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Varga Pál emlékezetére 
(1927-1981)

1981. június 20-án, váratlanul elhunyt Varga Pál a magyar élelmiszeripar 
egyik kimagasló egyénisége.

Munkáscsaládból származott: küzdelmes ifjúkorát segédmunkásként kezdte, 
majd 1944-ben munkaszolgálatosként vonultatták be. Több mint két évet fogság
ban töltött, ahol tagja lett az antifasiszta szövetségnek. Hazatérte után továbbra 
is segédmunkásként dolgozott a WM. Konzervgyárban, de emellett folytatta ta
nulmányait a dolgozók esti gimnáziumában és leérettségizett.

Mint munkáskáder 1949-ben a Konzervipari Központba került. Időközben, 
munkájával párhuzamosan a Közgazdasági Egyetemen továbbképezte magát és 
1953-ban eredményesen tette le az államvizsgát.

Az ötvenes években tervelőadóként dolgozott a Könnyűipari Minisztérium
ban először az Élelmezési, ezt követően az Élelmiszeripari Minisztériumban tevé
kenykedett tervosztály vezetőként.

1961-ben áthelyezték a Magyar Országos Söripari Vállalathoz vezérigazgatói 
munkakörbe. Az országos vállalat megszüntetése után 1971. január 1-től a Söripari 
Vállalatok trösztje vezérigazgatója lett. Söripari működése alatt az iparág alap
vető, jelentős fejlődésen ment keresztül. A meglevő elöregedett gyárak kapaci
tásbővítő rekonstrukcióján túlmenően felépült és sikeresen üzemel Európa egyik 
legmodernebb sörgyára a Borsodi Sör és Malátagyár. Az üdítőital és ásványvíz 
termelés beindítása a söriparban szintén nevéhez fűződik. Új, fiatal egészséges 
szellemű söripari szakembergárdát nevelt fel. Életművét, a söripar fejlesztését, 
tanítása alapján tovább kell folytatni.
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1976-ban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium újonnan létre
hozott Élelmiszeripari Főosztályának vezetőjévé nevezték ki. E feladatok ellátása 
mellett 1980-ban a Szekszárdi Húskombinát miniszteri biztosaként eredményesen 
irányította a nagyberuházás munkálatait.

1981. január 1-től haláláig a Növényolajipari és Mosószergyártó Vállalat 
vezérigazgatói teendőit látta el. Széles látókörrel, hamar felismerte a vállalat leg
fontosabb gondjait és nagy lelkesedéssel, fáradhatatlan tenniakarással kezdte 
meg azok megoldását. Irányítása alatt készült el a vállalat VI. ötéves terve, az 
ötnapos munkahét bevezetése feltételeinek megteremtése, és a margarin gyártás 
rekonstrukciós tervének kimunkálása.

Jól felkészült, nagytudású, széles látókörű elméleti, és gyakorlati ismereteit 
állandóan gyarapító közgazdász szakember volt. Közgazdasági ismeretei kor
szerűek voltak, a népgazdaság és az élelmiszeripari szakágazatok közötti össze
függéseket, a változó feltételeket és hatásait gyorsan felismerte.

Nagy munkabírású vezetőnek ismertük, sokat vállalt magára, erőssége volt 
az operativitás. Vezetési módszerét a határozottság, a kezdeményezés jellemezte. 
Pályafutása alatt nagyon sokat tett nemcsak a söripar, hanem az egész élelmiszer- 
ipar fejlesztése érdekében is. Munkásságát több kormány és miniszteri kitüntetés 
fémjelzi.

Nehéz szívvel búcsúzunk. Emlékét megőrizzük. Munkaszeretetét, emberségét, 
a jövőben is követendő példának tekintjük.

1981. július 2-án mély részvét mellett a Farkasréti temetőben helyezték 
örök nyugalomra.

Debreczeny István
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Heltai László emlékezetére 
(1899-1981)

1981. február 27-én meghalt Heltai László, a Fővárosi Élelmiszerellenőrző 
és Vegyvizsgáló Intézet ny. igazgató helyettese.

1899 május 21-én született Körmenden. Középiskoláit Budapesten végezte, 
majd 1917 szeptemberében beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetem (v. Mű
egyetem) vegyészmérnöki karára, és itt 1921. október hó 29-én vegyészmérnöki 
oklevelet nyert. 1922. március 24-én lett a Budapest Főváros Vegyészeti és Élel
miszervizsgáló Intézet (ma: Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet) 
tagja, ahonnan ideiglenes vegyész, segédvegyész, vegyész, fővegyész, vegyész
tanácsos, csoportvezető főmérnök, igazgatóhelyettes, munkaköri beosztásokon 
keresztül 1965 júliusában, 43 évi szolgálat után, szívbetegsége miatt ment nyug
díjba.

Az Intézetbe való belépésétől kezdve a tartósított élelmiszerek — speciálisan 
a növényi konzervek -  vizsgálatával foglalkozott.

1946-ban átvette az Intézet „Növényi konzerv osztály”-ának vezetését. Az 
osztálynak munkaköre a növényi konzervek belkeseskedelmi és külkereskedelmi 
(export) vizsgálata, vizsgálati módszerek alkalmazása és kidolgozása, valamint 
a növényi konzerveket előállító vállalatok (gyárak) technológiájának ellenőrzése 
és felülvizsgálata volt. Itt kifejtett munkája elismeréseképpen 1954-ben elnöke 
lett az Élelmezésügyi és Belkereskedelmi Miniszter által közösen létrehozott 
„Konzervipari Tárcaközi Minősítő Bizottságinak, valamint az „Export Konzerv 
Minősítő Tárcaközi Bizottságinak. Ugyancsak elnöke volt annak a bizottságnak 
is, amelyet az Élelmezésügyi Minisztérium hozott létre a tartósított növényi eredetű 
élelmiszerek vizsgálati módszereinek összeállítására.



Tagja volt a Konzervipari Műszaki Tanácsnak és — 1946 óta — a Magyar 
Szabványügyi Hivatal „növényi tartósítóipar” és „tartósított élelmiszerek vizs
gálata” szakbizottságainak.

Társszerzője volt a Gyáriparosok Orsz. Szövetsége kiadásában megjelent Vizs
gálati Módszerek c., az élelmiszeripari technikumok részére tankönyvül szolgáló 
„Élelmiszervizsgálatok” c. könyv szerzői munkaközösségének.

1960. március 24-én az „Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója” kitüntetést kapta. 
Munkakörével — a tartósított növényi konzervek vizsgálatával — kapcsolatos 
dolgozatai a Kísérletügyi Közleményekben, a Mezőgazdasági Kutatásokban, a 
„Vegyvizsgálat”-ban és folyóiratunkban az Élelmiszervizsgálati Közleményekben 
jelentek meg.

50 éves eredményes mérnöki munkássága elismeréséül a Budapesti Műszaki 
Egyetem tanácsa 1973-ban aranydiplomával tüntette ki.

Első munkahelye a Fővárosi Tanács volt, innen is ment nyugdíjba — akár
csak felesége; a Heltai család a főváros hű gyermeke volt. Munkahelyén munka
társai szerették és megbecsülték nagy szakértelmét és őszinte emberi tulajdon
ságait: jóakaratát és megértését. Nagy szaktudását az ipar is jól ismerte^ szeme 
előtt fejlődött ki hazánk egyik legnagyobb ipara a konzervipar, melynek 6  volt a 
„Laci bácsija”. Az Intézet pedig mindig büszkén tekintett a konzervipar „Laci 
bácsijára”, aki mindig a fejlődést kereste és baráti segítséget nyújtott a hozzá 
fordulóknak.

Heltai László volt az utolsó aki személyesen ismerte az Intézet valamennyi 
igazgatóját: az alapító Balló Mátyástól napjainkig. Szolgálata alatt négy igazgató 
vezette az intézetet: akik vezetési technológiájukban sokat tanulhattak tőle: a 
munkatársait megbecsülő, mindig emberi igazi embertől.

К ott ász József

172



Polifenoloxidáz-inhibitorok hatása az alma enzimes 
bámulására

G A J Z Á O Ó  I L D I K Ó ,  V Á M O S N É  V I G Y Á Z Ó  L I L L Y ,  S Ü M E G H Y N É
K E R E Z S I  N A T A S A  

Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Budapest 
Érkezett: 1981. március 5.

A gyümölcsök és zöldségek mechanikai sérülés utáni barnulási reakciója 
régóta ismert. Ez a jelenség a termék megjelenési formáját, aromáját és biológiai 
értékét egyaránt károsan befolyásolja.

A reakció során a szövetekben levő polifenolokat a polifenoloxidáz-enzim 
kinonokká alakítja, amelyek fehérjékkel, aminosavakkal reagálva, vagy polimeri- 
zálódva nagy molekulájú, sötét színű oldhatatlan termékeket alkotnak.

A barnulási reakció többféle elv alapján gátolható: a) a polifenoloxidáz- 
enzim inhibitoraival, b) az enzim szubsztrátumainak (a molekuláris oxigén vagy 
a polifenolok) eltávolításával, ill. lekötésével, c) az enzimreakcióban keletkezett 
kinonok további reakcióinak gátlásával (7, 12, 15). A gyakorlatban alkalmazott in
hibitorok nagy része egyidejűleg hat a fenti módokon.

Az élelmiszerek enzimes bámulásának gátlására szolgáló inhibitorokkal szem
ben támasztott különleges követelmény, hogy ne legyenek az egészségre ártalmasak 
és ne hassanak károsan a termék ízére, aromájára, textúrájára stb.

A gyakorlatban alkalmazott és a fenti követelményeket kielégítő hatékony 
barnulásgátlók sokszor vegyszerkeverékek, amelyek hatásmechanizmusa nem 
ismert.

Cikkünkben különböző fajtájú almák enzimes bámulásának gátlására végzett 
összehasonlító modell-kísérleteink eredményeit ismertetjük, amelyeket az élelmi
szeriparban jelenleg is alkalmazott és potenciálisan alkalmazható inhibitorokkal 
nyertünk.

Anyagok és módszerek

Vizsgálatainkhoz a Golden delicious almát a Kertészeti Egyetem Szigetcsépi 
Tangazdaságából, a Starking almát pedig a Kertészeti Egyetem Űjfehértói Kutató 
Állomásáról szereztük be és a felhasználásig +5 °C-on tároltuk.

Az enzimes bámulás gátlására az alma-szeleteket 0,1, 0,2 és 0,3 M citromsav- 
oldatba, illetve 0,05 és 0,1 M aszkorbinsav-oldatba mártottuk. Az inhibitorként 
újabban ajánlott fahéjsav (16, 17) 0,5 és 1,0 mM oldatát alkalmaztuk. Ezenkívül 
a Ponting (8) által ajánlott inhibitor-keverék hatását vizsgáltuk. Ez 1%-os aszkor- 
binsav és 0,1%-os CaCI2-oIdat (1:1) arányú keveréke, melynek pH-ját NaHC03-tal 
8 körüli értékre állítjuk.

Az alma-szeleteket vágás után 1,3, ill. 5 percre az inhibitor-oldatba mártottuk, 
majd a felületet szűrőpapírral leitattuk. Ezután az alma-szeleteket fekete küvetta-
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tartóba helyezve, a Spekol 32-G 315 ZEISS, Jena típusú spektrokoloriméter re- 
missziós feltétjére erősítettük. A bámulás sebességét és így az alkalmazott inhibitor 
hatását remissziómérés alapján határoztuk meg. Az általunk kialakított mérőmód- 
szerről előző közleményeinkben (4, 5) már részletesen beszámoltunk. Az alma-szele
tek enzimes bámulásának kezdeti sebességét 540 nm-en 20-szoros műszer-erősítés
sel mértük és a továbbiakban barnulási aktivitásnak nevezzük. A barnulási akti
vitást a reinisszióváltozás kezdeti, lineáris szakaszából számítottuk, egysége 1 skála
osztás min-1. Összehasonlítás céljából inhibitorral nem kezelt alma-szelet barnulási 
sebességét is meghatároztuk. A remisszió időbeli változását 4 - 7  párhuzamosban 
mértük.

Eredmények

A Stark ing alma-szeleteket 1,3, ill. 5 percig 0,1,0,2, ill. 0,3 M (1,9, 3,8 és 5,8%- 
os) citromsav oldatba mártva, barnulási sebességük az 7 A ábrán közölt adatoknak 
megfelelően változott. (1. ábra)

A legkisebb citromsav-koncentráció (0,1 M) a legrövidebb mártási idő (1 min) 
esetében kb. 25 rel. százalékkal növelte a barnulási aktivitást a kezeletlen kontroli
hoz képest, s ez a növekedés — a nagy szórások ellenére — szignifikáns. A többi 
kezelés mindegyike több, mint 50%-kal csökkentette a bámulás sebességét. A 
citromsav koncentrációjának növelése kb. azonos mértékben hatott, mint a mártási 
időé. Pl. 0,3 M citromsavval és 1 min mártással gyakorlatilag ugyanazt a hatást 
lehetett elérni, mint 0,1 M-lal 3, ill. 5 vagy 0,2 M-lal 1, ill. 3 min alatt.

A biztonságos, teljes gátlás 0,2, vagy 0,3 M citromsavval és 5 percig tartó 
mártással volt elérhető, bár mindkét koncentrációval 3 perces mártással 
is a 0-tól szignifikánsan nem eltérő barnulási sebességek adódtak.

7. ábra
Alma-szeletek enzimes bámulásának gátlása vegyszer-oldatokkal.

Meréüi körülmények: remisszió mérés Spekol (Zeiss, Jena) készüléken, 540 nm, 20-szoros műszer- 
erősítés. A párhuzamos mérések száma: 4 — 7. MA = a vegyszer-oldatba mártott szelet barnulási 
sebessége a kezeletlen minta barnulási sebességére vonatkoztatva. A: citromsav-oídatok (az üres, 
a félig kitöltött és a kitöltött körök rendre 0,1, 0,2 és 0,3 M koncentrációt jelölnek). B: aszkorbin- 
sm -oldatok. (üres körök: 0,05 M, tele körök: 0,1 M) C: /a/zéysav-oldatok. (Üres körök: 0,5 mM, 
tele körök: 1 mM; kihúzott vonal: Starking, szaggatott vonal: Golden delicious).
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A Starking-alma szeleteit 1, 3, ill. 5 percre 0,05 M, ill. 0,1 M (0,88, ill. 1,76%) 
aszkorbinsav-oldatba mártva, a barnulási sebesség az 1B ábrán feltüntetett módon 
csökkent.

Már a kisebbik koncentráció és a legrövidebb mártási idő esetében is jelentősen 
csökkent a barnulási sebesség, és nem különbözött szignifikánsan a 0,05 M-lal 
5 min, ill. 0,1 M-lal 3 min mártás esetében elért teljes gátlás értékétől.

A Starking és a Golden delicious alma szeleteit 3, ill. 5 tnin-re 0,5, ill. 1,0 mM 
fahéjsav-oldatba mártva, a barnulási sebesség csökkenését az IC ábrán szemlél
tetjük.

A Starking-alma bámulását a 0,5 mM fahéjsavba való 3 min mártás mintegy 
80%-ban gátolta. Az inhibitor-koncentráció megkétszerezése vagy a mártási idő 
növelése azonban nem növelte jelentősen a gátló hatást. Még / mM fahéjsavban 
5 min tartózkodás sem csökkentette a bámulást 0-ra.

Az eleve is kevésbé bámuló Golden delicious alma esetében a gátlás valamivel 
erősebbnek bizonyult: 0,5 mM-lal 5 min-ig, 1 mM-lal pedig 3 és 5 min-ig tartó már
tással a barnulási sebesség átlagértéke a 0-tól nem szignifikánsan különböző ér
tékre csökkent.

A pH 8,1-re beállított aszkorbinsav —CaCI2 keverékkel, 3 min mártási idővel 
a Starking alma-szeletek bámulását teljes mértékben sikerült gátolni.

Következtetések

A vizsgált barnulásgátlók közül a citromsav mutatkozott a leggyengébbnek, 
sőt kis koncentrációban stimulálta is a reakciót. Egyelőre erre nem találunk magya
rázatot, azonban azt, hogy citromsavval az almák bámulása nem volt csökkent
hető, más szerzők is leírták (11).

A citromsavnál lényegesen hatásosabb inhibitornak bizonyult az aszkorbinsav, 
a teljes gátláshoz negyedannyi mólkoncentrációjü oldata elegendő volt, azonos 
mártási idővel (5 min). Az aszkorbinsav szükséges koncentrációjának a mártási 
időtől való függése irodalmi adatokból egyértelműen kitűnik: 5, 10, ill. 15%-os 
(0,28, 0,57, ill. 0,85 M) oldatába 20 sec-ig (3), 0,05%-os (0,0028 M) aszkorbinsavat 
tartalmazó oldatba viszont 17 h-ig (9) mártották az alma-szeleteket a megfelelő 
hatás elérésére. Ezek szerint a felületen lejátszódó enzimes bámulás gátlásában az 
inhibitor penetrációjának is szerepe van. Ez talán ügy magyarázható, hogy a mé
lyebben elhelyezkedő szövetekbe behatolt inhibitor tartalékként működik az o-di- 
hidroxi-fenolokból a felületen képződött kinonok redukálására (2), vagy az enzim 
prosztétikus Cu++-csoportjának redukálására (10) elhasznált, ill. az enzim által 
közvetlenül oxidált (1) aszkorbinsav pótlására.

A Ponting-féle inhibitor esetében a CaCl2 nyilvánvalóan stimulálta az aszkor
binsav barnulásgátló hatását. Az inhibitornak a tartósítóipari gyakorlatban az az 
előnye is van, hogy az alma konzisztenciáját javítja, akár konzerv-, akár hűtőipari 
termékről van szó (9).

A fahéjsavval mint inhibitorral tovább kívánunk foglalkozni, egyrészt azért, 
mert kb. 2 nagyságrenddel kisebb koncentrációban hatásos, mint az aszkorbinsav, 
másrészt, mert az irodalom szerint (16) — az aszkorbinsavval ellentétben^ — 
tartós gátlást biztosít, így különösen előnyös lehet pl. mélyhűtött termékek színé
nek felengedés utáni stabilizálására. Az inhibitor hatékonysága azonban függ az 
alma barnulási hajlamától, amely fajtánként, évjáratonként, valamint az érett
ségtől függően eltérhet (6, 13, 14). A Granny Smith almából készült, kevésbé bar- 
nuló lé esetében az elszíneződés teljes gátlását 0,25 mM, a Sturmer Pippinből elő
állított, erősen bámuló lé esetében ugyanezt a hatást 0,5 mM fahéjsav-oldattal 
érték el (16).
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Az ismertetett inhibitorok hatékonyságának vizsgálata után kiszámítottuk az 
egyes mártó-oldatokhoz felhasznált vegyszerköltséget, a legkisebb hatékony kon
centrációt figyelembe véve. A viszonylagos költségek azonos térfogatra:

Az aszkorbinsav és a citromsav esetében a gyógyszerkönyvi, a fahéjsav és a 
CaCb esetében pedig az analitikai tisztaságú minőség árát vettük figyelembe.

Összeállításunkból látható, hogy a citromsav- és az aszkorbinsav-oldat 
ára 15, ill. 16-szorosa a fahéjsavénak. Mivel a fahéjsav a vizsgált inhibitorok közül 
a legolcsóbb, konzerv- és hűtőipari kipróbálása ajánlható.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ 1ЮЛИФЕНОЛОКСИДАЗНЫХ ИНГИБИТОРОВ 
НА ЭНЗИМАТИЧЕСКОЕ КОРЖЧНЕВЕНИЕ ЯБЛОК

Гайзаго, И., В. Видязо, Л. и Ш. Кережи, Н.

Для предотвращения изменения цвета яблок в процессе ее переработки, 
авторы проводили модельные эксперименты сравнения в пищевой промыш
ленности применяемых ингибиторов с потенциально применяемыми некото
рыми ингибиторами энзиматического корычневенпя. Ломтики спльно-корыч- 
невеющих яблок сорта СТАРКИНГ и слабо-корычневеющпх яблок сорта 
ГОЛДЕН ДЕЛИЦИОУС погружали на протяжение 1, 3 и 5 м и н у т  в  0,1; 0,2; 
0,3 М раствор лимонной кислоты, в 0,05 и 0,1 М раствор аскорбиновой кислоты, 
в 0,5 и 0,1 М раствор коричной кислоты а также и в ингибиторный раствор
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Fahéjsav (1 mM) 1>0
PONTING-féle inhibitor-oldat 9,5
Citromsav (0,2 M) 15,0
Aszkorbinsav (0,05 M) 16,4



ПОНТИНГА (смесь 1% аскорбиновой кислоты и 0,1% СоС12 в соотношении 
1 : 1, pH -  7 -8 ). Действие применяемого ингибитора определили измерением 
ремиссии.

Из известных ингибиторов аскорбиновая кислота оказалась лучшей ли
монной кислоты.

0,1 М коричная кислота тормозила окрашивание яблок ГОЛДЕН ДЕ- 
ЛИЦИОУС на 100% в случае 5 м и н у т н о г о  погружения. Смесь аскорбиновой 
кислоты и СоС12 в случае 3 м и н у т н о г о  погружения совсем прекратила корычне- 
вение яблок сорта СТАРКИНГ. Для повышения тормозящего действия не
обходимо повысить концентрацию ингибитора, ане срок макания.

EINWIRKUNG VON POLYPHENOLOXYDASE-INHIBITOREN 
AUF DIE ENZYMATISCHE BRÄUNUNG DES APFELS

/. Gajzágó, L. V ,-  Vigyázó and N. S.-Kerezsi

Vergleichende Modellversuche wurden mit einigen in der Lebensmittelin
dustrie angewendeten und eventuell anwendbaren Inhibitoren der enzymatischen 
Bräunung durchgeführt, um die nachteilige Farbänderung des Apfels während 
seiner Verarbeitung zu verhindern.

Schnitzel der sich rasch bräunenden Starkingäpfel und der sich langsamer 
bräunenden Äpfel Golden Delicious wurden 1, 3 bzw. 5 Minuten lang in 0,1, 0,2 
bzw. 0,3 M Zitronensäurelösungen, in 0,05 bzw. 0,1 M Ascorbinsäurelösungen, 
in 0,5 bzw. 0,1 mM Zimtsäurelösungen bzw. in eine Pontingsche Inhibitorlösung 
(ein auf pH 7 - 8  eingestelltes 1:1 Gemisch von l%iger Ascorbinsäure und 0,1%- 
iger CaCL-Lösung) 1, bzw. 5 Minuten lang eingetaucht. Die Wirkung der verwen
deten Inhibitoren wurde durch Remissionmessung bestimmt.

Von den bekannten Inhibitoren war die Ascorbinsäure wesentlich besser als die 
Zitronensäure.

Eine 0,1 mM Zimtsäurelösung verhinderte 100%-ig nur die Verfärbung von 
Golden Delicious Äpfeln bei einer Eintauchzeit von 5 Minuten, während ein Ge
misch von Ascorbinsäure und Calciumchlorid bei einer Eintauchzeit von 3 Minuten 
fähig war, die Bräunung der Starking-Äpfel gleichfalls vollkommen zu verhindern.

Die Erhöhung der Inhibitorkonzentration erwies sich im allgemeinen vorteil
hafter zur Verstärkung der Inhibitorwirkung als die Verlängerung der Eintauch
zeit.

EFFECT OF POLYPHENOLOXIDASE INHIBITORS ON THE 
ENZYMATIC BROWNING OF APPLES

/. Gajzágó, L. V , - Vigyázó and N. S.-Kerezsi

In order to prevent the unfavourable colour changes of apples during their 
processing, comparative model experiments were carried out with several inhibitors 
of enzymatic browning already applied and potentially applicable in the food 
industries.

Slices of the strongly browning Starking apples and of the slower browning 
Golden Delicious apples were immersed for 1, 3 or 5 minutes into a 0.1,0.2 and 0.3 
M solution of citric acid, into a 0.05 or 0.1 M solution of ascorbic acid, into a 0.5 or
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0.1 mM solution of cinnamic acid or into a Ponting inhibitor solution (a 1:1 mixture 
of a 1% solution of ascorbic acid and a 0.1% solution of calcium chloride adjusted 
to pH 7 — 8). The effect of the applied inhibitor was determined by remission mea
surements.

Of the known inhibitors, ascorbic acid proved to be significantly better than 
citric acid.

The 0.1 mM solution of cinnamic acid inhibited actually only the colouration 
of Golden Delicious apples in 100% when immersed for 5 minutes. The mixture of 
ascorbic acid and calcium chloride solutions inhibited however the browning of 
Starking apples in 100% even on immersion for 3 minutes.

In general, the increase of the inhibitor concentration proved to be more favour
able for promoting the inhibitor effect than the lengthening of the immersion period.
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Szójatermékek tripszin-inhibitor aktivitásának 
meghatározása

P E T R E S  J O L Á N  ÉS  K Á R P Á T I  G Y Ö R G Y  
Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Budapest 

Érkezett: 1981. február 10.

A különböző import és hazai gyártású szójatermékek felhasználása mind az 
élelmiszeriparban, mind az intézményes étkeztetést biztosító vállalatoknál, a ko
rábbi évekhez képest egyre nagyobb mértékben növekszik hazánkban. A hazai 
táplálkozásban a szója felhasználásának további lehetőségei vannak (pl. diétás 
készítmények, tápszerek) (1), amelyeknek ésszerű kiaknázása gazdasági és táplál
kozásbiológiai előnyökkel járna. A szójatermékek ésszerű, gazdaságos alkalmazása, 
a nálunk iparilag fejlettebb nyugat-európai országokban is egyre jobban növek
szik (2).

A szójatermékek hazai előállítása és növekvő humáncélú felhasználása új 
feladatokat ad mind a termékek forgalmazását engedélyező egészségügyi szerveknek, 
mind az élehniszer-minőségvizsgáló intézeteknek a termékek minőségi mutatóinak 
helyes megválasztását, a vizsgálati metodikák kidolgozását, illetve adaptálását 
illetően.

Természetszerű, hogy a vizsgálatok egy része azoknak a szójababban jelenlevő, 
biológiailag aktív anyagoknak a kimutatására, aktivitásuk meghatározására irá
nyul, amelyeknek káros, ún. antinutritív hatása lehet az emberi és az állati szer
vezetre.

A fehérjetermészetű tripszin-inhibitorok (TI), a szójabab legjobban tanulmá
nyozott antinutritiv faktorai. Aktivitásuk meghatározására először még 1947-ben 
Kunitz dolgozott ki eljárást (3), kazeint használva a tripszin szubsztrátjaként.

Mint ismeretes, a tripszin fehérjebontó hatása szigorúan fajlagos, csak az erősen 
bázikus jellegű aminosavak (Arg, Lys) karboxilcsoportja által létesített peptid- 
kötéseket bontja. Ezért ez utóbbi aminosavak származékai szintetikus szubsztrát- 
ként jól alkalmazhatók. Ilyen származék pl. az N-benzoil — DL-arginin -  p-nit- 
roanilid (BAPA), melyet tripszin szubsztrátként Erlanger és munkatársai hasz
náltak először (4). Szintetikus tripszin-szubsztrátként és a szója Tl-aktivitásának 
meghatározására használják még az N-benzoil -  L-arginin etil-észtert is (5, 6).

Kakade és munkatársai (7) a szójabab aktív TI-tartalmának meghatározására 
irányuló munkájuk során széles határon belül lineáris összefüggést találtak a trip
szin hatására a BAPA-ból felszabaduló p-nitroanilin mennyisége és az aktív enzim 
koncentrációja között. Kazein-szubsztrát esetén a fehérje-lebontási termékek 
mennyisége és az enzim koncentrációja közötti összefüggés nem lineáris, ezért a 
továbbiakban BAPA-t használtak szubsztrátként, és egy jól reprodukálható mód
szert dolgoztak ki, amelyet 1974-ben közöltek (8). A módszer elve, hogy BAPA- 
szubsztrátból tripszin hatására, meghatározott reakciókörülmények között p-nit
roanilin szabadul fel. A reakcióelegy fényelnyelését, amely arányos a felszabaduló
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p-nitroaniliii mennyiségével, 410 nm hullámhosszon mérik. Az inhibitort is tartal
mazó reakcióelegyben a tripszin egy részének inaktiválódása miatt, a szubsztrát 
bontása csökken, s így a felszabaduló p-nitroanilin mennyisége, azaz rekacióelegy 
extinkció-értéke kisebb lesz.

A szerzők egy tripszin egységet (TU) a következőképpen definiálnak: meg
határozott körülmények között, 10 cm3 reakcióelegyben, 10 percig végbemenő 
reakció 0,01 extinkciónövekedése, 410 nm hullámhosszon mérve. Egy Tl-aktivitási 
egység (TIU) egy tripszin egység gátlását jelenti. így a TlU-értékeket az inhibitort 
nem tartalmazó és az inhibitort tartalmazó (szója-szuszpenzió) reakcióelegyek 
extinkció értékeinek a különbségéből számítják ki.

A mérési eredményeik értékelése során, az adott térfogatú szója-szuszpenzióhoz 
tartozó TI U-értékeket 1 cin3 szuszpenziónak megfelelő aktivitási értékre számolták 
át, és azt tapasztalták, hogy az inhibitor koncentrációjának növekedésével aTI U érté
kek csökkentek. Ha az 1 cnv-re átszámított értékeket (TIU/cm3) az eredetileg be
mert szuszpenzió térfogatának függvényében ábrázolták, akkor lineáris össze
függést kaptak. E megfigyelésből Kcikade azt a következtetést vonta le, hogy a való
ságos TI-aktivitás akkor közelíthető meg legjobban, ha a Tl-aktivitási egységeket 
összekötő egyenest 0 cm3-re cxtrapolálják.

A módszer kivitelezés szempontjából tovább finomított leírását a világ egyik 
legnagyobb szójafcldolgozó vállalata, a CENTRAL SOYA COMPANY bocsátotta 
rendelkezésünkre (10.) E módszerben az eredményközlés szempontjából ponto
sabb, általunk is használt (9), lineáris regresszió-számítást alkalmazzák Kákádé 
(7) grafikus módszere helyett. Jelenleg ezzel a módszerrel dolgozunk, és számos 
vizsgálati eredményünk, tapasztalatunk alapján (11) az érdekelt vállalatoknak és 
intézeteknek is ezt a módszert ajánljuk, a szója-eredetű aktív TI-tartalom megha
tározására. Az eljárás pontos leírását már számos, a szójafeldolgozásban, felhasz
nálásban érdekelt és a forgalmazást engedélyező vállalatnak, intézménynek (Or
szágos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Törökszentmiklósi Malom
üzeni, Növényolaj- és Mosószeripari Kutató Intézet, Édesipari Kutató Laborató
rium) átadtuk, de a még szélesebb megismertetés érdekében c folyóiratban is közzé 
kívánjuk tenni.

A MÓDSZER LEÍRÁSA 
Reagensek

Tr is-puffer
(pH 4,2): 0,05 mól (6,06 g) tris-(hidroxilaminometan)-t és 0,02 mól (2,94 g) 

kalcium-klorid dihidrátot 900 cm3 v zben oldunk, a pH-t 8,2-re állítjuk be és 1000 
cm:i-re töltjük az oldatot.

Szubsztrát-oldat
4 0  m g  bcnzoil-DL-arginin-p-nitroanilid h id r o k lo r id o t  ( B A P A ,  M e r c k ) 1 c m 3 

dunetilszulfoxid-ban oldunk é s  3 7  °C -ra  e l ő m e l e g í t e t t  tr is -p u f fe r r a l  1 0 0  c m 3-re  
töltjük fe l .  A z  oldatot felhasználásig 3 7  ° C -o n  tartjuk é s  n a p o n ta  fr is s e n  k é s z ít jü k .

Tripszin-oldat
30 mg tripszint (Merck) 1000 cm3 1 mol/m3 töménységű sósavoldatban oldunk. 

Az oldat hűtőszekrényben 2 - 3  hétig eltartható, az enzim aktivitásának jelentős 
csökkenésé nélkül.

5.10*mol/m3 ecetsav vizes oldata.
KPmol m:i nátriumhidroxid v iz e s  o ld a t a .



Az eljárás leírása

Mintakészítés
A légszáraz, zsírtalan mintát finomra őröljük és 100 mesh-es szitán átszitáljuk. 

A 2 g pontosan lemért mintát 70-80  cm3 desztillált vízben szuszpendáljuk és a 
szuszpenziót 103moI/m3 nátriumhidroxid oldattal pH 9,5-9,8-ra állítjuk be, majd 
desztillált vízzel 100 cm3-re töltjük. A szuszpenziót Erlenmeyer-lombikban mág
neses keverővei kevertetjük (nyers szójabab esetén 1, hőkezelt szója esetén 
3 órán át).

Higítási eljárás
A szójaszuszpenzióból többféle hígítást készítünk. A hígított szójaszuszpen- 

ziók 1 -  1 cm3-ével, valamint szójaszuszpenziót nem tartalmazó űri. О-ás oldattal 
elvégezzük a reakciót a mérési eljárásban leírtak szerint, valamint a reagens vak
próbát is elkészítjük.

A reakció befejezése után mért extinkció-értékekből kiszámítjuk, hogy a kü
lönböző hígításokból bemért 1 — 1 cm3 szójaszuszpenzió hány százalékban gátolja 
le a tripszin-aktivitását. A további méréshez azt a hígítást választjuk, amelynek 
1 cm3-re 40-60%-ban gátolja a tripszin működését.

Mérési eljárás
A fenti módon kiválasztott hígított szójaszuszpenzióból 0,0, 0,6,j 1,0, 1,4, és 

1,8 cm3-eket mérünk kémcsövekbe és a térfogatokat desztillált vízzel 2 cm3-re egé
szítjük ki. 2 — 2 cm3 tripszin hozzáadása után 37 °C-os vízfürdőbe helyezzük azokat 
és 5 perc után 5 — 5 cm3 37 °C-os В APA oldatot adunk a reakcióelegyhez. A BAPA. 
hozzáadása után pontosan 600 másodperc (stopper!) elteltével, a reakció leállítása 
céljából 1 -  1 cm3 5 -103 mol/m3 ecetsavoldatot adagolunk minden egyes kémcsőbe 
és szobahőmérsékletre helyezzük azokat. A szuszpenziókat szűrjük és fél óra múlva 
410 nm hullámhosszon a reagens vakpróba oldatával szemben lemérjük az oldatok 
extinkció értékeit.

Reagens vakpróba
2 cm3 víz, 2 cm3 tripszin, 1 cm3 5- 103mol/m3 ecetsav és 5 cin3 BAPA-oldat 

elegyét 10 percig 37 °C-on tartjuk.

Szójaminta vakpróba
2 cm3 szójaszuszpenzió és 5 cm3 BAPA elegyét 37 °C-on 10 percig tartjuk, 

majd 1 cm3 5- 103inol/m3 ecetsavat és 2 cm3 tripszin oldatot adunk hozzá. A szója
minta vakpróba fényelnyelését is a reagens vakpróba-oldattal szemben mérjük le. 
(Nem minden esetben van a szójaminta vakpróbának mérhető fényelnyelése. Ha 
van, akkor a számításnál le kell vonni az adott szójaszuszpenzió cm3-ének meg
felelő értéket.)

Az aktivitások kifejezése
1 tripszin egységet (TU) úgy definiáljuk, mint a 10 cm3 reakcióelegy 410 nm 

hullámhosszon mért 0,01 extinkció növekedése. 1 tripszin-inhibitor aktivitási egy
ség (TI U) 1 tripszin egység gátlását jelenti.
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A  sz á m ítá s  m en ete

Az adott térfogatú szójaszuszpenziókat tartalmazó reakcióelcgyek TlU-érté- 
keit az inhibitort nem tartalmazó ún. О-ás oldat és az inhibitort (szójaszuszpenzió) 
tartalmazó reakcióelegyek extinkció-értékeinek a különbségéből számítjuk ki. Az 
adott térfogathoz kiszámított TIU-értékeket 1 cm3 szuszpenziónak megfelelő ér
tékre számoljuk át. Az így kapott értékeket (TIU/cm3) az eredetileg bemért szusz
penzió cm3-ének (0,6, 1,0, 1,4, 1,8) függvényében ábrázoljuk és a TIU-értékeket 
összekötő egyenest 0 cm3-re extrapolálva az y-tengely metszéspontja adja, az 1 cm3 
szójaszuszpenzió által előidézett gátló hatást TlU-értékben kifejezve.

Az eredményközlés szempontjából lényegesen pontosabb lineáris regresszió 
számítás alkalmazásával, az 1 cm3 szójaszuszpenzió ТШ-értékét a regressziós 
egyenes egyenletéből (y = a + bx) x = 0 esetén az a-érték adja. Az eredetileg 
bemért szójaminta mennyisége, (2,000 g), a szójaszuszpenzió hígításának, a vizsgált 
anyag olaj- és víztartalmának ismeretében, a vizsgált anyag ТШ-értékét 1 mg 
eredeti anyag szárazanyag-tartalmára vonatkoztatva adjuk meg.

Különböző szójababfajták és szójatermékek Tl-aktivitását vizsgáltuk e mód
szerrel. A mérési adatokból történő értékelést és számítást az 7. táblázatban és az 
/. ábrán mutatjuk be.

MÉRÉSI EREDMÉNYEK, ÉRTÉKELÉS

0,6 1 О 1 4

7. ábra
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A tripszin-inhibitor koncentrációjának mérési adatokból történő számítása 
(Extrudált szójaőrlemény)

(n = 3)

7. táblázat

A reakcióelegyhez bemért 
szójaszuszp. 

cm3
* 4̂10 nm TU° TIUb TIU/cm3

ni n2 n3 ni n2 1 n3 ni 1 n2 n3 ni n2 n3

0 0,72 0,73 0,675 72 73 67,5
0,6 0,49 0,49 0,45 49 49 45 23 24 22 38,3 40 36,6
1,0 0,35 0,34 0,33 35 34 33 37

*(51 %)
39

*(53%)
34,5 

*(51 %)
37 39 34,5

1,4 0,22 0,21 0,20 22 21 20 50 52 47,5 35,7 37,1 33,9
1,8

minta vakpróba
0,10 0,12 0,12 10 12 12 60 61 55,5 34,4 33,8 30,8

T
a Trypsin Unit 
b Trypsin Inhibitor Unit
* 1 cm3 szójaszuszpenzió tripszingátló hatása, %-ban



Az /. táblázatban egy vizsgált minta három párhuzamos mérési adatait 
(E-uonm) és az adatokból számított értékeket (Tripsin Unit = TU, Tripsin Inhi
bitor Unit = TIU és az lcm:i szójaszuszpenzióra számított TlU-értékeket mutat
juk be.

Az 7. ábrán a bárom párhuzamos mérésből számított TIU/cm3 értékeket az 
eredetileg bemért szójaszuszpenzió térfogatok függvényében ábrázoljuk, bemu
tatva a grafikus módszert, ill. a regressziós egyenesek egyenletéből adódó 1 cm3 
szójaszuszpenziónak megfelelő TlU-értékeket. A grafikus módszernél az x = 0 
esetén az y-tengely metszéspontja, az egyenesek egyenletéből (y — a + bx) az 
x = 0 esetében az у = а-érték adja az 1 cm3 szójaszuszpenziónak megfelelő TIU- 
értékeket. A bemutatott példán a bárom párhuzamos mérés adataiból számított 
u-értékek: 40,25, 44,05, 39,35; x = 41,21 +2,49 x. Az «-értékekből számított, 
(hígítás: 80 cm3 szójaszuszpenzió 100 cm3-ben, olajtart.: 19,8%, víztart.: 8,3%) 
az eredeti anyag 1 mg szárazanyagtartalmára vonatkoztatott TlU-értékek átlaga 
és szórása: 22,46+ 1,36 (2. táblázat: 6. sz. minta)

A 2. táblázatban különböző szójatermékek TI-aktivitását közöljük. Eredmé
nyeinkből megállapítható, *hogy bárom párhuzamos mérés adataiból számított 
relatív szórásértékek 4,48- 10,1% között változtak.

2. táblázat
Szója és szójatermékek Tl-aktivitása

A minta 
száma A minta neve

— 1*TIU mg 
(x±s, n = 3)

rel. szórás
%

1 Szójabab (ISZ — 10) ....................................... 62,5 ±2,80 4,48
2 Szójabab (IS Z -8) ....................................... 118,0+8,04 6,80
3 Hántolt feles sz ó ja .......................................

(Törökszentmiklós, Tszm)
58,1 ±3,60 6,19

4 Promine-D (szójafehérje-izolátum) ............ 21,8+ 1,82 8,34
5 Cargill 20/70 (szójaliszt) ............................... 56,45 + 3,14 5,56

**6 Extrudált szója (Tszm) ........................... 22,46+ 1,35 6,32
7 Extrudált szója (T szm )............................. 27,18+1,90 6,99
8 Eectrudált szója (T szm ).......................... 30,86+ 1,51 4,89
9 Extrudált szója (T szm )............ 27,21+2,75 10,10

!? Gőzölt, extrudált szója (Tszm ).......... 17,68+1,22 6,9511 Extrahált szójadara.............. 4,3±0,3Ó 6,90
12 Extrahált szójadara .......... 5,8+0,41 7,00
13 Extrahált szójadara............ 7,8 ±0,46 5,80

6,64+ 1,45

* szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva 
** a TlU-érték számítása az 1. táblázatban és az 1. ábrán bemutatva 
ínig: 8 cm3 szuszpenzió) 100 cm3-ben 
nedv: 8,3%; olajtart. (19,8%)

Vizsgálati eredményeink és tapasztalataink alapján, ajánljuk e módszert a 
vizsgáló intézeteknek, a szója eredetű Tl-aktivitás meghatározására.

I ermészetszerü, hogy táplálkozásbiológiai szempontból a fogyasztásra kerülő 
szójás készítmények Tl-aktivitása a döntő.

Az ismertetett és általunk is alkalmazott vizsgálati módszer megfelelő pontos
sággal alkalmazható mind az élelmiszeriparban felhasználásra kerülő nyers- vagy 
adalékanyagként szolgáló, — esetünkben szójatermékekre — mind a kész élelmi
szerekben aktív állapotban jelenlevő tripszin-inhibitor meghatározására.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ТРИПСИН -  ИНГИБИТОРА В СОЕВЫХ
ПРОДУКТАХ

П. Петреш- Дь. Карпаты

Авторы ознакомляют подробно в литературах приведенных и адаптиро
ванных методов определения активности трипсин -  ингибитора в сое и в 
соевых продуктах

Из результатов исследований видно, что метод в случае трех параллель
ных измерении применим с 4,48- 10,1%-ным относительным рассевом.

На основании наших опытов данный метод предлагаем нашим отечествен
ным Институтам по проверке продуктов питания -  с целью проведения един- 
ной оценки - ,  в качестве внедрения стандартизованного метода, для опреде
ления содержания активного трипсин-ингибитора соевых препаратов.

BESTIMMUNG DER TRYPSININHIBITOR AKTIVITÄT 
VON SOJAPRODUKTEN
J. Petres und Gy. Kárpáti

Eine von der Literatur übernommene und zur Bestimmung der Trypsinin
hibitoraktivität von Sojabohnen und Sojaprodukten adaptierte Methode wird 
ausführlich beschrieben.

Von den Untersuchungsergebnissen geht hervor, dass die angewendete Methode 
bei Durchführung von drei parallelen Messungen mit einer relativen Streuung von 
4,48— 10,1% verrichtbar ist.

Auf Grund der diesbezüglichen Erfahrungen wird die Methode den ungari
schen Untersuchungsanstalten zwecks einer einheitlichen Beurteilung als eine 
normierbare Methode zur Bestimmung des aktiven Trypsininhibitorgehalt von 
Sojabohnen enthaltenden Produkten zur Einführung empfohlen.

DETERMINATION OF THE TRYPSIN-INHIBITOR ACTIVITY 
OF SOYBEAN PRODUCTS

J. Petres and Gy. Kárpáti

A method described in literature and adapted for the determination of th e ' 
trypsin-inhibitor activity of soybeans and of soybean products is presented in 
detail.
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Results of investigations indicate that the applied method can be carried out 
in case of triplicate measurements with a relative scattering of 4.48- 10.1%.

On the basis of their experience the presented method is recommended to the 
Hungarian food control institutes for introduction as standardizable method, 
in order to carry out the evaluation in a uniform way, at the determination of the 
content of active trypsin-inhibitor in products containing soybeans.
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A búza lipoxigenáz-aktivitásának meghatározása

P Á L O S I N É  S Z Á N T H Ó  V I L M A ,  V Á M O S N É  V I G Y Á Z Ó  L I L L Y  
ÉS P Á R K Á N Y N É  G Y Á R F Á S  A N N A  
Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Budapest 

Érkezett: 1981. március 5.

A gabonafélék tárolása és feldolgozása során szöveti enzimei fontos szerepet 
játszanak. A búzában levő lipoxigenáz (linoleát: oxigén oxidoreduktáz, E.C. 
1.13.11.12.) a tészta reológiai tulajdonságait előnyösen befolyásolja (3), szerepe 
lehet a karotinoidok elszintelenítésében (2), valamint az íz- és illat-anyagok kiala
kításában is.

Szubsztrátumai a linolsav, a linolénsav és az arachidonsav, általában a cisz- 
cisz-l,4-pentadiének. Ezek a vegyületek a reakció során allil-helyzetben hidro- 
peroxidot tartalmazó cisz-transz-l,3-pentadiénekké alakulnak. A lipoxigenáz 
aktivitását az így keletkezett, konjugált kettős kötésű vegyületek UV-abszorp- 
ciójának növekedési (9), vagy az oxidáció során felhasznált oxigén elfogyási sebes
ségének mérése alapján lehet meghatározni (5). Ismert olyan eljárás is, amely a 
hidroperoxidok bomlásakor felszabaduló oxigént valamely alkalmas H +-donorra, 
pl. vas(Il) ionokra viszi át és a rodanid-ionok jelenlétében képződő vas(III)-roda- 
nid keletkezési sebességét méri spektrofotometriásán (8).

Cikkünkben búzakivonatok lipoxigenáz-aktivitásának mérésére alkalmas 
UV-spektrofotometriás eljárást és néhány, az eljárással kapott eredményt ismer
tetünk.

Anyagok és módszerek

A méréseinkhez felhasznált Bezosztaja 1 (B 1) és Martonvásári 4 (Mv 4) búzá
kat az Országos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Állomás Vetőmagelosztója bocsá
totta rendelkezésünkre. A mintákat az állomás telephelyén, Tordason termesz
tették.

A megfelelő reakciókörülmények kialakítására meghatároztuk az enzimki
vonat, a szubsztrátum-koncentráció, a reakcióidő optimális értékeit. A méréseket 
irodalmi utalások (4, 6, 7) alapján szobahőmérsékleten, pH 6,9-en végeztük.

A búzakivonat készítése: az egész szemű búzát Savaria (Keripar, Szombathely) 
típusú darálóberendezésben megdaráltuk. Ebből 20 g-t 5 °C-on 50 cm3 desztillált 
vízzel asztali rázógépen 60 percig rázattunk. Ezt az elegyet 4 °C-on 20 percig centri
fugáltuk, 20 000 ford./perc sebességgel (Beckman, Fullerton, California, model J 
2 -21  centrifuga, rotor: J 20). A felülúszót szűrtük, a meghatározáshoz a szűrlet 
(a továbbiakban enzimkivonat)0,01-0,04cm3-ét használtuk fel, az enzim-aktivi
tástól függően. Az enzimkivonat koncentrációján a továbbiakban azt értjük, hogy 
a reakcióelegyben levő kivonat hány g- [100 cm3] - 1 búzának felel meg.
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A sziibsztrálnm-oldat készítése: szubsztrátumként linolsavat (cisz-9-cisz-12-ok- 
tadekadiénsav; SIGMA grade III, 99%-os) alkalmaztunk. Az oldatot Lulai és 
Baker (6) szerint készítettük: 0,25 cm3 Tween 20 (polioxietilén szorbitán mono- 
laurát; Sigma) és 5 cm3 levegőmentesített borátpuffer (pH 9,0) elegyét nitrogén 
átáramoltatása közben mágneses keverővei kevertettük. Cseppenként 0,25 cnr 
linolsavat adtunk hozzá. Zavaros oldat keletkezett, amely 1 N nátrium-hidroxid 
hatására kitisztult (kb. 0,6-0,8 cm3). Az oldatot levegőmentesített borátpufferrel 
(pH 9,0) 50 cm3-re hígítottuk, majd levegőmentesített desztillált vízzel térfogatát 
100 cm3-re egészítettük ki. A szubsztrátumot naponta frissen készítettük, a felhasz
nálásig hűtőszekrényben tartottuk.

A reakció-elegy kialakítása: a búzakivonatoknak — fehérje-tartalmuknál fogva 
-  a spektrofotometriás mérés hullámhosszán (234 nm-en) saját elnyelésük van 

(értéke 0,200 -  0,400). Ezért a méréshez szükséges mennyiségű enzimkivonatot 
pH 6,9 foszfátpufferrel 2,98 cm3-re kiegészítettük és erre az oldatra állítottuk be 
a spektrofotométer-rést. Ezután hozzápipettáztuk a 0,02 cm3 szubsztrátumot az 
oldathoz és mértük az extinkciót különböző időpontokban (Ej). A reakcióelegy 
összes térfogata 3 cm3. A iinolsav a levegő oxigénje hatására is oxidálódik, ennek 
mértékét naponta meghatároztuk és korrekcióba vettük. Ehhez a linolsavat pH 
6,9 foszfátpufferrel olyan arányban hígítottuk, mint a reakcióelegyben és a tiszta 
puffer-oldattal szembeni extinkcióját (E2) mértük. Lulai és Baker (6) szerint a mérés 
hibás eredményt ad, ha ez az érték meghaladja a 0,04 extinkció-értéket. Tapaszta
lataink szerint 0,100 érték a mérési eredményeket csak hibahatáron belül változ
tatta. Az E.,-értékeket az Ej-értékekből kivonva, kaptuk azt az extinkcióértéket 
(OD), amelynek az enzimhatásra bekövetkező kezdeti változási sebességével jelle
meztük az aktivitást (zlOD min-').

Eredmények és következtetések

Az extinkció változása a reakcióidővel

A mérési körülmények között az extinkció a reakcióidő függvényében 3 percig 
változott lineárisan (1. ábra).

.4 szubsztrátum-koncentráció és a reakciósebesség közötti összefüggés vizsgálata

Mivel ismert (6), hogy a Iinolsav egyes lipoxigenázok esetében szubsztrátuin- 
felesleg-gátlást okoz, meghatároztuk azt a szubsztrátum-koncentrációt, amely a 
búza-Iipoxigenázra a legnagyobb reakciósebességet biztosítja. Az enzimkivonat 
koncentrációja a reakcióelegyben 0,27% volt. A reakcióelegy szubsztrátumtartal- 
mát 2,68-10 - д mol dm -3 és 16,08- 10-s mol dm -3 között változtattuk úgy, hogy 
az adott koncentrációjú szubsztrátum-oldatból különböző térfogatokat adtunk 
a reakció-elegyhez, melynek térfogatát minden esetben 3 cm3-re egészítettük ki 
6,9-es pH-jú foszfát-puffer oldattal. A 2. ábra mutatja a reakciósebesség változását
a szubsztrátumkoncentrációval.

A reakciósebesség a legnagyobb, ha a reakcióelegy 5,4-10~5 mól dm-3 linol
savat tartalmaz. Ezért a továbbiakban ezt a koncentrációt alkalmaztuk méré
seinkhez.

A legnagyobb reakciósebességet biztosító szubsztrátum-koncentráció értéke 
függ a reakció-elegy Tween-koncentrációjától is (1)- Surrey (9) kísérletei szerint 
megfelelő a Iinolsav: Tween (1:1) vagy 1:1,5) arány, méréseinkben (1:1) arányt 
alkalmaztunk.
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A reakciósebesség változása az enzimkoncentrációval
Meghatároztuk azt az enzimkoncentráció-tartományt, amelyben -  az adott 

mérési körülmények között — a reakciósebesség lineárisan változik.
A vizsgálatot két búzafajta kivonatával végeztük. A reakció-elegyben a Mar- 

tonvásári 4 búza kivonatának koncentrációja 0,33%, 0,40% és 0,53%, a Bezosz- 
taja 1 búzáé 0,13%, 0,20%, 0,27% és 0,40% volt. A reakció sebességét a külön
böző koncentrációjú enzimkivonatok esetében a 3. ábra mutatja.

A vizsgált tartományban a reakció sebessége az enzimkivonat koncentráció
jával arányosan változott mind a két búza-minta esetében.

Az aktivitás-meghatározáshoz elfogadott mérési körülmények
Az eredmények alapján a búzakivonatok lipoxigenáz-aktivitását 25 °C-on 

Sp 195 típusú spektrofotométeren 234 nm hullámhosszon 0 — 3 percig mérjük.
A reakció-elegy készítése: 2,96 cm3, pH 6,9 foszfát-puffer oldatot (0,05 mól 

dm - 3) 0,02 cm3 enzimkivonattal összerázunk és beállítjuk a spektrofotométer rését, 
majd 0,02 cm3 szubsztrátum hozzáadásával megindítjuk a reakciót. Az oldat 
extinkcióját, 0,5 min-enként mérjük (Ej-értékek). A kapott extinkció-értékekből 
levonjuk a 0,02 cm3 szubsztrátum + 2,98 cm3, pH 6,9 foszfát pufferoldat elegyének 
ugyanazzal a pufferrel (pH:6,9) szemben mért extinkció-értékét (E2). A 0,5 min- 
enként mért E^extinkció-értékek és az E2-extinkció-érték különbségét OD-vel 
jelöljük.

Az aktivitás-érték meghatározásához három enzimkivonatot készítünk és 
minden kivonat OD-értékeit 0,5 min-enként 3 párhuzamosban meghatározzuk. 
Gyakorlott kivitelező két kivonat készítésével, kivonatonként két párhuzamos 
méréssorozattal is kellő pontosságot érhet el. Az OD-értékeket az idő függvényé
ben ábrázoljuk. Az enzim-aktivitás kiszámításához az így kapott görbék lineáris 
szakaszait használjuk fel. A lineáris regresszió-számítással meghatározott egyen
letben a független változó együtthatója adja meg az extinkció-változás (HÓD) 
sebességét (dimenziója: HÓD-min-1), azaz az enzim aktivitását. Egységnyi akti
vitásúnak tekintjük az enzimet akkor, ha percenként 10-3 extinkció-változást 
hoz létre. 1 egység (E) = 10- 3HÓD m in-1. Az aktivitást a búza tömegére vonat
koztatjuk és fajlagos aktivitásnak nevezzük (dimenziója: HÓD m in-1 g -1).

Példák a módszer alkalmazására: A módszert többek között 2 évjáratban, 
azonos termőhelyen termesztett 2 búzafajta fajlagos lipoxigenáz-aktivitásának 
meghatározására alkalmaztuk.

Mérési eredményeinket az 7. táblázatban közöljük
7. táblázat

Azonos termőhelyről származó búzafajták fajlagos 
lipoxigenáz-aktivitás értékei

Az évjárat
A búzafajta fajlagos lipoxigenáz-aktivitása 

(Eg“ 1)

Martonvásári 4 Bezosztaja 1

1979 15 300 ± 420 12 300 ±600

1980 24 800 ± 1 000 13 600 ±200

E = 10“ 3 aOD min- 1  v = a variációs koefficiens
v% = 1,5 —4,9 n = 6
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A táblázatból látható, hogy a Martonvásári 4 búza lipoxigenáz-aktivitása mind 
a kot évjáratban nagyobb, mint a Bezosztaja 1 búza lipoxigenáz-aktivitása. A Be- 
zosztaja 1 búza lipoxigenáz-aktivitása a két évjáratban közel azonos, de a Marton
vásári 4 búza lipoxigenáz-aktivitásában jelentős eltérés mutatkozott.

A módszer reprodukálhatósága igen jó; a variációs koefficiens 1,5-4,9%-nak 
adódott.

A búza-lipoxigenáz látszólagos kinetikai állandóinak számítása
A szubsztrátum-koncentráció — reakciósebesség görbéből a 0 — 5,4• 10-5 

mol dm- 3 koncentráció tartományban Lineweaver-Burk szerint számítottuk a 
kinetikai állandókat (4. ábra).

A látszólagos Michaelis-állandó (Kmapp ) = 3,46-10-4 mol dm- 3 és a maxi
mális reakciósebesség (Кт ахарр) = 0,961 .dOD m in-1

A kapott mérési eredményeinket összehasonlítottuk irodalmi adatokkal.
A 2. táblázatban feltüntettük egy gabonafajta, az árpa, és a legnagyobb lipo- 

xigenáz-tartalmú növény, a szójabab adatait. A reakció maximális sebességét bizto
sító szubsztrátum-koncentráció értékei a búza és az árpa enzim-kivonatok eseté
ben közelítőleg megegyeznek. A szójabab-enzim esetében (10) 3 -10-4 mól dm -u-nél 
nagyobb szubsztrátum-koncentrációval rendellenességeket tapasztaltak, ezért a 
látszólagos Michaelis-állandó értékét a 3 -10-4 mól dm~3-nél kisebb szubsztrátum- 
koncentrációtartomány adataiból határozták meg.

2. táblázat
A maximális reakciósebességet biztosító szubsztrátum-koncentrációk és a látszólagos Michaelis- 

állandók összehasonlítása különböző származású lipoxigenáz-enzimek esetében

Növény
Maximális reakciósebességet 
biztosító szubsztrátum-kon

centráció 
mól dm“ 3

Кmapp
mól dm- 3

Irodalom

B úza............ 5,4-10-6 3,46- 10-4Árpa ........ 5,47-10-5 2,44-10-« (6)Szójabab . . . . 3 - IO"« 2-10-5 (10)

A szubsztrátum: linolsav.
= a látszólagos Michaelis-állandó

háromféle növényből származó enzimkivonatok esetében az enzimeknek 
a szu isztratum iránti affinitása — amely a Km-értékkel jellemezhető — eltérő, a 
egnag\n -) az árpakivonat enzimének affinitása a linolsavhoz.



10 20 S 110 mol • dm 1

2. ábra
A reakciósebesség (v) változása a linolsav- 
koncentrációval (S)
A mérési körülményeket 1. az 1. ábrán.
A függőleges vonalak a szórást jelölik.

7. ábra
Az enzimkivonat extinkciójának (OD) vál
tozása a leakcióidővel (t). Az enzimkivonat 
Bezosztaja 1 (1979) búzából készült, koncent
rációja a reakcióelegyben 0,27% búzának 

felel meg.
A linolsav-szubsztrátum koncentrációja 
5 • 10— 5 mól dm- 3 . A mérési körülmények: 
pH 6,9, 25 °C (szobahőmérséklet).
A regressziós egyenes egyenlete:
OD = -  0,005 + 0,093 t; r = 0,9992.
A függőleges vonalak a szórást jelentik.

3. ábra
A reakciósebesség (v) változása az enzim- 
kivonat koncentrációjával (c)
A szubsztrátum-koncentráció és a mérési 
körülmények u. azok, mint az 7. ábrán.
Az egyenesek egyenletei:
1 . v = -  0,001 + 0,150 c r = 0,9976 

(Martonvásári 4 búza)
2. v = 0,0003 + 0,367 c r = 0,9955 

(Bezosztaja 1 búza)
A függőleges vonalak a szórást jelölik.

4. ábra
A szubsztrátum-koncentráció (S) és a reakció- 
sebesség (v) reciprok értékeinek összefüggése 
Lineweaver-Burk szerint
Az egyenes megszerkesztéséhez a 2. ábrán 
feltüntetett görbe felszálló ágának mérési 
pontjai szolgálnak alapul.
Az egyenes egyenlete:—= 1,04 + 0,00036 -p==- v l+J
r= 0,981 [S] = a szubsztrátum-koncentráció 
mól dm_3-ban
V = 0,961 dO Dm in ' * 1 2max app
К =  3,46-10-4 mol dm- 3  m

a PPA függőleges vonalak a szórást j elölik.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПОКСИГЕНАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПШЕНИЦЫ 
77. В. Санто-В. Л. Видязо и- 77. А. Дярфаш

Тканевые ферменты хлебных злаков играют важную роль в процессе 
переработки п хранения пшеницы. Липоксигеназа в пшенице положительно 
влияет на реологические свойства теста, действует на образование вкуса и 
запаха. Субстраты цис-цис-1,4 пентадиены, в процессе реакции в аллиловом 
состоянии преобразуются в гидропероксид содержащий цис-транс-1,3-пента
диен. Линоксигеназную активность можно установить из возрастающей ско
рости УФ-абсорпцнй образующихся при этом сопряженных соединений с двой
ной связью.

В качестве субстрата авторы применяли линолевую кислоту, измерения 
проводили при комнатной температуре, при pH-6,9. Изменение эсктинкцни 
измеряли при 234 пж, спектрофотометром типа MOM Sp 195, в каждые 0,25 
мин. Экстпнкцпю субстрата откорректировали. Так как линолевая кислота в 
случае некоторых липоксигеназ тормозит образование излишнего субстрата, 
определили концентрацию субстрата (5,4 10~5 моль й ж -3 ) обеспечивающую 
самую высокую скорость реакции и на основании этого проводили измерение. 
Из линеарного участка зависимости времени экстинкцип расчетом регрессии 
в определенном уравнении коэффициента незавиенмой-переменной, показы- 
ваетначальную скорость измерения экстинкцип (ИОД) (размер: ЛОД мин-1), 
то есть ферментную активность. Единицей активности считали фермент, если 
он создавал изменение экстинкцип 10-3/мин. Ферментные активности отнесли 
к 1 г воздушно сухой пшенице. В случае соответствующего разжижения фер
ментных экстрактов (0,05-0,5%) скорость реакции пропорционально из
меняется с концентрацией ферментного экстракта. Данный метод применяли 
для измерения активности липоксигеназы 2 сортов пшеницы урожая двух 
годов из идентичных производственных площадей.

BESTIMMUNG DER L1POXYGENASEAKTIVITÄT VOM WEIZEN 
V. P. -Szánthó; L. V. — Vigyázó and А. P. — Gyárfás

Die Enzyme der Geweben von Getreidepflanzen spielen während der Verar
beitung und Lagerung eine wichtige Rolle. Die in Weizen vorkommende Lipoxy
genase beeinflusst vorteilhaft die Theologischen Eigenschaften des Teiges, und 
kann sogar in der Entwicklung der Geschmacksstoffe und Geruchsstoffe eine Rolle 
spielen. Die Substrate dieses Enzyms sind die cis-cis-l,4-Pentadiene, die während 
der Reaktion zu in einer Allyllage Hydroperoxid enthaltenden cis-trans-1,3-Pen- 
tadienen umgewandelt werden. Die Lipoxygenaseaktivität ist aus der Erhöhungsge
schwindigkeit der UV-Absorption der auf solche Weise gebildeten und eine kon
jugierte Doppelbindung enthaltenden Verbindungen bestimmbar.
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Bei den Untersuchungen wurde Linolsäure als Substrat verwendet, und die 
Messungen wurden bei Raumtemperatur und bei pH 6,9 durchgeführt. Die Ände
rung der Extinktion wurde bei 234 nm mittels eines Spektrophotometers vom 
Typ MOM Sp 195 in Zeitintervallen von 0,25 Minuten gemessen, wobei die eigene 
Extinktion des Substrates als Korrektion berücksichtigt wurde. Nachdem die 
Linolsäure bei einigen Lipoxygenasen eine Verhinderung des Substratüberschusses 
verursacht, wurde zuerst die die höchste Reaktionsgeschwindigkeit sichernde 
Substratkonzentration (5,4xIO -5 mol dm -3) bestimmt, und sodann wurden die 
Messungen bei dieser Konzentration durchgeführt. In der vom linearen Abschnitt 
der Funktion Extinktion— Zeit durch Regressionsberechnung ermittelten Glei
chung ergibt der Koeffizient der unabhängigen Variable die Anfangsgeschwindig
keit der Extinktionsänderung (A OD) (Dimension: zlOD m in-1) d. h. die Aktivität 
des Enzyms. Eine Extintionsänderung von 10- 3 (Minute hervorrufendes 
Enzym wurde als ein Enzym von einheitlicher Aktivität betrachtet. Die Enzym
aktivitäten wurden auf 1 g lufttrockenen Weizen bezogen. Bei entsprechenden 
Verdünnungen (0,05 — 0,5%) der Enzymextrakte veränderte sich die Reaktions
geschwindigkeit der Konzentration des Enzymextraktes proportioneil. Die Met
hode wurde unter anderen in zwei Jahrgängen zur Messung der Lipoxygenaseak- 
tivität von zwei von der gleichen Gewinnungsstelle erhaltenen Weizensorten ver
wendet.

DETERMINATION OF THE LIPOXYGENASE ACTIVITY OF WHEAT 
V. P . - Szánthó, L. V ,— Vigyázó and A. P. -Gyárfás

The enzymes of the tissues of cereals play an important role during the pro
cessing and storage of cereals. Lipoxygenase present in wheat influences favourably 
the rheological properties of pastes and it may play a role also in the formation 
of the flavouring and scent substances. Substrates of this enzyme are the cis-cis-1,4- 
pentadienes which are converted in the course of the reaction into cis-trans-1,3- 
pentadienes carrying hydroperoxide in allyl position. The activity of lipoxygenase 
can be determined from the rate of increase of the ultraviolet absorption of the 
compounds formed in this way which contain conjugated double bonds.

Linoleic acid served as a substrate, the measurements were carried out at 
room temperature at pH 6.9. Changes in the extinction values were observed at 
234 nm by means of a spectrophotometer of MOM Sp 195 type, at intervals of
0.25 minute. The own extinction of the substrate was taken into account as cor
rection value. Since linoleic acid causes in case of certain lipoxygenases an inhibi
tion of excess substrate, the substrate concentration ensuring the highest reaction 
rate (f).4xl0-5 mole dm -3) was previously determined and the measurements 
were carried out at this reaction rate. In the equation determined from the linear 
section of the curve of the extinction plotted against time by means of regression 
calculation the coefficient of the independent variable gives the initial rate (of a 
dimension: zlOD m in-1) of the change of extinction (zlOD) i. e. the actual enzyme 
activity. The enzyme possesses unit activity on producing 10- 3/minute of extinction 
change. Enzyme activities were referred to 1 g of airdry wheat. In case of appro
priate dilutions (0.05-0.5%) of the enzyme extracts the reaction rate varied 
proportionately to the concentration of the enzyme extract. The method has been 
applied already in two seasons for the measurement of the lipoxygenase activity 
of two wheat varieties originating from the same habitat.
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Peszticidanalitikai körvizsgálatok szervezésének 
feltételei és lehetőségei az élelmiszerellenőrző 

hálózatban
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D U T K A  P E R E N  C**, V A J D A  Ö D Ö N *

*MÉM Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Központ, Budapest 
**MTA Központi Kémiai Kutató Intézet, Budapest

Érkezett: 1981. február 25.

Minden országnak, amely részt kíván venni a nemzetközi élelmiszer-kereskede
lemben, ki kell dolgoznia a saját, törvényesített peszticidmaradék határérték rend
szerét és meg kell oldania az ellenőrzés feladatát. Az ellenőrzés legmegbízhatóbb 
módszere, eszköze a hatékonyan működő vizsgáló laboratóriumok olyan hálózata, 
amely alkalmas a szermaradékok meghatározásának végrehajtására. A laborató
riumok eredményes tevékenységének alapvető feltétele, hogy a vizsgálatokhoz 
megfelelő analitikai módszerek álljanak rendelkezésre.

Ilyen analitikai módszerekre feltétlenül szükség van, még akkor is, ha a ható
anyagot gyártó vállalatok kötelezettek termékeik analízisére alkalmas eljárást is 
kidolgozni és a felhasználó rendelkezésére bocsátani. Kétségtelen ugyanis, hogy a 
maradványanalízis detektálási lépése egy adott peszticid esetében elég egyszerű, 
de lényegesen bonyolultabb a helyzet, ha az adott peszticidet más peszticidféle- 
ségek mellett, biológiai eredetű mintában kell meghatározni.

Az ilyen minták — így az élelmiszerek is — speciális problémát jelentenek. 
Víz-, zsír-, színező anyagtartalmuk igen különböző lehet, ezért sajátos feldolgozást 
igényelnek. Emellett a peszticidek igen különböző kémiai tulajdonságokkal rendel
keznek, a teljesen ionostól az apoláros karakterig s így általános analitikai séma 
kifejlesztése rendkívül komplikált feladat. Továbbá a vizsgálandó minta a szer
maradékot csupán fig, illetve ng mennyiségben tartalmazza. Ehhez járul még a 
természetes anyagokkal, vagy más kemikáliák nyomaival való interferencia lehe
tősége.

Ezek a tényezők okozzák azt, hogy a peszticidmaradékok kimutatása élel
miszerekben nem egyszerű kérdés és számos olyan analitikai módszer, amely jól 
bevált relative tiszta mintákra, kudarcot vall, ha élelmiszeripari készítményekre 
alkalmazzák.

A hazai módszerfejlesztés elsőrendű feladata a nemzetközileg elfogadható és 
elfogadtatható analitikai eljárások teljesítőképességének kritikai ellenőrzése és 
hazai körülményekre történő adaptálása.

Az analitikai adatoknak pontosan kell meghatározniuk egy adott minta 
kvalitatív és kvantitatív peszticid tartalmát a peszticid bármely mennyiségénél.
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Л végső adatok megbízhatósága érdekében mind az alkalmazott analitika 
eljárásokkal, mind a vizsgáló laboratóriumokkal szemben szigorú követelményeket 
kell támasztani.

Az analitikus szakértelme és a módszer reprodukálhatósága körvizsgálatokbó1 
állapítható meg. A különböző laboratóriumokban nyert eredmények jelzik, hogy az 
analitikus milyen irányú szakmai továbbképzésére, illetve az analitikai módszer 
mely műveleteinek a javítására van szükség. Ha egy analitikai módszer körvizs
gálati elemzés alapján jó eredményt adott, akkor átment az elképzelhető legszi
gorúbb ellenőrzésen és eredményeit a gyakorlatban minden analitikus és ellenőrző 
hatóság elfogadhatja. A körvizsgálatok ugyanakkor részét alkotják egy megbíz
ható szakembergárda képzésének. Körvizsgálatra csak olyan módszer bocsátható, 
amelyet egy laboratóriumban már kidolgoztak és ellenőriztek, majd pedig kellő 
részletességgel és útbaigazításokat is tartalmazóan leírtak. A körvizsgálat részt
vevői ezen módszerleírás alapján dolgoznak, tehát technikai újdonságokat és gya
korlati fogásokat szükségszerűen megismernek. A körvizsgálatra való felkészülés 
és a részvétel hozzásegíti a szakembereket a helyes analitikai gyakorlat kialakítá
sához.

Körvizsgálatok szervezése

Körvizsgálatok hatékony szervezéséhez (1,2) koordináló laboratórium szükséges . 
amelynek szerepe elsősorban a számbajöhető módszerek kiválasztása és azok kísér
letes ellenőrzése. A legtöbbet ígérő módszer ezen ellenőrzések alapján kerülhet to
vábbi vizsgálatra annak megállapítására, hogy vannak-e gyenge pontjai. Ezek 
kiküszöbölése után a módszert világosan és részletesen le kell írni. Ideális esetben 
ezután következhet a körvizsgálat lebonyolítása.

A körvizsgalatok sikeres lebonyolításának feltétele, hogy a résztvevők a mód
szert előzetesen begyakorolják. Ha az analitikus valamiben bizonytalan, konzultálnia 
kell előzetesen olyannal, aki az alkalmazandó technikában már elegendő kísérleti 
tapasztalattal rendelkezik.

Kívánatos legalább 8 —12 laboratórium részvétele egy körvizsgálatban. Jobb, 
ha több laboratórium végez egyenként kevesebb analízist, mint ha kevés labora
tórium sok mintát analizál. A körvizsgálat eredményeinek varianciája laborató
riumon belüli és laboratóriumok közötti reprodukálhatóságot is tartalmaz és kísér
leti tény, hogy az utóbbi általában többszörösen nagyobb az elsőnél. Éppen ezért 
nagy figyelmet kell fordítani az interlaboratóriumi variancia pontos értékelésére, 
amihez a résztvevők említett minimális létszáma szükséges.

hgy módszer hatékonyságának körvizsgálatban való ellenőrzésére két mód
van:

1. Szennyezett minta, amikor ismert mennyiségű peszticid(ek)et adnak meg
felelően nagy volumenű, homogén élelmiszermintához és ebből küldenek 
mintát a résztvevőknek. Mivel a minta küldése általában postán történik, 
a szennyezett mintának eléggé stabilnak, vagy stabilizáltnak kell lennie, hogy 
a pár napig tartó szállítást mind az élelmiszer, mind a peszticid bomlás 
nélkül elbírja.

2. A mintának a résztvevők áltál történő szennyezése, amikor a résztvevőket kérik
arra> hogy maguk szerezzenek be élelmiszermintát és a szennyezettségét 

ellenőrizzék. Ezután adjanak a mintához a vizsgálat megkezdése előtt is
mert térfogatú, de ismeretlen összetételű és koncentrációjú peszticidoldatot, 
amelyet a koordináló laboratórium bocsát rendelkezésre, maid analizálják 
a mintát.
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Cél, hogy a körvizsgálati minták szennyezettségének szintje a kereskedelmi 
forgalomban engedélyezett határérték nagyságrendjében legyen, bár néha szokás 
az engedélyezett határérték egynegyedénél alacsonyabb értékkel szennyezni.

A módszer hitelességét annál a szintnél célszerű ellenőrizni, amely szintnél 
az eredményeknek bizonyító erejűeknek kell lenniük, azaz reklamáció esetén a leg
szigorúbb felülvizsgálatot is elbírják.

Az analízisek eredményeit, valamint a résztvevők kiegészítő, vagy bíráló meg
jegyzéseit és a felmerült nehézségeket a koordináló laboratórium gyűjti össze és regiszt
rálja. Célszerű értekezletet összehívni, amelyen a résztvevők megvitathatják az 
eredményeket, illetve nehézségeket és utóbbiakat megpróbálják megoldani. Ennek 
mindenképpen hatékonyabb módja a személyes megbeszélés, mint a levelezés útján 
történő konzultáció. Szükséges lehet személyes megbeszélés összehívása a körvizs
gálat tervezésének időszakában is.

A körvizsgálatok eredményeinek értékelését minden résztvevővel ismertetni 
kell, majd ezt követően minél szélesebb körben publikálni. így a lehető legtöbb 
ellenőrző hatóság és analitikus tájékozódhat a vizsgált módszer teljesítőképességéről.

A körvizsgálatok eredményeinek értékelése

A körvizsgálatok kettős célja az analitikai módszer, illetve a vizsgáló laborató
rium ellenőrzése. Ebből adódóan az analízist úgy kell végezni, hogy az eredmények 
mindkét területről kellő mennyiségű információt szolgáltassanak (3).

A körvizsgálati eredmények értékelésének szempontjai (4):
— kiértékelni az analitikai eredmények varianciáját olyan homogén minta 

analízisénél, amely a leggyakrabban szokásos stabil, a mintában oldódó, 
ahhoz nem kötődő peszticideket tartalmazza,

— megállapítani, hogy az analitikus képes-e a szermaradványokat elfogadható 
pontossággal kimutatni, azonosítani és mennyiségileg meghatározni,

— felmérni, hogy a laboratóriumok képesek-e ugyanabból a mintából repro
dukálható eredményeket kapni,

— meghatározni a variációs koefficienst,
— eldönteni, hogy melyik az az analitikai módszer, amely szignifikánsan jó 

eredményeket szolgáltat.

Az irodalomban ismertetett körvizsgálatok elemzése alapján kitűnik, hogy ha 
ugyanazon, vagy hasonló típusú élelmiszerekből sok analízist végeznek, mindig 
akad egy-két laboratórium, amelynek eredményei következetesen magasabbak, 
vagy alacsonyabbak, mint a többié. Ez néha már az adatokra való rátekintésből 
látszik, néha csak statisztikai elemzésből derül ki (5). Az ilyen nagyon magas, 
vagy nagyon alacsony eredményeket az értékelők esetenként kihagyják a módszer 
pontosságának és reprodukálhatóságának a számításánál. Egyes' eredményeknek 
az értékelésből való kihagyása előtt azonban nagyon alaposan fel kell deríteni, 
hogy az eltérést mi okozta: a módszer helytelen alkalmazása, vagy a nem kielégítő 
módszerleírás. Ezt legkönnyebben az érintett laboratóriumokkal való konzultáció 
útján lehet tisztázni. Eredmény akkor hagyható ki az értékelésből, ha a hiba 
okainak feltárása alapján a résztvevő azt maga vonja vissza.

Körvizsgálati program az élelmiszerellenó'rzó' hálózatban

Az élelmiszerellenőrző hálózat (Fővárosi és Megyei Élelmiszerellenőrző és 
Vegyvizsgáló Intézetek) toxikológiai laboratóriumainak részvételével szervezett 
körvizsgálatokat a MÉM Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Központ és az MTA

197



Központi Kémiai Kutató Intézet együttműködve koordinálja. A körvizsgálat 
sikeres lebonyolítása széles körű tevékenységet igényel mind a koordináló, mind a 
résztvevő laboratóriumok részéről.

A két együttműködő intézménynek mint koordinátornak feladata elsősorban
- a vizsgáló módszerek kidolgozása, illetve
-  adaptálása hazai körülményekre, továbbá
-  kritikai ellenőrzése s az ellenőrzött és jónak bizonyult
-  módszerek részletes leírása a résztvevők számára.

Ezt követi a körvizsgálat lebonyolítása, amely a szakembergárda speciális 
szakismereteinek színvonalát figyelembe véve két lépésben történik: először mód
szertani rutinellenőrzés végzése a vizsgálandó peszticidek standard oldatainak elem
zése útján, majd ennek eredményességétől függően második lépésben peszticiddel 
szennyezett élelmiszerminták vizsgálata. Az adatok összegyűjtéséről, az eredmények 
kiértékeléséről és az ezt követő diszkusszió megszervezéséről, valamint az eredmé
nyek publikálásár ól szintén a koordinálók gondoskodnak.

Ugyancsak a koordinálóknak volt célszerű gondoskodni a felhasználandó 
vegyszerek központi beszerzéséről, módszerek ajánlásáról a reagensek tisztítására, a 
megfelelő peszticidanalitikai laboratóriumi felszerelés beszerzésének és folyamatos 
pótlásának biztosításáról és a rendszeres szakemberképzésről. A szakemberek tovább
képzése a MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet tematikájába iktatott, az 
élelmiszerek peszticidszennyezettségével kapcsolatos időszerű kérdések ismerteté
sével és laboratóriumi gyakorlatok keretében történt.

A valamennyi szükséges feltétel biztosítása után szervezett körvizsgálatok 
eredményeiről külön dolgozatban számolunk be.

i R  О D л  L о  M
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Növényi eredetű élelmi anyagok és élelmiszerek 
nyers rost és diétás rost tartalmának 

összehasonlító vizsgálata II.

H O R V Á T H N É  M O S O N Y I  M A G D A * - R I G Ó  J Á N O S * - H E G E D Ü S N É  
V Ö L G Y  E S I  E R Z S É B E T * *

* OTK1 Eü. Főiskolai Kar Dietetikai Szak, ** Országos Dietetikai Intézet Budapest 

Érkezett: 198 1. február 16.

A nyers rost fogalom és meghatározásának módja a 19. század elején alakult 
ki: nyers rostnak nevezzük a növényi eredetű élelmiszerekből híg savval és híg 
alkáli oldattal való kezelés után nyert maradékot. Az 1800-as évek elejének kémi
kusai úgy vélték, hogy az emészthetetlen szénhidrátok egyben ellenállnak a vizes 
és alkáli oldatos kezelésnek is, majd a kezelést még egy savas kioldással egészítették 
ki, hogy ezáltal a nem szénhidrát komponensektől való további tisztítást érjenek 
el. Az első rostanalízisek Einhof (1806), John Gorham Harvard (1820) és Horsford 
(1846) nevéhez fűződnek, az ő munkájuk során alakult ki a nyers rost meghatáro
zásának ma is ismert módja, melyet takarmányok, valamint növényi eredetű 
élelmiszerek rosttartalmának jellemzésére használunk. (1).

A növényi sejtfalak cellulózból, hemicellulózokból, ligninből és pektinvegyü- 
1 etekből állnak, melyeknek különböző élettani hatásuk van, s így az emberi és 
állati táplálkozás szempontjából egyaránt jelentősek.

A nyers rost meghatározás módjából és az egyes sejtfalalkotó vegyületek 
oldhatóságából következik azonban, hogy a meghatározás folyamán az egyes 
vegyületek részben, vagy egészben kioldódnak, s a maradék főként csak a kezelé
seknek legjobban ellenálló cellulózból áll. Az így meghatározott érték, tehát hamis 
képet ad a valóságos, emészthetetlen rosttartalomról.

Az egyes sejtfalalkotó vegyületek oldhatóságát vizsgálva Trowell (2), Van 
Soest és Robertson (1), valamint Van Soest (3) a nyers rost meghatározás során a 
hemicellulózoknak átlagosan 80%-, illetve 85%-os, a ligninnek 50 —90%-os és a 
cellulóznak 20 —50%-os veszteségéről tesznek említést. Van Soest és Robertson 
felhívják a figyelmet arra is, hogy az egyes növényfajták lignintartalmának alkáli 
oldatokban való oldhatósága is eltérő és ez további téves eredményekhez vezethet.

Új, a táplálkozásélettan centrikus szemléletnek megfelelő fogalmat vezetett 
be Trowell (4), amikor megfogalmazta, majd munkatársaival 1976-ban (5) kibő
vítve definiálta a diétás rost fogalmát, mely „ . .  .növényi poliszaharidok és lignin, 
melyek az emberi emésztő enzimeknek ellenállnak”. Az ily módon megfogalmazott 
rost magába foglalja a növényi sejtfalalkotókat, valamint a sejtben levő emészt
hetetlen tartalék poliszaharidokat és egyéb emészthetetlen vegyületet is. A Trowell 
(5) szerint megfogalmazott diétás rost összetevőket az 7. ábra szemlélteti.
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A diétás rost összetevői
A növényi 
sejtfal szerke
zeti anyagai ---- .—

szerkezeti
poliszahari-

dok ---- --------- rost poliszaharid___ cellulóz

— sejtközötti állomány -----hemicelluló-
poliszaharidok | zok

I—pektinvegyü' 
letek

egyéb poliszaharidok---- amiloidok

1— nem-szénhidrát
összetevő —____________________________ lignin

Nem szerkezeti anyagok (terme--------- különböző eredetű--------- növényi gu-
szetes kíséróanyagok vagy mes- poliszaharidok mik és nyál-
terséges élelmiszeradalékok) kák

— emészthetet
len tartalék 
poliszahari
dok (pl. gua- 
ran)

— alga polisza
haridok (pl. 
alginsav)

7. ábra

A nyers rost és diétás rost definíciójának összehasonlításából egyértelműen 
kiderül, hogy a diétás rost sokkal szélesebb körű, a táplálkozás szempontjából a 
növényi élelmiszerekről reálisabb képet adó fogalom, mint a nyers rost.

A nyers rost és a diétás rost tartalom összehasonlítására végeztünk vizsgála
tokat néhány zöldségfélével valamint különböző eredetű búzakorpa mintákkal.

iMserieti rész

Anyagok és módszerek
A nyers rost és a diétás rost meghatározását a következő termékekből végeztük el:
-  sárgarépa (Gonsenheimi)
-  fejeskáposzta (Braunschweigi)
-  retek (Müncheni sörretek)
-  búzakorpa (takarmányozási, Ferencvárosi Malomból)
-  búzakorpa (étkezési, Ferencvárosi Malomból)



— búzakorpa (tápszeralapanyag, Körmendi Malomból)
— búzakorpa (étkezési, NDK)
A korpamintákból közvetlen beméréssel, a zöldségfélékből aprítás, 70 °C-on 

való szárítás és porítás után nyert szárazanyagból végeztük el a meghatározásokat.
A nyers rost meghatározást az érvényben levő szabvány (7) szerint végeztük; 

a diétás rost meghatározására a fiziológiás definíciót legjobban megközelítő álta
lunk korábban már közölt, enzimes módszert választottuk (8 , 9); e módszerek 
ismertetésére itt nem térünk ki. Mivel azonban az enzimes meghatározás során a 
pektinvegyületek egy része kioldódik, a már közölt módszert módosítottuk, illetve , 
kiegészítettük: meghatároztuk a minta eredeti pektintartalmát, majd az enzimes 
bontás után visszamaradt emészthetetlen maradék pektintartalmát és a kioldódott 
pektin mennyiségével az emészthetetlen rostmaradék értékét korrigálva számoltuk 
ki az összes diétás rost mennyiségét.

A pektinmeghatározáshoz a kivonatokat Rouse és Atkins (10) módszerével 
készítettük, a pektinmeghatározást Mc Comb és Mc Cready (11) szerint karbazolos 
színreakcióval és extinkcióméréssel végeztük.

Pektin meghatározás
Szükséges anyagok: 96%-os etanol 

80%-os etanol 
aceton 
dietiléter
0,75%-os ammóniumoxalát oldat 
0,1 mólos NaOH 
cc H2S04
karbazol (0,15%-os, 95%-os etanolban oldva) 
gálák turansav-monohidrát

A meghatározás menete: 5 g anyagot 65 cm3 96%-os etanollal visszacsepegő 
hűtő alatt 20 percig forralunk, lehűtjük, leszűrjük. A maradékot 40 cm3 80%-os 
etanollal ismételten 2 0  percig extraháljuk az előző módon, majd lehűtés után 
szűrjük. A maradékot acetonnal, majd éterrel vízmentesre mossuk, szobahőmér
sékleten szárítjuk. Ebből a cukormentes száraz maradékból 0,5 g-ot 40 cin3 vízzel 
30 percig rázógépen rázatunk, majd centrifugáljuk. A felülúszó tartalmazza a 
vízoldható pektinvegyiileteket. A szilárd maradékot 20 cm3 0,75%-os ammóniumoxa
lát oldattal 30 percig rázatva, majd centrifugálva a feliilúszót leöntjük, ez tartal
mazza a vízben nem oldódó pektátokat és pektinátokat. A visszamaradt szilárd mara
dékra 20 cm3 0,1 mólos NaOH-t öntünk, 30 percig rázatjuk, majd centrifugálás 
után a felülűszót leöntve nyerjük a vízben és oxalátoldatban nem oldódó proto- 
pektineket tartalmazó frakciót. A három frakciónak -  a várható pektintartalom- 
nak megfelelő mértékben való hígítás után — 1 - 1  cm3-éhez, 6  — 6  cm3, hűtött, 
cc. H2S04-t adunk, 20 percig forrásban levő vízfürdőn tartjuk. A hidrolízis után az 
oldatokat 0 , 5  cm3 0,15%-os karbazol oldattal reagáltatjuk, a kapott színes oldatok 
extinkcióját, 15 percen belül, 530 nm-en mérjük. A mérés kiértékelését galakturon- 
sav-monohidrátból, fent leírt módon készített kalibrációs egyenes segítségével 
végezzük. A vízoldható, oxalátoldható és lúgoldható pektinvegyületek együttes 
mennyiségét galakturonsavban fejezzük ki, a bemért anyag szárazanyagtartalmára 
vonatkoztatva, %-ban adjuk meg.

Eredmények

Vizsgálati eredményeinket az 7. táblázat szemlélteti.
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/ .  táblázat
Néhány búzakorpa és zöldségféle diétás rost és nyers rost tartalma

* * * *

Minta
Emészthe
tetlen ma

radék
/0

Kioldódott
pektin

összes dié
tás rost

/0
Nyers rost 

/0
Diétás

rost/nyers
rost

X s X s X S X s

Búzakorpa (takarmányozási, 
Ferencvárosi Malom) 64,0 ±3,4 2,6+ 0,3 66,7 ±3,0 7,1 ±0,0 9,4

Búzakorpa (étkezési, 
Ferencvárosi Malom) 51,3±  0,9 2,0+ 0,4 53,3 ± 1,2 12,8 ± 0,7 4,0

Búzakorpa (tápszeralap
anyag, Körmendi Malom) 44,1+0,8 3,4+0,5 47,6 ±  0,9 6,6 ±0,0 7,2

Búzakorpa (étkezési, NDK) 54,2+ 1,6 2,8 ±0,1 57,0±  1,6 10,2 ±0,2 5,6

Sárgarépa 20,1 + 2,5 3,6 ± 1,0 23,7 ± 2,8 9,4 ±0,4 2,5

Káposzta 20,6+0,9 2,1 ±0,6 22,8±  1,0 7,2 ±0,7 3,2

Retek 24,2+ 1,2 3,5 ±0,6 27,7± 1,4 8,3 ±0,6 3,4

* szárazanyagra számítva

Az egyes adatok 4 - 4  párhuzamos mérés átlagát jelentik, szárazanyagra 
számított %-ban megadva, a szórások feltüntetésével.

Az 1. táblázatbaji szereplő adatokból következik, hogy a növényi eredetű élel
mianyagok és élelmiszerek táplálkozástani szempontból fontos rosttartalmát, a dié
tás rost mennyiségét a nyers rost tartalomból legfeljebb csak becsülni lehet és ez a 
becslés is megbízhatatlan értéket eredményez, mivel a diétás rost és nyers rost ará- 
nya -  a növény sejtfalalkotóinak arányától függően — igen nagy eltérést mutathat. 
A diétás rost mennyisége a nyers rost mennyiségének mindenesetben többszöröse. 
Míg azonban a buzakorpák esetében a diétás rost a nyers rostnak 5 , 6  —9,4-szerese, a 
vizsgált zöldségféléknél csak 2,5 —3,4-szerese. Mérési eredményeink alátámasztják 
Van Soest és Robertson (1) megállapítását, mely szerint — éppen a sejtfalalkotó 
vegyületek különböző arányából, valamint a nyers rost meghatározás ismert mód
jából következően a nyers rost és diétás rost mennyisége igen nagy különbséget 
mutat a gabonaféléknél, melyek sejtfalában a lignin- és hemicellulóztartalom nagy 
<i cellulózhoz viszonyítva, kisebb azonban az eltérés azoknál a növényeknél, me
lyek sejtfalában a cellulóztartalom nagy a lignin- és hemiccllulóz tartalomhoz 
képest, pl. a kétszikű nem hüvelyes növényeknél.

A diétás rost komponensei a definíciónak megfelelően emészthetetlenek, ener
giát az emberi szervezetnek tehát nem szolgáltatnak, élettani fontosságuk azonban 

normális, egészséges emésztés szempontjából rendkívül nagy. A legfontosabb 
fiziko-kémiai tulajdonságok — melyek az élettani hatást a bélben biztosítják — 
<i pektinek, valamint a növényi gumik és nyálkák gélképző és ezáltal abszorbeáló 
képessége, a pektinek, hemicellulózok és a cellulóz vízkötő kapacitása, a lignin 
epesavkötő tulajdonsága. Ha tehát egy növényi eredetű élelmiszernek csak a nyers 
rost — tehát cellulóz — tartalmát vesszük figyelembe, szükségszerűen elhanyagol
juk a többi emészthetetlen, de fiziológiailag fontos, a növényekben jelentős meny- 
nyiségben előforduló vegyületet.
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A fentiekben ismertetett vizsgálati eredményeinkkel is alá kívánjuk támasz
tani annak fontosságát, hogy táplálékaink rosttartalmát a fiziológiai alapon defi
niált diétás rost tartalommal célszerű jellemezni, így kerülünk közelebb a célhoz, 
táplálékaink táplálkozásélettani értékének helyesebb megítéléséhez.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СЫРОЙ И 
ДИЭТИЧЕСКОЙ КЛЕТЧАТКИ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРАХ 

И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
X. М. Мошони, Я. Раго, X. Е. Вёлдеши

Анторы проводили сравнительные исследования сырой и диэтической 
клетчатки на трех разных пшеничных отрубах, моркови, кочанной капусты, 
редьки.

Определение сырой клетчатки проводили по стандарту MSZ 6830/7-78, 
а определение диэтической клетчатки энзиматическим методом Холлендорна 
с тем, что в процессе извлеченным количеством пектина откорректировали 
остаток полученный после ферментного расчепления. Полученные результаты 
сравнили помощью пробы-Т.

Установили, что разница при всех испытанных образцах является сиг- 
нификантным на 95%-ном уровне вероятности. Между количеством сырой и 
диэтической клетчатки в случае отрубей получены гораздо высшие результа
ты, чем в случае овощей. Эти разницы соответствуют литературным данным и 
объясняются разницами полученными в результате сопоставления между 
собой пропорций соединений тканей хлебных злаковых и овощей.

VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNG DES GEHALTES AN ROHFASER 
UND AN DIÄTETISCHEN FASERN IN PFLANZLICHEN LEBENSMITTELN 

UND NÄHRSTOFFEN. II.
M. H. Mosonyi; J. Rigó und E. H. Völgyesi

Untersuchungen wurden durchgeführt, um den Gehalt an Rohfaser und an 
Diätfasern von drei verschiedenen Mustern von Weizenkleie, ferner von Mohr
rüben, Kopfkohl und Rettich zu bestimmen.

Der Rohfasergehalt wurde nach den Vorschriften der Ungarischen Norm 
MSz 6830/7-78, während der Gehalt an Diätfasern mit der ezuymatischen 
Methode von Hellendoorn bestimmt, jedoch mit der Ergänzung, dass der nach
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der enzymatischen Zersetzung erhaltene Rückstand mit der Menge des während 
der Behandlung ausgelösten Pektins korrigiert wurde. Die erhaltenen Werte 
wurden mittels der t-Probe miteinander vergleichen. Es wurde dabei gefunden, 
dass der Unterschied bei allen untersuchten Mustern bei einem 95%igen Wahr
scheinlichkeitsgrad signifikant ist. Bei Weizenkleiemustern ergaben sich viel grös
sere Unterschiede zwischen den Werten des Rohfasers und des Diätfasers, als 
bei Gemüsesorten. Dieser Unterschied stimmt mit den Angaben der Literatur 
gut überein, und kann mit dem Unterschied des gegenwärtigen Verhältnisses 
der die Zellenwand bildenden Verbindungen erklärt werden.

COMPARATIVE INVESTIGATION OF THE CRUDE FIBRE AND DIETARY
FIBRE CONTENT OF VEGETABLE FOODSTUFFS AND FOODS. II.

M. H. -  Mosonyi; J. Rigó and E. H. -  Völgycsi

Investigations were carried out to compare the crude fibre and dietary fibre 
contents in three different samples of wheat bran, further of carrots, white cabbage 
and radish.

Crude fibre was determined according to the Hungarian Standard MSz 
6830/7-78 whereas the content of dietary fibre by the enzymatic method of Hel- 
lendoorn with the completion that the amount of residue obtained after the enzy
matic digestion was corrected by the amount of pectin which was dissolved during 
the procedure. The obtained results were compared by means of the t-test. It was 
found that the differences were significant in case of all samples, at a probability 
level of 95%. In case of wheat bran samples the difference between the amounts 
of crude fibre and of the dietary fibre were much greater than in case of vegetable 
samples. 1 his difference disclosed a good agreement with the data of literature and 
it can be explained by the difference between the relative proportions to each 
other of the compounds which are present in the cell wall of vegetables.
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Virginiamycin, valamint virginiamycin és furazolidon 
egymás melletti meghatározása állat-tápszerekben

Ő SZ  J Ó Z S E F N É
Országos Takarmányozási és Állattenyésztési Felügyelőség Laboratóriumi Központ, Budapest

Érkezett: 1981. március 5.

Az intenzív hústermelés iránt támasztott követelmények szükségessé teszik, 
hogy az állatok optimális teljesítményük eléréséhez biológiailag aktív anyagokat, 
vitaminokat, antibiotikumokat, kokcidiosztatikumokat, stb. is kapjanak.

Az állategészségügyi és a takarmányellenőrző hatóságok évről évre felülvizs
gálják azokat az antibiotikumokat, és kokcidiosztatikumokat, amelyek a takarmá
nyokba preventív és nutritiv céllal bedolgozhatok. A különböző hazai és külföldi 
előírások figyelembevételével megszabják, hogy milyen fajtájú állatnak, melyik 
nevelési és hizlalási fázisban, milyen dózisban alkalmazhatók ezek az anyagok. 
Közegészségügyi szempontból rendkívül fontos, hogy használatuk esetén az élel
mezés-egészségügyi várakozási időt — általában 7 napot — betartsák valamint 
azt is, hogy az esetleg kialakuló rezisztencia elkerülése végett, mikor kell levál
tani azokat.

Az új antibiotikumok és kokcidiosztatikumok bevezetésével egyidőben gondos
kodni kell ezen anyagok kimutatási módszereinek kidolgozásáról is. Ez a munka 
egyre bonyolultabbá, egyre sokrétűbbé válik, mivel egyidejűleg kell rendszeresen 
ellenőrizni a már kitiltott és az újonnan bevezetett medikátumokat is. Célunk minél 
egyszerűbb és pontosabb vizsgálati módszerek kidolgozása. Ezeknek az eljárá
soknak tartalmi elemei bizonyára hasznosíthatók lesznek az exportra kerülő hús
alapú termékek antibiotikumtartalmának ellenőrzésénél is. (1) Magyarországon az 
elmúlt 2 0  esztendőben a takarmányokhoz közel 1 0  féle antibiotikumot és megköze
lítőleg ugyanannyi kokcidiosztatikumot használtak fel, legnagyobb volumennel 
oxytetracyclint és cinkbacitracint. Dolgozatomban a virginiamycin, valamint a 
virginiamycin és furazolidon együttes vizsgálatával kapcsolatos tapasztalataimról 
számolok be.

Vizsgálati anyag és módszer

A virginiamycint De Somer fedezte fel. Belgium különböző helyeiről származó 
talajminták szisztematikus vizsgálatával izolálták először. A virginiamycin lényege
sen különbözik azoktól az antibiotikumoktól, amelyeket hozamnövelő szerként 
eddig használtak. Két antibiotikum molekula keverékéből áll, amelyet ugyanaz a 
Str. Virginiáé nevű gomba termel. Ez a két faktor a következő: M faktor egy mak- 
rociklikus lacton, amelyet Micrococcus aureus elleni aktivitásáról neveztek el és 
S faktor, amely szerkezetileg egy ciklikus polipeptid, és a Sarcina lutea elleni gátló 
hatásáról kapta nevét. (2 )
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M faktor: C28H35N30 7

S faktor: C43H49N7O10

H3C

H3c

CH.I 3
CK-CH-CH-CH—CH—CO—NH-CH.CH-CH—C—CH. I 2 u J

CH

Kétfajta borjútápszert vontam be a vizsgálatba, az egyik 60 mg/kg virginia- 
mycint, a másik 60 mg/kg virginiamycin mellett 50 mg/kg furazolidont is tartal
mazott. Belső standardként olyan medikátum mentes tápszereket használtam, 
melyekhez a fentiekben leírt dózisokat adagoltam.

A vizsgálat menete — az anyag feltárása, mikrobiológiai értékmérés és kiérté
kelés -  megegyezik a takarmányok furazolidon tartalmának vizsgálatánál ismer
tetett eljárással, ehhez csak az attól eltérő részletek ismertetésére térek ki. (3). 
20 g takarmányt 20 cm3 oldószerrel alaposan eldörzsölünk, majd 100 cm3-es mérő
lombikba bemossuk, 30 percig rázatjuk, utána szűrjük, majd dekantáljuk és hígí- 
tási sort készítünk belőle. Ezeket referencia standard és belső standard oldatok 
megfelelő hígításaihoz hasonlítjuk. A referencia standard oldatot a következőkép
pen készítjük:

52,6 mg referencia standardot (Smith Animal Health Products) 100 cm3 
ft6°(,)-os etannlban oldunk. Az eredetileg 190%-os standardból így kapunk 1000 
//g/cm • törzsoldatot, amely 4 C°-on 1 hónapig tárolható.

3!S() összehasonlító vizsgálatot végeztem annak megállapítására, hogy a takar
mányok mikrobiológiai értékmérésénél használt tesztorganizmusok közül melyek 
alkalmasak virginiamycin meghatározásra. A gyártó cég által kiadott technikai 
eljárás szerint ugyanis a Corynebacterium xerosis NCTC 9755 az értékmérés 
tesztmikroorganizmusa, mely rendkívül érzékeny, de fenntartása igen körülmé
nyes.

A vizsgalatokat az AOAC Method előírása szerint DIFCO táptalajokon (Anti- 
biotikum-Medium 1, 2, 3) és speciális flavomycin táptalajon (Hoechst) végeztem.
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7. táblázat

Tesztmikroorganizmusok Alkalmazási táptalajterület

Micrococcus flavus ATCC 1024 0  ........

Sarcina lutea ATCC 9341 ........

j  Staphylococcus aureus ATCC 6538 P ........

Bacillus subtilis ATCC 6633 ........

Cinkbacitracin

Oleandomycin

Flavomycin

Furazolidon

Antibiotikum 
Medium 1. 

Antibiotikum 
Medium 3. 

Speciális 
flavomycin 

Antibiotikum 
Medium 2.

A virginiamycin feltárására 3 oldószert próbáltam ki, dimetilformamidot, 
mint a furazolidon oldószerét, 50%-os vizes metanolt, mint általános oldószert és a 
20%-os etanolt, melyet szakirodalom alapján vontam be a vizsgálatokba. (4).

Előzetes vizsgálataim ugyanis igazolták Ragheb megállapításait, miszerint 
20 cm3 etanol 100 cm3-re kiegészített pH 6 PBS eleggyel a borjútápszerekből 
98,9 -  100,2%-ban extrahálja a virginiamycint.

Vizsgálataim másik részét egy olyan módszer kidolgozása képezte, mely lehe
tővé teszi a virginiamycin és furazolidon meghatározását ugyanabból a diklórme- 
tános oldatból. Ez esetben a virginiamycin kvantitatív értékmérése Micrococcus 
flavus ATCC 1024 teszt baktériummal inokulált Antibiotikum Medium 1. (Difco) 
táptalajon, a furazolidoné pedig Bacillus subtilis ATCC 6633 teszt baktériummal 
inokulált Antibiotikum Medium 2. (Difco) táptalajon történik egyidejűleg, agar- 
diffúziós módszerrel. Ilyen jellegű közlemény, tudomásom szerint, a szakiroda- 
lomban még nem jelent meg.

Eredmények és következtetések

Az alábbi táblázatokban, a szemléletesség kedvéért, a belső standardok gátlás 
zónáinak átmérőit tüntettem fel.

2. táblázat
Virginiamycin okozta gátlási zónák átmérője mm-ben

Tesztmikroorganizmusok

M. flavus Sarc lutea Staph, aureus Вас. subtilis
Oldószer mikrogramm/cm3 virginiamycin

1 2 1
I

1 1 2 1 2

Diklórmetán .
Metanol ........
Etanol ..........

2 0 ,2
17,3
2 0 ,1

22,9
2 0 ,1
2 2 ,8

2 0 ,1
17,5
2 0 ,2

2 2 ,8
20,3
22,9

16,5* 19,0* 
17,1* 19,5* 
18,2* 2 0 ,8 *

15,5-17,1* 1 18,2* 
15,1-17,2* 17,9* 
15,3-17,4* ! 18,1*

* = gyűrűk nem élesek, lyukak körül diffúz feltisztulás.

207



3. táblázat

Virginiamyein + furazolidon által okozott gátlási zónák átmérője mm-beii

Oldószer

Tesztmikroorganizmusok

M. flavus 1 Sarc. lutea Staph. aureus Вас. subtilis

mikrogramm/cm3 virginiamyein

1 2 1 2 1 2 1 2

Diklórmetán . 20,2 23,0 1 20,2 23,1 16,4* 19,1* 19,8-20,1* 22,3*
Metanol ........ 23,2 25,4 : 23,0 25,7 16,5* 19,3* 19,7-20,3* 22,4*
Etanol............ 23,1 25,2 1 23,2 ! 25,3 16,7* 19,5* 19,0- 19,6* 21,5*

* gyűrűk nem élesek, lyukak körül diffúz feltisztulás.
A furazolidon okozta gátlási zónák átmérőjét külön táblázatban gyűjtöttem össze.

Furazolidon okozta gátlási zónák átmérője mni-ben
4 . táblázat

Oldószer

T esztmikroorganizmusok

M. flavus Sarc. lutea Staph aureus Вас. subtilis

mikrogramm/cm3 furazolidon

1 2 1 1 2 1 2 . * 0 1 1 2

Diklórmetán .............. * 16,1* 20,0 22,3
Metanol . . . . _ * 17,1* 19,9 22,1
Etanol . . . . * 17,0* 19,7 22,3

gyűrűk nem élesek, lyukak körül diffúz feltisztulás.

Következtetések:
I. A virginiamyein mikrobiológiai értékmérésére a Micrococcus flavus és a 

^.írun.i lutea egyaránt jól alkalmazható. A világos, tiszta gátlási zóna jól elhatáro- 
lotlik a táptalaj többi részétől. (2 . táblázat)

- A Staphylococcus aureus nem alkalmas virginiamyein értékmérésére, mivel 
.1 gat , i m  g\lirúk nem élesek, így leolvasásuk bizonytalan.

aci lus subtilissel inokulált táptalajban virginiamyein hatására kettős gyűrűk 
alakulnak ki, a belső gyűrűk élesek, a külsők diffúzak, elmosódott szélűek, tehát 
az eredmények nehezen értékelhetők (2 . táblázat).

У 4 irk|Mi«imycin legjobb oldószere az etanol és vele egyenértékű a diklór- 
uh an. |Ẑ g<i ataim szerint utóbbit különösen akkor célszerű alkalmazni, amikor 
Г.,“. “ í •l|r«izolidont is tartalmaz. A diklórmetánnal feltárt oldatból egyidejű
ig . «типа uti.ual és Bacillus subtilissel inokulált lemezeken a furazolidon érték- 

'!и,Г? ь  v:' ;"n",1t a virginiamyein meghatározása is elvégezhető, ezáltal a vizs
ga а о к ejI j< entósen lerövidül. A Micrococcus flavus vagy Sarcina lutea teszt- 
nream/mu-'-a készített táptalajon a furazolidon nem zavarja a virginiamyein 
kimutatását. (4. tablazat)
.. I 4 irf?in|amycin +furazolidon tartalmú borjútápszerek metanolos és eta- 

" <- t.ir.is.t nagyobb gátlási átmérőket eredményezett, mint amit a diklórme-
tanos extrahalassal kaptunk. (3. táblázat)

Feltételezhető, hogy szinergens hatás érvényesül, ennek bizonyítása azonban 
további kutatásokat igenyel.
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СМЕЖНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИРГИНИАМИЦИНА И ВИРГИНИАМИЦИН 
И ФУРАЗОЛИДОНА В ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТАХ ЖИВОТНОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ | , 1

Й. Ёс

На основании проведенных 380 сравнительных исследовании автор уста
новил, что для микробиологической оценки ВИРГИНИАМИЦИНА самым 
подходящим является тесторганизм Микрококкус флавус АТСС 1024 и Сардина 
лутеа АТСС 9341.

В качестве растворителя самым лучшим является дпхлорметан и 20 см3 
этанол содержащий раствор PBSc pH -  6 .

Автор разработали метод для определения ВИРГИНИАМИЦИНА и ФУ
РАЗОЛИДОНА из вещества выщелаченного с дисхорметаном.

NACHWEIS VON VIRGINIAMYCIN, FERNER VON VIRGINIAMYCIN 
UND FURAZOLIDON IN GEGENWART VON BEIDEN VERBINDUNGEN 

IN NÄHRMITTELN FÜR TIERE
J. Ősz

Es wurde auf Grund von 380 vergleichenden Untersuchungen bestätigt, dass 
zur mikrobiologischen Wertmessung des Virginiamycins die Testorganismen 
Micrococcus flavus ATCC 1024 und Sarcina lutea ATCC 9341 die günstigsten sind. 
Dichlormethan und eine 20 cm3 Äthanol enthaltende PbS-Lösung vom pH 6  waren 
die geeignetsten Lösungsmittel. Es wurde eine Methode entwickelt, die die Bestimm
ung des Virginiamycins und Furazolidons in Gegenwart von beiden Verbindungen 
im Untersuchungs-material nach dem Aufschluss mittels Dichlormethan ermög
licht.

DETECTION OF VIRGINIAMYCIN AND OF VIRGINIAMYCIN AND 
FURAZOLIDONE IN THE PRESENCE OF EACH OTHER IN NUTRIMENTS

FOR ANIMALS
J. Ősz

It was found on the basis of 380 comparative investigations that the test 
organisms Micrococcus flavus ATCC 1024 and Sarcina lutea ATCC 9341 represent for 
the microbiological evaluation of virginiamycin the most suitable organisms. As 
a solvent dichloromethane and a PbS solution containing 20 cm3 ethanol and 
adjusted to pH 6  proved the most appropriate. A method was developed for the 
determination of virginiamycin and furazolidone in the presence of each other in 
the investigated sample after its treatment with dichloromethane.
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„Objektív élelmiszervizsgálati módszerek fejlesztése” c. 
1980. évi kutatási beszámolók*

Az élelmiszervizsgálati módszerek fejlesztésére a MÉM kutatási programot 
szervezett. Az alábbiakban az 1980. évi beszámolók rövid ismertetését közöljük.

Peszticidmaradványok meghatározása élelmiszerekben.
(Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézete)

A gyakorlati felhasználók tapasztalatai alapján továbbfejlesztették az organo- 
klór, organofoszfát és karbamát meghatározására szolgáló multi módszert.

Megkezdték az irodalmi nitroamin meghatározási módszerek hazai viszonyokra
való adaptálását.

Vizsgalatok a zöldbabhüvely érettségének objektiv meghatározására.
(Kertészeti Egyetem Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék)

Különböző zöldbabfajták érésmenetét folyamatosan vizsgálva megállapították, 
l'nRy az az alkoholban oldhatatlan rész és szárazanyagtartalom mérésével követ
hető. E célra átalakított finométer állománymérő műszerrel mért eredmények 
szoros összefüggést adtak e jellemzőkkel, így lehetővé válik az érettség gyors meg
határozása.

Sárgarépafajtak beltartalmi értékeinek alakulása.
(Kertészeti Egyetem Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék)

Különböző tájkörzetekben termesztett sárgarépafajták minőségi jellemzőit, 
valamint gyorsfagyasztott készítménnyé való feldolgozásukat vizsgálták.

Minőségi borok és brandyk gázkromatográfiás eljárással történd illatminösitésc.
(BME Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszék)

Kit brandy-fajta különböző időpontokban kereskedelmi forgalomba került 
titikiiHk aromagramjait elemezték. Megállapították, hogy egy tételen belül az 
íznsszetevőket az aromagramok alapján egyöntetűnek lehet tekinteni, a különböző 
tetelek azonban jelentősen eltérnek egymástól.

A t,(l|g°zat első részét (1979) folyóiratunk a 27, 109. oldalán közölte.
(Szerk.)
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Zöldségfélék és gyümölcsök objektív minősítése.
(Kertészeti Egyetem Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék)

Szamóca, szilva és csemege kukorica érzékszervi, valamint kémiai és fizikai 
■vizsgálati módszerekkel mért jellemzői közötti összefüggéseket vizsgálták.

Mintavételi eljárások zöldségfélék és gyümölcsök átvételére.
(Kertészeti Egyetem Matematikai-Fizikai Tanszéki Csoport)

Paradicsom és meggy minőségi jellemzőinek statisztikus elemzését végezték 
el. Megállapították, hogy milyen módon és milyen mennyiségben vett minta tekint
hető reprezentatívnak.

Élelmiszerek és nyersanyagok mintavételi rendszerének kidolgozása. Néhány technika 
kipróbálása és összehasonlító értékelése.
(Állatorvostudományi Egyetem Élelmiszerhigiéniai Tanszék)

Húsipari termékek, gyorsfagyasztott élelmiszerek és fűszerek mikrobiológiai 
tételminősítését és az eredmények összehasonlítását végezték el szabványos-, 
különféle rutin, valamint általuk kidolgozott módszerekkel.

■ Élelmiszerek és nyersanyagok mintavételi rendszerének kidolgozása.
(Konzerv- és Paprikaipari Kutató Intézet)

Zöldborsó, zöldbab és paradicsom korábban kidolgozott átvételi eljárását 
próbálták ki, összehasonlítva a jelenlegi szabványos módszerrel.

Élelmiszerek és nyersanyagok mintavételi rendszerének kidolgozása.
(MÉM Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Központ)

Édes-, tészta-, konzerv-, növényolaj- és tejipari termékek méréses jellemzői
nek vizsgálatára kipróbálták a névleges hibaszázalékon alapuló AQL technikát. 
A kedvező tapasztalatok alapján javaslatot tesznek a jelenleg szabványos minta
vételi technika módosítására.

Fűszerek minősítésére alkalmas érzékszervi vizsgálati módszerek kidolgozása. 
(Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet)

Az őrölt feketeborssal végzett kísérletek során a tejfel higítóanyaggal végzett 
higításos ízprofilanalízist találták a legjobb érzékszervi módszernek.

Szín-íz és íz-állomány tulajdonságpárok kölcsönhatása az érzékszervi vizsgálatokban 
(Kertészeti Egyetem Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék)

Burgonya, karfiol és szamóca eltérő módokon előkészített mintáinak pontozá
sos és rangsorolásos értékelése során vizsgálták a kölcsönhatásokat.
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Kérdőíves érzékszervi bírálati rendszer gyakorlati kipróbálása.
(Konzerv és Paprikaipari Kutató Intézet)

A korábban kidolgozott kérdőíves bírálati lapot kissé egyszerűsítették, zöld
borsó, zöldbab és vegyes gyümölcs befőtt konzervek minősítésére sikeresen alkal
mazták.

Bírálati előírások kidolgozása homogén és heterogén rendszerekre.

(MÉM Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Központ)
A hazai pontozásos érzékszervi bírálati rendszer kritikai elemzését, a módosított 

2 0  pontos bírálati rendszer bevezetésére eddig tett lépéseket és további javaslatai
kat ismertetik.

Egységes objektiv bírálati rendszer kialakítása.
(Budapesti Műszaki Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék)

A bíráló kiválasztás és képzés vizsgálatát, az érzékszervi bírálatok értékelési 
módszereinek fejlesztését, új pontozásos rendszer kialakítását végezték el. 
Vizsgálták a multivariációs matematika-statisztikai módszerek alkalmazását 
az érzékszervi bírálatban.

Automatizált élelmiszervizsgálati módszerek kidolgozása.
(Budapesti Műszaki Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék)

Contiflo automatikus elemző készülékre módszert dolgoztak ki és azt sikeresen 
kipróbálták foszfor-, klorid-, nitrit-, nitrát-, vas-, kalcium- illetve B- és C vitamin 
tartalom meghatározására.

Folyékony, kukorica alapú gliikóz-fruktóz szörp (izoszórp) vizsgálata.
(Budapesti Műszaki Egyetem Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszék)

Kísérleteket végeztek a középnyomású folyadékkromatográfia és a Contiflo 
automatikus elemző készülék együttes, valamint a nagynyomású folyadékkroma
tográfia önálló alkalmazására a gyártási folyamat, valamint a késztermék vizsgála
takor.

Enzimek és izoenzimek meghatározására szolgáló gélkromatográfiás és más eljárások 
kidolgozása.
(Budapesti Műszaki Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék)

Karalábé, csiperke, laskagomba és torma modellanyagokból laktát-, mamiit-, 
malát-, szukcinát-dehidrogénáz, karbonsav-észteráz, alkálikus-foszfatáz, poli- 
fenol-oxidáz, peroxidáz enzimek gélelektroforézises elválasztását és színreakciók
kal való meghatározását végezték el.
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Spektrofotometriás fehérjemeghatározási módszerek kidolgozása.
(Élelmiszeripari Főiskola)

A spektrofotometriás módszert a gabonaipari keveréktakarmányok vizsgála
tára alkalmazva megállapították, hogy az így kapott eredmények szoros korreláció
ban vannak a Kjeldahl módszerrel.

Gyors zsírmeghatározási eljárások alkalmazása nyersanyagok, félkész és késztermékek 
vizsgálatára.
(Budapesti Műszaki Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék)

Turbidimetriás eljárás tej és tejtermékek; refraktometriás eljárás készételek, 
hús- és konzervipari termékek; butirométeres módszer egyes növényi-, illetve 
állati termékek zsírmeghatározására. Megállapították, hogy a gyors módszerek 
relatív szórása nem nagyobb a jelenleg alkalmazott szabványos eljárásénál.

Módszerek kidolgozása élelmiszeripari termékek zsírtartalmának meghatározására. 
(Élelmiszeripari Főiskola)

A spektrofotometriás zsírmeghatározási módszert keveréktakarmányok visz- 
gálatára alkalmazva megállapították, hogy az így kapott eredmények szoros 
korrelációban vannak a Soxhlet módszerrel.

Előkisérletek csonthéjas gyümölcsök és zöldségfélék összetételének mérésére optikai 
tulajdonságaik alapján.
(Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet)

Négy gyümölcsfajta NEOTEC összetételanalizátorral mért szárazanyag-, 
savtartalom, refrakció és érettség mérési eredményeit a hagyományos módon meg
határozott értékekkel összevetve jó egyezést állapítottak meg. Elvégezték a szük
séges méréstechnikai előkészületeket a paradicsom vizsgálatához.

Rácz Endre
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KÜLFÖLDI LAPSZEMLE

WHEELER, W. В., THOMPSON,
N. P.
Peszticidek extrakciós hatásfoka kü
lönböző minták esetén: jelzett benomil 
extrakciója mustár növényből és retekből
(Extraction Efficiancies for Pesticides 
in Crops Cj4 Benomyl Extraction from 
Mustard Greens and Radisches)
J. Assoc. Off. Anal. Chem. 63. (6 ), 
1286, 1980.

C14-el jelzett benomilt (metil-l-bu- 
tilkarbomil)-2 -benzimidazol-karbamát) 
permeteztek a mustár növényre és a 
retek levélrészeire. A bepermetezéstől 
számítva három különböző időpontban 
vettek mintát, melyet metanollal, ace- 
tonitrillel, vagy acetonnal extrahálták.

A mintát keverés közben kilúgozták 
az extrahálószerrel, vagy keverés után 
Soxhlet készülékben extrahálták. Ke
veréssel lényegében az összes extrahál
ható radioaktív vegyület kivonható 
volt. A szükséges kivonási idő megnöve
kedése alapján a jelzett vegyület ext
rakciója retek mintánál nehezebb, mint 
mustár esetén. Az egy, hét és tizennégy 
nap után történő extrakció során a 
kivont jelzett vegyület mennyisége 99, 
98, és 97 rel.% volt mustár, illetve 96, 
8 8  és 79 rel.% volt retek esetén.

Metanollal érték el a legnagyobb 
extrakciós hatásfokot, és a keveréssel- 
Soxhlet extrakciós eljárás jobbnak 
bizonyult a keveréses-kilúgozásos mód
szernél. Az extraktum VRK-s vizsgála
ta alapján megállapítható, hogy a C14 
nagy részét metil-2 -benzimidazol-kar- 
bamát (MBC) alakjában nyerték vissza, 
mely a benomil bomlásterméke.

Fekete Z. (Budapest)

CHIBA, M., VERES D. P.

Benomil és metil-2-benzimidazol-kar- 
bamát (MBC) szermaradékok egymás 
melletti meghatározása alma levélből, 
nagy teljesítményű folyadék kromatog
ráfiás (HPLC) módszerrel,

(High Performance Liquid Chromatog
raphic Method of Simultaneous Deter
mination of Residual Benomyl and 
Methyl-2-Benzinidazola Carbamate on 
Apple Talioge Without Cleanup)

J. Assoc. Off. Anal. Chem. 63, (6 ), 
129,1980.

Egyszerű HPLC-módszert dolgoztak 
ki benomil és MBC maradékok meg
határozására alma levélből. A levélmin
tát fagyasztva szárították, majd 1 C°-on 
5000 pg n-propil-izocianát/cm3 kon
centrációjú kloroformos oldattal extra
hálták. n-Butil-izocianátot adtak az 
extraktumhoz; annyit, hogy koncentrá
ciója 5000 pg/cm3 legyen, és ebből az 
oldatból 2 0  p\-i injektáltak a kroma- 
tográfba. Brownlee LiChromisirb szili- 
kagél oszloppal és előtét v. védőkolon
nával (guard column) dolgoztak, vízzel 
telített kloroformhexán 4 + 1/kevert 
mozgófázist használva. Az MBC-t, — 
mely a benomil bomlásterméke — me-

til-l-(n.propilkarbamoi!)-2 -benzimi- 
dazol-karbamát (MBC-n-PIC szárma
zék) alakjában azonosították. 280 nm 
hullámhosszon mindkét vegyület — be
nomil és MBC-n-PIC — UV detektor
ral detektálható alma levél esetén 0 , 2  
ppm nagyságrendben.

Fekete Z. (Budapest)
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MEILGAARD, M. C. és TSAI 
A sör érzékszervi terminológiája
(Beer Flavour Terminology)
J. Inst. Brew. 35, 38, 1979.

Szerzők nagy fontosságot tulajdo
nítanak a sör érzékszervi vizsgálatánál 
olyan precíz, objektív fogalomleírásnak, 
amely mindenki számára félreérthetet
lenül ugyanazt jelenti az előállító, az 
érzékszervi bírálóbizottság, a kémikus, 
a malátakészítő, a komlószállító, mű
vezető stb. számára.

Nemzetközi méretű munkát indítot
tak, amely jelenleg is folyamatban van, 
az egységes rendszer kifejlesztése érde
kében.

Eddigi legfőbb eredményeiket adják 
közre a dolgozatban. 44 főfogalom és 
78 kiegészítő, körülíró fogalom, 11 már 
elfogadott standard-vegyület és több 
mint 2 0 , további javasolt, összehason- 
lító-ízanyag segítségével kívánják el
érni fő célként, hogy a sörkészítéssel, 
minősítéssel foglalkozó szakemberek 
egységes nyelvezettel, hatékonyan tud
ják megukat kifejezni, megnevezni, 
meghatározni az egyes, elkülönítve 
azonosítható érzékszervi jellemzőket, íz, 
illat-paramétereket a sörnél.

Szubjektív fogalmakat, mint jó 
(rossz, éretlen) érett, kiegyensúlyozott 
(kiegyensúlyozatlan) nem kívánnak a 
rendszerbe szerepeltetni, mert nemzet
közileg nem lehet szabványosítani.

Wittmann J. (Debrecen)

REIMERDES, E. H., MACHT, S
Sokkomponensű rendszerek fehérje- 
meghatározása különös tekintettel a 
kazeinre.
(Protein determination in multicompo
nent system with special regard to casein)
Kieler Milchwirtschaftliche For
schungsberichte 32, (2), 140, 1980.

Átfogó vizsgálatsorozat keretében a 
hagyományos és szabványos módsze

reken kívül az elektroforézis adta le
hetőségeket elemezték. A mennyiségi 
kazein-meghatározások közül az im- 
munelektroforézist és Resmini-mód- 
szerét mutatják be és ezek eredmé
nyeit taglalják. Az új módszerek lehe
tőségeit vizsgálva sorozatelemzésnél a 
fregmentálást és a nagynyomású folya
dékkromatográfiás aminosavanalízist 
vezetik be. A kapott eredmények alap
ján a vizsgálatot még gyakorlati célokra 
alkalmassá kell tenni.

Kacskovics M. (Pécs)

BAJAJ, K. L.

Csöves paprika kapszaicin tartalmának 
kolorimetriás meghatározása

(Col orimetric Determination of Capsi
cum Fruits )

}. Assoc. Off. Anal. Chem. 63, (6 ), 13, 
1980.

A szerző egy pontos és egyszerű mód
szert dolgozott ki kapszaicinnak csöves 
paprikából történő meghatározására. 
A módszer zöldpaprika esetében nem 
tartalmaz tisztítási lépést; a zavaró 
koextraktumok hatását vakminta ké
szítésével küszöbölik ki.

Pirospaprika esetén a zavaró anya
gokat oszlopkromatográfiás úton, bá- 
zikus alumínium-oxid tölteten választ
ják el.

A szárított paprika etilacetátos ex- 
traktumában levő kapszaicin a NaN02- 
Na-molibdenát reagenssel komplexe* 
képez, melynek abszorpciós maximu
ma 430 nm hullámhossznál van. A ka
librációs egyenes 1,5-33,5 ug kap
szaicin) cm3 tartományban követi a 
Lambert-Beer törvényt.

A módszer jól reprodukálható és a 
kapszaicin-tartalom gyors meghatáro
zására alkalmas.

Fekete Z. (Budapest)
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Tájékoztató Olvasóinkhoz és M unkatársainkhoz !

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények hat füzetben jelenik meg évenként egy
kötetben.

A folyóirat az alábbi tárgykörökbe tartozó cikkeket közöl:
I. Általános, közérdeklődésre számot tartó cikkek (élelmiszerek minőségére 

-  higiéniájára -  szabványosítására vonatkozó dolgozatok, összefoglaló 
vagy beszámoló ismertetések stb.). .

II. Eredeti dolgozatok. ' .
A szerzők önálló vizsgálatain, kutatásain alapuló közlemények; élelmi
szerek kémiai, fiziko-kémiai, műszeres, mikrobiológiai, radiológiai, higié
niai vizsgálataira vonatkozóan.

III. Rövid gyakorlati közlemények, vagy összehasonlító-értékelő dolgozatok.
A lapszemle keretében magyar folyóiratokban megjelent dolgozatok címjegy

zékét és külföldi folyóiratok kivonatait ismerteti.
A közlemények tartalmáért a szerzők felelősek. A közleményeket tömören kell 

megfogalmazni. A kéziratokat gépírással 1,5-es sorközzel, 4 - 5  cm margóval, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kell beküldeni. A szakkifejezéseket, vegyület- 
neveket fonetikusan kell írni. Az irodalmi utalásoknál a szerzők vezetéknevét és 
keresztnevének kezdőbetűit, továbbá a mű címét, kiadásának helyét és idejét, 
illetve a folyóirat kötet-, oldal- és évszámát kell feltüntetni a dolgozatok végén. 
A kézirathoz csatolni kell a munka magyar nyelvű rövid összefoglalását 3 pél
dányban.

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. A kefelevonatokat a margón ki
javítva azonnal vissza kell küldeni. Az esetleges ábrák levonatát a kefelevonat 
szélére kell ragasztani a megfelelő helyen.és ellenőrizni kell azok számozását és
aláírását.

önálló közleményekből a szerzők kívánságára 50 db különlenyomatot adunk. 
Kéziratokat és kefelevonatokat a szerkesztő címére kell küldeni: dr. Kottász

József, IO5 2  Budapest, Városház u. 9-11.
a Szerkesztő bizottság

S z e r k e s z t ő :  d r  K o t t á s z  J ó z s e f  
S z e r k e s z t ő s é g :  1 0 5 2  B u d a p e s t  V . ,  V á r o s h á z  u .  9 — 1 1 .

F e l e l ő s  k i a d ó :  S i k l ó s i  N o r b e r t  —  K ' a d j a :  a  L a p k i a d ó  V á l l a l a t  
B u d a p e s t  V I I . ,  L e n i n  k ö r ú t  9 — 1 1 .

M É M  É l e l m i s z e r e l l e n ő r z ő  é s  V e g y v i z s g á l ó  K ö z p o n t ,  b e v .  s z i a .  B u d a p e s t  
2 3 2 - 9 0 1 0 5  —  9 7 2 8 .  e z .  c s e k k s z á m l á r a ,

E l ő f i z e t é s i  d í j :  1 é v r e  3 0 0 , -  F t  
K ü l f ö l d ö n  t e r | e s z t l  a  K u l t ú r a

K ü l k e r e s k e d e l m i  V á l l a l a t ,  H  — 1 3 8 9  B u d a p e s t ,  P o s t a f i ó k  1 4 1  
8 1  546. Á l l a m i  N y o m d a ,  B u d a p e s t  

F e l e l ő s  v e z e t ő :  B r e s z t o v s z k y  P é t e r  I g a z g a t ó
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