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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HIGH HYDROSTATIC PRESSURE - HHP)
ΣΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ (HTC) ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΘΕΙΑΖΟΛΗΣ (STZ) ΣΕ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα υπολείμματα αντιβιοτικών στα τρόφιμα ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία[1],[2],[3],[4]. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της υπερυψηλής
υδροστατικής πίεσης (High Hydrostatic Pressure - HHP) στα υπολείμματα υδροχλωρικής
τετρακυκλίνης (HTC) και σουλφαθειαζόλης (STZ) τεχνητώς επιβαρυμένων δειγμάτων μελιού,
γάλακτος και υπερκάθαρου νερού. Τρεις διαφορετικές πιέσεις δοκιμάστηκαν για την
αποτελεσματικότητά τους και τελικά επιλέχθηκε η επεξεργασία στα 580 MPa για 6 λεπτά. Ο
ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των αντιβιοτικών πραγματοποιήθηκε με υγρή
χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) και φασματομετρία μάζας υγρής χρωματογραφίας
υψηλής απόδοσης (HPLCMS). Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας με HHP συγκρίθηκαν με
αντίστοιχα αποτελέσματα επεξεργασίας υπερήχων καθώς και θερμικής επεξεργασίας. Στα
δείγματα νερού και γάλακτος, η επεξεργασία με HHP βρέθηκε να είναι πιο αποτελεσματική από
τις άλλες δύο μεθόδους. Στο μέλι, η μείωση της STZ ήταν πάνω από 90% ενώ δεν παρατηρήθηκε
μείωση για την HTC. Για την STZ, η υψηλότερη μείωση καταγράφηκε μετά από επεξεργασία με
υπερήχους στο μέλι (94,3%) ενώ για την HTC μετά από επεξεργασία HHP σε νερό (76,4%). Η
μείωση των δύο αντιβιοτικών δεν ακολούθησε παρόμοια συμπεριφορά στα τρία μελετώμενα
τρόφιμα. Για την επεξεργασία με HHP, η επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης των δύο
αντιβιοτικών μελετήθηκε σε δύο διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης (ψύξη και κατάψυξη) σε
δείγματα γάλακτος. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου βρέθηκε να επηρεάζεται από την αρχική
συγκέντρωση, και στις δύο συνθήκες αποθήκευσης για την STZ, ενώ για την HTC παρατηρήθηκε
σημαντική επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης μόνο για την περίπτωση της αποθήκευσης σε
συνθήκες ψύξης.
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συγκέντρωσης
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