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Rasvahappokoostumus vaikuttaa rasvojen hapettumisnopeuksiin ja syntyvien tuotteiden
kirjoon. Tämän pro gradu {yön kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin rasvojen hapettumista-
pahtumaa sekä erityisesti haihtuvien aldehydien syntyä ja analytiikkaa 2,4-dinitrofenyylihyd-
ratsoneina (DNPH) eri rasvahappotähteistä lähtien.

Työn kokeellisen osan tavoitteena oli kehittää ja arvioida rasvojen haíhtuvien aldehydien
määritysmenetelmä sekä soveltaa sitä rypsi- (RÖ) ja voiöljyistä (VÖ) puhdistettujen triasyy-
liglyserolifraktioiden (TAG) hapettumistutki mukseen.

Työssä kehitetyllä määritysmenetelmällä voitiin eristää viidestä yhdeksään hiiltä sisältäneet
aldehydit rasvanäytteistä sekä valmistaa niistä DNPH:t toistettavasti. Kun näytteestä mitat-
tu haihtuvien aldehydien määrä oli vähintään 100 nmol, rinnakkaismääritysten variaatioker-
roin oli keskimäärin 9,1 1".

TAG-fraktioiden haihtuvien aldehydien kokonaismäärät kasvoivat hapettumiskokeiden
aikana. Neljä viikkoa hapettuneissa VÖ:n TAG{raktioissa oli 3200-4300 nmol haihtuvia
aldehydejä I 4,5 g, kun RÖ:n TAG{raktioissa niitä oli 420-2100 nmol I 4,5 g, vaikka ensin-
mainitut olivat perinteisten hapettu.mistilan mittareiden (peroksidi- ia anisidiiniluku) perus-
teella vähemmän hapettuneita. RÖ:n TAG{raktioihin verrattuna VÖ:n TAG{raktioiden
primaariset hapettumistuotteet asyylihydroperoksidit hajosivat nopeasti ja tuottivat runsaasti
haihtuvia aldehydejä.

Hapettuneiden RÖ:n ja VÖ:n TAG-fraktioiden haihtuvien aldehydien profiilit poikkesivat
toisistaan merkittävästi. RÖ:n TAG-fraktioiden merkittävimmät tuotteet olivat heksanaali, 2-
heptenaalija 2,4-heptadienaali sekä VÖ:n TAG{raktioiden heptanaalija heksanaali. RÖ:n
TAG-fraktioiden tuotteet olivat peräisin lähinnä linoleyyleistä (C18:2) ja linolenyyleistä
(C.18:3), vaikka niiden rasvahappotähteistä peräti 61 % oli oleyylejä (C18:1). Hapettuneissa
VO:n TAG{raktioissa oli runsaasti C18:1 :n tuotteita.

Työn l4l - Arbstels an - L€v€l

Pro gradu -työ

OpFia¡n€ - Låroåmne - Sut{€ct

Biokemia

Työn n¡mi - Arb€t€ß tit€l - T¡tl€

Hapettuneiden rasvojen haihtuvien aldehydien määrittäminen 2,4-dinitrofenyylihydratsonei-
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