EISENBRAND J. ÉS BECKER G.:
A 3,4 = benzpirén vízoldhatóságának
növelése 1, 3, 7 = triinetilxantin (kof
fein) adalékolása útján.
(Über die Erhöhung der Wasserlöslich
keit von 3,4 — Benzpyren durch Zusatz
von 1, 3, 7 -Trimethvlxanthin (Co
ffein.)
Dtsch. Lebensmittel —Rdsch. 63, 130,
1967.
A rákképző 3, 4-benzpirén szénhid
rogén vízoldhatóságát 0,54 /tg/1-пек
találták. Különböző adalékok útján az
oldhatóság erősen növelhető, így 40
térf. = %-os etilalkohollal a 10-szeresére. Egy 0,6%-os koffeinoldat a víz
oldhatóságot 10 ООО-szeresre növeli.
Hasonló hatást mutat teofillin is, de
kisebb mértékben.
Kieselbach Gy. (Budapest)
SMITH G. A. L., SULLIVAN P. J. ÉS
IRVIN W. J.:
Az oxidálható nitrogénoxidok megha
tározása a cigarettafüstben.
(The determination of the oxidisable
nitrogen oxides present in cigarette
smoke )
Analyst 92, 456, 1967.
Szerzők egy az oxidálható nitrogénoxidoknak a cigarettafüstben meg
határozására szolgáló fotometrikus el
járást írnak le. A nitrogénoxidokat
hidrogénperoxiddal nitráttá alakítják,
a nitrátot pedig brucinnal átalakítják
és 410 nm-nél fotometrikusan meg
határozzák. Az eljárás variációs té
nyezője 7,7%. Különböző cigaretták
füstjének vizsgálata azt mutatta, hogy
az amerikai cigaretták füstjének nitrogénoxidtartalma nagyobb, mint az
angoloké. A legnagyobb tartalmat,
éspedig 580 /rg-ot cigarettánként egy
francia cigarettafajtában találtak. Az
amerikai cigaretták füstjében talál
ható nagyobb tartalom az amerikai
dohánykeverékek magas Burley-do-
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hány hányadára vezethető vissza.
Papíros-, cellulózeacetát-, és szén
szűrők nitrogénoxidok szembeni szűrőhatásosságát is vizsgálták. A papíros
szűrő 8%-os, az acetátszűrő 22%-os és
a szénszűrő 44%-os szűrőhatásosságot
mutatott.
Kieselbach Gy. ( Budapest)
WAKEHAM H. ÉS SILBERMAN H.:
A cellulózé hatása a cigarettafüst ízére.
( Effect of cellulose on tasta of cigaret
smoke.)
Beiträge Tabakforsch, 3, 605-610,
1966. Ref. Z. U. L. 149, 1, 36, 1969.
Szerzők kísérleteikben azt vizsgál
ták, hogy a cellulózé a cigaretta
dohányban milyen mértékben járul
hozzá a füst érzékszervi tulajdonságai
hoz. Apróra vágott tiszta cellulózét
hozzáadva a leveles dohányhoz a füst
nek fanyar ízt kölcsönzött, amelyet a
dohányzó könnyen vett észre. Ha
cellulózeport egyenlő mennyiségű do
hányporral homogenizáltak és filmmé
dolgozták fel, amely azután a cigaret
ták töltelékéül szolgált, a fanyar íz nem
mutatkozott, még ha a keverék cellulózetartalmát 44 %-ra is emelték. A
cellulózepapíros átitatása a dohány
vízben oldható alkotórészeivel szintén
megakadályozta a tiszta cellulózé
felhasználásakor megállapítható fanyar
íz fellépését. A megfigyelésekből szer
zők arra következtetnek, hogy cellu
lózmentes alkotórészek benső össze
keverése a dohánylevél lemezének és
középerezetének cellulózéjával a cellu
lózé alkotórészek égését messzemenőleg
befolyásolja azáltal, hogy más fel
tételeket teremt, mint amilyenek tiszta
cellulózepapíros
elhamvasztásakor
vannak jelen. Vegyi elemzések azt
mutatták, hogy a cellulózé hozzákeve
rés módja észrevehetően befolyásolja
a cigarettafüst összetételét és ezáltal
a füst érzékszervi tulajdonságainak
észlelt megváltozását okozza.
Kieselbach Gy. (Budapest)

LAPSZEMLE

MÄRZ, I.
Modern analitikai módszerek az olajés margariniparban.
(Die Anwendung moderner Analysen
methoden in der Öl- und Margarinein
dustrie.)
Die Lebensmittel-Industrie 16, 11,
1969.
A közlemény csoportosítva tárgyalja
az anyagot.
1. Gyorsmódszerek olaj- és víz
tartalom meghatározására.
Az extrakciós maradék maradékolaj-tartalmának gyors meghatározá
sára refraktométeres eljárás ajánlatos.
0,5 —1 g apritott mintát a-brómnaftalinnal extrahálják és e zsíroldat
törésmutatóját Abbe-refraktométerrel
mérik, majd a leolvasott értékből
számítják ki az eredményt. Az eljárás
időigénye mintegy 10 perc, pontossága
a szabvány adta határokon (±0,3%)
belül van.
Különböző anyagok nedvességtar
talmának meghatározására jól bevált
az elektromos vezetőképesség mérése
alapján végrehajtott vizsgálat, amely
nek időigénye mintegy 5 perc, azonban
az olajos magvak közül csak a repce
mag vizsgálatánál kaptak megfelelő
eredményeket (±0,3%) az F8 típusú
gyorsnedvességmérővel.
2. A spektrofotometria és a kromatográfia alkalmazása.
A linói- és linolénsav kvantitatív
meghatározásának elve, hogy a savak
alkoholos kálilúggal tartósan melegítve
konjugált dién- és trién-származékká
alakulnak. Ezek az ún. konjuensavak
a telített és telítetlen vegyületekkel
szemben, a kromofor hatású kettős
kötések következtében UV-tartományban karakterisztikus szelektív fényabszorpciót mutatnak. A linolsav
abszorpciós maximuma 233 nm, míg
a linolénsavé 233 és 268 nm. A mód

szer részletes leírásából kitűnik, hogy
az eljárással az olajsavtartalom menynyisége is megkapható.
3.
Zsírsavspektrum meghatározása
gázkromatográfiával.
A tokoferol mennyiségi meghatáro
zása a növényi olaj alkálikus elszappanosításával veszi kezdetét, majd a
tokoferol elválasztása az extrakt osz
lopkromatográfiás tisztítása, a toko
ferol vékonyrétegkromatográfiás el
választása és a tokoferoltartalom spek
trofotometriás meghatározása követ
kezik. A spektrofotometriás meghatá
rozáshoz Emmerie-Engel reagenst
használnak, az extinkciót 520 nm-nél
mérik és a kapott eredményt a vakér
tékhez viszonyítják.
A zsírok minőségvizsgálatánál a
karboniltartalom meghatározására a
redukciós-, a triklórecetsavas és az
ecetsavas módszereket részletezi, mind
három eljárásnál a kémiai előkészítést
spektrofotometriás mérés követi.
Az étkezési zsírok vizsgálatánál a
UV-spektrum felvételét ismerteti, amely módszer az autoxidációs elmé
leten alapul.
Kacskovics M. (Pécs)
TREAN KORBELAK:
Mesterséges édesítők rétegkromatográfiás azonosítása italokból: össze
hasonlító vizsgálat.
(TLC Identification of Four Artificial
Sweeteners in Beverages: Collaborative
Study)
J. А. О. A. C. 52, 487, 1969.
A mesterséges édesítők keverékben
szinergens hatásúak, azonosításuk s a
nem engedélyezett szer kiszűrése fon
tos analitikai feladat. A szerző négy
vegyidet és keverék-kombinációik (szaharin, ciklamát, dulcin, P —4000 = 5nitro-2-propoxi-analin)
vizsgálatára
ajánlja eljárását.
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Petroléteres kirázás után a szereket
etilacetáttal oldja ki. 20x20 cm-es
lapon 0,25 mm-es szilikagél-H rétegre
5 - 5 f.A oldatot visz fel és 1 : 1 : 2
arányú NH4OH-víz-etanol eleggyel fej
leszti a kromatogramot (10 cm, 1 óra)
Előhívás: a) 5 tf. % Br2 CCl4-ban, b)
0,25% fluoreszcein dimetilformamidetanol 1 : 1 elegyben, c) 2%-os al
koholos N = 1= naftil-etiléndiamin.
2HC1.
Szaharin: R;- = 0,5 és fluoreszkál
(254 nm); ciklamát: a + b permetezésre
rózsaszínű folt,
Rf = 0,30-0,4;
P —4000 : Rj = 0,85 és a + b kezelésre
barnás-rózsaszín, dulcin: R^ = 0,7 és
a+b+c permet után barnás-kékrózsaszín. Lényeges a réteg légnedves
állapota (hővel szárítás tilos). A közre
működő összes laboratórium sikeresen
reprodukálta és igazolta a módszert
kola, narancs, citrom, szőlő, cseresznye,
gyömbér-sör stb. különböző (ital, koncentrátum, eszencia) termékeiből.
Kismarton K. (Miskolc)
DALDERUP L. M., KLEIN OBBINR
H. J. ÉS VAN HAARD W. B.:
Penészgombák toxinjai (mikotoxinok).
Voeding 28, 157, 1963 (Ref. Z. U. L.
140, 1, 59, 1969.)
Különös figyelmet érdemel először is
az a veszély, amely aflatotoxinokból
indul ki. Mindenekelőtt földimogyorót
és földimogyorólisztet támadja meg
az Aspergillus flavus, amelyből azután
toxin kerül beléjük. A ciklopeptidek
azok a méreganyagok, amelyek meg
határozott ehetőgombákkal kapcso
latos gombamérgezésekkel kerülnek
felvételre. Itt elsősorban májkárosító
méreganyagokról van szó. Az anya
rozs-mérgezés kétségkívül egyik leg
régibb ismert megjelenési formája a
mikotoxikózisnak. Ennél a lizerginsav
származékai a hatásosak. Az ún.
,,sárga rizs” által okozott mérgezéseket
mindenekelőtt Japánban figyelnek
meg. Ezek is penészfertőzésre mutat
nak. A táplálkozással kapcsolatos
toxikus aleukia gyanánt ismert 'tnér380

gezés télen a mezőn maradt gabona
fogyasztására vezethető vissza. Fel
tételezik, hogy ilyen megbetegedése
kért mindenekelőtt Fusarium-fajok
felelősek. Zellerszárak néha rózsaszín
piros színeződést mutatnak. Ha a
növény ilyen részei a bőrrel érint
kezésbe kerülnek, úgy az szenzibilizálódik. Szerzők végül állatoknál fel
lépő mikotoxikózisokra is rátérnek,
amelyek közül lovak, szarvasmarhák
és sertések megbetegedései jelentősek.
A legtöbb ilyen mérgezés megpenészedett takarmányfélék felvétele útján
keletkezett. Szerzők megállapítják,
hogy penész nemegy eddig mikotoxikozisként fel nem ismert betegség oka
lehet.
Kieselbach Gy. (Budapest)
FRICKER A.:
Eljárások élelmiszerek tartósításának
növelésére.
(Methoden zur Verlängerung der Halt
barkeit von Lebensmitteln.)
Dtsch. Molkerei-Ztg. SS, 24, 1, 1967.
Szerző az élelmiszerek tartósságának
növelésére szolgáló legfontosabb mód
szerekről referál, különösen azoknak a
tejre alkalmazásával kapcsolatosan,
mint amilyenek a kémiai tartósítás,
hőbehatás, szárítás, mélyfagyasztás,
besugárzás, A hőbehatás keretén belül
a tej ultramagas hevítését, élelmiszerek
hősterilizálását az Ekelund-eljárás sze
rint, a láng- és a magas frekvenciás
sterilizálást tárgyalja. A szárítás cél
jára szolgáló eljárás gyanánt élelmi
szerek és a tej fagyasztva szárítását
magyarázza és ábrázolja. További
korszerű eljárás a gamma- és elektron
sugarakkal besugárzás, amelyek által
egyes élelmiszerek pasztőrözése íz
károsodás nélkül történhet. Tej, sajt és
tejpor esetében azonban eddig még
nem kaptak kedvező eredményeket,
mert a tartósításhoz szükséges sugár
adag már ízváltozásokat okoz. Egész
ségileg 5 Mrad erősségű sugáradag nem
szolgáltat meggondolásra okot. Sugár

tartósította élelmiszerek gyanánt for
galomba hozható a Szovjetunióban, Ka
nadában és az U. S. Á-ban besugárzott
burgonya, az U. S. Á.-ba továbbá be
sugárzott szalonna, búza és liszt is.
Kieselbach Gy. (Budapest)
REHM H . - J .

Bb Ba, Gt és G2 aflatoxinok szétvá
lasztására egy kétdimenziós rend
szert ajánlanak. A futtató szer az első
irányban aceton/kloroform (1:9), a
második irányban pedig ecetsavetilészter/izopropanol/víz (10.2: 1). Ezen
eljárással a négy aflatoxin könynyebben különböztethető meg egy
mástól.
Kieselbach Gy. (Budapest)

Mikotoxinok és jelentőségük az élel
miszerkémia részére.

( Mykotoxine und ihre Bedeutung für
die Lebensmittelchemie.)
Dtsch. Lebensmittel — Rundsch. 63,
269, 1967.
A mikotoxinok olyan mérgező, toxi
kus anyagok, amelyeket gombák ké
peznek. Az élelmiszerkémia részére
csak olyan mikotoxinoknak van jelen
tőségük, amelyek élelmiszerekben tény
leg előfordulnak vagy amelyek elő
fordulásával élelmiszerekben számolni
kell. Ezáltal a toxinok száma az élel
miszervegyész számára erősen csök
ken. Szerző áttekintést nyújt a mikotoxinképzőkről, mint
amilyenek a
Fusarium ( F.) sporotrichioides, F.
poae, F. graminarum, Sclerotinia temulenta, Cladosporium epiphyllum,
Stachybotrys atra, valamint a mikotoxinokróí, ahová az ochratoxin A,
maltoricin, luteoszkirin, grizeofulvin,
sporodezmin és bisszoklaminsav, to
vábbá a jelenleg valószínűleg legjobban
ismert és legfontosabb, négy összetevő
ből álló aflatoxin tartozik.
Kieselbach Gy. ( Budapest)
PETERSON R. S. ÉS CIEOLER A.:
Az aflatoxinok szétválasztása két
dimenziós vékonyréteg-kromatografiával.

( Separation of aflatoxins by two-di
mensional thin-layer chromatography.)
J. Chromatogr. 31. 250, 1967.
Vékonyréteg-kromatografiás úton
megfelelő futtató szerekkel végzett
szokásos módszer mellett szerzők a

THIER H. - P .
A paraj értékes és nemkívánatos tar
talmi anyagai.

(Wertvolle und unerwünschte Inhalts
stoffe des Spinats.)
Naturwiss. Rdsch. 20, 525 1967.
Szerző a paraj minőségmeghatározó
tartalmi anyagairól ad áttekintést
különös tekintettel a jelenleg csecse
mőknél fellépett és sokat tárgyalt mér
gezési esetekre. Az ipari feldolgozás
különböző formáiból (mélyfagyasztás,
dobozos tartósítás) és az ezen termékek
részére felállítandó élelmiszerjogi köve
telményekből kiindulva először a pozi
tívan értékelendő tartalmi anyagokat
tárgyalja: a szárazanyagot, a N-tartalmú anyagokat, mint aminosavakat
és fehérjéket, a fehérje biológiai értékét
esszenciális aminosavtartalma alap
ján, a N-tartalmú anyagok befolyását
a trágyázás által, a vitaminokat, mint
a ß-karotint, a В-csoport vitaminjait
és a C-vitamint, továbbá megváltozá
sukat a raktározás és az elkészítés
folyamán, a szénhidrátokat, a zsírt,
a szerves savakat, az ásványi anyago
kat, a klorofillt és a nyersrostot. A
negatívan értékelendő, vagyis nem
kívánatos tartalmi anyagok közül az
oxaláttal és a nitráttal foglalkozik.
Részletesen tárgyalja egyrészt a trá
gyázás, termesztési hely, időjárás, és a
paraj nitráttartalma, másrészt a nitrát
tartalom és a mérgező nitrit képződése
közötti összefüggéseket. Szerző az
ismertetett adatok alapján a veszélyforrások figyelembevételével, amelyek
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főleg a csecsemőre vonatkoznak (az
elkészített étel hosszabb állása és újramelegítése), a paraj fogyasztását to
vábbra is javasolja.
Kieselbach Gy. (Budapest)
SZMEL1CH W., BERNATOWITZ B.
ÉS DYLKOWSKY W.:
A sörlé főerjedése tankban.
Prace Instytutów i Lab. Bad. Prem.
Spot., XVIII, 4., 91 1968.
Szerzők zárt fekvő 30 hl befogadóképességű tartályban — kb. 1 m-es
folyadékállás mellett — vizsgálták a
sörlé főerjedésének a befolyását az
élesztőknek a fenékerjedés részére meg
tartása céljára. Az erjedést 50%-os
erjedési fokig nyomás nélkül, és utána
mintegy 0,44 atm. nyomással végezték.
Szerzők szerint a főerjedés zárt tar
tályban kedvezőtlen befolyást az élesz
tőre nem gyakorolt.
Kieselbach Gy. (Budapest)
GOLEBIEWSKI T., STRZELEC E.
ÉS TREBUCHOWSKA E.:
Sör stabilizálása poliamidporok által.
Prace Instytutów i Lab. Bad. Przem.
Spoil., XVIII, 4, 7 1968.
Külföldi poliamidok, így az angol
nylon 6 —6 és a francia rylsan adszorpciós hatásossága került kivizs
gálásra hazai termelési feltételek mel
lett. Pasztőrözésre szánt sör stabili
zálására vonatkozó laboratóriumi és
félüzemi kísérletek azt mutatták, hogy
ez igen nagy tartósságot ér el, ha
antocianogénjeinek kb. 30 —40%-át
eltávolítják, melyeket különben a
porított nylon 6 —6 adszorbeálna.
Rylsan kismértékű aktivitást mutatott.
Hangyasavból kicsapással nyert hazai
polikaprolaktámport a nylon 6 —6-tal
egyenlő nagy aktivitás jellemezte, míg
a kénsavból kicsapással nyert por sok
kal gyengébb hatású volt. Laboratóri
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umi kutatások és félüzemi vizsgálatok
megerősítették azt az elméletileg be
bizonyított lehetőséget, hogy polikaprolaktám a nylon 6 —6-tal egyenlő
stabilizálási aktivitású feltéve, hogy
megfelelően porított.
Kieselbach Gy. (Budapest)
BRADY, J. T.-ZAGORSKI, J. A.:
Enzimes glukóz meghatározás tanul
mányozása keményítő' hidrolizátumban.
(Collaborative Study of Enzymatic
Glucose Determination in Corn Starch
Hydrolisates.)
J. А. О. A. C. 52, 556, 1969.
A keményítő hidrolízis termékek
nagy száma megnehezíti a pontos elem
zést. Glukóz-oxidáz preparátumok tisz
taságának fokozódásával megközelít
hető a sztöchiometrikus reakció:
glukóz
ául glukóz + 0 2+ 2H0LI------- >gluoxidáz
konsav + H20 2
peroxidáz
b) H20 2+ kromogén----------- * oxi
dált kromogén, amely savas közeg
ben stabil, jól mérhető színes oldatot
képez.
Eljárás: 1 - 5 g ±0,1 mg szörpöt
(glukóz konc. függv.) 2,5 —7,5 mg
glukóz/100 ml-re oldják. Ebből 2 ml-t
kémcsőben, 5'-re 30 C°-ú fürdőbe
helyeznek. Az 5. perc végén 1 ml
reagenssel (1000 glukóz-oxidáz egység/
ml-ből 0,4 ml+ 40 mg torma-peroxidáz
készítmény +40 mg o-dianizidin 100
ml 5,5 pH-jú acetát pufferben) ele
gyítik és pontosan 30 perc múlva
10 ml 1 : 3 kénsavval a reakciót le
állítják. Az oldat színét 540 nm-en
mérik, s kalibrált görbe segítségével
értékelik. 10 laboratóriumban vizsgált
5 különböző (5 —76%) glukóz tar
talmú szörp elemzési adatainak stan
dard deviációja 0,32 —2,1.
Kismarton K- (Miskolc)

SALWIN, H.-BOND, J. F.:
Tejsav és borostyánkősav gázkroma
tográfiás meghatározása élelmiszerek
ből.

( Quantitative Determination of Lactic
Acid and Succinic Acid in Foods by
Gas Chromatography.)
J. А. О. A. C. 52, 41, 1969.
A tejsav és borostyánkősav jelzi az
élelmiszer enzimes, vagy baktériumos
eredetű elváltozását. A savakat kén
savval és PW-savval felszabadítják,
éterrel kioldják és 10%-os BF3-os
n-propanollal észterezik. A laktátot és
di-szukcinátot egyetlen lépcsőben,
(NH4)2S04-os kisózással, ismét éterben
oldják.
Gázkromatográfia: 300x0,4 cm-es
üvegcsőben 10%-nyi stabilizált dietilénglikol-szukcinát film Gas Chrom
Z tölteten; 130 C°; ml H2/perc, lángio
nizációs detektálás; acetofenon belső
standard. Modell kísérleteket végeztek
teljes-tojás mintákkal, 1,1 —100 mg
tejsav és 1 -6 0 mg borostyánkősav/
100 g adalékkal. A legnagyobb eltérés
7,1 mg (tejsav) és 4,4 mg (borostyán
kősav) volt. A propil-észterek készí
tése, elválaszthatósága és értékelhető
sége jobb, mint a metil-, butil-, vagy
trimetil-szilil származéké.
Kismarton K. (Miskolc)

úszócsarnok részére behatóan vizsgálta
ennek a klórozási eljárásnak a kemiZmusát és hatását. A nátriumkloritból
és sósavból előállítás az 5NaC103+
+ 4HC1 i 4C102 + 5NaCl + 2H20 re
akciós egyenlet szerint kevés per
szulfát, mint oxidációs katalizátor
hozzáadásával legalább 20 C° hőmér
séklet mellett kedvezőnek bizonyult.
A fürdő technikai és C102-csírátlanítási
berendezésének leírása után a kémiai
vizsgálatok módszerét magyarázza,
amely jódometriás meghatározásokon
alapszik. A meghatározott C102-töménységek 0,01-0,4 mg/kg körül
voltak. Fontos volt a C102 megállapí
tása Cl2, NH4C1 és NaCIO, jelenlétében.
Ezenkívül C102-t fotometrikusan vagy
vizuálisan a 3,3-dimetilnaftidin reak
ciónál keletkezett piros festőanyag
képződése által is mérték. A fürdővíz
C102-kezelésének gyakorlati alkalma
zása jobb csírátlanító hatást mutatott,
mint a Cl2-kezelés, továbbá algicid
hatást, zavarosodástól mentességet
és főleg Cl2-val szemben különösen
kiemelendő szagtalanságot. Bezárólag
szerző a fürdővízanalitika még fenn
álló problematikáját tárgyalja.
Kieselbach Gy. (Budapest)
LEDERER M.
Kromatográfiai adatok közlése.

BANDI E. E.:
A klórdioxid felhasználási lehetőségére
vonatkozó vizsgálatok fürdővíz csírát
lanítása céljából.

( Untersuchungen über die Anwendungs
möglichkeit von Chloridoxid zur Ent
keimung von Badewasser.)
Mitt. Lebensmitteluntersuch. Hyg. 58,
170, 1967.
A már hosszabb idő óta ivóvíz
csírátlanításra használt klórdioxidot
(Cl02) még alig használják fürdővíz
csírátlanítása céljából. Szerző ezért
Biel városában (Svájc) létesített új

(The publication of chromatographic
data. Introduction.)
J. Chormatogr. 33, 285—290, 1968.
Ref. Z. U. L. 140, 1, 45, 1969.
Bevezetőben szerző az Ry-érték
problematikáját teszi diszkusszió tár
gyává és kifejti, hogy befolyásolásá
nak sok lehetősége van. Ezért ked
vezőbb kísérleti eredményeket kroma
tográfiai elválasztások esetében a
kromatogramok fototechnikai máso
lataival alátámasztani. A tárgyaláson
az a vélemény alakult ki, hogy az Ry
értékről nem szabadna teljesen le
mondani, de a jövőben abból kellene
kiindulni, hogy bár állandó nagyságú
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nak nem lehetne tekinteni, továbbra
is jó szolgálatot tehetne mint segéd- és
tájékozódási eszköz. Nehézségek adód
nának abból, ha a szaklapok kiadóit
arra akarnók rábírni, hogy Ry-táblázatok helyett fényképeket fogadjanak
el. Az a javaslat is elhangzott, hogy a
szokásos kromatográfiai papírokat és
lemezeket, továbbá anyagokat egy
nemzetközi központi helyen kellene
tárolni, hogy minden analitikus részére
ugyanazon beszerzési lehetőségeket
tegyen lehetővé.
Kieselbach Gy. (Budapest)
LAHMANN E. ÉS MÖLLER M.:
Levegó'szennyeződés városokban ólomtartalmú porok által.

( Luftverunreinigung in Städten durch
bleihaltige Stäube.)
BGesundhBI. 10, 261 1967.
Gépjárművek- kipufogó gázainak
jellegzetes alkotórészei ólomtartalmú
részecskék, amelyek az ólomtetraetil
és ólomtetrametil kopogásgátlószerek
elégetésekor keletkeznek. Németország
ban a kereskedelmileg szokásos üzem
anyag rendesen 0,3 —0,5 g ólmot tar
talmaz literenként. Nagyvárosi levegő
ólomtartalmának alapszintje 0,5 pg/mz
Pb körül fekszik és eredete nem kizá
rólag gépjárművek kipufogó gázaiban
keresendő. Nagyforgalmú utcákban a
levegő m3-ként 10 /íg Pb-nál, a levegő
pora pedig 3%-nál több ólmot tar
talmazhat. Az utcai levegő ólomtar
talma és a forgalomsűrűsége között
lineáris korreláció ismerhető fel. A
levegő ólomtartalmára egy határ
értéket eddigelé csak a Szovjetunióban
adtak meg éspedig 24 órai középérték
gyanánt 0,7 ^íg/m3 Pb-ot. Ezt a figye
lemre méltó alacsony töménységet

nagyvárosok nagyforgalmú utcáinak
levegőjében gyakorlatilag mindig túl
lépik.
Kieselbach Gy. ( Budapest)
RAULIN J.:
Az oxidált zsírsavak biológiai hatásai.

( Effets biologiques des acids gras oxides.)
Ann. Nutr. (Paris) 2/, Revue 105, 1967.
Szerző egy irodalmi áttekintésben
bevezetőül arra utal, hogy 1943 óta
több terjedelmes beszámoló jelent meg
oxidált zsírsavak biológiai hatásairól.
Ezek gyengén oxidált, avas zsírok és a
levegőn hevítéssel erősebben meg
változott, polimer részekkel bíró zsírok
fogyasztásával kapcsolatos fiziopatológiás
jelenségekkel foglalkoznak.
Autoxidált olajok peroxidjait az
emésztési folyamat alatt egy hematinpigment messzemenőleg lebontja. Avas
vajat és sertészsírt némely vidéken az
egészségre ártalmatlannak tartanak,
amelyek nem vezetnek említésreméltó
zavarokhoz, különösen elegendő menynyiségű tokoferol jelenlétében. Tinta
halolaj oxidált zsírsavai az állatkísér
letekben a máj, vese, pajzsmirigy és
egyéb szervek megbetegedéseit okoz
zák. Oxidált gyapotmag- és olívaolaj
jal gyógyeredményeket értek el pat
kányoknál ibolyántúli besugárzás után.
Levegőn hosszabb hevítés után rész
ben polimerizált olajok és sütőzsírok
az egészségre ártalmasak és toxikus
tulajdonságúak. Lassabban szívódnak
fel és intermedier epoxidképzés után
a zsírszövetbe beépülnek. Termikusán
oxidált toxikusán ható és a szervezet
által még elviselt gliceridek alkotó
részei megkülönböztetésének problé
mája eddigelé nincs egyértelműen meg
oldva.
Kieselbach Gy. (Budapest)

