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A konjugált linolsav c9,t11 (KLS) izomerének emberi szervezetre kifejtett jótékony hatása 

régóta közismert. Természetes formában elsısorban kérıdzı eredető élelmiszerekben (tej és 

tejtermékek, hús és húskészítmények) fordul elı, relatíve kicsiny koncentrációban, hisz 

keletkezése a bendıben lezajló biokémiai folyamatokkal hozható kapcsolatba. Kisebb 

mennyiségben keletkezik ugyan különbözı technológiai mőveletek során (melegítés, hevítés, 

sterilezés), de mennyisége oly csekély, hogy jelentıs hatást nem gyakorol az ember 

egészségére. 

Fentiek miatt célul tőztük ki, hogy nagy linolsav-tartalmú napraforgóolajból, 

hidrotalcit katalizátor segítségével, mikrohullám főtéső reaktorban, konjugált linolsavat 

állítsunk elı. Ugyancsak vállaltuk, hogy a különbözı KLS-izomerek azonosítására és 

meghatározására tömegspektrométerhez kapcsolt gázkromatográfiás módszereket dolgozunk 

ki, mellyel a legfontosabb KLS-izomerek szétválaszthatók és mennyiségileg pontosan 

meghatározhatók. 

Egy olyan olcsó izomerizációs katalizátor alkalmazását tőztük ki célul, melynek 

hatására a linolsav konjugált linolsavvá történı átalakulása hatékony, a katalizátort a 

készterméktıl könnyen el lehet választani, és az esetleges visszamaradó katalizátor-nyomok 

semmiféle veszélyt nem jelentenek az emberi szervezet számára. 

Kutatómunkánk elsı eredményei: Módszert dolgoztunk ki a KLS-izomerek 

szétválasztására és meghatározására GC-MS technikával kapilláris oszlopon. A 9,11 és a 

10,12 KLS izomerek cisz-cisz, transz-transz, cisz-transz és transz-cisz izomereit egymástól, 

valamint a cisz9,cisz12 linolsavtól tökéletesen el tudjuk választani. 

A kidolgozott GC-MS technika alkalmazásával vizsgáltuk a linolsav átalakulását a 

mikrohullámú heterogén katalízises izomerizáció során. Az átalakulás fokának vizsgálatát, a 



linolsav koncentrációjának csökkenését nyomon követve megállapítottuk, hogy 40 perc alatt a 

linolsav 87,1%-a, 80 perc alatt pedig 94,1%-a alakul át. Katalizátor alkalmazásával 80 perc 

alatt a konverziót 99,5%-ra tudtuk növelni.  

Vizsgálatainkból leszőrtük azt a következtetést, hogy a hidrotalcit katalizátor képes 

volt az adott körülmények között a linolsav izomerizációjára, azonban a végtermék sajnos 

nem az általunk várt konjugált linolsav izomer volt, ezért levonhatjuk azt a következtetést, 

hogy az általunk használt katalizátor nem alkalmas olajokból nagyobb mennyiségő KLS 

elıállítására. 40 perc katalizátor nélküli melegítés során jelentıs mennyiségő volt a vakcénsav 

és az elaidinsav koncentrációja. A hidrotalcit katalizátor alkalmazásakor viszont a két transz-

zsírsav koncentrációja jelentıs mértékben csökkent. 

A továbbiakban újabb katalizátorok, illetve reakciókörülmények között próbáljuk a 

linolsavat konjugált linolsavvá átalakítani. 

 

2012-ben elvégzett feladatok a kutatásban résztvevı személyekre lebontva: 

Dr. Salamon Rozália Veronika: A szintézis nyersanyagainak valamint végtermékének zsírsav 

analízise gázkromatográffal, a GC/MS technika elsajátítása. A kutatási beszámoló valamint a 

pénzügyi beszámoló elkészítése. 

András Csaba Dezsı:  Az irodalmi feldolgozás elvégzése, a katalizátor valamint a 

mikrohullám főtéső reaktor müködési paramétereinek kiválasztása a szakirodalmi adatok 

alapján. 

Prof. Dr. Csapó János: Módszer kidolgozása a KLS izomerek  meghatározására GC/MS 

technikával.  

Salamon Szidónia:  A kutatáshoz szükséges vegyszerek és eszközök beszerzése, minta 

elıkészítés koordinálása, a mikrohullám főtéső reaktor müködtetése. 

Siklódi Lóránd: Szakirodalmi kutatás a témában legfontosabb publikációk összegyüjtése, 

minta elıkészítés. 

Tamás Ágota:  Szakirodalmi kutatás a témában legfontosabb publikációk összegyüjtése, minta 

elıkészítés. 

        Dr. Salamon Rozália Veronika 
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