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Az állati eredetű élelmiszerek iránti kereslet az utóbbi évtizedekben jelen- 
tó'sen megnövekedett. A hústermelés fokozása azonban csak a takarmányozás 
terén szerzett új ismeretek és módszerek alkalmazásával, intenzív állattenyész
tési és tartási körülmények között érhető el.

A belterjes viszonyok között ta rto tt állatok optimális teljesítményének 
biztosításához a fokozott anyagcserét kielégítő, biológiai hatóanyagokat tar
talmazó keveréktakarmányok etetése szükséges. A hatóanyagok kis mennyisé
geit előzetesen valamilyen vivőanyaghoz keverik, tehát ún. premixet készítenek 
belőlük. Hazánkban az 1960-as évektől használnak elsősorban baromfi, sertés és 
szarvasmarha takarmányozására premixeket, amelyek vitaminok, ásványi anya
gok, nyomelemek, antioxidánsok és egyéb hatóanyagokon túlmenően kemo- 
terapeutikumokat és antibiotikumokat is tartalmaznak.

Antibiotikum etetés hatására az állatok gyorsabban fejlődnek, súlygyara
podásuk fokozódik, takarmányértékesítésük javul, ezáltal állati eredetű fehérje
szükségletük csökken. A jelenlegi ismereteink szerint a nu tritiv  hatás egyrészt 
a bélflóra (bendőflóra) módosulásával, másrészt az anyagcsere szabályozás ana- 
bolitikus stimulálásával kapcsolatos (1).

Az antibiotikumoknak ezen kívül profilaktikus szerepük is van, amelyeknek 
különösen a fiatal haszonállatok takarmányozásában nagy a jelentősége. Növelik 
az állatok ellcnállóképességét, egyes fakultatív baktériumok okozta betegségek 
elterjedését visszaszorítják, csökkentik az elhullási veszteségeket, és nem utolsó 
sorban hozzájárulnak a zárt, zsúfolt környezet teljesítménycsökkentő hatásának 
mérsékléséhez. Az antibiotikumoknak az említett zootechnikai hatásukat sokkal 
kisebb adagban fe jtik  k i,m int terápiás hatásukat. Olyan stresszhelyzetek leküz
désére, m int pl. az elválasztás, oltás, áthelyezés, az állattenyésztők sikerrel al
kalmazzák a magas antibiotikum tartalmú gyógytápokat. (Trierra, Viton stb.)'

Az antibiotikumok etetésének azonban árnyoldala is van. Ez egyrészt a 
nemkívánatos rezisztens mikroflóra felszaporodásában jelentkezik, másrészt az 
állategészségügyi gondokon túlmenően, egy sor humánegészségügyi probléma 
kiindulási forrásává válhat. (Rezisztencia, keresztrezisztencia, allergiás hatások, 
szuperfertőzések.) 2. Ezért vo lt nagy jelentőségű, hogy hazánkban is érvényre 
ju to tt az az elv, hogy embergyógyászatban alkalmazott antibiotikumokat ho
zamnövelés céljára igénybevenni nem lehet.

1975 augusztusában jelent meg az a rendelkezés, amely előírja, hogy vágás 
előtt 21 nappal még terápiás célból sem szabad antibiotikumot használni. 3. A
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MÉM a rendelkezés betartásának ellenőrzésével Felügyelőségünket bízta meg. 
A hazai gyártású premixek vizsgálatán kívül igen fontos feladat az importból 
származó előkeverékek vizsgálata is, tekintettel arra, hogy külfölden hozam- 
növelés céljára az antibiotikumok széles skáláját használják fel. Ezek között 
olyan kitűnő takarmánykonverziót biztosító antibiotikumok is találhatók — 
m int pl. a penicillin-, vagy a tetracyclin származékok — amelyek nálunk e célra 
nem vehetők igénybe. Dolgozatom az ilyen „ k it i l to t t ”  antibiotikumok közül az 
Oxytetracyclin általam módosított gyors kimutatásával foglalkozik. A hivatalos 
mennyiségi kimutatáson túlmenően ugyanis szükség vo lt egy gyors minőségi 
vizsgálatra is mellyel ki lehet szűrni az Oxytetracyclin tartalmú premix mintá
kat. Az AOAC 11. kiadása a következő kvalita tív metodikát ajánlja, amely egy 
sztereomikroszkóppal jól észlelhető színreakción alapul (4).

Szakaguchi reagenst készítünk az alábbiak szerint: 500 ml-es mérőlombikban 
5 g bórsavat 150 ml desztillált vízben feloldunk, majd állandó hűtés közben kb. 
350 ml kénsavval jelig tö ltjük  és felhasználásig hűtőszekrényben tároljuk.

Kb. 10 cm3 reagenst egy 9 cm átmérőjű Petri-csészébe pipettázunk. A Petri- 
csésze fölé helyezett szitára kb. fél g takarmányt szórunk és óvatos mozgatással 
szétoszlatjuk a folyadék felületén. Áteső fényben, sztereomikroszkóp alatt, 15- 
szörös nagyításban vizsgáljuk, amint az antibiotikum részecskék oldatba mennek. 
Az elbírálás alapját képező színrekació az Oxytetracyclin oldódása után értékel
hető.

Vizsgálati anyagok
A takarmányozásban leggyakrabban használt antibiotikumok közül cink- 

bacitracint és flavomycint, a „k it i lto tta k ” közül penicillint és tetracyclin félesé
geket vizsgáltam, egyrészt tiszta állapotban, másrészt olyan alapanyagokhoz 
keverve, amelyeket előzőleg szintén vegyi próbának tettem alá.

Szakaguchi reagensbe néhány szemcse antibiotikumot szórva azt tapasztal
tam, hogy csak a tetracyclinek oldódnak, a cinkbacitracin, a flavomycin és a 
penicillin nem. Az oldódás 2 ,5 -4  inp után kezdődik és kb. 2 3 -2 4  mp alatt 
befejeződik, az oxyxtetracyclin (OTC) vörös, a klórtetracyclin (KTC) bíbor, a 
tetracyclin (TC) pedig lila színű lesz. A KTC és a TC intenzív színe elmélyül, az 
OTC pedig vörösesbarna-, majd barna árnyalatúvá válik.

Alapanyagok és premixek vizsgálatánál megfigyeltem, hogy a reagens 
kénsav tartalmánál fogva elszínezheti a takarmány szemcséket. Éppen ezért 
igen lényeges a színreakció azonnali elbírálása, mivel egyes premixek (pl. malac 
szuper) Szakaguchi reagensben 1,25 -  1,35 perc múlva élénk piros színűvé válnak 
és ez a szín tartós marad. Alaposan megfigyelve jól látható azonban, hogy ebben 
az esetben csak a takarmányszemcsék színeződnek el. Korpához adagolt tetra
cyclin, klórtetracyclin és Oxytetracyclin oldódása után 10-15  perccel már egy
általán nem látható az antibiotikum élénk színe, mivel a kénsav roncsoló hatása 
következtében a búzakorpa szemcséi teljesen megsötétednek, így különösen az 
alacsony koncentrációban jelenlevő antibiotikumok színét elnyomják.

Megjegyezni kívánom, hogy miután a szín megítélése szubjektív, a próba 
elbírálásához gyakorlat szükséges.

Összehasonlító vizsgálatok
A kénsav tartalmú Szakaguchi reagens használata körültekintő kezelést 

igényel. Vizsgálataim során előfordult -  a legnagyobb óvatosság ellenére is -  
hogy akár pipettázáskor, akár a takarmány szórásakor néhány apró reagens 
csepp a környezetbe kerülve a bőrön, vagy a ruházaton maradandó nyomot 
hagyott. Ennek kiküszöbölésére időt rabló előkészítés szükséges (vastag vatta
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papír alátét, közömbösítő oldat készítése, gumikesztyű használata stb.) így 
bármilyen gyors is a próba kivitelezése, az „óvatos oldatkezelés”  megnöveli a 
vizsgálatra fordított időt. Az említett hátrány csökkentésére kidolgoztam a vizs
gálatnak egyszerűsített változatát:

Kémcsőbe kb. 5 cm3 Szakaguchi reagenst öntünk és ebbe egy spatulányi 
őrleményt szórunk. A kémcső óvatos megdöntésével a folyadék felület meg
növelhető, amelyen az egyenletesen szétoszlott antibiotikum részecskék oldódása 
jó l észlelhető. Fény felé tartva, szabad szemmel — alacsonyabb koncentrációban 
kézi nagyító segítségével — értékelhető a színreakció, ezáltal a sztereomikrosz- 
kóp használata kiküszöbölhető.

Ez az egyszerűsített technikai kivitelezésű kvalita tív vizsgálat bárhol elvé
gezhető, helyszíni ellenőrzésre is alkalmas.

Annak megállapítására, hogy milyen alacsony antibiotikum tartalomig 
használható a kémcsöves próba, összehasonlító vizsgálatokat végeztem a Petri- 
csészés módszerrel.

Búzakorpához, kukoricadarához és különféle aktivitású oxytetracyclint 
kevertem és olyan hígításokat készítettem, hogy az egyes minták antibiotikum 
tartalma 1 — 1000 mg/kg között változzon. A kétféle Oxytetracyclin hozzáadásá
val arra a kérdésre kívántam választ kapni, hogy a csökkent biológiai aktivitás 
észlelhető-e valamilyen formában.

1 — 10. sorszámmal ellátott mintákat háromszor analizáltam. Kontroll 
anyagként medikáció nélküli őrleményeket használtam. A vizsgálatok eredmé
nyét az alábbi táblázat foglalja össze:

Ő rö lt vizsgá la ti anyagok
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Pozitív színreakciót adó vizsgálatok száma

T Cs T Cs T CS T Cs T Cs T c s T Cs

1 1000 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0
2 500 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0
3 100 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0
4 50 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0
5 20 3 3 3 3 3 3 0 1 2 2 1 1 2 0
6 10 3 3 3 3 3 3 0 0 1 0 0 0 1
7 5 3 2 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0
8 4 2 2 3 2 2 2 0 T =  teljes ak tiv itású  OTC3 2 1 2 1 1 1 0 (925 N E/m g)

Cs =  csökkent ak tiv itású  OTC
(841 N E/m g)

Az összehasonlító vizsgálatok eredményéből az alábbi következtetések von
hatók le:

1. 50 mg/kg Oxytetracyclin tartalom szabad szemmel vagy lupéval ennél 
alacsonyabb koncentráció pedig 10 mg/kg-ig Petri-csészében mikroszkópos ana
lízissel egyértelműen kimutatható.

2. Az olyan premixeknél, amelyek előírás szerint nem tartalmazhatnak 
antibiotikumot az 50 mg/kg-nál magasabb OTC mennyiség már súlyos szennye
zésnek számít. Ezt a kémcsöves próbával már k i lehet szűrni.
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3. A fenti módszer tájékoztat arra vonatkozóan, hogy a kvalita tív vizsgálat 
alkalmával milyen bemérést és hígítást kell alkalmazni. Szabad szemmel észlel
hető színreakció esetében kevesebb minta elegendő a vizsgálathoz (általában 2g), 
míg alacsonyabb antibiotikum koncentráció esetében 5 — 10-szeres premix 
mennyiségből határozható meg az oxyxtetracyclin mikrobiológiai értékmé
réssel.

4. A teljes és csökkent aktivitású Oxytetracyclin kvalita tív kimutatása 
között nem mutatkozott lényeges különbség. A vegyi próbák ugyanis nem 
mindig alkalmasak arra, hogy kimutassák a különleges bomlási formákhoz kötö tt 
biológiai hatáscsökkenést. Ezek a hatóanyagok általában többé-kevésbé érzé
kenyek a környezeti behatásokra és csak megfelelő tárolási körülmények között 
őrzik meg aktivitásukat, azaz az élőlényekre gyakorolt biológiai hatásukat. Ezért 
minden esetben meg kell nézni, hogy a vizsgálatokban pozitív színreakciót adó 
keverékek milyen aktivitású antibiotikumot tartalmaznak.
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БЫСТРЫЙ МЕТОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ОКСИТЕТРАЦИКЛИНА В ПРЕМИКСАХ

Й. Ёснэ

В статье автор из антибиотиков не применимых с целью повышения выхода, 
занимается выявлением качества окситетраииклина. Применяемые химические 
пробы являются специфичным для тетрациклина, согласно проведенным иссле
дованиям синкбаиитранин, флавомицин и пениииллины обеспечивающие 
хорошую конЕерзию кормов не мешают в опенке цветной реакции. Автором 
модифицированной формой быстро осуществима качественная проба и под
ходящая для проведения проверки премиксов на месте нахождения.

BESTIMMUNG DES OXYTETRACYCLINGEHALTES VON PREMIXEN 
M ITTELS EINER SCHNELLMETHODE

J ■ Ősz

Von den zwecks Erhöhung der Ausbeute nicht anwendbaren Antib iotika 
nur der qualitative Nachweis des Oxytetracyclins wurde untersucht. Die ange
wandte chemische Probe ist spezifisch für Tetracycline, und gemäss der Unter
suchungen wird die als Grundlage der Auswertung dienende Farbenreaktion 
durch die eine gute Umwandlung der Futter sichernden M ittel Zinkbacitiacin, 
Flavomycin und Penicilline nicht beeinflusst.
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DETERM INATION OF THE OXYTETRACYCLINE CONTENT 
OF PREMIXES BY A QUICK METHOD

J. Ősz

Of the antibiotics unsuitable for raising the yields, only the qualitative de
tection of Oxytetracycline was studied. The applied chemical test is specific for 
tetracyclines. According to the investigations, zinc bacitracin, flavomycin and 
penicillins securing a favourable conversion of feeds do not interfere w ith the 
colour reaction serving as a basis of evaluation. The qualitative test in its form 
modified by the author can be carried out quickly and is suitable also for controls 
performed on the spot.

K Ü LF Ö LD I LAPSZEMLE

SCHWARZENBACH R.
Folyadékkromatográfiás cukorelválasz
tás
( Flüssigchromatographische Zncker- 
trennung )
M itt. Gebiete Lebensm. Hyg. 68, 64, 
1977.

A cukorleválasztásra használható 
folyadékkromatográfia három változa
tát említi meg a szerző a bevezetésben: 
(1) Ioncserés kromatográfia, amelynél 
a cukor bórsavkomplexéből végzik az 
ioncserét. (2) Megoszlásos kromatog
ráfia ioncserélőn, ahol a stacioner 
fázis víz, a mobil fázis pedig víz-alko
hol elegy. (3) Megoszlásos kromatog
ráfia kémiailag kötődő stacioner fá

zison. A megoszlásos módszert előnyö
sebbnek ta rtja  a szerző és példákat 
mutat be ennek illusztrálására. Glu
kózszirup, alma-, szőlő- és narancslé, 
valamint méz analízisének kromatog- 
ram jait közli a cikk, rövid értékelés
sel, megadja az alkalmazott oszlop
töltetet és eluáló oldószert. Detektálás
ra differenciál-refraktométert, ill. UV- 
refraktométert használt. A módszer 
előnyei közt felsorolja, hogy a vizsgá
landó termék közvetlenül, vagy oldat
formában vihető fel az oszlopra, gyü- 
mölcsleveket közvetlenül, ill. szűrés 
után, mézet vizes oldatban lehet ana
lizálni. A mérési idő 10 — 15 perc.

Varga E. ( Kaposvár)
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