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A környezetünk kémiai szennyeződéseinek változása, valamint a külön
böző növényvédőszerek egyre nagyobb mértékű felhasználása az utóbbi időben
előtérbe hozta az élelmiszer toxikológiai vizsgálatok végzésének szükségszerű
ségét.
Olyan szervetlen és szerves vegyületek is előfordulhatnak vagy megjelen
hetnek élelmiszereinkben, amelyekre korábban kevesebb figyelmet kellett fordí
tanunk. Ezek közé a szennyeződések közé sorolhatók a különböző higanyvegyületek, amelyek mind szervetlen, mind szerves vegyületek formájában meg
határozhatók egyes élelmiszereinkben.
Egyes napilapok is beszámoltak arról, milyen veszélyt jelent világviszony
latban, hogy egyes állati eredetű élelmiszereink (pl. halak) különösen nagy menynyiségben halmozhatják fel a különböző higanyvegyiileteket. Keckes és Miettinen
(1.) külön felhívták a figyelmet munkájukban arra, hogy a higany szennyeződés
következtében, még a tengerek élővilágának szennyezettsége is nagymértékben
változott az utóbbi időben. Jelenlegi technikai fejlődés egyik következményeként
az eddig legstabilabbnak és változatlannak tekintett tengeri környezet szennye
zettségében is jelentős változás állapítható meg.
Korábban a fém-higany és a higany vegyületek nagy toxicitásáról inkább
leíró formában számoltak be (2, 3), majd a tömegmérgezésként ismertté vált
,,Minamata-kór” miatt előtérbe került a tengerekben levő nehézfém mérgező
hatásának vizsgálata (4, 5, 6.).
Kísérleti programunkban jól alkalmazható előkészítő és kellő pontosságú
meghatározási módszer kidolgozását vettük tervbe. A módszer alkalmazhatósá
gának megállapítására hal mintákon végeztünk ellenőrző vizsgálatokat.
Az irodalomban több olyan eljárást találtunk, amelyet a nehézfémek és
főként higany meghatározására ajánlanak. Kevés az olyan adat azonban, amely
a különböző fémionok jelenlétében a higany meghatározást zavaró elemek hatá
sának részletes értékelésével foglalkozik. Vizsgálataink elsősorban éppen a higany
meghatározást zavaró hatások kiküszöbölésére irányultak.
Anyagok és módszerek
Az
4*

előkészítési és meghatározási módszerekhez szükséges reagensek:
p. a. kloroform,
cc. ammoniumhidroxid,
30%-os hidrogénperoxid, 1 N sósav,
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0,01%-os kloroformos ditizon-oldat,
Hidroxilamin-sósavas sójának 20%-os vizes oldata,
2,5%-os vizes EDTA oldat,
Fenolvörös indikátor,
Kénsav: salétromsav (1:2 arányú) elegye mint roncsoló elegy,
Kromatográfiás célra Aluminiumoxid,
1,00 mg/ml koncentrációjú higany törzsoldat.
Előkészítési eljárások
A higany illékonysága miatt szerves vizsgálati anyagok roncsolásakor a
mintákat különösen elővigyázatosan kell kezelni a higany veszteségcsökkenté
sére (7). Itt említhető meg továbbá, hogy mikromennyiségű higany meghatáro
zásakor az edényzet falán megkötődő Hg-al is számolnunk kell (8). A legáltaláno
sabban használt roncsolási eljárásként a nedves roncsolást alkalmazzák higany
meghatározások előkészítő módszereként. Ismert a kénsavas permanganátos el
járás sósavas hidroxilaminnal vagy anélkül (9, 10.), de ajánlják a kénsavat és
hidrogénperoxidot (11), valamint a salétromsavat és permanganátot (12), vagy
ezek kombinációját is (13, 14).
A roncsolást visszafolyó hűtő alkalmazásával (15, 16.) végzik, de hasonló jól
reprodukálható eredményt kaptak hosszú üvegcső felhasználásával (17) is.
A különböző előkészítési eljárások vizsgálata után a különböző zavaró
ionok figyelembevétele mellett a következő módszert jól alkalmazhatnak talál
tuk.
Az előzetesen homogenizált halmintákból bemértünk 10,00 g-ot egy vissza
csepegő hűtőhöz kapcsolható 500 ml-es lombikba. Hozzáadtunk 50 ml roncsoló
oldatot és 2 - 3 db üveggyöngyöt. A roncsolás során úgy jártunk el, hogy az
előzőekben ismertetett elegyet rázogatással gyenge keveréssel homogenizáljuk,
majd a lombikot összekapcsoljuk a visszacsepegő hűtővel. A roncsolási folyamatot
óvatos melegítéssel indítjuk meg, amíg az anyag teljesen feloldódik. Ezután a
roncsoló elegyet fokozatosan tovább hevítjük, amíg a barna nitrozus gőzök fej
lődése megszűnik. Ezután a fűtést kikapcsoljuk és a meleg oldatot lehűtjük
Az így kapott hideg oldathoz a hűtőn keresztül cseppenként hidrogénperoxidot
adunk. A hidrogénperoxid adagolása után — forralás nélkül — a roncsolási
reakció elősegítésére az oldatot ismét melegítjük, amíg a sötét oldat legfeljebb
gyengén barna, vagy sárga színű lesz. Ezután lassan növeljük az elegy hőmérsék
letét, de ha az oldat sötét marad, vagy ismét barna gőzök fejlődnek, ismételjük
meg a hidrogénperoxid adagolást és melegítést, amíg az oldat elszíntelenedik.
A roncsolás befejezését jelzi ha az oldat tiszta, színtelen és nem fejlődnek barna
gőzök. Ekkor a reakció elegyet még 15 percig forraljuk.
Forralás után adjunk a lehűtött oldathoz 20 ml vizet és ismételten forraljuk
15 percig.
Ezután az oldatot hűlni hagyjuk, majd a hűtőt kevés vízzel óvatosan át
mossuk. A lombikot a visszacsepegő hűtő eltávolítása után csap alatt folyóvízzel
kissé lehűtjük, majd a reakció elegyhez néhány csepp fenolvörös indikátort
adunk és a savanyú oldatot tömény ammónia oldattal neutralizáljuk. Az így
kapott oldatot lehűtés után 200-250 ml-es mérőlombikba mossuk és desztillált
vízzel jelig töltjük a lombikot.
Az előzőekben ismertetett módon kapott vizsgálandó roncsolási elegy ter
mészetesen tartalmazza a higany meghatározást zavaró különböző fémionokat
is. Annak ellenőrzésére, hogy a további eljárások során a higanytartalom meg
határozása biztonságosan elvégezhető, a roncsolási folyamathoz felhasznált
kontroll minták mellett olyan mintákat is készítettünk, amelyekhez 5 - 1 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0 /ig Hg-t adtunk.
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A higanytartalom elválasztása és meghatározása
A roncsolás után kapott törzsoldatból 50 ml-t egy 250 ml-es választótölcsérbe
viszünk. Az oldatot 5 ml 1 N HCl-val megsavanyítjuk, hozzáadunk 1 ml EDTA
és 1 ml hidroxilamin oldatot. Az így kapott oldathoz 5 ml kloroformot és 0,5 ml
ditizon oldatot adunk, és többször jól összerázzuk. A 0,5 ml-es ditizon oldatot
ismételten addig adagoljuk, amíg a kirázás után a kloroformos rétegben a ditizon
felesleg zöld színe megmarad.
A ditizonos kloroformos rétegbe átrázott higany-ditizonát oldat narancs
színű, tehát a feleslegben adagolt ditizon zöld színe jól észlelhető. A kloroformos
réteget ezután elválasztjuk a vizes fázistól. Majd a vizes részt még egyszer 2 ml
kloroformmal átmossuk, és a kloroformos extraktokat egyesitjük.
A higany extrakció hatásfokának ellenőrzésére célszerű a vizes oldathoz
még 2 ml kloroformot és 0,2 ml ditizon oldatot adni, ha az extrakció teljes, a
ditizon zöld színe a kloroformos fázisban változatlanul megmarad.
A kloroformos oldatok egyesítése után kerül sor a Hg-ditizonátnak a feles
leges ditizon és a zavaró fémionoktól való elválasztására. A higany-ditizonát
ugyanis oszlop-kromatográfiával alumíniumoxiddal töltött 10 —ml-es átmérő
jű és 12 cm hosszú oszlopon - a ditizon feleslegtől és egyéb zavaró elemektől
jól elválasztható.
A higany-ditizonát elválasztására a kloroformos extraktumot alumíniumroxidra töltjük, majd kloroformmal az oszlopról a higany-ditizonátot eluáljuk.
A higany-ditizonát az oszlopról lecsepegő kloroform első frakciójában van jelen
(az első 4 —5 ml-ben). Az ezt követő frakció ellenőrzése során spektrofotométeres
módszerrel (UN1CAM SP —800-as spektrofotométerrel) bizonyítható volt, hogy
482 nm-nél mérve az abszorpciót, a kloroformos réteg már nem tartalmazott
higanyditizonátot.
Az oszlop-kromatográfiával elválasztott higany-ditizonátot tartalmazó
kloroformos eluátomot 10 ml-es térfogatra töltjük fel, majd ez kerül a spektro
fotometriás mérésre.
A higany-ditizonát mennyiségi meghatározásához ismert higanytartalmú
oldatokkal felvett standard görbét használunk fel. A standard görbe készítéséhez
három párhuzamosan végzett mérés során a következő táblázatban összefoglalt
adatokat mértük és számítottuk.

7. táblázat
Leolvasott extinkció

A higa ny t a r t .
(mg)

1.

5

0,158

10

0,307
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2.

3.

Sz á m íto tt
extinkció

0,160
0,161

0,169

0,305
0,310

0,300

0,324

0,639

0,630
0,628

0,630
0,635

0,634

30

0,957
0,959

0,958
0,959

0,960
0,970

0,944

40

1,248
1,250

1,260

1,260

1,254
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A különböző koncentrációjú oldatok extinkciójának leolvasásakor lényeges
eltérést nem találtunk, amit az 7. táblázat-Ъап feltüntetett adatok is mutatnak.
A koncentráció és extinkció között — az adott koncentráció tartományban
— egyenes összefüggést tételezve fel, a legkisebb négyzetes eltérések módszerével
kiszámítottuk a mérési pontoknak legjobban megfelelő egyenes egyenletét és
közöljük a bemért koncentráció új oldatokhoz tartalmazó számított extinkció
értékeket.
A táblázat adataiból látható, hogy a számított és mért adatok jó egyezést
mutatnak.
Eredmények és értékelés
Az összehasonlító vizsgálatokhoz hazai eredetű tavi halminták mellett
román gyártmányú makréla halkonzervet és teljes fagyasztott halat, jugoszláv
szardíniát és tonhalat választottunk.
A minták begyűjtési idejét és Hg.-tartalmát a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat
M intavétel

1. 1971 máj'us
2. május
3. május
4. május

Minta megnevezése

Hg ta rta lo m
(ppm)

Makréla konzerv .....................................
Makréla teljes hal ...................................
S z a r d í n i a .....................................................
Tavihal .......................................................
T o n h a l .........................................................

0,25
0,50
0,0
0,1
0,1

A mérési eredmények szerint a Hg-tartalom még az egyes makréla minták
esetében sem haladta meg a tengeri eredetű halakra közölt (0,3-1,00 ppm)
szennyezettségi értéket.
Klein és Goldberg (18) nagyobbszámú tengeri eredetű minta vizsgálati ered
ményeiről számoltak be.
A kapott szennyezettségi adatok szerint Kalifornia partjai mentén vett
mintákban 0,4-21,0 ppm Hg-t találtak.
A higany hozzáadásával végzett ellenőrző ismétlő vizsgálatok során az ismer
tetett kombinált eljárással jó eredményeket kaptunk. Különböző mennyiségű
higany hozzáadása mellett a higanytartalomnak megfelelő korrekcióérték levo
nása után az egyes vizsgált halmintákra jól reprodukálható higanytartalomértékek adódtak.
A ditizonátos higany meghatározást zavaró egyéb elemek elválasztására
közölt módszerekkel szemben az alumíniumoxidos oszlopkromatográfia jól
alkalmazhatónak bizonyult.
A higany szennyezettség mértéke a vizsgált néhány minta alapján nem
érdemel különösebb figyelmet. Azt azonban éppen a különböző minták adatai
révén hangsúlyozni szeretnénk, hogy egy toxikológiai szempontból érdekes
általános felméréshez tervbe vettük legalább egy-két éven át a forgalomba
kerülő, főként importtemékek szenyezettségének ellenőrzését.
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ИСПЫТАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ПРИМЕСЕЙ
В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ IV.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РТУТНЫХ ПРИМЕСЕЙ
Й. Ковач, Ибрахим Али Хароун
Авторы испытали возможности применения разных методов предложен
ных для определения ртути пищевых продуктов. Хорошо репродуцируемый
результат получили комбинированным способом, применением (серной
кислоты) азотной-кислоты (1 : 2) и мокрым разрушением проводимой дози
ровкой перекиси водорода. После проведения хлороформ — дитизонной
экстракции, на алюминиевой колоне отделили дитизоны ртути от прочих
мешающих действий. После этого измерили элюат при длине волны 482нм.
В содержании ртути испытанных рыб из венгерских озер и рыб морского
происхождения не наблюдали значительные примеси, на морские рыбы ха
рактерны величины 0,3 —1,0 ррж.
UNTERSUCHUNG DER TOXISCHEN VERUNREINIGUNGEN VON
LEBENSMITTELN IV.
BESTIMMUNG DER VERUNREINIGUNG MIT QUECKSILBER
IN FISCHEN
J. Kovács und Ibrahim Aly Haroun
Die Verfasser überprüften verschiedene, zur Bestimmung des Quecksilber
gehaltes von Lebensmittelproben empfohlene Methoden auf Anwendbarkeit.
Eine kombinierte Methode, nasse Zersetzung vermittels Schwefelsäure:
Salpetersäure (1 :2 ) und Zufüng von Hydrogenperoxid lieferte gut reproduzier
bare Ergebnisse.
Nach Extraktion mit Chloroform-Dithizon wurde das Quecksilberdithizonat
von anderen störenden Substanzen auf einer Aluminiumsäule getrennt. Hernach
wurde die Extinktion des Chloroform-Eluates bei einer Wellenlänge von 482 pm
gemessen.
Die Verunreinigung mit Quecksilber der untersuchten ungarischen, tei
chentstammenden und der dem Meer entstammenden Fische überstieg die für
Meerfische im allgemeinen charakteristischen Verunreinigungswerte 0,5 —1,0ppm
nicht.
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INVESTIGATION OF TOXIC CONTAMINATIONS IN FOODS. IV.
DETERMINATION OF MERCURY CONTAMINATIONS IN FISH
J. Kovács and I. A. Haroun
The suitability of the various methods suggested for the determination of
mercury in foods for testing fish has been examined.
Wet destruction by a combined method based on the use of a 1 : 2 mixture
of sulphuric and nitric acid and of hydrogen peroxide gave well reproducible
results. After extraction with a chloroform solution of dithizone the formed
mercury dithizonate was separated from other interfering substances on an
aluminium column. Subsequently, the extinction value of the chloroformic
eluate was measured at 482 nm.
The mercury content of the examined fish samples from Hungarian fresh
water lakes and of sea-fish did not exceed the values of 0.3 to 1.0 mg/kgl charac
teristic of sea-fish in general.
L’EXAMEN DES IMPURETÉS TOXIQUES DES DENRÉES. IV. DOSAGE
DE LA CONTAMINATION DE MERCURE DANS LES POISSONS
J. Kovács et Ibrahim Ali Haroun
Les auteurs ont soumis ä l’examen I’applicabilité des méthodes diverses
recommandées pour la determination de la teneur en mcrcure des denrées.
La digestion en état humide avec la combinaison d’un melange (1 : 2) des
acides sulfurique et nitrique et du péroxyde d’hydrogcne a fourni des résultats
reproductibles.
Aprcs extraction au dithizone dissous en chloroforme on a séparé le mercuredithizone des substances interferantes sur une colonne d’aluminium. Ensuite
on a mesuré l’extinction de l’éluat chloroformeux ä la longueur d’onde de 482 nm.
La teneur en mercure des poissons d’étang de la Hongrie et des poissons
de mer n’a pás dépassé la valeur de 0,3-1,0 ppm qui est charactéristique pour
les poissons de mer en général.
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