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T E L E O D Y - K O V Á T S  M A G D A  

Érkezett: 1964. október 12.

Minden mikrobiológiai vitaminmeghatározás elve azonos. A mikroorganiz
mus -  protozoon, gomba, élesztő, baktérium -  mennyiségileg és minőségileg 
ismert összetételű táptalajon optimálisan fejlődik. Ha a táptalaj valamely alkotó
része, vagyis ez esetben a meghatározandó vitamin a táptalajból hiányzik, ez 
gátolja a mikroorganizmus fejlődését. Ha a továbbiakban ezt a vitamint egyre 
növekvő mennyiségben aliquot mennyiségű táptalajokhoz adagoljuk, akkor adott 
feltételek között a teszt-organizmus valamely életjelensége a hozzáadott vita
minnal arányosan változik. Az ily módon kapott „standard értékek” standard
görbét adnak. Ha a kérdéses vitamin helyett olyan növekvő mennyiségű vizs
gálandó anyagot -  élelmiszert -  adunk a táptalajhoz, amely a kérdéses vita
mint bizonyos határok között tartalmazza, akkor a kalibrációs görbéből az isme
retlen vitamin mennyiséget leolvashatjuk.

A mikrobiológiai vitaminmeghatározás előnye, hogy kémiailag nem, vagy 
igen nehezen meghatározható vitaminok is e módszerrel meghatározhatók; 
specifikus, igen érzékeny (10-10 g is kimutatható) és a pontossága is kielégítő. 
Viszont az élőlényekkel végzett analitikai munka jellege mindig olyan, hogy bár
mennyire is standardizáljuk a körülményeket, kémiai módszerrel összehasonlítva, 
az eredmények mindig nagyobb szórást mutatnak.

Az alkalmazott táptalajok az eredeti közleményekben megadott összetételű, 
a ,,Difco”, illetve az „Oxoid” cég máltai előállított portáptalajok. A Difco portáp
talajok vízben való oldás és felfőzés után azonnal használhatók.

Az élelmiszerekből történő vitaminmeghatározás nehézségét fokozza az a 
körülmény -  pl. a gyógyszerkészítményekből való meghatározással összehason
lítva, hogy a vizsgált vitamin mennyisége a kísérőanyaghoz képest viszonylag 
csekély és a kísérőanyagok minősége nagyon változatos lehet -  minden élelmi
szertípusban más és más. Tehát a vitamin extrakciója az egyes élelmiszerekből 
új és űj problémákat vet fel. így pl. ellentmondásokat találhatunk az irodalom
ban arra vonatkozóan, hogy szükséges-e az előkészítéskor enzimes hidrolízist 
alkalmazni, vagy a savas hidrolízis is kielégítő. Tapasztalatunk szerint húsfélék 
esetében fontos az enzimes hidrolízis alkalmazása, mert ellenkező esetben a 
kapott értékek túl kicsinyek.

Elsősorban а В,- és B2-vitamin meghatározásával foglalkoztunk. Erre a 
célra különböző szerzők különböző mikroorganizmusokat ajánlanak. Barton 
Wright (1) riboflavin meghatározásához Leuconostoc mesenteroidest, Snell és 
Strong (2) Lactobacillus casei-t (ATCC 7469) ajánl. Az 1963-as Cambridge-i 
kiadású angol hivatalos analitikai módszergyűjtemény is L. casei-t javasol (3). 
Bt-vitaminhoz Schöpfer és Jung (4) Phycomyces blakesleeanust, Harrison és 
Miller (5) Neurospóra crassát, Sarett és Cheldelin (6) Lactobacillus fermentumot,

* Elhangzott: a IV. Magyar Mikrobiológiai Kongresszuson 1964. X . 2-án.
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-  az előbb említett Cambridge-i kiadvány is Lactobacillus fermentumot -  
javasol.

A EL-vitamint Snell és Strong módszerével (2) Lactobacillus casei-vel határoz
tuk meg. A homogenizált, kiszárított, zsírtalanított élelmiszerhez tízszeres meny- 
nyiségű 0,1 n sósavat adunk, 120 C°-on 15 percig autoklávozzuk, a pH-t Na-ace- 
táttal 4,5-re, majd szűrés után nátriumhidroxiddal 6,8-ra állítjuk be. Ezután úgy 
hígítjuk, hogy kb. 0,05 jug/ml B,-t tartalmazzon. Minden kémcsőbe 5 ml táptalajt, 
növekvő mennyiségű vizsgálandó oldatot teszünk, és minden csövet 10 ml-re 
egészítünk ki desztilláltvízzel. B2-vitamint tartalmazó standard hígítási sort 
állítunk mellé, 120 C°-on autoklávozzuk, és beoltjuk Lactobacillus casei szusz
penzióval. 37 C°-on 72 órát inkubáljuk, majd brómtimolkék indikátor jelenlété
ben a termelt savat 0,1 n NaOH-val megtitráljuk. Mérési tartomány: 
0 ,0 5 ^ -0 ,2 5  fig.

ml 
0,1 n 

Na OH

A B2-vitamin értékek számítása kalibrációs görbe segítségével történik, 
(l.ábra) Ez a görbe a legtöbb szerző állítása szerint 0,25^g-ig lineáris. Azonban 
ha gondosabban megvizsgáljuk a görbét, látjuk, hogy 0 és 0,05 ng között nem 
lineáris az összefüggés. Ez abból is látszik, hogy az y-tengelyen levő „vakérték” 
nem esik a többi ponttal egy egyenesbe. Ezért itt Wood (7) (8) úgynevezett 
tangens hányados ,,slope-ratio” számítási módszerét alkalmaztuk, mely abban 
áll, hogy az ismeretlen értéket nem olvassuk le egyszerűen a kalibrációs görbéből, 
hanem a vizsgált anyag különböző hígításait a kalibrációs görbével egy ábrára 
rajzoljuk. A két egyenesnek az y-tengelyen egy pontban kell találkozni, ellenkező 
esetben a vizsgálat eredménye nem értékelhető. Az említettek szerint ez a pont 
nem egyezik meg a „vakértékkel”. Ha a két görbe iránytangensét egymással 
elosztjuk, az eredményt /íg/g-ban kapjuk meg.

A Br vitamint Sarett és Cheldelin (6) módszerével Lactobacillus fermentummal 
(ATCC 9338) határoztuk meg. Megfelelő mennyiségű homogenizált, kiszárított, 
zsírtalanított anyagot mérünk be, tízszeres mennyiségű 0,1 n sósavval Koch- 
fazékban hidrolizáljuk (azért nem autoklávban, mert a BL-vitamin hőérzékeny), 
szűrjük, a továbbiakat a B2 meghatározásához hasonlóan végezzük. A módszer 
előnye, hogy az inkubációs idő rövid, csak 18 óra.

A kiértékelés a bacillus szuszpenzió sűrűségének fotometrálásával történik. 
Mérési tartomány 0,0025 — 0,025 ^gBx. Felmerül a kérdés, hogy a Brvitamint
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alkotó pirimidin és tiazolgyűrűt, mint hasadási termékeket nem használja-e 
fel a Lactobacillus fermentum, és így esetleg a biológiailag hatástalan alkotórésze
ket vitaminnak mérjük. Ez nem következik be, mert a mikroorganizmus ezen 
alkotórészeket csak 18 óra múlva kezdi felhasználni, tehát jelenlétük nem zavar. 
A Bt-vitamin adatok számítása is kalibrációs görbe segítségével történik 
(2. ábra). Vizsgálataink szerint az eredeti közleménnyel megegyezésben, a Bx-

vitamin meghatározásánál a mért extinkció értékek nincsenek lineáris összefüg
gésben a Br vitamin koncentrációjával. Az eredeti közlemény szerint az ered
ményt egyszerűen leolvassuk a standard görbéből. Ez azonban ilyen körülmé
nyek között elég pontatlan eljárás. Ha viszont az x-tengelyen a bemért Bt-vita- 
min, illetve az ismeretlen Вг tartalmú oldat mennyiségeinek logaritmusát -  az 
y-tengelyen pedig lineáris skálán az extinkciót ábrázoljuk (3. ábra), akkor két 
párhuzamos egyenest kapunk, melyből bárhol könnyen leolvashatjuk a kérdéses 
koncentrációt. így egyúttal vizsgálataink helyességét is ellenőrizni tudjuk, mert 
ha a két egyenes nem párhuzamos, akkor a vizsgálat nem kiértékelhető.
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Vizsgálatokat kezdtünk továbbá élelmiszereink B6 tartalmára vonatkozóan 
is. A Be vitamin 3 formáját a piridoxint, piridoxamint és piridoxalt együttesen 
határozzuk meg Atkin és társai (9) módszere szerint Sacharomyces carlsbergen- 
sissel (ATCC 9080). A kiértékelés az élesztő-szuszpenzió sűrűségének foto- 
metrálásával történik. Az eredményeket koordináta rendszerben ábrázolva, 
a kapott görbéből leolvashatjuk a keresett B6 értéket. Mérési tartomány: 
0,05-0,4 fig B6.

Számos élelmiszer vitamintartalmát határoztuk meg az említett módszerek
kel. Egyes élelmiszerekből több fajtát is összehasonlítottunk. így jellemző példa
ként bemutatom 11 féle liszt B^ B2ésB6 tartalmát (l.tábl.). Mint látható, a Bt 
tartalom a lisztek kiőrlési fokával változik, ugyanis a BL-búzaliszt jelzés mel
lett levő szám nagysága a kiőrlési fokkal arányos.

Különböző lisztek vitam intartalma
//g/100 g

7. t á b l á z a t

B2 B6

О GG ............................................................................................ 88 32 100
О G ................................................................................................. 100 43 150
BL 55 ............................................................................................. 140 43 100
BL 80 ........................................................................ .................... 160 67 160
BL 112 .......................................................................................... 304 82 240
F R L ................................................................................................. 140 45 100
VRL 80 ........................................................................................ 310 142 350
BL 55 (Bezosztája, Szolnok m.) ...................................... 100 28 120
BL 55 (Produttore, Baranya m.) .................................... 110 31 150
BL 112 (Bezosztája, Szolnok m.) ....................................... 350 43 400
BL 112 (Produttore, Baranya m.) .................................... 260 48 250

A Tarján~Lindner-ié.\t magyar Tápanyagtáblázat (10) újabb В-vitamin ada
tainak felméréséhez így megbízható és pontos módszert sikerült biztosítani, 
mely sorozatmérésekre is alkalmas.

Végül köszönetét mondok Virány Juditnak a technikai segítségért.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 
< МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

И. Телегди-Ковач

Для определения витаминов группы В особенно в пищевых продуктах 
преимущественно можно пользоватся микробиологическими методами вслед
ствие их специфичности. Авторы для определения витамина Вг применили 
Lactobacillus termertum (АТСС 9338), а для витамина В6 Saccharoncycks 
carlsberjensis (ACC 9080). Измерили плотность полученной суспензии бак
терий оптическим путем. Для определения витамина В2 применили Lacto- 
bacilluscasei (АТСС 7469) титрированием образованной микроорганизмом 
кислоты. Исследовали наиболее приемляемый .метод оценки. Методы ис
пользовали для определения содержания витаминов Вх, В2 и В6 в разных 
пищевых продуктах.

В VITAMINBESTIMMUNG IN LEBENSMITTELN MIT MIKROBIOLO
GISCHER METHODE

M. Telegdy Koväts

Für die Bestimmung der Vitamine der В Gruppe, besonders bei der Analyse 
von Lebensmitteln, ist infolge ihrer Speizifizität die mikrobiologische Methode 
äusserst vorteilhaft. Die Verfasserin bestimmte Vitamin B2 mit Lactobacillus 
fermentum (ATCC 9338), Vitamin B6 mit Saccharomyces carlsbergensis (ATCC 
9080) vermittels optischer Messung der Dichte der entstandenen Bakterien- 
suspension. Zur Bestimmung von Vitamin B2 wurde Lactobacillus casei (ATCC 
7469) verwendet und die vom Mikroorganismus gebildete Säure titriert. Es 
wurde auch die geeignetste Methoder der Auswertung einer Prüfung unterzogen. 
Die Methoden wurden für die Bestimmung des Vitamingehaltes B1; B2 und B6 
verschiedenartiger ungarischer Lebensmittel angewendet.

DETERMINATION OF VITAMINS OF THE GROUP В IN FOODS BY A 
MICROBIOLOGICAL METHOD

M. Telegdy Koväts

Owing to its specificity, the microbiological method lendsitself favourably 
to the determination of vitamins of the group B, particularly in foods analysis. 
Vitamin Bx was determined with the aid of Lactobacillus ferment (ATCC 9330), 
while vitamin B6 with the aid of Saccharomyces carlsbergensis (ATCC 9080), 
on measuring the optical density of the formed suspension of bacteria. For the 
determination of vitamin B2, in turn, Lactobacillus casei (ATCC 7469) was ap
plied, and the acid produced by the microorganism was measured with titration. 
The most suitable methods of evaluation were investigated, and the methods 
were applied for the determination of the content of vitamins Bx, B2 and B6 in 
Hungarian foods of various type.
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ESTIMATION DES VITÁM IN ES В DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES 
PAR DES MÉTHODES BIOLOGIQUES

M. Telegdy Kováts

Des méthodes microbiologiques peuvent servir avantageusement pour le 
dosage des membres du groupe des vitamines В ä cause de leur spécificité. Les 
auteurs ont employé pour le dosage de la vitaminé В le ferment Lactobacillus 
(ATCC 9338) et pour le dosage de la vitaminé B6 le Sacharomyces carlsbergensis 
(ATCC 9080) en mesurant par voie optique la densité de la suspension bacté- 
rienne résultant. Pour le dosage de la vitaminé B2 ils ont employé le Lactobacillus 
casei (ATCC 7469) avec la titration de Pacidé forme. Ils ont étudié la méthode 
la plus apte de l’estimation. Ils ont employé ces méthodes pour doser la teneur 
en vitamines B1( B6 et B3 dans des denrées alimentaires hongroises de divers 
types.

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁGHOZ 
A KÖVETKEZŐ DOLGOZATOK ÉRKEZTEK:

Biró Géza, Szántó Sándor és Forrás Zsuzsanna: ’Adatok az édesipari zsírok 
vizsgálatához I. Papírkromatográfia vizsgálatok.

Telegdy Kováts Magda, Lindner Károly és társai: Élelmiszereink összetételének 
legújabb adatai XXII.  Étkezési paprika-és paradicsomfajták összetétele.

Spanyár Pál, Nedelkovits János, Ravasz László és Törley Dezső: Összehasonlító 
vizsgálatok különböző cukormeghatározások értékelésére II.

Miklya János: Túró nedvességtartalmának meghatározása konyhasó felhasz
nálásával.

Lásztity Radomir, Varga János: Adatok a csokoládégyártás Teológiájához.
Törley Dezső és Nedelkovits János: Az ehető és mérges gombák kémiai össze- 

' tételéről IV.
Iff. Sarudi Imre: „Virómaszörp” magnéziumtartalmának közelítő meghatá

rozása.
Hoch Róbertné, Jánossy Gyuláné és Nikodémusz István: Konyhahigiénés vizs

gálatok tapasztalatai.
Tóth Elek és Varga Miklós: Szilvafajták gyümölcsszeszipari vizsgálata és mi

nősítése laboratóriumban. II.
Jánossy Gyuláné és Marton Anna: Gépi és kanalas adagolású fagylaltok 

összehasonlító vizsgálata.
Törley Dezső és Nedelkovits János: Az ehető és mérges gombák kémiai össze

tételéről. V. Változások a termesztett csiperke szénhidráttartalmában a 
tárolás folyamán.

Túli György, Cieleszky Vilmos és Soós Katalin: Metilbromidos terménygázosí
tással’ kapcsolatos élelmezésegészségügyi vizsgálatok. II. Metilbromidos 
borsógázosítási kísérletek műanyagponyva alatt.
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