
К téren nagy jelentőségűnek tartom a főosztályunkon elsőként a salmomycinre ki
dolgozott, majd később több más antibiotikumra adaptált újszerű, ún. bioautográfiás 
eljárást, amely a vékonyrétegkromatográfiás elválasztást ötvözi a mikrobiológiai de
tektálással. Lilőnye, hogy rendkívül érzékeny, specifikus és a biológiailag aktív meta- 
bolitokra is ad információt.

Ha valahol, akkor az állattartásban használt gyógyszerek és egyéb kemikáliák hu
mán veszélyeinek a megelőzésében fontos a más tárcákhoz tartozó szakemberekkel 
való jó eiyiummkixlc.s.

Jól példázza ezt a tejek gátlóanyag tartalmával kapcsolatos problémák megoldat
lansága. Csak az állategészségüggyel közös fellépéssel érhetünk el gyökeres változást 
ezen a területen!

— Végül, a kemény PVC csomagolóanyagok oldószer tartalmával kapcsolatos vizs
gálatainkról szeretnénk szólni. A vizsgálatokról csak annyit, hogy új műszer illetve 
adagoló feltét beszerzése kapcsán 2 évvel ezelőtt új gázkromatográfiás technikával 
(head-space) történő mérésre nyílt lehetőségünk. Rutin ellenőrzések, illetve export
ból visszaküldött, oldószer-maradékok miatt kifogásolt minták vizsgálatakor a hazai 
kemény PVC'-ben száz mg/kg-os nagyságrendben toluolt és triklóretilénl mutattunk 
ki, melyeket korábban nem vizsgáltunk.

A technológia felülvizsgálata során az oldószer-maradékok eredete tisztázódott. Ki
küszöbölésükhöz komoly költséggel járó technológiai változásokra volt szükség, ame
lyeket a gyártó cég (BVK) az intézet felszólítására meg is valósított. A ma forgalomba 
kerülő magyar kemény PVC élelmiszer-csomagolóanyagok nem tartalmaznak kiniu- 
tathátó mennyiségű toluol és triklóretilén maradékot. Mzzel a példával a //»/.vnrtnvi 

kívántam demonstrálni, továbbá azt, hogy az anyagi nehézségekre való 
hivatkozás nem kell, hogy mindig az egészségügy kompromisszumával járjon.

Befejezésül, néhány olyan vizsgálatról szeretnék említést tenni, amelyeket nan vé
geztünk el, mert műszerezettségünk, technikai feltételeink nem teszik lehetővé elvég
zésüket. Nincsenek, vagy alig vannak adataink a toxikológiai szempontból talán 
legveszélyesebb nitrózarninokról, a rendkívül mérgező és igen hőerzisztens, a táplá
lékláncban a klórozott szénhidrogénekhez hasonlóan feldúsuló poliklórozott bifeni- 
lek, — dibenzo-dioxinok és dibenzofuránok szintjeire a magyar élelmiszerekben. Pedig 
éppen ezeknek az anyagoknak az esetében az egyetlen elfogadható alternatíva а пил; 
chkcs leltet! Bármi áron!

A szervezetbe jutott rákkeltő anyagok hatását nem lehel semmissé tenni, a már el
szennyeződött környezetet semmiféle modern technikával sem lehet dekonlaminálni, 
a táplálékláncon át feldúsult és így legnagyobb koncentrációban éppen az emberi szer
vezetben akkumulálódott ártalmas anyagokat már nem lehet eltávolítani! Bejutásukat 
kell megakadályozni! Miihez pedig mérni kellene tudni, hiszen védekezni csak az el
len tudunk, amiről van tudomásunk.

Az előadás befejeztével szeretettel és hálával emlékezem azokra, akiktől a staféta
botot kaptuk, akik az OÍ TI sikereinek a kovácsai voltak, bennünket tanítottak és akik 
közül sokan már sajnos nem lehetnek köztünk.

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE 
Szerkeszti: Molnár Pál
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(Determination of fumigants in cereals and cereal products by capillary gas chro
matography)

Z. Lebensmitt. Unters. Forsch. /<N7 (1988) 2 ,9 7 — 101

Az etilén-diklorid (ECD), széntelra-kJorid (CCI4 ), triklór-etilén ( ICL), etilén-dib- 
omid (EDB) és tetraklór-etilén (PCE) maradékok meghatározására gabonában (el
sősorban búzában) és egyéb élelmiszerekben két módszert adnak meg. Az első 
módszerben egy mikró-gőzdesztillációs — oldószeres extrakciót alkalmaznak, az érté
kelés pedig gázkromatográfiásán kapillár kolonnán történik, a másik eljárás a heads
pace technikán alapul.

liázkromatoyaftas eljárás: Készülék: Varian Model 3700, Ni63 elektronbefogási de
tektorral, oszlop: kapillár kolonna, anyaga CP síi 8 CB, méretei: 50 m x 0,32 mm x 
1,3 um. A mikrogőzdeszlillációs-oldószeres exlrakciós eljárással előállított mintakivo- 
natból 1 ul-t injektálnak a készülékbe.

Headspace technika: A mintavevő: Hewlett Packard Model 19395A, az ampulla tér
fogata 23 ml, 1 ml-es gáz mintavevő csővel (hurokkal) felszerelve. Mintavételezés 50 
percenként, a gázminla mennyisége 1 ml, az injektálás automatikusan történik. Az ér
tékelés Hewlett Packard Model 5993B tömegspektométerrel kombinált gázkromatog
ráfiái, kapillár kolonnán végzik.

Különböző hozzáadási szinteken visszanyerési vizsgálatokat végeztek mindkét mód
szerrel. A visszanyerések a mikro gőzdesztillácíós-oldószeres extrakciós módszerrel 
magasabbak (95,9— 100,5 %), a headspace technikánál alacsonyabbak (73,5—85,1 %) 
voltak, de a standard deviációk az utóbbiaknál alacsonyabbak voltak. Feltehetőleg 
célszerűbb ez utóbbi módszert alkalmazni, mert egyszerűbb az eljárás, az érzékenysé
ge jó és nagyobb mintatömeg injektálható.

Visi (iy. (Kaposvár)

FATIBELLO-FILHO, ()., SULEIMAN, A. A., GUILBAULT, G. G.. LUBRANO, 
G. L: llienzimatikits elektród az aszpanam meghatározására eleimis erekben (Bienzymatic 
Electrode for the Determination of Aspartame in Dietary Products)

Anal. Chem. fr-, (1988) 21 ,2397—2399

Az aszpartam (N —I.— —aszparlil—I.—fenilalanin — 1—0—metilészier) megha
tározására új bienzimatikus elektródot konstruáltak, amelynek működése azon ala
pul, hogy ammónia gázt érzékelő elektróda a karboxil-peptigáz A(EC 3.4.17.1) és 
L-aszpartáz (ЕС 4.3.1.1) kémiai reakciójában keletkező NH4 -t méri. Az elektród jele 
4,25x 10-4-től 8,10x10-3 M koncentráció tartományban lineáris, a meredeksége deká
donként -45 mV. Az elektród több, mint 25 napig stabil és számos élelmiszer termék 
aszpartam tartalmának meghatározására sikeresen alkalmazható.

A karboxi-peptidázA enzim szétbontja azas4 >arlamot 4<etoglularátra és aszpar- 
ginsavra. Az aszparginsavból ezután fumarál és ammónium ión képződése közben L- 
aszpartáz keletkezik. Az ammónium iónt ammónia érzékelő elektródokkal mérik, 
melynek stacioner potenciálja arányos az ammónium ión aktivitásával, azaz az oldat
ban levő aszpartam koncentrációjával.

Az ammónia elektród típusa: 4000-4, Universal Sensors, a polenciometrikus mé
rést Beckman Model 71 digitális pH mérővel, szobahőmérsékleten, szabályozott mág
neses keverővei történő keverés közben végezték. Vizsgálták az elektród különböző 
paramétereit — stabilitását, a pH-tói való függését, szelektivitását, kimutathatósági 
határt, reakcióidejét, az enzim mennyiségétől való függését —, és a gyakorlati alkal
mazásának lehetőségeit.

Visi Gy. (Kaposvár)
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PERFETTI, G. A., JOE, Е. Е.: I <>1\ lulekkroniaiogral'ias megfunám>:as а naranesle jel ’ 
lanuscrc (I.iquid Chromatographie Methodology for the Characterization of Orange 
Juice)

J. Assoc. Off. Anal. Client. “/ ( 1088) 3 ,409—473

Folyadékkromatográfiás (EC) módszert alkalmaznak a narancslevek vizsgálatára 
különösen akkor, ha az idegen anyag tartalmát akarják meghatározni (azaz, hogy nincs- 
e meghamisítva).

A narancslevet metanollal hígítják, majd n-hexánnal kiextrahálják a karolinoidokat. 
A karolinoidok meghatározása C 18 oszlopon, acetonitril — metanol — diklórmetán 
mozgó fázissal történik, a detektort 450 nm-re állítják. Ezt követően a narancsléből 
diklórmetánna! kiextrahálják a flavonokat (rneloxi csoportot tartalmazókat), ezek meg
határozása fordított fázisú l.C-vel, acetonitril — víz mozgó fázissal, 280 nm-en törté
nik. Az oldatban maradó flavanon-glukózidokat C.'i8 oszlopon, acetonitril — víz mozgó 
fázissal, 280 nm hullámhosszon határozzák még. 32 csúcs alapján azonosítják a min
tát (E 32 csúcs reprodukálhatóan kromatografálható). Egyetlen minta esetében 5 pár
huzamos vizsgálat csúcsait veszik figyelembe. Az. ismétlések közli variációs koefficiens 
0,3—4,5 % között változik, átlag 2,1 % A nátrium-benzoáttal dúsított péppel vagy gra
pe fruit lével való hamisítás ezzel a módszerrel könnyen kideríthető.

A flavonon-gliikózidok minősége és mennyisége jellemző a narancslére, pl. a narin- 
gin és a 7-neoheperidosid-naringenin csak a grape fruitban fordul elő. Ha ennek a 
csúcsa jelenik meg a kromatogramon, ez jelzi, hogy a narancslé hamisítva van.

A metoxi csoportot tartalmazó fiavonok csak ppb szinten fordulnak elő a narancs
lében.

Visi Gy. (Kaposvár)

RLE EINER, I». С.: I m ai suhintsál; énék es иг érzékszervi benyomás ko.oiu osszefug 
ges и frankfurti kolbász rúgása során (Relationship between measured firmness values 
and sensory impression when chewing frankfurter-type sausage)

Fleisch Wirtschaft 69( 1989),2,225—220

A tanulmány különböző receptúra alapján összeállított frankfurti kolbászminták 
műszeres Teológiai vizsgálatait ismerteti, keresve az összefüggést az. érzékszervi be
nyomással. A cikk részletesen ismerteti az alkalmazott öt féle receptúrát és a vizsgá
lati módszereket.

Alkalmazott mérőműszerek:
— INS ERŐN 1140
A műszer lényegében egy dinainométer, amely a hústermékek szilárdsági ellenál

lását, mint egy erőparaniétert méri és egy erő/deformáció diagramot ad, amelyből 
szerkezel/profil analízissel meghatározhatók a szilárdsági paraméterek (keménység, 
törési erősség, elaszticitás, — kohézió, gumisság, rágósság).

— Penetrométer három különböző alakú feltéttel
— EINHARL) és I JEDE fele keniénységmérő műszer
Szintén erőt mér és mutatja a pozitív korrelációt a rágási benyomással.
A Teológiai vizsgálatokat érzékszervi bírálattal egészítették ki. A bírálóknak a kol

bász mintákat — a harapás és tapintás útján szerzett benyomás alapján — kemény
ség szerint kellett sorba állítaniuk. Végül kedveltségi rangsort kellett felállítaniuk. Az 
érzékszervi bírálok a szilárdság sorrendjét pontosan meghatározták \  legszilárdabb 
ininiat 100%-os pontossággal ha'ározták meg. A minták szilárdságának csökkenésé
vel azonban a variációs koefficiens nőtt A leglágyabb kolbaszminták variációs koef
ficiense 3 I .(>% volt, ami jelezte, hogy ez a receptúra volt a bírálok számára a legkevésbé 
azonosítható. \  kedveltségi rangsor szerint a bírálók többsége a közepes szilárdságú
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kolbászt kedvelte, amelynek összetétele a k övetező  volt: 25% marhahús, 25% sertés
hús, 30% zsír, 2% víz.

Az érzékszervi benyomás és a különböző szilárdsági paraméterek közötti összefüg
gést vizsgálva legszorosabb a korreláció (0.982) a töréserősséggel (Be, INSTRON). 
Ezután következik a keménységvizsgáló műszerrel kapott korreláció (0.981). Negatív 
korreláció áll fenn az érzékszervi benyomás és az elaszticitás (Ec, INSTRON) között. 
A penetrométerrel kapott legjobb negatív korrelációt (0.888) a DIN tű adja. A má
sik két penetrációs paraméter korrelációja az érzékszervi benyomással gyenge. A mű
szerek között a legmagasabb kollerációt (0.973) az INSTRON műszer által mutatott 
töréserősség és a keménységvizsgáló műszer adja. Ezt az INSTRON készülék által 
adott diagram görbe alatti területe és a keménységvizsgáló műszer kollerációserős- 
ség (Be, INSTRON) és a DIN tű penetrációs paramétere között. Összegezve: külön
böző összefüggés áll fenn az érzékszervi benyomás és az egyes szilárdsági paraméterek 
között. A harapás, rágás, vagy tapintás útján szerzett érzékszervi benyomás eltérhet a 
műszeres szilárdságmérés eredményétől. A szerző szerint a műszeres vizsgálat előnye, 
hogy nagyon finom szerkezeti különbségeket, a receptúrától való kis eltéréseket is ki 
lehet mutatni, a mérések objektívek és tetszés szerint ismételhettük.

Palióné Kjsérdi I. (Budapest)

R: MAI.ISCH: Muhi-módszer ketmnerápiús, imiiparüzilás kezelés illetve mhvketlésserken- 
lók murudvunyuinuk meyhülürozásura álluii eredt ni élelmiszerekben

3. rész: KlórumJ'enikol és meidklorpimlnl тефШйгч-éisa
(Multimethode zur Bestimmung der Rückstände von Chemotherapeutica, Antipa- 

rasicita und Waschstumsförderern in Lebensmitteln tierischer Herkunft
3. Mitteilung: Bestimmung von Chloramphenicol und Metilclorpindol 

Z. Lebensmitt. Unters. Forsch. Ib-I (1987) 6, 467—477.

A szerző, a fenti cikksorozat 1. sz. közleményében leírt multimódszert, az ellenára
mú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás kioldás, szétválasztás menetét ismert
nek tekintve, a két szermaradvány konkrét meghatározását ismerteti:

A klóramfenikol az egyik leggyakrabban használt, megbízható, széles spektrumú an
tibiotikum. Toxikológiai meggondolásból az NSZK-ban a tejet adó állatok valamint 
a tojó tyúkok gyógyítására alkalmazni tilos. Egyidejűleg a tej- és tojástermékekben 
0,001 mg/kg felső határértéket állapítottak meg.

A meticlórpindol (clopidol) a baromficoccoidiosis gyógyszere. Takarmányba keve
rik. 5 nap várakozási idő betartása kötelező.

Mindkét vegyület a nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerrel, l.'V de
tektálással 0,02—0,03 mg/kg pontossággal meghatározható.

A metiklórpindolra ez a pontosság egyelőre elegendő, mivel az elviselhetőségi ér
ték 0,35/személy/nap, és törvényes határérték nincs megállapítva.

KJoramfenikol esetében a 0,001 mg/kg határértékhez további pontosításra van szük
ség. A zavaró anyagok elkülönítésére a kromatográfiás szétválasztás után az extrak- 
tot egy mini-szilikagéloszlopon engedik át, majd szililezik. A szilizelés mértékét 
(di-triszililezett arány) tömegspektrométerrel állapítják meg. Az eredményektől füg
gően az anyagot trimetilklórszilánnal, hexametildiszilazánnal illetve piridinnel deri
válják. Végül kapillár-gázkromatográffal, elektronbefogású detektorral kapják meg a 
végeredményt. A knnutalhatósági határ 0,0002 mg/kg.

Varjú I. (Pécs)
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