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STEWART, D. & GENDEL, S. M.: A BAX polimeráz láncreakció
rendszer specifitása az élelmiszerekben elõforduló patogén Listeria
monocytogenes  kimutatására (Specificity of the BAX Polymerase
Chain Reaction System for Detection of the Foodborne Pathogen
Listeria monocytogenes)

J.  AOAC. 81  (1998) 4, 817-822

A polimeráz láncreakció (PCR) alkalmas élelmiszerekben elõforduló
kórokozók gyors és specifikus kimutatására. A kereskedelemben kapható
Qualicon BAX rendszer PCR-t alkalmaz Listeria monocytogenes kimutatására
élelmiszerekbõl és környezeti mintákból. A BAX rendszer specifitását és
érzékenységét tiszta és kevert sejttenyészetekkel vizsgálták és meghatározták
az optimális körülményeket. A BAX rendszer nagyon specifikus volt L.
monocytogenes-re, egyéb Listeria fajok vagy más törzsbe tartozó mikrobák
nem zavarták. A teszttel a L. monocytogenes 105-106 telepképzõ egység/ml
koncentrációban mutatható ki. Ez az érzékenység elegendõ a dúsítás után az
életképes sejtek kimutatására, de nem ad hamis pozitív eredményt a nem
életképes sejtekkel.

PENDL, R., BAUER, M., CAVIEZEL, R. & SCHULTHESS, P.:
Élelmiszerek és takarmányok összes zsírtartalmának meghatározása
a gázkromatográfiás technikán alapuló Caviezel módszerrel  (szakértõ
által felülvizsgált módszer PVM 4:1997) (Determination of Total Fat in
Foods and Feeds by the Caviezel Method, Based on a Gas
Chromatographic Technique.) (Peer-Verified Method PV M 4:1997)

J.  AOAC. 81  (1998) 4, 907-917

A módszer C4-tõl C24-ig az összes zsírsavat méri, 0,3-100 % zsírtartalom
mellett. A validálási vizsgálat 9 mátrixra terjedt ki, 1-79 % közötti
zsírtartalommal. A mintát és a belsõ standardot (BS: tridekánsav) hozzáadják
az oldószerhez (n-butil-alkohol). A zsírt extrahálják és egyidejûleg KOH-dal
elszappanosítják. A zsírsavak kálium-sóit zsírsavakká alakítják egy savas,
vizes sóoldat hozzáadásával, amely hatására kétfázisú rendszer képzõdik. A
felsõ fázist, amely a zsírsavakat és a belsõ standardot tartalmazza, a
zsírmeghatározó rendszerbe injektálják.  A gázkromatográfiás szétválasztás
után a zsirtartalmat a belsõ standard és a zsírsavak csúcsterületeibõl
számolják. A zsírtartalmat egy elõre meghatározott faktorral automatikusan
triglicerid tartalomra számítják át. A teljes zsír-, fehérje- és szénhidrát
koncentrációtartományt lefedõ 9 mintát tíz ismétlésben elemezte a módszert
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benyújtó és a szakértõi labor. Az ismételhetõség relatív szórása (RSDr) 0,47
és 4,62 % volt. A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) 0,85 és 9,52 %
között mozgott. A standard referenciaanyagokra kapott értékek jól egyeznek
a tanúsított értékkel- A mért zsír és a tanúsított érték korrelációjának
regresszióanalízise minden mátrix és zsírkoncentráció esetén kellõ
pontosságot mutat (5 standard referencia anyag, 1-30 % zsírtartalom, a
korrelációs együttható R2=99,98 %.)

BELJAARS, P. R., VAN DIJK, R., JONKER, K. M. &  SCHOUT, L. J. :
Hisztamin folyadékkromatográfiás meghatározása halban, savanyú
káposztában és borban: laboratóriumi körvizsgálat  (Liquid
Chromatographic Determination of Histamine in Fish, Sauerkraut and
Wine: Interlaboratory Study)

J. AOAC. Int. 81 (1998) 5 , 991-998

Laboratóriumi körvizsgálatot végeztek hisztamin folyadékkromatográfiás
meghatározására halban, savanyú káposztában és borban. Az aprított és
homogénezett mintákat vízben szuszpendálták, az extraktumot perklórsavval
derítették, szûrték majd vízzel hígították. A fordított fázisú C18 oszlopon
foszfát puffer (pH 3,0)-acetonitril (875+125, v/v %) mozgó fázissal végzett
folyadékkromatográfiás elválasztás után a hisztamint fluorometriásan mérték
az o-ftálaldehiddel (OPA) az oszlop után származékolt mintákban(gerjesztés:
340 nm; emisszió 455 nm).. 11 labor végezte el 14 minta elemzését a javasolt
módszerrel 10-400 mg/kg koncentrációtartományban. Az egyik résztvevõ
eredményeit kizárták a statisztikai elemzésbõl. Az összes vizsgált mintára az
ismételhetõség relatív standard deviációja 2,1 -5,6 % között változott, a
reprodukálhatóság relatív standard deviációja 2,2 és 7,1 % között. Ebben a
koncentrációtartományban a hisztamin átlagos visszanyerése 94 és 100 %
között változott.

BRANDON, D. L.; HOLLAND, K. P.; DREAS, J. S. &  HENRY, A. C.:
Benzimidazol maradvány gyors szûrõvizsgálata borjúmájban  (Rapid
Screening for Benzimidazole Residue in Bovine Liver)

J. Agric. Food Chem. 46  (1998) 9, 3653-3656.

Gyors enzim-immunanalitikai mérést dolgoztak ki benzimidazol maradvány
mérésére a metil-benzimidazol-karbamátokat (MBC) specifikusan kötõ
monoklonális antitestek alkalmazásával. A borjúmájat vízben
homogenizálták. Az extraktot centrifugálással ülepítették, a felülúszót az
említett antitestek alkalmazásával illetve egy kereskedelmi forgalomban levõ
immunteszttel (EnviroGard tiabendazol készlet) mérték. Az egyszerû vizes
extrakció és a gyors ELISA módszer alkalmasnak tûnik a borjúmáj gyors
hatósági szûrõvizsgálatára.
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A Budapesti Műszaki Egyetem
Vegyészmérnöki Kar Biokémiai
és Élelmiszertechnológiai
Tanszéke 1999-ben az alábbi
szakmai továbbképzési formákat ajánlja:

Tanfolyamok:
Élelmiszeripari mikrobiológiai gyorsvizsgálati módszerek (3 nap)

Kémiai gyorsvizsgálati módszerek (3 nap)

Érzékszervi vizsgálati módszerek (2 nap)

Reológiai és egyéb fizikai gyorsvizsgálati módszerek (2 nap)

A közeli infravörös spektroszkópia alkalmazása az élelmiszer-
minőségellenőrzésben (2 nap)

Minőségbiztosítási rendszer az élelmiszeripari laboratóriumban -  
felkészülés az akkreditálásra (3 nap)

Élelmiszeripari marketing (2 nap)

Szakmérnöki képzés:
Élelmiszerminősítő szakmérnöki képzés (4 félév),
Jelentkezési határidő: 1999. január 20.

Jelentkezés és további felvilágosítás:
BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék,
Dr. Tömösközi Sándor docens,
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.,
E-mail: tomoskozi.bet@chem.bme.hu
Tel.: (06-1) 463 1419,  fax: (06-1) 463 3855

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 44, 1998/4


