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EuroResidue III. Konferencia
„Állatgyógyászati szermaradványok

élelmiszerekben”

Az EuroResidue I és II Konferenciát 1990-ben és 1993-ban tartották
Hollandiában az állatgyógyszerek maradványaival kapcsolatos összes
témakörben, különös tekintettel a különbözõ analitikai technikák ujabb
fejlõdésére és alkalmazására. Az Élelmiszervegyészek Munkabizottsága
(WPFC) elhatározta, hogy 1996-ben egy harmadik EuroResidue
Konferenciát szervez, ismét Hollandiában.

Az ER III tárgyköre szélesebb volt mint 1990-ben és 1993-ban
annak eredményeképpen, hogy együttmûködés jött létre az Európai
Közösség Szermaradvány Referencia Laboratóriumaival (CRL) és C.
Van Peteghem professzorral, aki 1988-ban, 1990-ben, 1992-ben és 1994-
ben megszervezte az anabolikus szerek Ghent Konferenciáját. Ezúttal
foglalkoztak az anabolikus szteroidokkal és más növekedésserkentõkkel
és sok figyelmet fordítottak a minõségbiztosításra az ellenõrzési
rendszerekben. Az utóbbi területtel több elõadó foglalkozott mind az
Európai Közösségbõl, mind a Szermaradvány Referencia
Laboratóriumokból. Ezen felül az Egyesült Államokból és Kanadából is
szakembereket hívtak meg, hogy ismertessék a tengerentúli
szermaradvány-ellenõrzés tervezésének és végrehajtásának módszereit és
eredményeit.

A Konferencia Tudományos Bizottságához közel 200
elõadásjavaslatot nyújtottak be, amelybõl 165 került be a programba
orális vagy poszter elõadás formájában. 45 elõadást szenteltek az
anabolikus szteroidoknak, a kortikoszteroidoknak és a béta-anta-
gonistáknak. Az elõadások nagy része azonban a baktériumellenes
szerekkel foglalkozott. Mint más konferenciákon is, nagy figyelmet
fordítottak a farmakokinetikai vonatkozásokra is. Az elõadások jelentõs
része hangsúlyozta, hogy az EuroResidue konferenciák olyan fórumot
jelentenek, ahol az állatgyógyászati szermaradványokkal kapcsolatos
minden téma megvitatható és alapos információcserére nyílik lehetõség.

A Konferenciát, amely 388 résztvevõt vonzott európai és más
országokból, Erica Terpstra asszony, Hollandia Egészéségügyi, Jóléti és
Sport minisztere  nyitotta meg. Hangsúlyozta a nemzetközi
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együttmûködés szükségességét a közegészség-védelemben, melyhez az
EuroResidue konferenciák is hozzájárulnak.

A konferenciára árnyékot vetett Dr. Nel Haagsma halála, aki az
EuroResidue konferenciák mozgatója volt. Egyperces néma csenddel
emlékeztek rá.

Hét meghívott elõadó volt a következõ témakörökben: Mikroba-
ellenes szerek: a szûrési és igazoló módszerek összekapcsolási
starégiája; Ujabb vívmányok egyes növekedésgyorsító anyagok
maradványainak ellenõrzése területén;  In vitro rendszerek alkalmazása
metabolizmus és biztonság vizsgálatokban; MS-MS alkalmazások és
tentatív minõségi kritériumok; Kötött szermaradványok - felszabadításuk
mátrixokból és elemzési módszerek; Bioszenzorok és lehetséges
alkalmazásaik; Gyógyszermaradványok elemzése halakban. Továbbá a
programban szerepelt egy plenáris workshop a validálásról és az
önellenõrzõ rendszerekrõl. Az ezekrõl a megbeszélésekrõl készült
jelentések a Konferencia-kiadvány függelékeként kerülnek közlésre.

Megállapodtak abban, hogy a következõ EuroResidue Konferenciát
2000-ben rendezik, ismét Hollandiában, és hogy a WPFC közremûködik
a Ghent Konferencián is, amelyet 1998-ban Brüsszelben kivánnak
megtartani. Szintén megállapodtak arról is, hogy az EuroResidue
konferenciákat felváltva tartják a Ghent konferenciákkal, minden
második évben. A Konferencia kiadványa (ISBN 90-6159-023-X), amely
összesen ezer oldalt kitevõ, két kötetbõl áll egy olyan dokumentum,
amely részletes információt szolgáltat az állati eredetû élelmiszerek
állatgyógyászati szermaradványaival kapcsolatos számos témakörben.
Az ER III összes elõadását tartalmazza szerzõ és tárgymutatóval,
valamint a programmal együtt. Az elõadásokat abc sorrendben
rendezték, de az áttekinthetõség érdekében kilenc kategóriába besorolva.

A kiadvány példányai 125 Hfl + 15 Hfl postaköltség ellenében
megrendelhetõk, mely összeget a RABO Bankhoz, De Bilt, Hollandia,
(számlaszám 30.83.85,217, A. Ruiter nevére, Proceedings EuroResidue
megjelöléssel), kell átutalni. Az összeg beérkezése után a kiadványt
postán küldik meg a külön levélben megjelölt címre. Korlátozott
számban még kapható az EuroResidue II. konferencia kiadványai is, 75
Hfl áron.

A. Ruiter
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