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συμπέρασμα, ότι δηλ. ή άνάπτυξις της ζωοτεχνίας εις μίαν χώραν έχει ανάγ
κην της συνεργαοίας πολλών ειδικοτήτων και δτι ο κτηνίατρος συμμετέχει
αυτής απαραιτήτως.
"Ομως αν και ή ανάγκη της συνεργασίας αυτής είναι οφθαλμοφανής,
εν τούτοις θα ήτο εις εμέ δΰσκολον να καταρτίσω το πρόγραμμα συνεργα
σίας, διότι τοΰτσ είναι ζήτημα εθνικόν, ενδιαφέρον εκάστην χώραν κεχωρισμένως. Πλέον τούτων ή συνεργασία αυτή οφείλει να εξέλθη τών ορίων μιας
χώρας. Όφείλομεν να επιτΰχωμεν διεθνή συνεργασίαν μεταξύ ζωοτεχνών,
δια να συγκρίνωμεν τα αποτελέσματα τών ερευνών μας και τάς γνώσεις μας.
Τα μεγάλα έθνη έ'χουν μεγαλυτέρας δυνατότητας από τα μικρά τοιαύτα.
"Εχουν εργαστήρια καλυτερον έξωπλισμένα εις α εργάζονται ισχυραί ομά
δες εξειδικευμένα)ν ερευνητών, ά'τινα δύνανται να δώσουν ταχείας λύσεις εις
προβλήματα ενδιαφέροντα δλα τα έθνη, ενώ τα μικρά έθνη επωφελούνται
ως επί το πλείστον τών ερευνών αυτών.
Εύχομαι, δπως ό κλάδος μας, εις δλας τάς χώρας, άντιληφθή τον ρόλον δν καλείται να παίξη εις τον τομέα τής αναπτύξεως της ζωικής παρα
γωγής. Ή συνεργασία εις την έ'ρευναν, τόσον επί τοΰ εθνικού δσον και τοϋ
διεθνούς πεδίου, θα συνεπιφέρη περισσοτέραν κατανόησιν, περισσοτέραν φιλίαν μεταξύ τών ανθρώπων και θα συμβάλη εις μεγαλυτέραν εύπορίαν.

ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΝΕΩΤΑΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
ΑΙΑ ΤΟΝ ΕΑΕΓΧΟΝ ΤΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΟΣΕΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
'Υπό

ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ — ΕΜΜΑΝ. ΣΚΟΥΛΑ
Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων
Toö Κτηνιατρικού Μικροβιολογικοί) 'Ινστιτούτου Ύπ. Γεωργίας
Την σημερινήν εποχήν είναι γενικώς παραδεδεγμένη ανά την ύφήλιον
ή ανάγκη τής παστεριώσεως τοΰ γάλακτος προς περιφροΰρησιν τής δημο
σίας υγείας εκ τών νόσων τών μεταδιδομένων εις τον άνθρωπον εκ τής
βρώσεως μεμολυσμένου γάλακτος.
Έ ν τούτοις αν και ή παστερίωσις αποτελεί πλέον άσφάλειαν δια την
ύγείαν του άνθρωπου, δταν αΰτη εκτελείται κανονικώς, πρέπει να ενερ
γείται τακτικός και συστηματικός έλεγχος αυτής προς αποφυγήν τυχαίων
θλιβερών νοσηρών περιπτώσεων εις βάρος τής δημοσίας υγείας εξ αφορ
μής μιας ατελούς ή κακής παστεριώσεως ή και νοθείας συχνάκις τοΰ πα
στεριωμένου γάλακτος δι' ύποπτου νωποΰ τοιούτου.
Ό έλεγχος τής παστεριώσεως τοΰ γάλακτος οφείλεται εις τάς έργα-
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σίας τών Kay και Graham οι όποιοι προσδιώρισαν την σημασίαν και την
άνίχνευσιν της φωσφατάσης εις το νωπόν η κακώς παστεριωμενον γάλα.
Είναι γνωστόν οτι το ενζυμον φωσφατάση το υπάρχον εις το γάλα, κα
ταστρέφεται δια της προοδευτικής θερμάνσεως του γάλακτος και μετά την
καταστροφήν τοΰ βακίλλου της φυματιώσεως.
Σήμερον δλαι αι Νομοθεσίαι των πολιτισμένων χωρών εθέσπισαν την
άνίχνευσιν της φωσφατάσης ως κλείδα ασφαλείας δια τον ύγειονομικον
ελεγ^ον τοΰ παστεριωμένου γάλακτος.
Το διάταγμα 56711)21-5-1955 τοΰ Υπουργείου Γεωργίας της Γαλ
λίας ορίζει δ η το παστεριωμενον γάλα οφείλει να δίδη αρνητικήν άντίδρασιν της φωσφατάσης. Προσδιορίζεται δε δτι ή φωσφατάση είναι ενζυμον
εύρισκόμενον σταθερώς εντός τοΰ νωποΰ γάλακτος και καταστρεφόμενον
προοδευτικώς εις θερμοκρασίαν άνωτέραν τών 60° C, δια τοΰτο δέον όπως
μη ανευρίσκεται ουδέ ίχνος αΰτοΰ εντός τοΰ κανονικώς παστεριωμένου γά
λακτος εις θερμοκρασίαν τών 72° — 75° επί 1 5 " — 3 0 " ( H T S T ) .
Έ ά ν το γάλα μετά την εξοδον του εκ τοΰ παστεριωτήρος παρουσιάζει
άντίδρασιν αρνητικήν δια τήν φωσφατάσην εχομεν την βεβαιότητα δτι τούτο
εθερμάνθη κανονικώς και αποτελεί ενδειξιν της καταστροφής τών τυχόν
υπαρχόντων βακίλλων τής φυματιώσεως.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
Ή φωσφατάση είναι διάστασις έχουσα ΰδρολυτικάς ικανότητας επί των
φωσφωρικών εστέρων τους οποίους άποσυνθέτει δι 3 ύδρολΰσεως και ελευ
θερώνει τα κΰρια συστατικά αυτών, ήτοι πρόκειται περί εστεράσης.
Πρώτοι οι ερευνηταί Kay και Graham άνεκάλυψαν μέθοδον ανιχνεύ
σεως και τιτλοποιήσεως τής διάστασης ταύτης.
9
Κατ αρχήν εχρησιμοποιήθη ως διασπωμένη χημική ουσία το γλυκεροφωσφορικον νάτριον, άλλα άντεκατεστάθη μετ' ολίγον υπό τοΰ φαινυλοφωσφορικοΰ νατρίου.
Ή άντίδρασις διενεργείται ως κάτωθι :
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Ή φωσφατάση ΰδρολΰει το φαινυλοφωσφορικόν νάτριον
ροΰται το φωσφορικον νάτριον το όποιον τιτλοποιεϊται.

άπελευθε-
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ΙΙροαμότερον όμως εΐναι vu ανιχνευτεί) ή άπελευθερουμένη φαινόλη
πράγμα δπερ εν τη πράξει προτιμάται πάντοτε.
Υπάρχουν πλείστοι παραλλαγαί της βασικής ταύτης μεθόδου, ή βάσις
όμως εις τάς εν χρήσει μεθόδους παραμένει ή ιδία.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
Δια την ανίχνευσιν της φωσφατάσης κατά καιρούς εχρησιμοποιήθησαν
πολλαί μέθοδοι αϊ όποΐαι κατά το πλείστον βασίζονται εις την υπό του
Kay—Graham άνακαλυφθεΐσαν αρχήν. Μερικαί εκ τούτων είναι λίαν επί
πονοι, πολύπλοκοι και βραδεΐαι ενώ αλλαι χαρακτηρίζονται δια την απλό
τητα και την ταχύτητα της γενομένης αντιδράσεως. Δεν είναι δυνατόν να
είσέλθωμεν εις τάς λεπτομέρειας τών διαφόρων μεθόδων αλλ' απλώς θα
άναφέρωμεν ολίγα στοιχεία δι' ωρισμένας εξ αυτών, αϊ. όποίαι είναι καί αϊ
πλέον χρησιμοποιήσιμοι.
1.— Μέθοδος K a y — G r a h a m .
Μέθοδος ακριβής αλλ' αρκετά πολύπλοκος, βραδεία καί δύσχρηστος
εις την πράξιν, απαιτεί πολλά αντιδραστήρια. Χρησιμοποιείται ακόμη εις
την Άμερικήν καί την Άγγλίαν οπού έχει υποστεί ώρισμένας τροποποιήσεις.
Τα βασικά χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια είναι το φαινυλοφωσφορικον νάτριον καί το άντιδραστήριον δια την ανίχνευσιν της φαινόλης του
Folin — Ciocalteu με βάσιν το βολφραμικόν καί μολυβδαινικόν νάτριον.
2.— Μέθοδος τοΰ Scharer.
Ύ π ο το όνομα αυτό υπάρχουν τρεις η τέσσαρες μέθοδοι με ελαχίστας
διαφοράς ή μία εκ της άλλης.
.
Τροποποιηθείσαν μέθοοον τοΰ Scharer χρησιμοποιούν εις τάς *Ήνωμένας Πολιτείας εις την Λανίαν, Σουηδίαν καί άλλα ς χώρας.
Δια την μέθοδον ταυ την χυησιμο,τοιοΰνται φαινυλοφωσφορικόν νά
τριον καί 2.6 Διβρωμοκινονοχλωροϊμίνη.
ο.— Μέθοδος τών Sanders — Sager.
Ή μέθοδος αΰτη χρησιμοποιείται εις Γαλλίαν επισήμως δια Διατάγ
ματος άλλα μόνον εις περιπτώσεις αντιδικιών καί εφέσεων. Είναι μέθοδος
λίαν ακριβής, βραδεία, πολύπλοκος καί απαιτεί χρήσιν ηλεκτρονικού χρωματοφωτομέτρου.
4.— Μέθοδος τών Aschaenburg — Müellen.
'Απλή μέθοδος δια την ανίχνευσιν της φωσφατάσης χρησιμοποιεί ελά
χιστα αντιδραστήρια, (παρανιτροφαινυλοφωσφορικόν νάτριον) αρκετά ακρι
βής καί ταχεία. 'Απαιτεί χρωματοφαηομετρικήν συγκρισιν δια τοΰ συγκριτήρος τοΰ Lovibond. Χρησιμοποιείται εις Άγγλίαν, Γαλλίαν καί Έλβετίαν.
5.— Μέθοδος Fischer—Schwarz.
Κατόπιν τών εργασιών τών G. Schwarz καί G. Sydow

επί της με-
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θόδου του Scharer οι Fischer και Schwarz επέτυχον την τυποποίησιν
μιας μεθόδου ή όποια αποτελεί πλέον την νεωτάτην Γερμανικήν επίτευξιν
εις το θέμα της ανιχνεύσεως της φωσφατάσης.
Ή μέθοδος διακρίνεται δια την ταχύτητα και άκρίβειαν αυτής. Την
μέθοδον ταΰτην παρηκολουθήσαμεν έφαρμοζομένην εις το Ίνστιτοΰτον
υγιεινής Γάλακτος καί τροφίμων του Άννοβέρου καθώς και εις το Κεντρικόν εργοστάσιον παστεριώσεως γάλακτος τής ιδίας πόλεως.
Ή μέθοδος ένεκα τής ευκολίας και τής απλότητός της δύναται να
εφαρμοσθή οπουδήποτε και κ α θ ' οιονδήποτε χρόνον, τόσον εις τα εργοστά
σια γάλακτος κατά την στιγμήν τής παστεριώσεως δσον και εϊς τα πρατή
ρια πωλήσεως γάλακτος καΐ>ώς και εις τα πρόχειρα εργαστήρια των πλέον
απομεμακρυσμένων κτηνιατρικών υγειονομικών υπηρεσιών.
Τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια είναι βασικώς τα ίδια με τα εν
χρήσει εις την μέθοδον του Scharer. Άκολντον
χημικής καθαρότητος
ευρίσκονται τυποποιημένα και εις στερεάν κατάστασιν υπό μορφήν δισκίων.
Ου reo αποφεύγεται ή παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων, αντιδραστηρίων
κ.τ.λ. ευκολύνεται το έργον του ελέγχου, αποφεύγονται αϊ οπατάλαι χρόνου
και υλικών και τέλος παρέχονται τα πλέον ακριβή αποτελέσματα.
Τα χρησιμοποιούμενα χημικά αντιδραστήρια εις στερεάν κατάστασιν
και υπό μορφήν δισκίων περιέχονται εις τρία φιαλίδια φέροντα εξωτερικώς
τους αριθμούς Ι, Π, H I . (Lactognost).
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΤΗΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ

Λαμβάνονται δυο δοκιμαστικοί σωλήνες εις εκαστον τών οποίων τίθε
ται ανά 1 κ. ύφεκ. (ml.) γάλακτος. Εις τον πρώτον 1 ml γάλακτος εβρασμένου δια να χρησιμοποιηθή ως μάρτυς και εις τον δεΰτερον 1 ml. γάλα
κτος εκ του υπό εξέτασιν δείγματος.
Πληροΰμεν ενα εκαστον σωλήνα δια 10 ml άπεσταγμένου ύδατος Ρ Η
7 και ρίπτομεν εις καθένα εξ αυτών ανά εν δισκίον εκ τών φιαλιδίων Ι και
I I . (tampon και phenylphosphate disodique), άνακινοΰμεν καλώς μέχρι
διαλύσεως και θέτομεν επί 10'—15' εϊς ΰδατόλουτρον 37° C. Έξάγομεν εκ
του ύδατολοΰτρου και προσθέτομεν 0,10 g. εκ του φιαλιδίου No Π Ι
(2.6 Dibromoquinone chloroimide). Tò αποτέλεσμα δίδεται αμέσως με
απόλυτον άκρίβειαν και σαφήνειαν.

'Ερμηνεία τής αντιδράσεως
Άντίδρασις αρνητική 0. Έμφάνισις χρώματος εκ τοϋ ελαφρώς καφερυθρωποΰ μέχρι καφέ.
Άντίδρασις ελαφρώς θετική 1.
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Έμφάνισις χροοματος κυανίζοντος μέχρι
Άντίδρασις εντόνως θετική 2.
Έμφάνισις χροίματος βαθέως κυανοί).

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

κυανού ανοικτού.

ΕΛΑΦΡΟΙ ΘΕΤΙΚΗ

ΕΝΤΟΝΟΙ ΘΕΤΙΚΗ

Ή ευαισθησία της αντιδράσεως ταύτης είναι λίαν σημαντική διότι δί
δει τήν άντίδρασιν (1) (βλέπε πίνακα) εις τήν νοθείαν δια προσθήκης μέ
χρι 0,3 °/0 νωποΰ γάλακτος εις το παστεριωμένον γάλα (άντίδρασις ελα
φρώς θετική). Ή άντίδρασις είναι θετική εις νοθείας από 1·—5 °/0 δια νω
ποΰ γάλακτος.
Ή ανωτέρω μέθοδος δύναται να χρησιμοποιηθή ωσαύτως δια τον ελεγχον της παστεριώσεως εις τήν κρέμαν, το βοΰτυρον και το τυρί.
Εις τήν κρέμαν ακολουθείται ακριβώς ή ιδία τεχνική δπως και εις το
γάλα.
Δια το βοΰτυρον χρησιμοποιείται ως κάτωθι. Λαμβάνεται ποσότης
10 γραμ. εκ τοΰ δείγματος και θερμαίνεται εντός δοκιμαστικού σωλήνος
εις ΰδατόλουτρον 40° C. είτα φυγοκεντρεϊται και λαμβάνεται το διαχωριζόμενον ΰδωρ το οποίον εξετάζεται δπως το γάλα.
Δια το τυρί ή μέθοδος δεν είναι ακόμη τυποποιημένη και ευρίσκεται
είς το στάδιον τοΰ πειραματισμού εις τήν Κτηνιατρικήν σχολήν τοΰ 'Ανο
βέρου.
ΗΜΕΤΕΡΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ή ανωτέρω μέθοδος εχρησιμοποιήθη αποκλειστικώς και μόνον ΰφ'
ημών κατά το τρέχον έτος 1960 επί 100 και πλέον δειγμάτων παστεριωμέ
νου γάλακτος καθώς και 200 καί πλέον δειγμάτων νωποΰ γάλακτος. Ήλέγχθη
επίσης ή ακρίβεια της μεθόδου είς τέχνητώς νοθευμένα παστεριωμένα δείγ"
ματα γάλακτος είς τάς αναλογίας 0,2 °/0, 0,5 °/0. 1 °/0) 2 °/ο. 5 °/ο· Είς δλας τάς
περιπτώσεις πλην τοΰ ποσοστοΰ 0,2 °/0 εϊχομεν σαφή καί ακριβή αποτελέσμα
τα. Ή ακρίβεια της μεί)όδου εδοκιμάσθη επίσης καί είς αραιώσεις γάλαντος' ή
ακρίβεια της μεθόδου ήτο τελεία μέχρι

-. Τα αποτελέσματα είς τα ε-

ξετασθέντα δείγματα τα ληφθέντα εκ τών εργοστασίων παστεριώσεως ήσαν
είς δλας τάς περιπέσεις αρνητικά δπερ δηλοί δτι ή παστερίωσις εκτελείται
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λίαν καλώς. Εϊς έ'να δείγμα παστεριωμένου γάλακτος αγορασθέντος εις
πρατήριον διεπιστώθη αντίδρασις ελαφρώς θετική, εις την περίπτωσιν ταυτην και επειδή ήτο γάλα κακώς διατηρηιιένον και άπο πλέον του 24ώρου
παστεριωθέν δεν ήδυνήθημεν να εξά/ωμεν συμπέρασμα εάν επρόκειτο περί
νοί)είας η αναγεννήσεως της φωσφατάσης.
Εις δλα τα εξετασθέντα δείγματα του νωποΰ γάλακτος ή άντίδρασις
απέβη εντόνως θετική.
Ή άντίδρασις εδοκιμάσθη ωσαύτως και εϊς 6 δείγματα βουτύρου καί
άπέδωσεν άριστα αποτελέσματα, ώς γνωστόν το πωλοΰμενον βοΰτυρον εϊς
το έμπόριον είναι νωπόν, πλην ώρισμένης ποσότητος ήτις παραδίδεται υπό
τών εργοστασίων παστεριώσεως το όποιον προέρχεται εκ παστεριωμένου
γάλακτος και ουχί εκ παστεριωμένης κρέμας παστεριωθείσης δια της υψηλής
παστεριώσεως (Δανία, Γερμανία, Όλλανδία κλπ.) εντός ειδικών παστεριωτήρων κρέμας.
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R E S U M E
SUR UNE NOUVELLE METHODE DE RECHERCHE DE PHOSPHATASE
UTILISÉE POUR LE CONTROL DE LA PASTEURISATION DU LAIT
Par
ANGELO PAPADOPOULOS - EMMANOUELE SKOULAS
Vétérinaires - bactériologistes de l'I.V.B. d'Athènes
Les auteurs ont essayé Γ efficacité d'une nouvelle méthode de
recherche de phosphatase dans le lait basée sur le principe de Scharer
mais modifié par Fisher et Schwarz. Les experiences ont donné dans
tous les cas des résultats excellents, ils proposent enfin Γ utilisation
de cette méthode comme la plus simple, la plus facile et la plus precise
de toutes les autres méthodes courantes.
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