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Takarmányok aminosav összetételének
meghatározása GC-MS módszerrel
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Ellenõrzõ Állomás Központi Laboratóriuma, Miskolc
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A takarmányok minõsítése során nagy jelentõségû a bennük lévõ
fehérjék aminosav összetételének ismerete. Erre a célra leggyakrabban a
jól automatizálható ioncserés kromatográfiát alkalmazzák (aminosav
analizátorok). Mivel ezek a berendezések célmûszerek - és viszonylag
drágák -, használatuk csak nagyszámú minta esetén gazdaságos. Emiatt
régóta megfogalmazódott az igény aminosavak általános célú
kromatográfiás módszerekkel (GC, HPLC) történõ meghatározására.
Sajnos az aminosavak kémiai tulajdonságaik miatt közvetlenül nem
gázkromatografálhatóak, különbözõ származékaik viszont már igen. A
származékképzés aránylag hosszadalmas és munka-, valamint
vegyszerigényes lépései miatt azonban a módszer mégsem vált
elterjedtté. Ennek ellenére, mivel az aminosavak meghatározásának
igénye felmerült, laboratóriumunkban 1995. januárjában célul tûztük ki
aminosavak GC vagy GC-MS mérésének megvalósítását.

Szabad aminosavak származékképzés utáni gázkromatográfiás
mérésével több szerzõ foglalkozott. Már egy 1968-ban megjelent
összefoglaló munkában [1] találunk módszereket aminosavak GC
mérésére N-trifluor-acetil-, dinitro-fenil-, fenil-tiohidantoin- származé-
kokon keresztül. Más szerzõk a trimetil-szilil-, N-butil-trifluor-acetil-,
N-tiokarbonil-propil származékokat vizsgálták [2, 3, 4]. A publikált
eljárások közös hátránya a többlépéses, hosszú és kíméletlen
származékképzés. A TMS-észterek elõállításához például a N2 alatt
beszárított mintát minimálisan 2,5 órán át 150 ºC-os olajfürdõ-ben kell
tartani, egyes aminosavak (glutaminsav, arginin, lizin, hisztidin,
triptofán, cisztein) esetén a mintát 4 órán át kell 135 ºC-on reagáltatni.
A származékképzés kivitelezésénél jelentõs elõrelépés volt az
MTBSTFA (N-metil-N-(terc-butil-dimetil-szilil)-trifluor-acetamid)
felhasználása, amellyel egy lépésben, 75 ºC-on, 30 perc alatt standard
aminosav-elegybõl 22 fehérje-aminosav N(O)-terc-butil-dimetil-szilil
származékát (TBDMS) állították elõ, majd a származékokat 60mx0,35
mm DB1 kolonnán kromatografálták és tömegspektrumuk alapján
azonosították [5].

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 42, 1996/2



121

A gázkromatográfiás mérések további hátránya a mérés
idõigényessége. Megfelelõ elválasztáshoz minimum 45-60 perces
felvételek voltak szükségesek.

Mivel az irodalomban takarmányok aminosav-összetételének
meghatározására GC-re alkalmas elõkészítési módszert nem találtunk, a
megoldandó feladat két részbõl állt: egyrészt a takarmányok vizsgálatára
megfelelõ elõkészítési-tisztítási és származékképzési módszer, másrészt
kisebb idõigényû gázkromatográfiás eljárás kifejlesztése.

Kisérleti rész

Felhasznált anyagok:
aminosav standard elegy (Sigma A-9656)
nor-Leucin (belsõ st.) (Sigma N-8513)
L-cisztin (Aldrich C-12,200-9)
L-lizin (Aldrich 16,971-4)
L-metionin (Aldrich 15, 169-5)
N-metil-N-(terc-butil-dimetilszilil)-trifluor-acetamid (MTBSTFA )

(Aldrich 24,205-5)
Trietil-amin (TEA) (Aldrich 23.962-3)
cc.HCl (Fluka)
Diklór-metán (Merck)
C18 250 mg SPE - cartridge (BST)
N2, 99,5% (SIAD)
He, 5.5 (SIAD)
bideszt. (ionmentes) víz

Eszközök:
vízfûrdõ, szárítószekrény, rotadeszt, anal. mérleg 0,1mg pontossággal,
homogenizáló,
ampullák, min. 15 cm3 térfogattal,
zárható , kúpos mikro-reakcióedények , 200-1000 µl
Hamilton-fecskendõk, 10, 25, 50 µl
mikropipetták 50-1000 µl
vákuumszivattyú, szûrõ és savelnyeletõ rendszerrel
gázkromatográf, tömegszelektív detektorral (HP 5890 GC+5971 MSD)

Mintaelõkésztés:

A homogenizált mintából ampullába 100-150 mg-ot mérünk be. A
mintához 10 cm3 6 mólos HCl-at adunk, az ampullát leforrasztjuk és 24
órára 105 ºC-os szárítószekrénybe tesszük.
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Lehûtés után a hidrolizátumot rotadeszten 50-55 ºC-on vákuumban
olajosra pároljuk. A bepárlást 2x20 cm3 vízzel megismételjük, majd az
olajszerû mintát 0,1 mólos HCl-val 25 cm3-es mérõlombikba mossuk és
feltöltjük. A takarmány hidrolizátum ebben az állapotban még erõsen
szennyezett, származékképzésre nem alkalmas, ezért az oldatot 3-3 cm3

metanolla,l majd deszt. vízzel kondicionált C18 SFE kolonnán engedjük
át. A szennyezõk a cartridge-on maradnak, az aminosavak nem kötõdnek
meg. A megtisztított oldatból a várható aminosav-tartalomtól függõen
200-500 µl-t kónikus fiolába mérünk, hozzámérjük a nor-leucin belsõ
standardot (alternatív megoldásként a belsõ standard a hidrolízis elõtt is
hozzáadható a mintához) és 50 oC-os vízfürdõn N2 áramban szárazra
pároljuk. A bepárlást 2x0,5 cm3 CH2Cl2-nal megismételjük .

A száraz anyaghoz 20 µl MTBSTFA-t majd 4 µl TEA-t mérünk, a
csövet szorosan lezárjuk és 40 percre 85 ºC-os szárítószekrénybe
tesszük. Lehûtés után minél hamarább végrehajtjuk a GC-MS mérést.

Kalibrációs görbe felvételéhez aminosav standardokból állítottunk
össze sorozatot, melyeket a mintákkal azonos módon készítettünk elõ.

GC-MS paraméterek :
kolonna : HP Ultra-2 25mx0.2 mm
vivõgáz : He, fejnyomás 35 kPa
injektor : 250 ºC
detektor: 285 ºC (MSD)
termosztát: programozott, 70-280 ºC, a felvétel ideje 22 perc

Eredmények, értékelés

Méréseink során a takarmányminták hidrolízisét az általánosan
használt savas hidrolízissel hajtottuk végre. A módszer jellegébõl
adódóan az eltérés a származékképzés miatt beiktatott szilárd fázisú
extrakciós tisztítási lépés, amellyel a hidrolizátum szennyezõanyagait az
aminosavak mellõl eltávolítjuk. A megfelelõen megtisztított oldat,
valamint az injektálásra kerülõ minta így színtelen, átlátszó és a GC-MS
felvételek alapján csaknem teljesen tiszta aminosav-elegy. Az
elõkészítési lépések során gondosan ügyelni kell a hõmérsékletek
tartására, a bepárlásnál a minél teljesebb vízmentesítésre, valamint az
oxigén távoltartására.

Gázkromatográfiás vizsgálatainkat az [5]-ben leírt DB1 kolonnához
leginkább hasonló, rendelkezésre álló 50mx0.2 mm HP-1 kolonnával
kezdtük. Standard aminosav-elegybõl kiindulva tömegspektrumuk
alapján azonosítani tudtuk a 22 aminosavat, ugyanakkor a mérés ideje
meghaladta a 60 percet és a cisztin elúciójához a kolonna hõmérsékletét
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300 ºC-ra kellett emelni. Ezért megvizsgáltuk a 25 m-es Ultra-2 kolonna
lehetõségeit, és a fenti paraméterek mellett standard aminosav-elegybõl
az 1. ábrán látható kromatogramot kaptuk.

1.ábra  Standard aminosav-elegy totál-ion kromatogramja (TIC)

A kromatogramon 8,87 perces retenciós idõvel az alanin, 10,08
percnél a belsõ standard nor-leucin, végül 280 oC hõmérsékleten,19,92
percnél a cisztin eluálódik.

Következõ lépés a takarmány-hidrolizátum vizsgálata.

2. ábra  Takarmányminta aminosavkomponenseinek TIC-ja

A 2. ábrán a jó összehasonlíthatóság kedvéért az 1. ábrán
bemutatott standard-elegy kromatogramját 180º -kal leforgatva
helyeztük el. Látható, hogy a mintában az aminosav-származékok
mellett csak néhány más szennyezõ komponens található.
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A közlemény elkészítésének idõpontjáig - bár a kromatogramon
látható összes aminosav mennyiségileg mérhetõ - három komponens
metionin, lizin és cisztin kvantitatív meghatározását végeztük el.
Mennyiségi méréshez a GC-MS készülék SIM (Selected Ion Monitoring)
üzemmódját használjuk, azaz csak bizonyos ionokat figyelünk, ezzel az
érzékenység és a szelektivitás megnõ, és a kromatogram is
áttekinthetõbb (3. ábra).

3. ábra  Takarmánymintáról készült SCAN és SIM kromatogram részlete

A SIM módban készült kromatogramok alkalmasak a metionin, lizin
és cisztin mennyiségi meghatározására. A 4. ábra egy aminosav
kalibrációs standard kromatogramot, az 5. ábra példaképpen a metionin
kalibrációs görbét mutatja be.

       
4.ábra Aminosav kalibrációs kromatogram   5. ábra Metionin kalibráció
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A kidolgozott módszerrel elvégeztük néhány takarmány, illetve
tápszer aminosav tartalmának meghatározását az említett három
aminosavra, és a kapott eredményeket összevetettük más
laboratóriumban mûködõ aminosav analizátorral kapott eredményekkel.
Az kapott adatokat az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat: Takarmány és táp aminosav vizsgálati eredmények

Név Met%
mért

s Met%
kapott

∆% Lys%
mért

s Lys%
kapott

∆% Cys%
mért

s Cys%
kapott

∆%

félint,br,ind, 0,334 0,007 1,196 0,083 0,280 0,004

int,br,nev, 0,340 0,031 1,020 0,100 0,285 0,005

HT br,nev, 0,267 0,004 0,837 0,034 0,281 0,002

br ind I, 0,253 0,247 0,24 +5,2 0,770 0,694 0,73 +5,5 0,227 0,001 0,22 +3,2

HT malac 0,233 0,091 0,24 -3,1 0,661 0,018 0,53 +12,5 0,227 0,028 0,20 +13

OMMI körvizsgálat tápszer 0,47 0,025 0,451 +4,2 1,78 0,024 1,746 +1,9 0,34 0,016 0,342 -0,6

A táblázat a metionin, lizin és cisztin eredményeket tartalmazza. A
"mért" oszlop a saját eredményeket, a "kapott" a más laborok által mért
ismert adatokat, az "s" az értékek szórását (n=3), a "∆%" pedig a kapott
illetve a mért értékek %-os eltérését mutatja.

A táblázat adataiból látható, hogy a GC-MS és az aminosav-
analizátorral mért értékek jól megegyeznek.*
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* Az alkalmazott származékképzés már régóta ismert, de a drága,
kényes reagens és a nem megfelelõ reprodukálhatóság miatt nem
tudott elterjedni. A közölt táblázatban a százalékos szórás átlaga 16 %
és két esetben meghaladja a 90 %-ot. Az aminosav-analizátoros
értékekkel való összevetésnél a hiba átlagosan 5 % és két esetben több
mint 10 %. A GC-MS mint mûszer és mint technika drágább az
aminosav-analizátornál.

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 42, 1996/2



126

Takarmányok aminosav összetételének meghatározása
GC-MS módszerrel

Muránszky Géza
A takarmányok aminosavkomponenseinek mérésére módszer kidolgozása
volt a cél a szokásos savas úton elõállított hidrolizátum szilárd fázisú
extrakcióval történõ tisztításán keresztül. Az irodalomban talált
eljárásokat továbbfejlesztve megvalósult az aminosavak N-(O)-TBDMS
származékainak elõállítása és nor-leucin belsõ standard mellett GC-MS
módszerrel történõ mennyiségi meghatározásuk 20 perces felvételi idõvel.
Jelenleg a metionin, lizin és cisztin mérése végezhetõ el, de a lehetõség
adott valamennyi aminosav mérésére. A kapott eredmények jól egyeznek
az ioncserés kromatográfiával mért értékekkel.

Determination of Amino Acid Composition of Feeds by
GC-MS Method
Muránszky, G.

A method was elaborated for the measurement of amino acid components of
feeds by a solid phase extraction as a clean-up of the usual acidic hydrolizate.
Having improved the literature procedures, the N-(O)-TBDMS derivatives of
amino acids were prepared and quantitatively measured by a GC-MS method
with a run time of 20 minutes using nor-leucine as an internal standard. At
present, methionine, lysine and cystine are measured but it is also possible to
determine all the amino acids. Results are in good agreement with the values
given by ion exchange chromatography.

Bestimmung der Aminosäurezusammensetzung von
Futtermitteln mit der GC-MS-Methode

Muránszky, G.
Das Ziel war, eine Methode zur Messung der Aminosäurekomponenten von
Futtermitteln über die Reingung des üblicherweise auf dem saueren Wege
mittels Extraktion aus der fester Phase hergestellten Hydrolysats zu
erarbeiten. Durch die Weiterentwicklung der Literaturmethoden konnten die
Herstellung der N-(O)-TBDMS-Derivate der Animosäuren und ihre
quantitative Bestimmung mit der GC-MS-Methode unter Nutzung von Nor-
Leucin als innerer Standard und mit einer Aufnahmezeit von 20 min realisiert
werden. Gegenwärtig kann die Messung von Methionin, Lysin und Cystin
durchgeführt werden, aber die Möglichkeit ist gegeben, alle Aminosäuren zu
bestimmen. Die erhaltenen Ergebnisse stimmen mit den mittels
Ionenaustauschchromatograph gemessenen Daten gut überein.
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