1
5
1
2
1
5

100
100
100
100
100
100
100

6

70,4

5

90,3

5

55,6

6

89

6

94,7

5

95,2

6

93,6

4

90,3

6

99,7

6

100

6

98

2

100

5

46

6

70

5

45

6

70

4

58

5

78

3

48

5

86

A 9. táblázatban a mangalica húsokat különböző arányban tartalmazó
keverékek, illetve keverék csoportok elkülönítésének eredményét mutatom be,
mely szerint a mangalica, vagy ipari sertéshús bekeverési arányának akár 5%os eltérése is meglehetősen nagy biztonsággal kimutatható. A teljes spektrum
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használata esetében jobb eredményeket kaptunk, mint a 400-1100 nm vagy
1100-2500 nm tartomány külön-külön történő bevonása esetén. Megállapítható, hogy a liofilezés kedvezően hatott a csoportosítási hatékonyságra,
azonban a fagyasztva szárítás, mint mintaelőkészítő eljárás beiktatásának
lehetősége megkérdőjelezendő, amennyiben a NIR technikáról, mint
gyorsvizsgálati módszerről beszélünk.
Kíváncsiak voltunk, hogy az elkülönítés redukált spektrumokkal is
elvégezhető-e hasonlóan sikeresen, ezért az osztályozás szempontjából
leghangsúlyosabbnak vélt, zsírra jellemző régiók kijelölésével is lefuttattuk az
analízist.
10. táblázat: A különböző húskeverékek NIR spektrumokra alapozott
elkülöníthetősége a zsírra jellemző hullámhossz-tartományok (1120-1260nm,
1670-1820nm, 2250-2390nm) alkalmazása esetén
Mangalica hús
bekeverési aránya
szerinti csoportok
összevetése
0-20% vs. 80-100%
0-20% vs. 40-60%
40-60% vs. 80-100%
0% vs. 10-100%
100% vs. 90-0%
0% vs. 5-100%
100% vs. 95-0%
100% vs. 95-70% vs. 6040% vs. 30-5% vs. 0%
100-70% vs. 60-40% vs.
30-0%
100-80% vs. 60-40% vs.
20-0%
100% vs. 95% vs. 90% vs.
85% vs. 80%
20% vs. 15% vs. 10% vs.
5% vs. 0%

Deriválatlan spektrum
friss
liofilezett

Első derivált spektrum
friss
liofilezett

faktorok
száma

találat
%

faktorok
száma

találat
%

faktorok
száma

találat
%

faktorok
száma

találat
%

5
5
6
5
5
5
5

100
99,2
97,3
54,8
70
52,5
65

1
1
6
3
3
3
4

100
100
100
100
95
100
89,7

4
5
5
5
4
1
3

100
99,5
99,17
57,5
67,5
50
57,5

1
1
6
2
4
2
6

100
100
100
100
95
100
92,2

6

58,3

4

84,2

5

55,3

6

85,7

6

88,3

5

94

6

92,5

4

93

6

94,2

5

97,8

5

97,2

3

98,9

5

39

5

66

4

43

6

64

6

51

6

74

4

48

4

82

A 10. táblázatban bemutatott eredmények alapján megállapítható, hogy a
teljes spektrumhoz képest a zsír régiókra redukált spektrummal kevésbé
hatékonyan különíthetők el az egyes keverékek, illetve az azokból képzett
nagyobb csoportok. Ennek oka abban lehet, hogy az eltérő genotípusú húsok
között nem csupán a zsírtartalomban van különbség, hanem a mioglobin
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tartalomban is, ezért a látható fény tartományának bevonása jelentős
mértékben növeli az elkülönítés hatékonyságát.
Következő lépésben a kolbászmasszák osztályozása során a négyféle
mintacsoportot (csemege mangalica, csemege lapály, gyulai mangalica, gyulai
lapály, n = 4 x 25 = 100) összevetve azt tapasztaltuk, hogy a teljes spektrum
bevonásával 97%-ban volt sikeres az elkülönítés a kereszt-validáció során. Ez
az arány 80%-ra csökkent, ha csak az 1100-2500 nm tartományt vizsgáltuk. A
400-1100 nm-es hullámhossz intervallummal végezve a diszkriminancia
analízist, 98%-os kereszt-validációs eredményt kaptunk. A négy csoport
PLSDA során történő elkülönülését szemlélteti a 38. ábra.

38. ábra: Különböző kolbász keverékek PLS diszkriminancia analízis során
történő elkülönülése a 400-1100 nm hullámhossz-tartomány bevonása esetén
(□: mangalica csemege, x: mangalica gyulai, +: lapály csemege, ◊: lapály gyulai)

Csak a látható fény tartományát (400-800 nm) használva a találati arány 89%
volt, míg a 800-1100 nm régió esetében 88%. Mindegyik esetben az első
derivált spektrumok alkalmazása adta a legjobb eredményeket.
Az elkülönítéseket lefuttattuk mintacsoport párokra vonatkozóan is.
Mindegyik csoport mintái 100%-ban elkülönültek bármely más csoport
mintáitól.
A négy csoport spektrumait főkomponens analízissel vizsgálva igen jó
elkülönülés tapasztalható, ha a 400-1100 nm tartomány első deriváltját
használjuk (39. ábra). A kapott eredmények alapján az első főkomponens a
genotípus szerint rendezi a mintákat, míg a második a receptúra szerint. Ettől
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eltérő, például a 400-800 nm, 800-1100 nm, vagy az 1100-2500 nm tartomány
esetében a csoportok nem különültek el.

39. ábra: A kolbászmasszák PCA során történő elkülönülése az első két
főkomponens által meghatározott síkon (400-1100 nm)

A fentiek alapján lehetőség van eredet és receptúra szerinti hatékony
osztályozó módszer kialakítására.

5.1.2. Mennyiségi vizsgálatok
A kvantitatív analízisek bemutatása során először a tiszta karaj mintákra, majd
a húskeverékekkel kiegészített adatbázisra felállított fehérje- és zsírtartalom
becslő eljárást mutatom be.
A 4.1.1. fejezetben bemutatott húsok és a 4.1.2. fejezetben leírtak szerint
elkészített húskeverékek fehérje- és zsírtartalmát a 4.3.1. fejezetben leírtak
szerint határoztuk meg. A kémiai adatok NIR spektrumokra alapozott
becsülhetőségét a 4.5.2.1. fejezetben foglaltaknak megfelelően vizsgáltuk.
Az egyes mintacsoportokra vonatkozó beltartalmi értékeket a 11. táblázatban
mutatom be. A húskeverékek esetében a zsírtartalom értelem szerűen a két
genotípusból származó alapanyagok arányának függvényében változott.
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11. táblázat: Az egyes mintacsoportok beltartalmi adatai (n = 181)
Minta

Eredet
hússertés
(n=69)
karaj
mangalica
(n=27)
hússertés
(n=10)
comb
mangalica
(n=10)
összes minta (tiszta húsok és
keverékek) (n=181)

Paraméter
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %

Átlag
9,31
87,7
19,1
78,5
14,1
83,5
44,2
57,4
23,7
75,1

SD
2,88
3,47
5,15
5,16
0,62
0,56
0,41
0,69
19,47
18,12

Min.
4,36
78,5
11,6
64,6
12,9
82,9
43,7
56,6
4,4
12,8

Max.
17,8
95,5
33,0
85,9
15,1
84,3
45,1
59,1
91,2
95,5

Első közelítésben csak az intenzív ipari hússertés karaj minták bevonásával
végeztük el a kalibrációt, majd kiegészítettük azokat a mangalica karajokkal.
Ezt követően került sor a mangalica és lapály sertés combok, valamint
húskeverékek zsír- és fehérjetartalmának becslésére. A tiszta húsokból és a
keverékekből is 20-20 spektrum állt rendelkezésünkre (n = 2 x 2 x 10 + 4 x 5
x 13 = 300). A kalibrációt kétféle beállításban teszteltük: az összes
spektrumot alkalmazva, illetve a mintánkénti ismételt felvételezésekből
származó spektrumokat átlagolva (n = 2 x 10 + 5 x 13 = 85). Nem meglepő
módon jobb eredményeket kaptunk, ha az átlagspektrumokkal dolgoztunk, így
a 12. táblázatban az átlagspektrumokra vonatkozó adatokat mutatom be.
Végül a teljes adatállományt összevontuk – karaj és comb, valamint
húskeverék minták – és egységes kalibrációt illesztettünk a 181 minta
laboratóriumi és NIR adataira. Az eredményeket a 12. táblázatban foglalom
össze.
A Global eljáráson belül Step-up regresszió-számítási módszerrel kerestük
azon hullámhossz régiókat, melyeknek kifejezett hatásuk van a zsír és
fehérjetartalom becslése során. Érthető módon a zsírra jellemző hullámhossztartományok adódtak a leghangsúlyosabbnak mindkét paraméter becslése
során (40. ábra). A fehérjetartalom becslése során is az igen hangsúlyos zsír
csúcsok dominálnak, melynek oka a fehérje- és zsírtartalom közötti szoros
korrelációban keresendő (r = -0,96).
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12. táblázat: A NIR kalibráció és kereszt-validáció eredményei zsír- és fehérjetartalom becslése során különböző mintaállományok esetén (1100-2500 nm)
Állapot
Hússertés
karaj
(n=69)
Hússertés +
Mangalica
karaj
(n=96)
Húskeverékek
comb
(n=85)
Összes minta
vegyes
(n=181)

nyers
liofilezett
nyers
liofilezett
nyers
liofilezett
nyers
liofilezett

Paraméter
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %

Faktor
3
6
5
8
3
4
4
9
6
3
7
6
6
5
8
11

SEC
0,83
0,74
0,52
0,53
0,81
0,95
0,61
0,50
0,80
1,98
0,35
0,66
0,97
1,90
0,52
0,65

R2
0,917
0,955
0,968
0,977
0,980
0,973
0,989
0,992
0,994
0,969
0,999
0,997
0,993
0,972
0,998
0,997

SECV
0,98
1,46
0,67
0,80
0,92
1,29
0,71
0,76
1,26
2,34
0,48
0,80
1,16
2,12
0,62
0,86

R2CV
0,883
0,821
0,947
0,948
0,975
0,951
0,985
0,983
0,986
0,958
0,998
0,995
0,991
0,965
0,997
0,994

40. ábra: Nyers húsminták NIR spektrum adatai (1100-2500 nm) és a
zsírtartalom közötti kapcsolat erőssége a hullámhossz függvényében

A becslő egyenletekbe a 100 nm szélességű, 1660-1760 nm ablakot bevonva a
13. táblázatban összefoglalt eredményeket kaptuk. Mindezek alapján
lehetőség van gyors szkennelő módszer kialakítására, mellyel a vizsgálat (a
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100 nm-es spektrumtartomány felvétele) csupán néhány másodpercig tart, a
becslés hatékonysága azonban összevethető a teljes spektrummal generált
becslésével. A tartomány szűkítésével ugyanakkor a SEC és SECV értékek
emelkedtek. Természetesen az alkalmazási terület ismeretében lehet
megítélni, hogy megengedhető-e a hiba ilyen mértékű emelkedése a gyorsabb
analízis érdekében.
A kémiai paraméterek spektrumok alapján történő becslése liofilezett
mintákon mindig eredményesebb volt. Gyakorlati szempontból azonban nem
célszerű a fagyasztva szárítás – mint az analízis idejét jelentős mértékben
megnövelő mintaelőkészítő eljárás – alkalmazása, miután ezzel a NIR
spektroszkópia egyik legfontosabb előnyét, a gyors eredmény-szolgáltatást
veszítjük el.
13. táblázat: A NIR kalibráció és kereszt-validáció eredményei zsír- és fehérjetartalom becslése során különböző mintaállományok esetén (1660-1760 nm)
Állapot
Hússertés
karaj
(n=69)
Hússertés +
Mangalica
karaj
(n=96)
Húskeverékek
comb
(n=85)
Összes minta
vegyes
(n=181)

nyers
liofilezett
nyers
liofilezett
nyers
liofilezett
nyers
liofilezett

Paraméter
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %
zsír %
fehérje %

Faktor
5
3
3
3
2
4
2
3
5
4
7
8
7
7
3
12
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SEC
0,83
1,57
0,65
1,34
0,97
1,50
0,67
1,29
1,89
2,79
0,53
1,15
1,54
2,23
0,68
1,58

R2
0,917
0,796
0,950
0,850
0,971
0,932
0,986
0,950
0,969
0,939
0,998
0,990
0,983
0,961
0,997
0,980

SECV
0,92
1,74
0,69
1,39
1,00
1,57
0,69
1,34
2,13
2,96
0,60
1,23
1,63
2,33
0,73
1,67

R2CV
0,899
0,752
0,943
0,842
0,970
0,926
0,986
0,946
0,961
0,932
0,997
0,988
0,981
0,957
0,996
0,978

5.2. Zsírok vizsgálata
A következőkben ismertetésre kerülő vizsgálatok során a 4.3. fejezetben
leírtak szerint nedves kémiai módszerekkel mértük a sertészsír és egyéb
sütőzsiradékok (repce- és napraforgóolaj, sertés- és libazsír) egyes minőségi
paramétereinek hőkezelés során bekövetkező változásait. A rögzített NIR
spektrumok alapján minőségi és mennyiségi analízist végeztünk, majd
kísérletet tettünk a mangalica szalonna zsírsavösszetételének spektroszkópiás
adatok alapján történő jellemzésére (lásd 4.5. fejezet).

5.2.1. Sertészsír hevítési vizsgálata
A 4.1.4.1 fejezetben leírt módon hőkezelt sertészsír minták NIR spektrumai a
41. ábrán láthatók.

41. ábra: A vizsgált sertészsír minták (a) alap és (b) második derivált (rés: 4,
kapu: 4) NIR spektrumai (n = 32)

5.2.1.1. Hevített sertészsír minőségi analízise

A minták kezelési hőmérséklet szerinti osztályozását a 4.5.1.3.1. fejezet
szerint végeztük el. Ennek során három csoportot alakítottunk ki 30 °C
különbséggel (170, 200, 230 °C), majd azokat párosával vetettük össze a PLS
diszkriminancia analízis során (170-200 °C és 200-230 °C). Az eredményeket
a 14. táblázatban foglalom össze.
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14. táblázat: A hőmérsékleti csoportokkal végzett diszrkiminancia analízisek
eredményei (800-2500 nm)

Összes mintaszám
Találatok száma (aránya)

Hőmérséklet szerinti csoportok
170 vs. 200
200 vs. 230
8
8
7 (87,5%)
7 (87,5%)

A vizsgálat során összesen négyszer vettünk mintát. A mintavételezés
időpontja (8., 16., 24. és 32. óra) szerinti elkülönítés során azt tapasztaltuk,
hogy a hőmérsékletnek különös módon nincs hatása a csoportosítás
eredményességére. Ez az eredmény biztató, amennyiben a módszert
ismeretlen minták használati idő szerinti besorolására akarjuk használni. A 15.
táblázat a különböző ideig hőkezelt mintacsoportok közötti diszkriminancia
analízis eredményét mutatja: minél több időt töltött el egy minta a kísérletben
(minél hosszabb ideig hőkezeltük azt), annál nehezebb volt azonosítani.
15. táblázat: A mintavételezés időpontja szerint végzett diszkriminancia
analízisek eredményei (800-2500 nm)
Mintavételezés szerinti csoportok
1 vs. 2
2 vs. 3
3 vs. 4
1 vs. 3
2 vs. 4
16
16
16
16
16
Összes mintaszám
14
13
11
15
14
Találatok száma
(87,5%)
(81,3%)
(68,8%)
(93,8%)
(87,5%)
(aránya)
Mintavételi csoportok: (1) 8 óra; (2) 16 óra; (3) 24 óra; (4) 32 óra

1 vs. 4
16
16
(100%)

A gyakorlat számára legkézenfekvőbb közelítés volt, amikor a hőösszeg
szerint kialakított három csoportot ((1) 2500 °Cxh alatt (n = 8); (2) 25015000 °Cxh (n = 16); (3) 5501 °Cxh felett (n = 8)) különítettük el – a
szomszédos csoportokat párban (16. táblázat).
16. táblázat: A hőösszeg szerint végzett diszkriminancia analízisek eredményei
(800-2500 nm)
Hőösszeg szerinti csoportok
(1) vs. (2)
(2) vs. (3)
Első 15 vs. Utolsó 15
24
24
30
Összes mintaszám
22 (91,7%)
20 (83,3%)
27 (90%)
Találatok száma (aránya)
Hőösszeg csoportok: (1) 2500 °Cxh alatt; (2) 2501-5500 °Cxh; (3) 5501 °Cxh felett
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Látható, hogy a hőkezelés előrehaladtával nehezebbé válik a minta pontos
azonosítása. Az utolsó oszlopban a hőösszeg szerint rendezett mintaállomány
két véglete közötti elkülönítés eredménye látható. Ennek során a 32 elemű
készletből a két középső mintát kihagyva a 15 legalacsonyabb hőösszegű és
15 legmagasabb hőösszegű minta csoportját vetettük össze. E két, a
korábbiaknál egymástól távolabb eső csoport esetében 90% találati arányt
kaptunk a kereszt-validáció során.

5.2.1.2. Hevített sertészsír mennyiségi analízise

A 4.1.4.1. fejezetben ismertetett minták 4.3.3. fejezetben leírt módon
meghatározott paramétereinek alapstatisztikai adatait a 17. táblázat
tartalmazza hőösszeg kategóriánként. Az egyes paraméterek közötti
korrelációra vonatkozó r értékeket a 18. táblázatban foglalom össze.
17. táblázat: A NIR analízishez használt minták és – tájékoztató jelleggel – a
kiindulási állapotot képező minta leíró statisztikai adatai hőösszeg
csoportonként (n = 32+1)

Kiindulási állapot
1. hőösszeg
csoport
(< 2500 °Cxh)
n=8

2. hőösszeg
csoport
(2500 °Cxh <
< 5500 °Cxh)
n = 16

3. hőösszeg
csoport
(> 5500 °Cxh)
n=8

Átlag
SD
Min.
Max.
Átlag
SD
Min.
Max.
Átlag
SD
Min.
Max.

Hőösszeg

AV

PV

pAV

[°Cxh]

[mg KOH /
g zsír]

[meq O2 /
kg zsír]

[meq /
kg zsír]

0
1419
228
1152
1872
3728
863
2432
5156
6056
695
5336
7432

0,55
1,41
0,22
1,06
1,70
2,22
0,65
1,12
3,39
3,22
0,74
2,10
4,19

3,23
64,7
45,1
6,62
130
23,7
13,6
5,86
48,7
11,9
8,7
3,56
28,5

10,2
170
44,8
90,7
223
218
22,2
157
262
207
54,0
81,4
263
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TOTOX

CON
[meq /
kg zsír]

16,6
299
86,4
171
451
267
26,9
231
312
231
61,7
96,4
302

3,45
7,24
5,34
3,62
18,7
6,75
2,69
3,61
13,7
11,98
5,21
4,03
21,6

18. táblázat: A hevített sertészsír vizsgált paramétereinek korrelációs mátrixa

AV
PV
pAV
TOTOX
CON

Hőösszeg

AV

PV

pAV

TOTOX

0,769**
-0,661**
0,254
-0,512**
0,353*

-0,492**
0,543**
-0,135
0,345

-0,391*
0,769**
-0,276

0,287
0,136

-0,193

*: P < 0,05; **: P < 0,01

Eredményeink alapján az intenzív hőkezelés jól kimutatható változásokat
eredményezett a sertészsírban. A savszám (AV) a hőkezelés időtartamával
párhuzamosan, a hőmérséklettel arányosan nőtt, amit a 42-a ábra is jól
szemléltet.

42. ábra: A hőösszeg és a savszám (a), peroxidszám (b) és a karbonilszám (c)
közötti összefüggés (n = 33)

A 4.5.2.3.1. fejezetben leírtak szerint értékeltük a NIR spektrumokat. A
második derivált spektrumokon (800-2500 nm) alapuló, savszámra vonatkozó
kalibrációs egyenletet a 43. ábra szemlélteti. A többi paraméterre kapott
eredményeket a 19. táblázatban foglalom össze.
Hasonló eredményeket közölnek Cho és mtsai (1998), akik szójaolaj
vonatkozósában tesznek javaslatot meghatározott hullámhossz-tartományok
használatára savszám becslése során. Elsősorban a szabad zsírsavakra
jellemző tartományt emelik ki (2030 nm, C=O kötés második felharmonikus;
Williams és Norris, 2001). Ezen diszkrét hullámhossz használata esetén saját
vizsgálatunkban gyenge eredményeket kaptunk (R2 = 0.633, SEC = 0.529,
SECV = 0.548, R2CV = 0.618).
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43. ábra: A KOH-os titrálással mért és a NIR módszerrel becsült eredmények
közötti kalibrációs összefüggés (n = 32)
19. táblázat: A hőösszegre és a hagyományos minőségi paraméterekre felállított
kalibrációk és a kereszt-validációk eredményei 800-2500 nm intervallum és 2.
derivált spektrumok használata esetén (n = 32)

Hőösszeg [°Cxh]
AV [mg KOH / g zsír]
PV [meq O2 / kg zsír]
TOTOX
CON [meq / kg zsír]

Faktorok
száma
2
6
1
1
1

SEC

R2

SECV

R2CV

653
0,24
22,5
51,9
4,34

0,87
0,93
0,48
0,26
0,11

807
0,41
24,1
57,1
4,57

0,81
0,79
0,43
0,13
0,04

A savszámmal ellentétben a peroxidszám (PV) csupán az első nyolc órában
(megközelítőleg 1300-1800 °Cxh hőösszeg értékig) emelkedett drasztikusan,
majd csökkenni kezdett, s a kezdeti szintre állt be (42-b ábra). A PV esetében
mért legnagyobb emelkedés a legalacsonyabb kezelési hőmérsékleten, 160
°C-on volt tapasztalható, míg a legkisebb emelkedés 230 °C-on. Jelen
vizsgálatunk alapján a PV-re történő NIR kalibráció magas hőmérsékletű
kezelés esetén nem ad robusztus eredményt. Irodalmi adatok alapján a
hidroperoxidok magas hőmérsékleten történő gyors bomlása következtében a
sütőzsírok PV-re alapozott minőségi jellemzése egyébként sem javasolt
(Danowska-Oziewicz és Karpinska-Tymoszczyk, 2005). Mind a
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hagyományos, mind a NIR alapú PV vizsgálatoknak több értelme van a
hevítés kezdeti fázisában, illetve alacsonyabb hőmérsékletek esetén, a
peroxidtartalom emelkedő fázisában (Nawar, 1996).
A sertészsír karbonilszámára vonatkozó értékek (42-c ábra) az első 16 óra
folyamán (megközelítőleg 3600 °Cxh hőösszegig) gyakorlatilag állandó
szinten voltak, majd ezt követően erősen emelkedő tendencia volt
tapasztalható. A legnagyobb emelkedés a legmagasabb hőmérséklet esetében
adódott (230 °C, 5500 °Cxh hőösszeg felett). A karbonilszám NIR alapú
becslése sikertelen volt (19. táblázat). A hidroperoxidokat metastabil
összetevőként jellemezhetjük, míg a karbonilok stabilak. Véleményünk
szerint a zsírok rendkívül alacsony karboniltartalma (Farhoosh és mtsai, 2006)
miatt kaphattunk ilyen gyenge eredményeket.

44. ábra: A hőmérséklet hatása a sertészsír p-anizidin számának alakulására

A p-anizidin szám (pAV) vonatkozásában minden, 200 °C-nál alacsonyabb
hőmérséklet esetén kifejezett emelkedés volt tapasztalható az idő
előrehaladtával, míg 200 °C feletti hőkezelés esetén (200 és 230 °C-on) az
értékek csökkentek (44. ábra). A 200 és 230 °C-hoz tartozó adatok kizárását
követően 0,675 korrelációs értéket kaptunk a p-anizidin szám és a hőösszeg
között (P < 0,01; n = 24). A tapasztalt jelentős eltérés miatt külön kalibrációt
állítottunk fel 200 °C alatt és felett. A 200 °C alatti mintákkal (n = 24) képzett
kalibráció adatait a 20. táblázatban mutatom be.
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20. táblázat: p-anizidin számra vonatkozó, második derivált spektrumokkal
kapott kalibrációs és kereszt-validációs eredmények különböző hullámhossztartományok alkalmazása esetén (200 °C alatti csoport, n = 24)
pAV (< 200 ºC)
800-2500 nm
1100-2500 nm
1800-2500 nm
2000-2500 nm

Faktorok
száma
2
4
5
5

SEC

R2

SECV

R2CV

19,1
13,7
12,6
11,8

0,77
0,88
0,90
0,91

25,1
24,3
21,0
19,4

0,62
0,65
0,73
0,77

A 200 °C feletti csoport esetében jelentősen gyengébb eredményeket találtunk
(R2 < 0,5). A felszálló szakaszra vonatkozó (< 200 °C) viszonylag robusztus
becslési és kereszt-validációs eredmények arra engednek következtetni, hogy
a NIR spektroszkópia alkalmas lehet a sütőzsírok aldehidekkel összefüggő
minőség-romlásának gyors értékelésére, mint ahogy azt Engelsen (1997)
eredményei is alátámasztják. Az eredmények csupán a 200 °C alatti
tartományra vonatkoznak, azonban ez a tartomány jelenti a gyakorlati
alkalmazás hőfokát is. Fontos lehet továbbá, hogy a p-anizidin mérgező, így
kimutatásában a NIR analízis, mint nem toxikus gyors becslő módszer nagyon
értékes eszközzé válhat.
Érthető módon az eltérően alakuló peroxid és p-anizidin számokból
származtatott TOTOX értékek kevéssé voltak informatívak a hőmérséklet
okozta elváltozások értékelése során (19. táblázat).

5.2.2. Sütőzsiradékok hevítési vizsgálata
A kísérletbe állati (sertés, liba) és növényi (napraforgó, repce) eredetű
zsiradékokat vontunk be, melyek hőkezelése a 4.1.4.2. fejezetben leírtak
alapján történt.
A minták hőkezelés során történő változását mutatja a 45. ábra, amelyen a
zsiradékok spektrumai láthatók a hőkezelés elején (1) és végén (9).
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45. ábra: Az egyes zsiradéktípusok 1. (4 óra) és 9. (36 óra) hőkezelési csoportba
tartozó mintáinak átlagspektrumai

5.2.2.1. Hevített sütőzsiradékok minőségi analízise

A minták NIR spektrumainak kvalitatív analízisét a 4.5.1.3.2. fejezet szerint
végeztük el. Példaként a napraforgóolaj minták NIR spektrumait (1100-2500
nm) mutatom be a 46. ábrán, ahol az alap spektrumok mellett a második
derivált spektrumok is láthatók, mind a hagyományos Descarte-féle
derékszögű, mind a polár koordináta rendszerben ábrázolva. A
minőségpontok a 46-c és 46-d ábrák origójához közel helyeződnek.
Általánosságban egy független minta azonosítása többféle közelítésben
végezhető el. Vizsgálatunk során első közelítésben a hőösszeg szerinti
csoportokat ((1) 1500 °Cxh alatt (n = 56); (2) 1501-3000 °Cxh (n = 64); (3)
3001-5000 °Cxh (n = 76); (4) 5001 °Cxh felett (n = 56)) kívántuk azonosítani
az összes mintát alapul véve. Így tehát figyelmen kívül hagytuk a minta
eredetét, és csupán a hőkezelés mértékére voltunk tekintettel. Ez a közelítés
gyenge eredményt adott, amennyiben az optimális hullámhossz-tartomány
esetében is – azaz a legjobb eredménynél – csupán az (1) és (4) hőösszeg
csoport között találtunk egynél nagyobb érzékenységi értéket (lásd 2.1.3.2.4.
fejezet), tehát csupán ez a két, egymástól szélsőségesen távol eső csoport
különült el elfogadható mértékben (47. ábra). Mindez azt mutatja, hogy a zsír
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vagy olaj eredete (mely ebben a beállításban alosztályt jelentett) igen komoly
hatással bír, és zavarólag hat a hőösszeg szerinti elkülönítés során.

46. ábra: A napraforgóolaj minták alap és második derivált (rés: 7, kapu: 5)
NIR spektrumai (1100-2500 nm) a Descartes-féle (a, b) és a polár (c, d)
koordináta rendszerben ábrázolva

47. ábra: A vizsgált minták minőségpontjainak helyzete a polár síkon a hőösszeg
csoportok szerint (1420-1480 nm)
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A második közelítésben végzett elkülönítést arra alapoztuk, hogy a zsiradék
eredetének nagyobb hatása van, mint a hőkezelés mértékének. Így a zsír és
olaj fajtákat tekintettük osztályoknak, míg a hőösszeg csoportokat
alosztályként kezeltük. Az elsődleges csoportok (növényi vagy állati eredet)
azonosítása 2400-2480 nm hullámhossz-tartományban volt a legsikeresebb
(érzékenység = 3,174) (48. ábra).

48. ábra: A vizsgált minták minőségpontjainak helyzete a polár síkon eredet
szerinti kétlépcsős elkülönítés során
1. lépcső: elsődleges csoportok (2400-2480 nm)

Ezt követően a zsiradék konkrét hovatartozását határoztuk meg az elsődleges
csoportokon belül. A két növényi olaj közötti elkülönítés során a legjobb
eredményt a 2400-2460 nm tartományban találtunk (érzékenység = 6,850; 49.
ábra).

49. ábra: A vizsgált minták minőségpontjainak helyzete a polár síkon eredet
szerinti kétlépcsős elkülönítés során
2. lépcső: növényi olajok (2400-2460 nm)
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Az állati zsírok osztályozásánál az 1160-1200 nm tartomány volt a
legcélravezetőbb (érzékenység = 4,842; 50. ábra).

50. ábra: A vizsgált minták minőségpontjainak helyzete a polár síkon eredet
szerinti kétlépcsős elkülönítés során
2. lépcső: állati zsírok (1160-1200 nm)

51. ábra: A vizsgált olaj és zsír minták második derivált (rés: 8, kapu: 6)
spektrumainak kiemelt részletei ((a) és (c): 1160-1200 nm; (b) és (d): 2400-2480
nm) a Descartes-féle koordináta rendszerben ábrázolva, az összes spektrum ((a)
és (b)), illetve a négy fajta átlagspektrumainak feltüntetésével ((c) és (d))
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Az 51. ábra az említett hullámhossz-tartományokban mutatja a spektrumok
alakulását. Az 1150-1210 nm tartomány a C–H kötés második
felharmonikusának karakterisztikus abszorpciós sávja, míg 2200-2500 nm
intervallum C–H kombinációs sávként értelmezhető (Weyer és Lo, 2002). A
zsiradékok közti különbség jól érzékelhető, ha az átlagspektrumokat
vizsgáljuk.
Az osztályozás során optimálisnak talált hullámhossz-intervallumok az
érzékelési tartomány szélén helyezkednek el, ahol a zaj mértéke nagyobb
lehet, mint a spektrum egyéb területein. Noha a műszer diagnosztikai
ellenőrzése során mért, zajra vonatkozó mutatók minden mérés során
meggyőzőek voltak (-0,05 < BIAS < 0,05; RMS < 10-3), további értékelést
végeztünk annak igazolására, hogy az osztályozó függvényeket nem a zajra
illesztettünk. Ennek során a zsiradékfajták szerinti csoportokon belül
kiszámoltuk a minták spektrumainak a csoport átlagspektruma körüli szórását.
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52. ábra: Az egyes zsiradékok spektrumainak csoporton belüli szórásfüggvényei,
valamint az összes minta átlag körüli szórása hullámhosszonként, az 1140-1220
nm és 2380-2480 nm tartományban
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Az 52. ábrán bemutatott, két hullámhossz-tartományra vonatkozó szórásfüggvényeken látható, hogy az adott zsír/olaj abszorbancia értékei az egyes
hullámhosszokon mennyire szórtak az adott csoport átlagspektruma körül. A
szórás oka egyrészt a csoportokon belüli különböző kezelésekben, másrészt a
mérés zajában keresendő.
Összehasonlításként a spektrum „belső” területének szórásfüggvényét
mutatom be az 53. ábrán. A szórás a középső, 1600-2000 nm régióban
nagyságrendileg megegyezik a szélső tartományokban tapasztalt szórással.
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53. ábra: Az egyes zsiradékok spektrumainak csoporton belüli szórásfüggvényei,
valamint az összes minta átlag körüli szórása hullámhosszonként, 1600-2000 nm
között

Következőkben a 2. derivált spektrumokat vizsgáltuk. Mivel a deriválás során
a különböző y-tengely menti eltolódásokat kiszűrtük, a szórások is
meglehetősen alacsony értékek között mozogtak (54. ábra).
A szórások vonatkozásában nem tapasztaltunk jelentős különbséget az egyes
zsiradéktípusok között a vizsgált régiókban, így kizártuk, hogy az elkülönítés
a zajra lett volna alapozva. A csoportok szórása a szélső tartományokban sem
döntően a megnövekedett zaj miatt alakulhatott ki, hanem a csoportokon
belüli különböző kezelések hatására.
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54. ábra: Az egyes zsiradékok második derivált spektrumainak csoporton belüli
szórásfüggvényei, valamint az összes minta átlag körüli szórása
hullámhosszonként, az 1140-1220 nm és 2380-2480 nm tartományban

Az elvégzett PQS alapú feldolgozás eredményeként az állati zsírok esetében
kapott optimális hullámhossz-tartomány (1160-1200 nm) megfelelőnek
bizonyult az összes zsiradéktípus egy menetben történő azonosítására. Ezt az
intervallumot alkalmazva párosával lefuttattuk az elkülönítést mind a négy
zsiradékra vonatkozóan, melynek során megbízható eredményt értünk el mind
a négy zsiradékra vonatkozóan, minden párosításban (55. ábra, 21. táblázat).
Ez a tartomány alkalmas lehet arra, hogy gyors vizsgálatokban
meghatározzuk az étkezési sütőzsiradék típusát, eredetét. Az érzékenységi
értékek mindig magasabbak voltak, ha növényi és állati eredetű mintákat
vetettünk össze, ami a két elsődleges csoport NIR spektrumaiban mutatkozó
jelentős különbségre hívja fel a figyelmet.
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55. ábra: A vizsgált minták minőségpontjainak helyzete egylépcsős, típus
szerinti elkülönítés során (1160-1200 nm)
21. táblázat: Az elkülönítések érzékenységi értékei (1160-1200 nm)

Napraforgóolaj
Sertészsír
Libazsír

Repceolaj
4,610
6,916
10,458

Napraforgóolaj

Sertészsír

10,835
13,546

4,842

A napraforgó és repce olajok elkülönítése során jobb eredményeket kaptunk,
ha a kétlépcsős módszert alkalmaztuk (érzékenység = 6,850), azonban a
gyakorlati szempontból előnyösebb egylépcsős tesztet alkalmazva is igen jó
eredmény érhető el (érzékenység = 4,610).
Miután a zsiradékokat azonosítottuk, típusonként további osztályozási
vizsgálatot és hullámhossz optimalizációt végeztünk a hőösszeg csoportokra,
mint alosztályokra. Így egy ismeretlen minta esetében lehetőség adódik a
zsiradéktípus azonosítását követően az elhasználódottság mértékének
megállapítására azáltal, hogy azt melyik hőösszeg csoportba sorolja a
rendszer.
Az érzékenységi értékeket és az optimális hullámhossz-tartományokat a 22.
táblázat mutatja. A hőkezelés korai fázisainak elkülönítése során az olaj és
zsír minták igen alacsony víztartalma jelentős szerepet játszhat. Kicsi, de
karakterisztikus vízcsúcs jelenik meg 1440 nm-en (Weyer és Lo, 2002)
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minden mintában, melyet a PQS jellemzően felhasznál az (1) és (2) hőösszeg
csoport elkülönítése során. A hőösszeg növekedésével a visszamaradt víz
elpárolog, így más, C–H kötésre jellemző hullámhossz intervallumok válnak
hangsúlyossá a későbbi hőösszeg csoportok azonosítása során.
22. táblázat: Az egyes zsiradék osztályokon belüli hőösszeg alosztályok
elkülönítésére vonatkozó eredmények. Az adott elkülönítésekre vonatkozó
érzékenységi értékek az átló alatt, az optimális hullámhossz-tartományok [nm]
az átló felett láthatók.
Hőösszeg
alosztályok
1
2
Repceolaj
3
4
1
Napraforgó2
olaj
3
4
1
2
Sertészsír
3
4
1
2
Libazsír
3
4
Hőösszeg csoportok:
Osztályok

n

1

2

3

13
1424-1472
1916-1988
1,855
15
1412-1540
3,653
1,393
16
6,858
3,079
2,052
19
14
1436-1456
1124-1412
1,599
17
1932-2036
2,861
1,630
18
4,736
3,060
1,710
14
14
1420-1492
2100-2124
0,962
15
1964-2072
1,437
0,745
22
3,218
2,336
1,612
12
15
1140-2004
2092-2204
1,274
17
2092-2200
1,697
0,950
20
3,420
2,463
1,452
11
(1) 1500 °Cxh alatt; (2) 1501-3000 °Cxh;
(3) 3001-5000 °Cxh; (4) 5001 °Cxh felett

4
1128-1396
1928-2020
1108-1892
2012-2036
1120-1400
1524-1560
2092-2204
1124-1408
2092-2204
2088-2200
1128-1412
1828-1856

A hőösszeg-csoportok szerinti elkülönítés mindkét növényi olaj
vonatkozásában kielégítő eredményt adott (érzékenység > 1), már a korai
fázisoktól kezdve is, ami azt jelzi, hogy kevesebb, mint 1500 °Cxh
(megközelítőleg 9 óra használat üzemi hőmérsékleten) elegendő ahhoz, hogy
kimutatható változás következzen be az olajokban. Az állati zsírok esetében
kevésbé elfogadható a különbség a kezelés kezdeti szakaszai között, és a
mindvégig tapasztalható alacsonyabb érzékenységi értékek alapján a későbbi
különbségek sem olyan kifejezettek, mint a növényi olajok esetében. A
növényi olajoknál és állati zsíroknál kapott érzékenységi értékekben tapasztalt
jelentős mértékű eltérést mutatja az 56. ábra és 57. ábra. A sertészsír (56.
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ábra) képviselte a legalacsonyabb értéket, míg a hőösszeg szerinti
leghatékonyabb elkülönítést a repceolaj (57. ábra) esetében tapasztaltunk.

56. ábra: A minőségpontok helyzete a sertészsír minták hőösszeg szerinti
csoportosítása esetén
(a) 1 vs. 2: érzékenység = 0.962, hullámhossz-tartomány = 1420-1492 nm
(b) 1 vs. 3: érzékenység = 1.437, hullámhossz-tartomány = 2100-2124 nm
(c) 1 vs. 4: érzékenység = 3.218, hullámhossz-tartomány = 2092-2204 nm

57. ábra: A minőségpontok helyzete a repceolaj minták hőösszeg szerinti
csoportosítása esetén
(a) 1 vs. 2: érzékenység = 1.855, hullámhossz-tartomány = 1424-1472 nm
(b) 1 vs. 3: érzékenység = 3.653, hullámhossz-tartomány = 1916-1988 nm
(c) 1 vs. 4: érzékenység = 6.858, hullámhossz-tartomány = 1128-1396 nm

A növényi olajok és állati zsírok vizsgálata során kapott eltérő eredmények
azt mutatják, hogy a minőségi változások korábban kimutathatók a növényi
olajok esetében. Ez a növényi olajok hőkezeléssel szembeni gyengébb
ellenálló képességével magyarázható. Irodalmi adatok (Danowska-Oziewicz
és Karpinska-Tymoszczyk, 2005), valamint saját vizsgálataink igazolják a
növényi olajok hőkezeléssel szembeni érzékenységét. Mindez kétségtelenül
összefüggésben áll az olajokban tapasztalható magasabb telítetlen zsírsav
aránnyal.
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A vizsgálat során a mintaállomány minőségi paramétereit (savszám,
peroxidszám, p-anizidin szám, karbonilszám, teljes poláris hányad (TPM),
polimer hányad) is meghatároztuk hagyományos nedves kémiai
módszerekkel, a 4.3.3. fejezetben leírtak szerint. A növényi olajok állati
zsírokhoz viszonyított gyors minőségromlását mutatja a TPM emelkedés a
hőkezelés során. A TPM érték a legfontosabb komplex indikátora a sütőzsírok
minőségromlásának. Erre a paraméterre vonatkozó adatokat a 23. táblázatban
mutatom be, alátámasztandó a NIR vizsgálatok eredményeit. A növényi
olajokban a TPM szint 60% körüli értékig emelkedett, míg az állati zsírok
esetében nem haladta meg az 50%-ot.
23. táblázat: Az olaj és zsír minták, valamint a hőösszeg csoportok hőösszegre és
TPM-re vonatkozó alapstatisztikái
Osztályok

Hőösszeg
alosztályok

n

együttesen 63
1
13
Repceolaj
2
15
3
16
4
19
együttesen 63
1
14
Napraforgó2
17
olaj
3
18
4
14
együttesen 63
1
14
Sertészsír
2
15
3
22
4
12
együttesen 63
1
15
Libazsír
2
17
3
20
4
11
Hőösszeg csoportok:

Hőösszeg [°Cxh]
Teljes poláris hányad [%]
átlag szórás min. max. átlag szórás min. max.
3478
1944
568 6960 30,7
17,0
5,80 64,2
954
348
568 1400 10,0
2,96
5,80 14,6
2341
478
1520 3000 20,7
6,14
13,4 38,4
3939
560
3040 4900 33,3
6,71
23,0 49,4
5976
594
5040 6960 52,9
6,01
42,6 64,2
3271
1852
490 6750 28,8
13,8
7,51 58,6
831
298
490 1280 13,6
8,30
7,51 40,4
2373
448
1620 3000 20,6
3,90
13,5 27,2
4024
543
3240 4900 33,1
5,18
24,7 44,2
5835
560
5040 6750 47,8
5,68
39,9 58,6
3185
1761
500 6750 13,5
9,39
1,16 44,6
859
306
500 1320 4,53
3,12
1,16 13,3
2211
380
1590 2840 8,36
3,72
3,69 14,4
3950
582
3050 4880 15,1
4,89
8,49 26,4
5712
483
5120 6750 28,6
6,73
21,8 44,6
3105
1739
490 6390 18,1
10,7
3,76 48,6
914
343
490 1500 9,11
3,16
3,76 14,0
2296
417
1740 3000 13,8
8,01
6,56 40,5
3999
621
3050 4970 20,6
7,77
10,0 33,6
5715
419
5040 6390 32,7
8,49
16,2 48,6
(1) 1500 °Cxh alatt; (2) 1501-3000 °Cxh;
(3) 3001-5000 °Cxh; (4) 5001 °Cxh felett

A 24%-os kritikus TPM szintet (DGF, 2000) a növényi olajok 2800 és 3000
°Cxh között érték el, míg az állati zsírok esetében ez 3700 és 4000 °Cxh
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között következett be. A hőösszeg és TPM értékek közötti korreláció az egyes
zsiradékokban a következők szerint alakult: repceolaj: 0,98; napraforgóolaj:
0,94; sertészsír: 0,91; libazsír: 0,79 (P < 0,01 minden esetben). Mindez
szintén mutatja az állati zsírok hődegradációval szembeni nagyobb ellenálló
képességét.
A növényi olajok korai TPM szint emelkedése miatt kifejezett igény
mutatkozik a gyors monitoring rendszerek fejlesztése iránt, melyekkel az
elhasználódott, egészségre káros anyagok könnyen kiszűrhetők az
élelmiszeriparban.

5.2.2.2. Hevített sütőzsiradékok mennyiségi analízise

A 4.1.4.2. fejezetben leírtak szerint hőkezelt sütőzsírok kémiai analízisét a
4.3.3. fejezetben rögzített metodika szerint végeztük el. A 4.5.2.3.2.
fejezetnek megfelelően futtatott spektrum alapú becslések eredményei közül –
Yildiz és mtsai (2001) közleményének megfelelően – az 1100-2500 nm
hullámhossz-tartományra vonatkozó adatokat mutatom be, mivel a tágabb
hullámhossz-tartományok bevonása nem adott ennél jobb eredményt. Első
közelítésben a teljes kalibrációt lefuttattuk az összes mintát tartalmazó, 256
elemű adatkészleten, majd megismételtük azt külön-külön is az egyes
zsiradékokra vonatkozóan. A referencia adatok alapstatisztikáját a 24.
táblázatban, az egyes paraméterek közötti korrelációra vonatkozó r értékeket
a 25. táblázatban foglalom össze.
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24. táblázat: A mért paraméterek jellemzése a teljes adatállományon és az egyes
mintacsoportokban

Teljes

Átlag

adatállomány

Szórás

n=256

Min.

Repceolaj

Átlag

n=64

Szórás

Hőösszeg
[°Cxh]

AV
[mg KOH
/ g zsír]

PV
[meq O2 /
kg zsír]

CON
[meq /
kg zsír]

pAV
[meq /
kg zsír

TOTOX

TPM
[%]

DPTG
[%]

3241
1882
0
7830
3551
2078
0
7830
3220
1882
0
6750
3135
1792
0
6750
3056
1769
0
6390

1,12
0,69
0,15
3,80
0,91
0,72
0,15
2,49
0,41
0,15
0,23
0,77
1,32
0,15
1,01
1,72
1,82
0,51
0,59
3,80

7,30
5,83
0
31,9
6,36
3,94
0
20,1
8,03
7,71
0,24
31,9
4,51
3,76
0
16,5
10,5
5,57
3,59
30,9

58,6
66,6
4,52
571
67,9
99,4
16,2
571
60,9
68,2
4,52
285
24,1
14,1
5,29
61,7
71,2
34,0
10,4
168

45,7
37,2
0,02
212
78,1
40,5
2,26
212
50,2
29,1
4,32
114
22,6
25,0
0,02
101
31,9
26,1
3,36
104

59,8
40,5
0,64
225
90,8
41,6
2,26
225
65,5
32,8
8,92
146
31,4
28,8
0,64
109
52,4
32,5
5,66
166

30,9
17,5
0,65
64,0
22,6
15,1
0,80
64,0
28,3
14,2
0,65
58,6
13,4
9,53
1,80
44,6
17,8
10,8
2,10
48,6

8,80
3,22
0
24,4
8,90
2,40
0
24,4
9,10
2,55
0
22,3
4,70
2,85
0,80
18,7
9,60
3,60
0,60
18,6

Max.

Min.
Max.

Napraforgóolaj

Átlag

n=64

Min.

Szórás
Max.

Sertészsír

Átlag

n=64

Szórás
Min.
Max.

Libazsír

Átlag

n=64

Szórás
Min.
Max.

25. táblázat: A hevített sütőzsiradékok vizsgált paramétereinek korrelációs
mátrixa

AV
PV
CON
pAV
TOTOX
TPM
DPG

Hőösszeg

AV

PV

CON

pAV

TOTOX

TPM

0,436**
0,130*
0,130
0,567**
0,570**
0,843**
0,197**

0,134*
0,244**
0,030
0,073
0,175**
0,370**

0,020
0,105
0,383**
0,063
0,058

0,145*
0,160*
0,235**
0,005

0,958**
0,704**
-0,022

0,677**
-0,005

0,044

*: P < 0,05; **: P < 0,01

A teljes mintaállományra, valamint az egyes zsiradékokra külön-külön
felállított, második derivált NIR spektrumokra alapozott kalibrációk
eredményeit a 26. táblázatban mutatom be.
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26. táblázat: Az egyes paraméterekre kapott kalibrációs és kereszt-validációs
eredmények (1100-2500 nm)

Hőösszeg

AV

PV

CON

pAV

TOTOX

TPM

DPTG

Zsiradék
összes
repce
napraforgó
sertés
liba
összes
repce
napraforgó
sertés
liba
összes
repce
napraforgó
sertés
liba
összes
repce
napraforgó
sertés
liba
összes
repce
napraforgó
sertés
liba
összes
repce
napraforgó
sertés
liba
összes
repce
napraforgó
sertés
liba
összes
repce
napraforgó
sertés
liba

n
256
64
64
64
64
256
64
64
64
64
256
64
64
64
64
256
64
64
64
64
256
64
64
64
64
256
64
64
64
64
256
64
64
64
64
256
64
64
64
64

SEC
483
309
297
461
376
0,17
0,13
0,04
0,12
0,20
3,08
1,25
1,74
2,13
3,75
56,6
45,9
38,6
13,6
23,1
20,9
25,2
28,0
12,2
6,85
22,0
25,4
24,4
11,8
9,68
3,97
2,27
3,91
2,16
5,31
2,62
2,19
1,51
2,66
3,36
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R2
0,932
0,977
0,974
0,932
0,953
0,936
0,968
0,931
0,273
0,953
0,719
0,896
0,949
0,676
0,547
0,279
0,786
0,680
0,070
0,538
0,685
0,611
0,068
0,762
0,931
0,705
0,628
0,445
0,833
0,911
0,930
0,938
0,920
0,948
0,752
0,293
0,047
0,630
0,046
0,004

SECV
564
333
371
559
533
0,20
0,18
0,05
0,13
0,25
3,43
2,18
2,10
2,78
4,86
59,2
81,8
48,2
15,5
29,2
21,9
27,8
28,7
13,2
9,54
23,1
27,9
30,9
15,0
15,7
4,15
2,57
4,02
2,61
5,45
2,35
2,24
2,08
2,78
3,54

R2CV
0,907
0,973
0,960
0,901
0,907
0,918
0,936
0,897
0,215
0,776
0,650
0,690
0,927
0,457
0,251
0,209
0,334
0,510
0,015
0,274
0,654
0,536
0,042
0,726
0,869
0,676
0,557
0,128
0,733
0,771
0,923
0,978
0,917
0,925
0,744
0,263
0,022
0,307
0,220
0,089

faktorszám
7
4
2
4
5
8
3
5
1
3
7
4
8
4
4
6
3
5
1
4
6
1
2
1
5
7
3
2
4
6
3
2
1
4
1
3
1
4
1
1

A hőösszegre végzett kalibrációk kiváló eredményeket adtak (R2 > 0,9),
melyek a kereszt-validációk alapján, zsiradék típusától függetlenül
megbízhatónak bizonyultak, így lehetőség mutatkozik az olajok és zsírok
használatban töltött idejének gyors becslésére.
A savszámra vonatkozó mért és becsült értékek között a sertészsír kivételével
minden más zsiradék esetében magas korrelációt találtunk (R2 > 0,93), és a
kalibráció mellett a kereszt-validáció is kiváló eredményeket adott (58. ábra).

58. ábra: A repceolaj savszámára vonatkozó kalibrációs egyenes (n = 64)

A többi zsiradékhoz viszonyítva a sertészsírban igen csekély volt a savszám
változása a kezelések során, amit igazol a 24. táblázat adatai alapján
kiszámított relatív szórás érték, azaz a szórás és az átlag hányadosa (79,1;
36,6; 11,4 és 28,0% repce-, napraforgóolaj, sertés- és libazsír esetében). Ez
magyarázhatja a sertészsírnál tapasztalt gyenge kalibrációs eredményt.
Az általunk leírtakhoz hasonló eredményeket közölnek szójaolajra
vonatkozóan Cho és mtsai (1998). Noha saját vizsgálatainkban csak az 11002500 nm tartomány bevonása esetén kaptunk elfogadható eredményeket, Cho
és mtsai (1998) definiált hullámhossz intervallumok, elsősorban a szabad
zsírsavakra jellemző tartomány (2030 nm, C=O kötés, második
felharmonikus, Williams és Norris, 2001) alkalmazását javasolják a savszám
becsléséhez. Erre az egy hullámhosszra vonatkozó eredményünk (R2 = 0,427;
SEC = 0,613; SECV = 0,426; R2CV = 0,615) igen gyenge volt. Ezzel
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ellentétben Yildiz és mtsai (2001) sokkal jobb eredményeket kaptak szójaolaj
savszámának becslése során, ha a jelen kísérlethez hasonlóan nagyobb
hullámhossz-tartományt (1100-2200 nm) használtak. Annak ellenére, hogy
széles hullámhossz-tartományt használtak, a PLS faktorok száma alacsony
maradt, így a modellek túlillesztettsége nem volt jellemző (Yildiz és mstai,
2001), akárcsak esetünkben.
A peroxidszám becslése megbízhatónak bizonyult, ha a teljes mintaállományt
használtuk. Az egyes zsiradékokat külön-külön vizsgálva hasonlóan jó
eredményeket kaptunk a növényi olajok esetében, azonban az állati zsírokra
vonatkozó kalibrációk nem bizonyultak megfelelőnek. A vizsgálat során
alkalmazott magas hőmérsékletű kezelés után kapott PV kalibráció a növényi
olajoknál megfelelőnek bizonyult, hasonlóan Cho és mtsai (1998)
eredményeihez, noha meglehetősen széles PV tartománnyal dolgoztunk.
Yildiz és mtsai (2001) az 1100-2200 nm közötti hullámhossz-tartományt
javasolják a PV becslésekhez, mivel karakterisztikus abszorpciós értékek
találhatók számos helyen, jelezve az –OH kombinációs sávot (2070 nm), O–H
kötés rezgésének első felharmonikusát (1200-1400 nm) és a C–H kötés
rezgésének első felharmonikusát (1700 nm).
A PV becslése során kapott viszonylag gyenge eredmények oka az lehet, hogy
a hidroperoxidok átmeneti termékek, melyek gyorsan lebomlanak. Yildiz és
mtsai (2001) megállapították, hogy a NIR spektroszkópia alkalmazása a PV
becslésére 0,2 meq O2/kg érték felett válik értelmezhetővé, aminek oka a
referencia módszerként alkalmazott jodometriás titrálás átcsapási pontjának
meghatározásában tapasztalható pontatlanság. Saját adataink magasabb
értéket képviseltek, de még így is kevéssé megbízható eredményeket kaptunk,
főként az állati zsírok vonatkozásában.
Akárcsak a peroxidszámnál, a karbonilszámra vonatkozóan is megállapítható,
hogy a növényi olajok esetében a spektrumokra alapozott becslés elfogadható
megbízhatóságot mutatott, míg az állati zsírokra gyengébb eredmény volt
jellemző (26. táblázat). Összességében a karbonilszám NIR spektroszkópiás
becsülhetősége gyengének bizonyult. Ismert, hogy a karbonilok a
hidroperoxidokból alakulnak ki azok bomlása során (Cho és mtsai, 1998).
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Saját vizsgálataink során nem sikerült felállítanunk gyakorlatban
alkalmazható becslő módszert erre a paraméterre vonatkozóan. Az
irodalomban nem található hasonló jellegű próbálkozás. A gyenge eredmény
okát feltételezhetően a karbonilok rendkívül alacsony koncentrációjában kell
keresnünk (Farhoosh és mtsai, 2006).
A p-anizidin számra és TOTOX értékre vonatkozó kalibráció csak az állati
zsírok esetében érte el a gyakorlati alkalmazhatóság szintjét (26. táblázat). A
legjobb eredményeket az 1100-2500 nm hullámhossz-tartományban találtuk a
fotometriásan meghatározott pAV NIR alapú becslése során. Az állati zsírok
vonatkozásában jobb eredményeket kaptunk, mint Yildiz és mtsai (2001)
szójaolajjal végzett vizsgálataik során (R2 = 0,736), akik 1 mm
rétegvastagsággal és második deriválttal dolgoztak. Engelsen (1997)
eredményei szintén a NIR technika alkalmazhatóságát igazolják, amennyiben
szerző R2 = 0,87 determinációs együtthatóról számol be sütőolajok esetében.
A módszer gyakorlati jelentősége nagy, mivel a p-anizidin mérgező, így nem
toxikus eljárással történő gyors kimutatása vagy becslése fontos. Ezen felül a
transzflexiós méréshez használt küvetta könnyen és gyorsan tölthető és
tisztítható, ellentétben Yildiz és mtsai (2001) által használt 1 mm-es
kvarcküvettával.
A teljes poláris hányad esetében megbízható, robusztus kereszt-validációs
eredményeket kaptunk, csupán a libazsír mutatott kivételt ez alól (26.
táblázat). A TPM becslése során kapott eredmények igen jelentősek, mivel a
hagyományos oszlopkromatográfiás módszer sok oldószert és manuális
munkát igényel. Ezért egy gyors becslő módszer fejlesztése az analízis
hatékonyságát jelentősen javíthatja. Hasonló eredményekről (R2 = 0,99)
számol be Büning-Pfaue és Kehraus (2001), akik hasonlóan széles TPM
tartományban (7,6-48,1%), szintén PLS algoritmust alkalmaztak, azonban 1
mm-es rétegvastagsággal dolgoztak. A kemometriai módszer érdekessége,
hogy kémiailag komplex összetevők csoportjára vonatkozóan kínál robusztus
becslési lehetőséget. A TPM azon összetevők mennyiségét jelzi, melyek
polárosabbak az eredeti triglicerideknél. Ennek alapján feltételezhető, hogy a
kemometriai módszer alkalmazható volna az eredeti trigliceridek esetében is
(Hall és Pollard, 1992).
147

A TPM-hez hasonlóan a dimer-polimer trigliceridek mennyiségének
hagyományos mérése is munkaigényes, így egy gyors és megbízható
kalibrációs módszer hasznos alternatívát jelentene. Azonban az irodalmi
adatokkal (Büning-Pfaue és Kehraus, 2001) ellentétben saját eredményeink
gyengék voltak erre a paraméterre vonatkozóan (26. táblázat). Ennek
lehetséges oka, hogy a polimerek között igen különböző molekula kötéseket
találunk, így azok nehezebben becsülhetők NIR technikával.
A fentiekben bemutatott, sertészsírra vonatkozó eredményeket több ponton
ellentmondanak az 5.2.1.2. fejezetben szintén hevített sertészsírral
kapcsolatban leírtakkal. Az 5.2.1.2. fejezetben jó eredményeket kaptunk a
savszám becslése során (R2 = 0,93), mellyel ellentétes a jelen fejezetben
összefoglalt eredmény, amennyiben egyedül a sertészsírra kaptunk
kivételesen rossz eredményt (R2 = 0,27). Szintén ellentmondásos a TOTOX
értékkel kapcsolatos megállapításunk, mivel korábban erre a paraméterre nem
tudtunk kalibrációt illeszteni, utóbb azonban jó eredményeket írtunk le. A két
vizsgálattal kapcsolatban le kell szögezni, hogy azok jelentős mértékben
eltértek egymástól, így nehezen összevethetők, noha mindkettő során
sertészsír hevítéséről volt szó. A 4.1.4. fejezetben leírtak szerint az első
esetben bolti sertészsírt alkalmaztunk, míg második vizsgálatunk során
mangalica szalonnából általunk kiolvasztott zsír képezte a vizsgálat tárgyát.
Feltételezésem szerint a mintaelőkészítésben és a hőkezelés folyamatában
tapasztalt eltérés okozta az ellentmondásos eredményeket. További
vizsgálatra van szükség annak érdekében, hogy a sertészsír minőségi
jellemzőire vonatkozó megbízható becslések felállíthatók legyenek.

5.2.3. Sertésszalonna zsírsavösszetételének becslése
A 4.3.2. fejezetben leírt módon gázkromatográfiás analízissel meghatároztuk
a 4.1.3. fejezetben bemutatott mangalica hátszalonna minták zsírsavprofilját
(27. táblázat).
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27. táblázat: A vizsgálatba vont hátszalonna minták zsírsavösszetételének leíró
statisztikai adatai (n = 27)

C12:0
laurinsav
C14:0
mirisztinsav
C16:0
palmitinsav
C16:1
palmitolajsav
C17:0
margarinsav
C17:1
heptadecénsav
C18:0
sztearinsav
C18:1
olajsav
C18:1
vakcénsav
C18:2
linolsav
C18:3
liolénsav
C20:0
arachinsav
C20:1
eikozénsav
C20:2
eikozadiénsav
Összes telített (SAT)
Összes monotelítetlen (MUFA)
Összes politelítetlen (PUFA)

Átlag
0,07
1,29
19,6
1,77
0,23
0,21
10,1
39,5
2,28
22,0
0,34
0,12
1,01
1,19
31,6
44,8
23,4

SD
0,01
0,20
2,61
0,38
0,05
0,08
1,17
2,52
0,44
6,35
0,08
0,09
0,22
0,30
3,74
3,39
6,66

Min.
0,05
1,07
16,8
1,25
0,14
0,00
8,07
35,6
1,83
6,95
0,20
0,00
0,53
0,48
26,4
40,1
7,61

Max.
0,11
1,90
25,9
2,69
0,33
0,36
12,4
44,4
3,51
30,1
0,47
0,23
1,43
1,49
40,1
52,4
31,9

A zsírsavprofilok és a NIR spektrumok kapcsolatát a 4.5.2.2. fejezetben
leírtaknak megfelelően vizsgáltuk 1100-2500 nm között. A NIR spektrumok
alapján legjobban becsülhető zsírsavak, illetve a hozzájuk tartozó kalibrációs
és kereszt-validációs jellemzőket a 28. táblázat tartalmazza.
A táblázatban csak azok a zsírsavak szerepelnek, melyekre a NIR kalibráció
során 0,6-nél magasabb determinációs együttható értéket (R2) kaptunk. Ezek
közé jellemzően a szalonnában magas százalékban előforduló zsírsavak
tartoznak. Noha az R2 értékek több zsírsav esetében is megfelelő szintet értek
el, a kereszt-validációs próbák gyenge eredményt adtak.
Érdemes lehet nagyobb mintaszám mellett kalibrálni a telítetlen zsírsavak
mennyiségére, amennyiben az a termék táplálkozás-biológia értékét és
technológiai minőségét is jellemzi. A kapott adatok alapján sikeres kalibráció
állítható fel az egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavak
vonatkozásában is, ami szintén hasznos információ lehet, s gyors hatékony
becslése gazdasági előnyt jelenthet.
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28. táblázat: Az egyes zsírsavak arányának becsülhetősége hátszalonna minták
NIR spektrum alapján (1500-2500nm) (n = 27)

palmitinsav
sztearinsav
olajsav
vakcénsav
linolsav
linolénsav
eikozénsav
SAT
MUFA
PUFA
összes telítetlen

SEC
0,33
0,50
0,48
0,12
0,61
0,04
0,05
1,06
0,55
0,64
0,89

R2
0,92
0,74
0,93
0,60
0,95
0,74
0,92
0,73
0,93
0,95
0,78

SECV
0,71
0,64
1,03
0,14
1,17
0,08
0,12
1,37
1,13
1,23
1,12

R2CV
0,62
0,60
0,70
0,50
0,82
0,49
0,59
0,57
0,76
0,81
0,66

faktorszám
5
3
5
4
5
4
6
3
5
5
4

A munkacsoport korábbi, hízott libamájon végzett hasonló vizsgálatai során
az itt bemutatott eredményekkel egyezően a 10% feletti zsírsavakra tudtunk
felállítani megbízható, robusztus kalibrációkat (Locsmándi és mtsai, 2006).
Müller és Scheeder (2008) kiváló NIR kalibrációról számoltak be,
amennyiben vizsgálataik során 0,9 feletti R2 értéket tapasztaltak a telített, az
egyszeresen telítetlen és többszörösen telítetlen zsírsavak részarányának
becslésekor.

150

6. Következtetések, javaslatok
A NIR berendezések folyamatos fejlesztése mellett számos hardver gyártó cég
(FOSS, Bruker Optics, Büchi, Light Light Solutions, MetriNIR, Opotec,
Perten, Unity) készít szoftvereket is a NIR spektrumok feldolgozására. Ezzel
párhuzamosan léteznek a spektrális adatok feldolgozására specializálódott
cégek, melyek multifunkcionális kemometriai programcsomagokat
fejlesztenek (pl. CAMO Unscrambler). Újabban megfigyelhető ugyanakkor,
hogy a kutatók figyelme a fejleszthető, szabad forráskódú szoftverek, például
az R Project alkalmazása felé fordul.
Tapasztalataim alapján az R Project használata számos előnnyel jár. Az
alkalmazott algoritmus, a futtatási tulajdonságok, továbbá az eredményközlési
formák a mindenkori felhasználói igényekhez adaptálhatók. Ezeket az
előnyöket, melyek különösen kutatói alkalmazások esetében számottevők, fel
kívánjuk használni a KE Termékminősítő Laboratóriumban archivált, jelentős
számú különféle gazdasági haszonállat (sertés, szarvasmarha, broilercsirke,
pulyka, fürj, fácán, nyúl, eltérő halfajok stb.) húsmintáiról felvett spektrumok
további feldolgozása során.
Az extenzív mangalica és az intenzív hússertés genotípusok húsmintáinak
elkülönítését célzó vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy az
osztályozó rendszer nem csupán a minták zsírtartalma alapján csoportosítja
azokat, hanem igen jelentős a hús komplex összetételének eredményre
gyakorolt hatása is. További vizsgálatok szükségesek ugyanakkor a mangalica
és egyéb sertések húsa között mutatkozó különbségek magyarázatához.
Érdemes lehet spektrum előkezeléseket követően is elvégezni az osztályozó
vizsgálatokat, mert így a kezeletlen spektrumokkal elért eredmények tovább
finomíthatók.
A kísérleteinkbe bevont extenzív őshonos, valamint az intenzív kereskedelmi
fajták húsának NIR spektrumait vizsgálva néhány éles különbséget
tapasztaltunk a zsírra jellemző tartományokban (1210, 1720, 2304, 2348 nm).
Ezen eredményeket nem részleteztem, mivel feltételezhetően nem csupán a
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teljes intramuszkuláris zsírtartalom, hanem annak zsírsavösszetétele is
különbözött a vizsgált, eltérő genotípusú és hizlalású sertésekben. Érdekes
lehet az 500 és 577 nm-en mért abszorbancia értékek vizsgálata is, mivel a
hús legfontosabb pigmentjének, a mioglobinnak ezeken a hullámhosszokon
van kifejezett jele. Tekintettel arra, hogy a mangalica húsa az ipari
sertésfajtákéhoz viszonyítva jellemzően sötétebb, így ez a terület is alkalmas
lehet az azonosításra. Ez a lehetőség is figyelemreméltó, miután a mangalica
termékek egyre bővülő piaca szükségessé teszi gyors és megbízható
módszerek alkalmazását a húsok és húskészítmények azonosítása terén.
Húsok és húskeverékek fehérje- és zsírtartalmának becslésekor lehetőség
mutatkozik gyors szkennelő módszer kialakítására, mellyel a vizsgálatok (a
100 nm-es spektrumtartomány felvétele) időigénye néhány másodpercre
csökken, ugyanakkor a becslés hatékonysága összevethető a teljes spektrumon
elérttel. Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy a tartomány ilyen módon
történő szűkítése együtt jár a hiba értékek (SEC és SECV) emelkedésével.
Természetesen az alkalmazási terület ismeretében lehet megítélni, hogy a
gyorsabb analízis érdekében megengedhető-e a hiba ilyen mértékű
emelkedése.
A zsiradékban sütött élelmiszerek szerepe egyre hangsúlyosabb a modern
étkezési kultúrában. A felhasznált növényi, ritkább esetben állati eredetű
zsiradékok részben hőátadó közegként vannak jelen, részben hozzájárulnak az
ízek kialakításához. Közismert ugyanakkor, hogy a sütési idő előrehaladtával
a zsiradék organoleptikus és táplálkozási minősége romlik. A hevített
sütőzsírok minőségi analízise során általunk használt polár minősítő rendszer
(PQS) automatikus hullámhossz optimalizációja segítségével az összes
zsiradéktípus egy menetben történő azonosítására nyílt lehetőség. Ez a
körülmény segíti különböző eredetű és típusú étkezési zsiradékok
azonosítását.
Miután a sütésre használt zsiradékok konvencionális minősítése idő- és
oldószerigényes, NIR méréseink során ezen módszerek részbeni kiváltásának
lehetőségét vizsgáltuk. A növényi olajok állati zsírokhoz viszonyított gyors
minőségromlását bemutatva elemeztük a TPM érték – mint a sütőzsírok
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minőségromlásának legfontosabb komplex indikátora – emelkedését a
hőkezelés során. A növényi olajoknál tapasztalt korai TPM szint emelkedés
miatt kifejezett igény mutatkozik olyan gyors monitoring rendszerek
fejlesztése iránt, melyekkel az elhasználódott, egészségre káros anyagok
könnyen kiszűrhetővé válnak.
A p-anizidin vonatkozásában, az állati zsírok esetében elért eredmények a
gyakorlati alkalmazhatóságot igazolják. Ennek jelentősége nagy, mivel a
vegyület mérgező, így nem toxikus eljárással történő gyors kimutatása, vagy
becslése igen fontos. Számolni kell ugyanakkor azzal a körülménnyel, hogy a
NIR alapú becslés csak a 200 ºC alatti tartományban megbízható.
Méréstechnikai szempontból a szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú
növényi olajok és állati zsírok esetében a transzflexiós mérésnél alkalmazott
küvetta használata javasolható. A disszertációhoz tartozó kísérletes munka
lezárását követően a laboratórium méréstechnikai háttere száloptikás vizsgálóegységgel bővült. További kutatásaink során tervezzük ennek összehasonlítását az eddig használt küvettás megoldásokkal, párhuzamos mérések során.
A mangalica szalonnák zsírsavösszetételére vonatkozó eredmények
megerősítő vizsgálatokat tesznek szükségessé, mivel a kereszt-validációban
tapasztalt viszonylag alacsony értékek (R2CV < 0,7) nem elég meggyőzőek.
Elképzelhető, hogy a szalonna minták leírt módon történő vizsgálata nem
megfelelően hatékony. Ennek okát elsősorban a szalonna minták felületi
reflexiójában (csillogásában) látom, mely jelentősen torzíthatta a reflexiós
NIR spektrumokat. A szalonna áttetszőségéből adódóan a jövőben célravezető
lehet adott vastagságú szeletek transzmissziós vizsgálata is. A bemutatott
eredmények alapján azonban úgy tűnik, nem kérdőjelezhető meg a NIR
módszer alkalmazásának létjogosultsága, azonban újabb mérések és az adatok
értékelése szükséges ahhoz, hogy a leírtaknál jobb eredményeket kapjunk,
melyekből határozott következtetések vonhatók le.
Általánosságban elmondható, hogy a rendelkezésre álló matematikaistatisztikai módszerekkel és szoftveres háttérrel igen pontos kalibrációk
kivitelezése lehetséges. Nem ritkák az olyan NIR spektrumokra alapozott
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modellek, melyekkel a függő változók varianciája igen nagy arányban, szinte
teljes egészében leírhatók. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a kapott,
korrelatív eredmények sosem tekinthetők 100%-osan megbízhatónak, ezért az
eljárás nem lehet bizonyító erejű. Kiválóan alkalmas azonban folyamatok
nyomon követésére és gyors döntések kialakítására, főként olyan esetekben,
amikor a NIR alapján 0,9 feletti R2 értékkel és minimális hibával becsülhető
tulajdonság laboratóriumi referencia mérése napokig is eltarthat. Másrészt,
mivel a termék vásárlója kevéssé érdeklődik annak pontos beltartalmi értékei
iránt, viszont kíváncsi arra, hogy az adott termék illeszkedik-e egy általa
megfogalmazott elvárásrendszerhez, termékcsoporthoz, fokozottan nő az
igény a NIR-hez hasonló, mind tökéletesebb gyors minőségi osztályozó
módszerek iránt (monitoring-riasztó rendszerek).
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7. Új tudományos eredmények
1)
Extenzíven tartott őshonos mangalica és intenzíven hizlalt modern
hússertés genotípusok nyers és fagyasztva szárított karajmintáinak
elkülönítése PLS alapú osztályozó függvénnyel 100%-os eredményt hozott a
teljes kereszt-validáció során, míg a független teszt 90,5% és 95,2%-os találati
arányt eredményezett a nyers és liofilezett mintákra vonatkozóan.
2)
Extenzív mangalica és intenzív lapály sertés eredetű húsokból
összeállított keverékek osztályozási vizsgálata során a lapály sertéshús 10%os bekeverési aránya 95%-os, míg 5%-os bekeverési aránya 92,2%-os találati
aránnyal volt kimutatható a kereszt-validációban, fagyasztva szárított minták
esetében, első derivált spektrumokat alkalmazva.
3)
Sertéshúsok zsír- és fehérjetartalmának becslése az 1100-2500 nm
hullámhossz-tartomány bevonásával megbízható eredményt adott a keresztvalidációs tesztek során (R2CV > 0,96). Ehhez hasonlóan, a szűkített 16601760 nm tartomány alkalmazása esetén is megbízható eredményt kaptam
(R2CV > 0,95), azonban a kereszt-validáció standard hibájának (SECV)
növekedése a kisebb pontosságra utal.
4)
Hevített sütőzsírok PQS alapú minőségi elemzése során
megállapítottam, hogy a zsír, vagy olaj eredete döntően befolyásolta a
hőösszeg szerinti elkülönítést. Az alkalmazott beállítás mellett a hőösszeg
szerinti azonosítást megelőzően szükség van a zsiradékok fajta szerinti
osztályozására. Ennek megfelelően a növényi olajok és állati zsírok 24002480 nm hullámhossz-tartományban különültek el a legjobban (érzékenység =
3,17, ahol érzékenység = abszolút csoporttávolság / csoportok szórásának
összege). A növényi és állati csoportokon belül a napraforgó- és repceolaj
elkülönítése során a legjobb eredményt a 2400-2460 nm közötti tartományban
kaptam (érzékenység = 6,85), míg a sertés- és libazsír elkülönítése az 11601200 nm tartományban volt optimális (érzékenység = 4,84).
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5)
Az 1160-1200 nm hullámhossz-tartomány megfelelőnek bizonyult a
hevített repceolaj, napraforgóolaj, sertészsír és libazsír minták egy menetben
történő PQS módszerre alapozott azonosítására, amennyiben minden esetben
4,61-ot meghaladó érzékenységi értéket kaptam az elkülönítések során.
6)
A hőösszeg-csoportok szerinti PQS elkülönítés mind a repce-, mind a
napraforgóolaj vonatkozásában kielégítő eredményt adott (érzékenység > 1)
már a korai fázisoktól kezdve, ami azt jelzi, hogy kevesebb, mint 1500 °Cxh
(megközelítőleg 9 óra használat üzemi hőmérsékleten) elegendő ahhoz, hogy
olyan változás következzen be a növényi olajokban, amely NIR alapon nagy
biztonsággal kimutatható. Ezzel szemben a sertés- és libazsír esetében a
hőközlés korai hatása (1500 °Cxh) nem volt megbízhatóan kimutatható
(érzékenység < 1).
7)
A hevített sütőzsiradékok mennyiségi analízise során a hőösszegre
végzett kalibrációk a zsiradék típusától függetlenül megbízhatónak
bizonyultak, miután a kereszt-validációk is sikeresek voltak (R2CV > 0,90). A
savszámra vonatkozó mért és becsült értékek között a sertészsír kivételével
minden zsiradék esetében magas korrelációt találtam a kalibráció során (R2 >
0,93), melyet a kereszt-validáció is megerősített (R2CV > 0,77). A peroxidszám
becslésekor jó eredményeket kaptam a növényi olajok esetében (R2 > 0,89;
R2CV > 0,69). A p-anizidin számra vonatkozó kalibráció a sertés- és libazsír
esetében érte el a gyakorlati alkalmazhatóság szintjét (R2CV > 0,7), míg a
TOTOX értékre csak libazsír vonatkozásában kaptam megfelelő eredményt
(R2CV = 0,77). A teljes poláris hányad esetében a libazsír kivételével
megbízható, robusztus kalibrációs (R2 > 0,92) és kereszt-validációs
eredményeket kaptam (R2CV > 0,91).
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8. Összefoglalás
Értekezésemben sertéshúsok, húskészítmények és zsiradékok NIR
spektroszkópiás vizsgálati eredményeit foglaltam össze. Kísérleteim során
osztályozási vizsgálatokat és kémiai paraméterekre vonatkozó méréseket
végeztem.
A kísérleti húsminták intenzív ipari hússertésekből (lapály, nagy fehér és
lapály x nagy fehér keresztezett) és extenzív mangalica sertésekből
származtak. Mintaelőkészítés után referencia mérésekkel meghatároztuk a
vizsgált húsok és húskészítmények zsír-, fehérje- és szárazanyag-tartalmát, a
mangalica hátszalonna minták zsírsavprofilját és a kísérletekbe vont
sütőzsiradékok jellemzőit (sav-, peroxid-, p-anizidin-, karbonilszám, teljes
poláris hányad, dimer és polimer trigliceridek aránya). A különböző
időtartamon keresztül eltérő hőmérsékleten hevített zsír és olaj minták (sertésés libazsír, repce- és napraforgóolaj) esetében a hőkezelés mértékének
kifejezésére hőösszeget számoltunk.
A NIR spektroszkópiás méréseket Sample Transport Module mintakezelő
egységgel szerelt FOSS NIRSystems 6500 spektrométerrel végeztük,
szobahőmérsékleten. A nyers és liofilezett húsok, húskeverékek, valamint a
kolbászmasszák és szalonnák vizsgálata során reflexiós mérési beállítást
alkalmaztunk. A hőkezelt zsírok vizsgálata transzflexiós módon történt.
Minden esetben a teljes, 400-2500 nm közötti hullámhossz-tartományt
rögzítettük, 2 nm lépésközzel. A kvantitatív analízisek során a spektrumok
értékelését a WinISI szoftver PLS regresszión alapuló Global kalibrációs
módszerével végeztük. A kvalitatív analízisek esetében a WinISI szoftver
PLS diszkriminancia analízisét, a szabad forráskódú R Project gpls
csomagjával fejlesztett GPLS módszert és a PQS32 program polár minősítő
rendszerét használtuk.
Módszertani vizsgálatunk során a moduláris felépítésű R Projectben
osztályozó módszert fejlesztettünk. Az extenzív mangalica és intenzív ipari
hússertés eredetű húsmintákat sikeresen különítettük el a GPLS módszerrel,
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előkezeletlen spektrumok 1100-2500 nm-es hullámhossz-tartományának
használata mellett. Tekintettel az eltérő genotípusok húsában meglévő igen
jelentős zsírtartalom különbségre, további adatfeldolgozást végeztünk először
szélsőségesen eltérő, majd egymást átfedő zsírtartalmú csoportokon. A NIR
spektrumokra alapozott diszkriminancia analízis mindkét esetben sikeresen
volt alkalmazható, bizonyítva, hogy a csoportba rendezés nem csupán a
minták zsírtartalom szerinti szétválogatásán alapult. Ennek megfelelően a
módszer hasznos eszköze lehet a húsipari gyakorlatnak, amennyiben
magasabb értéket képviselő termékek elkülöníthetők az alacsonyabb minőségi
kategóriába tartozóktól. R Projectben kapott eredményeink jó egyezést
mutattak a gyakorlatban általánosan használt WinISI programmal. Ez a
körülmény, továbbá az, hogy a szabad forráskódú szoftver matematikai
háttere pontosan ismert, a futtatási tulajdonságok, beállítások és
eredményközlési módok szabadon módosíthatók, a képzett felhasználó
számára határozott előnyt jelentenek.
Ezt követően a mangalica és lapály sertés eredetű húsmintákból keverési
sorozatokat készítettünk, majd PLS diszkriminancia analízisen alapuló
feldolgozás során vizsgáltuk a kialakított csoportok elkülöníthetőségét.
Eredményeink szerint az ipari sertéshús bekeverési arányának 5-10%-os
változása már kimutathatónak bizonyult. Következő lépésben négy eltérő
receptúrájú kolbászmasszát állítottunk össze, majd a csoportokba tartozó
mintákat PLSDA és PCA módszerrel sikeresen kategorizáltuk.
Húsok és húskeverékek kémiai összetételének becslése során az 1660-1760
nm hullámhossz-tartományt alkalmasnak találtuk a fehérje- és zsírtartalom
gyors meghatározására. A 100 nm-es intervallumban kapott eredmények
összevethetők voltak a teljes spektrumon végzett becsléskor elértekkel.
Az állati (sertés, liba) és növényi (repce, napraforgó) eredetű sütőzsiradékok
osztályozására irányuló mérések során első közelítésben a hőösszeg szerinti
csoportokat kívántuk azonosítani az összes minta felhasználásával, polár
minősítő rendszer segítségével. Ez a közelítés nem hozta meg a kívánt
eredményt, amennyiben csak a két, egymástól szélsőségesen távol eső csoport
különült el elfogadható mértékben. Továbbiakban az elkülönítést arra
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alapoztuk, hogy a zsiradék fajtájának a spektrum tulajdonságokra gyakorolt
hatása meghaladja a hőkezelés mértékének hatását. Ennek megfelelően a zsír
és olaj fajtákat osztályokként, a hőösszeg csoportokat pedig alosztályokként
kezeltük a polár minősítő rendszerben. Eredményeink alapján az állati zsírok
esetében optimalizált hullámhossz-tartomány megfelelőnek bizonyult az
összes zsiradéktípus egy menetben történő azonosítására. Ez a megközelítés
alkalmas lehet arra, hogy gyors vizsgálatokban meghatározzuk az étkezési
sütőzsiradék típusát, eredetét. Azt követően, hogy az egyes zsiradékokat
eredet szerint azonosítani tudtuk a rendszerrel, elvégeztük a hőösszeg szerinti
csoportok elkülönítését az egyes zsiradék csoportokon belül. Az elkülönítés
mindkét vizsgált növényi olaj vonatkozásában kielégítő eredményt adott már
viszonylag alacsony hőterhelés esetében is. Ezzel szemben az állati zsírok,
különösen a sertészsír, alacsonyabb érzékenységet mutattak. A növényi olajok
és állati zsírok vonatkozásában kapott eltérő eredmények azt mutatják, hogy a
minőségi változások korábban kimutathatók az előbbiek esetében. Ez a
növényi olajok hőkezeléssel szembeni gyengébb ellenálló képességével
magyarázható, amely összefüggésben áll azok magasabb telítetlen zsírsav
arányával.
Mintáink osztályba sorolása mellett vizsgáltuk azok beltartalmi jellemzőinek
NIR alapú becslési lehetőségét is. A hevített sütőzsiradékok minőségi
jellemzői közül a savszám vonatkozásában – a sertészsír kivételével –
robusztus kalibrációs összefüggést tudtunk felállítani a referencia módszer
eredményei és a spektrális adatok között. A peroxidszám becslésére
viszonylag gyenge eredményt kaptunk, ami az átmeneti metastabil termékek
gyors lebomlásával magyarázható. A p-anizidin számra vonatkozó kalibráció
csak az állati zsírok esetében érte el a gyakorlati alkalmazhatóság szintjét. A
teljes poláris hányad esetében megbízható, robusztus kereszt-validációs
eredményeket kaptunk, amely alól csak a libazsír mutatott kivételt. Az elért
eredmények felhívják a figyelmet a NIR technika alkalmazási lehetőségeire a
sütőzsiradékok elhasználódásának nyomon követésében.
Megítélésem szerint az értekezésben foglaltak hozzájárulnak a Kaposvári
Egyetemen folyó, gyakorlati alkalmazást célzó, on-line mérési megoldásokon
alapuló mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiai fejlesztésekhez.
159

9. Summary
Results of NIR spectroscopic investigations of pork, meat products and lard
are discussed in this dissertation. In the frame of this work classification
approaches and the prediction of the amount of some chemical parameters
were performed.
The experimental meat samples originated from intensively housed and bred
meat-type (landrace, large white and landrace x large white crossbred) and
extensively reared autochthonous mangalica pigs. Fat, protein and dry matter
content of meats and meat products, fatty acid profile of mangalica fatback
samples, characteristics of frying fats (acid-, peroxide-, p-anisidine value,
carbonyl-number, ratio of total polar material and dimer polymer
triglycerides) were determined by laboratory reference measurements,
following sample preparation procedures. In case of frying fats (lard, goose
fat, rapeseed and sunflower oil) heated for different periods on several
temperatures the so-called heat-sum values were calculated to describe the
extent of heat treatment.
NIR spectroscopic measurements were carried out at room temperature on a
FOSS NIRSystems 6500 spectrometer equipped with Sample Transport
Module. The fresh and freeze-dried meat, meat mixture, sausage paste and
fatback samples were scanned in reflection mode. Transflection couvette was
applied for heated frying fats. Total wavelength range (400-2500 nm) of
reflection spectra were recorded in all cases, in 2 nm intervals. Quantitative
analyses of spectra were performed with Global calibration method of WinISI
software, based on PLS regression. WinISI PLS discriminant analysis, GPLS
method developed with glps package of the open source R Project and polar
qualification system of PQS32 program were used for the qualitative
evaluations.
As a methodological study, classifying model was generated within the
modular R Project program package. Successful identification of extensive
mangalica and intensive meat-type pork samples was obtained during the
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GPLS classification, based on raw spectra of 1100-2500 nm wavelength
range. Because of the considerable differences in the intramuscular fat content
of the genotypes, further data processing was applied with groups having
extremely different, or slightly similar (overlapping) fat content. Discriminant
analyses based on the NIR spectra were effective in both cases, proving that
the grouping of samples is not purely based on their fat content. The method
could be applied in the meat industry since it is useful in identification of
more valuable or lower level products. Our results were highly similar to that
of the widely used WinISI. According to this fact, and that the mathematical
background of this open source software is known, the operational parameters
and settings, just like the result-reporting modes can be changed on a wide
scale, R Project provides clear advantages for qualified users.
In further investigations mixtures of mangalica and landrace meat were
prepared. Discrimination of groups with different genotype ratio was based on
PLS discriminant analysis. According to our results, 5-10% alteration of the
ratio of meat-type pork is already detectable. In the next stage, sausage pastes
were prepared by four different standards, and the samples of the groups were
classified successfully with PLSDA and PCA methods.
In our study to predict chemical composition of meats, the wavelength
interval of 1660-1760 nm was found to be applicable for the quick
determination of protein and fat content. Results gained in the 100 nm range
were comparable with those obtained from the whole spectrum.
In the frame of the investigation of the possibilities to classify different frying
fat types (lard, goose fat, rapeseed- and sunflower oil) discrimination based on
polar qualification system was run first by heat-sum values on the entire
sample set. This approach was not successful, insofar as only two groups with
extreme different heat treatment were identified correctly. The next
classifications were based on the fact that the type of fat has more impact on
the spectrum characteristics than the level of heat treatment. According to
this, fat types were taken as classes, and heat-sum subclasses were formed in
PQS. The wavelength range which was found to be optimal for classification
of animal fats was a good discriminator for all fat types in one run. This
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approach can be useful in the identification of frying fat types and origin by a
quick measurement. After having the samples classified by types,
discrimination of heat-sum subclasses was run within classes. Good results
were achieved for vegetable oils from the early stage of heating. On the
contrary, animal fats – especially lard – showed lower sensitivity. Different
results obtained for vegetable oils and animal fats indicate that quality
alterations can be detected earlier for oils. This can be explained by the lower
heating-resistance of vegetable oils, which is in relation with the higher
amount of unsaturated fatty acids.
Besides classification of samples, NIR based prediction of chemical
parameters was also investigated. Among quality measures of heated frying
fats the acid value was found to be predictable robust-fully by spectral data –
except in case of lard. Relatively weak results were achieved to peroxide
value, which can be the reason of quick degradation of metastable temporary
products. Calibration for p-anisidine value gave applicable results only in case
of animal fats. Accurate robust cross-validation results were gained for ratio
of total polar material – except in case of goose fat. Results of this study show
the applicability of NIR technique in monitoring of frying fat degradation.
Achievements described in present dissertation could promote further
research studies at the Kaposvár University regarding the practical application
of agricultural and food industrial technology developments based on on-line
measurement techniques.
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A három vastagon szedett könyvet kiemelten ajánlom azok figyelmébe, akik szeretnének
jobban elmélyedni a NIR technika rejtelmeiben.
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1981. március 26-án születtem Szentesen. Középiskolai tanulmányaimat
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2006-ban állattenyésztési szakirányú agrármérnök szakon, majd 2007-ben
agrár-mérnöktanár szakon szereztem egyetemi oklevelet.
1996-ban német nyelvből középfokú írásbeli és szóbeli, 2001-ben angol
nyelvből középfokú szóbeli, majd 2003-ban középfokú írásbeli nyelvvizsgát
tettem.
2006 és 2009 között a Kaposvári Egyetem Állattenyésztési Tudományok
Doktori Iskolájának nappali tagozatos hallgatója voltam. Megalapításától
kezdve, először graduális-, majd PhD hallgatóként részt vettem a Kaposvári
Egyetem, Állattudományi Kar, Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék,
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Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék, Termékminősítő
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közreműködője voltam a folyamatban levő NIR spektroszkópiás
vizsgálatoknak, értékeléseknek. Ismereteimet hazai és külföldi tanulmányutakon szélesítettem, tudományos eredményeimet a szakma legrangosabb
nemzetközi fórumain mutattam be.
2009-től, továbbra is együttműködve a kutatócsoporttal, külső munkatársként,
majd 2011 júniusától a Kaposvári Egyetem alkalmazásában, tudományos
segédmunkatársként folytatom tudományos munkámat.
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