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Analys av bestrålade livsmedel
Verksamhetsrapport under perioden 1989/90 -
1992/93

Sammanfattning

Statens livsmedelsverk fick år 1990 i uppdrag av Jordbruksdepartementet att ta

fram och utveckla analysmetoder för att identifiera bestrålade livsmedel. Detta

arbete har utförts i samarbete med Institutionen för Radioekologi, Sveriges lant-

bruksuniversitet.

Två metoder för analys av bestrålade livsmedel har utvecklats, en kemisk

metod baserad på analys av fetthaltiga produkter och en metod baserad på analys

av DNA från celler i livsmedel.

Bägge metoderna har avprovats i samarbete med de nordiska länderna, ÄK-livs

(Ämbetsmannakommittén för livsmedel) och inom ramen för BCR (Bureau Com-

munautaire de Reference - ett organ inom EG.)

Den kemiska metoden för analys av fetter är etablerad för vissa livsmedel

och godkänd av kontrollmyndigheter i Tyskland. DNA metoden som utvecklats

i Uppsala är ny och anses vara en snabb kontrollmetod (screening) som kan

användas i kombination med andra metoder. Denna metod behöver avprovas i

samarbete med andra laboratorier innan den kan bli accepterad internationellt.

Laboratorier i flera länder använder denna metod idag.

De här två beskrivna metoderna gör det möjligt att kontrollera bl.a. kyckling

och anka, som bestrålats p.g.a. risk för salmonellasmitta.

För att kunna skapa en bredare kontrollmöjlighet av livsmedel bör en komplet-

tering göras med ytterligare en metod. Den metod som idag används på flertalet

livsmedel är en termoluminescensmetod. Den går att använda på räkor och andra

havsdjur, kryddor, eventuellt jordgubbar och tomater. Metoden är utvecklad och

används idag av flertalet länder i kontrollsyfte.
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Summary

In 1990 the Swedish National Food Administration was commissioned by the

Ministry of Agriculture to prepare and develop methods of analysis to identify

irradiated foods. This work has been done in cooperation with the Department of

Radioecology, Swedish University of Agricultural Sciences.

Two methods for analyses of irradiated foods have been developed; a chemical

method for analysis of products containing fat, and a method for analysis of DNA

in cells obtained from foods.

Both methods have been tested within the Nordic cooperation programme (ÄK-

livs) and the BCR programme (Bureau Communautaire de Reference) organized

by the EC.

The chemical method for analysis of fats is already an established method that

is approved for certain foods by authorities in, for example, Germany. The DNA

approach is new and is considered to be a rapid screening method for use in com-

bination with other methods. However, this method requires testing in cooperation

with other laboratories before it can be accepted internationally. Laboratories from

several countries are already using the method.

The two methods described here make it possible to monitor foods such as

chicken and duck that have been irradiated due to the risk of salmonella infection.

Establishment of wider possibilities to monitor foods will require an additional

method. One such method used today for several foods is the thermoluminescence

method. This procedure can be used on prawns and other marine fauna, on spices,

and possibly also on strawbrries and tomatoes. It is an established approach and is

used today for controls in most countries.
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Behandling av livsmedel
med joniserande strålning

Redan år 1916 använde man röntgenstrålning i Sverige för bestrålning av jordgub-
bar. Avsikten var att minska förluster som orsakades av svampinfektioner (t.ex.
Botrytis cinerea) [ 1 ].

Efter andra världskriget ökade intresset för forskning om livsmedelsbestrålning.
Bland annat för att minska lagringsförlusterna av livsmedel orsakade av skadein-
sekter och att stoppa spridning av skadeinsekter som sker via den internationella
handeln med frukter och grönsaker.

Internationella organisationer som FAO och WHO stödjer internationella utby-
ten och samarbeten mellan länder, både tillämpning av tekniken och kontrollen av
livsmedel, d.v.s. utveckling av metoder för identifiering av bestrålade livsmedel.

Användningsområden:

- Avdöda sjukdomsframkallande mikroorganismer i livsmedel (t.ex. Salmonella
och Listeria).

- Förlängning av hållbarhet av färsk kött och fisk genom att minska halten av
förruttnelse- och mjölksyrabakterier, som normalt finns i livsmedel.

- Sterilisering av sjukhusmat för patienter med svåra immunitetsproblem.

- Avdöda insektslarver och parasiter som förstör stora mängder livsmedel varje år.
särskilt i tropiska länder.

- Stoppa spridning av skadegörare, som karantänåtgärd, av färska frukter och
grönsaker.

- Hämma groning i t.ex. potatis, vitlök och lök för att därmed minska förluster av
livsmedel.

Undersökningar har gjorts av vilka doser av joniserande strålning som behövs för
de olika ändamål (det ligger en faktor I 000 mellan de lägsta och högsta doserna).
Livsmedel har analyserats efter bestrålning med avseende på näringsämnen (ami-
nosyror, fetter, kolhydrater, proteiner och vitaminer) och man har sökt efter för-
ändringar som kunde vara unika för bestrålning (d.v.s. som inte finns efter annan
behandling) [2].
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En förändring unik för bestrålning skulle ha löst problemet med identifiering.
Likaså skulle identifiering lätt kunna ske om livsmedel blev radioaktivt etter
bestrålning. Även mycket små mängder av radioaktiva ämnen kan detekteras. Men
så är inte fallet. Det är inte möjligt att inducera radioaktivitet i livsmedel med de
doser och energier som nu används. Toxikologiska studier har utförts med
livsmedel som bestrålats men man har inte påvisat några effekter som kan vara
skadliga. Inte heller har man kunnat påvisa nutritionella eller mikrobiologiska
problem [3].

Joniserande strålning och strålningskällor

För att strålning skall vara joniserande, krävs ett visst minimum av energi, så att
elektroner i atomer kan stötas ut (jonisering). Röntgen och gammastrålning är
joniserande liksom elektroner, protoner, neutroner eller joner om de har tillräcklig
energi. Den strålning som används vid livsmedelsbestrålning är gammastrålning
och accelererade elektroner med energier upp till 10 megaelektronvolt (MeV).

Vid bestrålning av t.ex. livsmedel kan man använda en radioaktiv isotop, som
genom sönderfall sänder ut fotoner av hög energi (gammastrålning). Vanligast är
60Co (kobolt-60). Detta ämne är inte en klyvningsprodukt i reaktorer. i;t7Cs
(cesium-137), välkänd nu efter Tjemobylolyckan, är en klyvningsprodukt i kämre-
aktorer och kan användas som strålkälla. Strålning från både^Co och l37Cs har
använts i många år i terapeutiskt syfte inom sjukhus för behandling av tumörer.

Man kan också skapa elektroner med hög energi i en elektronaccelerator. En
accelerator har fördelen att den kan stängas av. En gammastrålkälla avger energi
kontinuerligt.

Elektroner har sämre penetrationsförmåga i livsmedel än gammastrålning (figur
1). Detta beror på att elekronen bromsas upp mer p.g.a. dess laddning. Hur djupt
strålningen når beror också på tätheten i materialet. Med 10 Me V elektroner är pe-
netrationen i vatten (eller t.ex. kött) 4-5 cm [4]. Ibland kan det alltså behövas två-
sidig bestrålning. Det finns i Sverige några bestrålningsanläggningar som används
för sterilisering av sjukvårdsartiklar och laboratoriematerial.

Radioaktivitet
Radioaktivitet är fenomenet som innebär att instabila atomkärnor spontant sön-
derfaller under utsändande av alfa-, beta- eller gammastrålning [5]. Aktivitet är
en storhet och motsvarande enhet är becquerel (Bq) som är uppkallat efter den
franske forskaren Henri Becquerel (nobelpris i fysik 1904). 1 Bq = 1 sönder-
fall/sekund.

Energi
Strålningsenergi mätes i eV (electronvolt). 1 eV = 1.60 x 10"'9 Joule. Den ab-
sorberade strålningsenergin per massenhet av bestrålad materia, t.ex. i en viss
punkt i ett bestrålat livsmedel. Dosen mätes i Gray (Gy) och är uppkallat efter
den engelske strålningsbiologen Louis Harald Gray. 1 Gy = 1 Joule/kg. 1 kGy =
1000 Gy. [6]
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Figur 1. Relativ absorption av energi i vatten.

Relativ
dos

1.5
10 MeV elektroner

Penetreringsdjup i vatten (cm)

Gammastrålning från Co-60 med en energi av 1,25 MeV, har större
pentrationsförmåga än elektroner med en energi av 10 MeV.

Rapport nr 17/1993 7



Effekter av joniserande strålning

Joniserande strålning (t.ex. gamma, röntgen, elektroner) kan jonisera atomer eller
molekyler, t.ex. vatten. Detta kan leda till bildande av fria radikaler, som är
mycket reaktiva. I vattenhaltiga produkter bildas fler radikaler än i torra livsmedel.
Dessa reaktiva radikaler kan sedan reagera med DNA och resultera i att levande
celler inte kan dela sig. Fria radikaler som bildats från vatten är mycket kortlivade,
de har en livslängd på mindre än en millisekund (en tusendels sekund).

Bildandet av fria radikaler är inget unikt för bestrålning. De förekommer vanligt
och bildas i vår kropp hela tiden, många av dessa har betydligt längre livslängd än
vattnets radikaler.

Den allvarligaste biologiska skada som kan induceras i levande celler (djur,
växter, bakterier, virus) är i cellens arvsmassa, DNA-molekylen. Beroende på
dosens storlek, kan det leda till cellens död. Även cellmembraner kan få skador
som leder till celldöd [7].

Den långa dubbelsträngade DNA-molekylen kan få brott eller andra skador (i
baserna t.ex.). DNA-brott förekommer normalt i cellen då den dör. I en biff eller
kotlett kan man förvänta sig finna stora mängder av celler med DNA-brott.
Vid bestrålning av livsmedel är målet att döda någon typ av levande cell:
bakterier, skadeinsekter och deras larver eller hämma groning i växter (t.ex. lök
och potatis). De allra flesta celler (eller alla) i livsmedel är redan döda eller håller
på att dö (d.v.s. DNA fragmentering, membranskador, nedbrytning av proteiner).
För att hämma groning krävs doser mellan 50-150 Gy, medan att döda bakterier i
kryddor kan kräva doser upp till 10 kGy (denna dos har internationellt föreslagits
som den högsta tillåtna dos vid bestrålning av livsmedel).

Inom livsmedelsbestrålning brukar man indela dosema i tre områden: lågdos,
mediumdos och högdos. Indelning av dosområde varierar i litteraturen. Denna ta-
bell ska ge en uppfattning av de dosområden man diskuterar, och vilken effekt
man önskar uppnå.

Område Syfte Livsmedel

Lågdos
upp till 2.5 kGy

Mediumdos
2.5 - 7.5 kGy

Högdos
7.5- 10 kGy

10-50 kGy

Groningshämning
Insektsbekämpning
Karantän behandling

Pastörisering. Minska
antalet patogena- och
förskämningsbakterier

Avdöda patogena
mikroorganismer

Sterilisering

Lök, potatis
Mango, papaya
Frukt, grönsaker

Fjäderfä, fisk
skaldjur

Kryddor

Sjukhusmat
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Identifiering av bestrålade livsmedel

De senaste 10 åren har ett antal undersökningar gjorts av de förändringar som sker
med livsmedel efter behandling med joniserande strålning [8.9.10,11]. Föränd-
ringarna kan vara kemiska, fysikaliska, eller biologiska; varje typ har en potentiell
möjlighet att detektera och mäta effekter av bestrålning.

De senaste åren har det gjorts framsteg i utvecklandet av analytiska tekniker för
att bestämma om livsmedel blivit behandlat med joniserande strålning. Tidigare
försök gjordes i första hand med kvalitativa aspekter, medan man nu på senare tid
även inriktat sig på att bestämma dosen. Livsmedel som har blivit behandlad med
joniserande strålning förväntas att märkas av det exporterande landet. Märkning
ses som en viktig punkt i kontrollen av bestrålade livsmedel [12].

De analytiska problemen försvåras av det faktum att de flesta kemiska ämnen
som bildas som ett resultat av bestrålningen inte är unika för bestrålningsproces-
sen. Dessa produkter kan förekomma naturligt eller formas genom annan behand-
ling (ex. värmebehandling)

Det mest omfattande litteratursammanställning om analytiska detektions-
metoder för bestrålade livsmedel har utförts av Dr. Henry Delincée, och finns
sammanställt i IAEA's publikation "Analytical Detection Methods for Irradiated
Foods" [13].

Man har försökt finna en metod som på ett enkelt sätt skulle avslöja om livsme-
del blivit behandlad med joniserande strålning och som skulle kunna användas på
alla typer av produkter. Man har prövat ett stort antal metoder baserade på olika
principer. Först på senare år har man börjat få tillfredsställande resultat. Några av
metoderna har prövats i samarbete mellan laboratorier från flera länder. Resultaten
har i vissa fall varit så goda att några av dessa metoder har godkänts av myndighe-
ter i olika länder för att användas i kontrollsyfte. För att täcka de olika områdena
av livsmedelsprodukter behövs flera olika metoder som enskilt eller i kombination
med annan metod kan ge säkra svar.

Den perfekta metoden

Den ökande internationella livsmedelshandeln, med både obehandlade och proces-
sade produkter, kräver metoder för kontrol'. Ett ökande antal länder i världen har
tillgång till bestrålningsanläggningar. Internationella organisationer (FAO, WHO,
EG, Nordiska ministerrådet) stöder samarbete bl.a. genom konferenser, kurser och
gemensamma metodavprövningar. Det finns även en speciell grupp ADMIT
(analytical detection methods for irradiation treatment of foods) som bl.a. överva-
kar metodutveckling.

Analytiska metoder för bestrålade livsmedel bör uppfylla ett antal kreterier.
För det första, metoden skall kunna särskilja bestrålning irån effekter av annan
livsmedelsbehandling. Den "perfekta" metoden bör vara enkel, billig, snabb, till-
förlitlig, utföras med vanliga tillgängliga instrument, små provmängder, tillåta
detektion över ett brett dosområde, och inte ge falska positiva resultat. Ytterligare,
metoden bör kunna appliceras på alla livsmedel, mäta den totala absorberade
dosen, och kunna identifiera bestrålade beståndsdelar i sammansatta livsmedel.

Rapport nr 17/1993 9



Det mesta av Het ovan nämnda kraven kommer troligtvis inte att uppfyllas inom
den närmaste tiden. Utveckling av en universeii detektionsicknik är troligen inte
möjlig. Detektionsmöjligheterna kommer med största sannolikhet att variera med
livsmedelstyp, vilket innebär ett krav på utveckling av ett antal olika metoder.

För att kunna utveckla analysmetoder för identifiering av bestrålade livsmedel
krävs kännedom om hur livsmedel påverkas av joniserande strålning. De idag till-
gängliga metoderna kan delas in i fyra kategorier, nämligen: kemiska metoder.
DNA-baserade metoder, mikrobiologiska metoder och till sist fysikaliska metoder.
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Olika analysmetoder

Kemiska metoder

Kemiska förändringar sker när livsmedel bestrålas. Bildandet av fria radikaler ge-
nom reaktion av joniserande strålning med livsmedelskomponenter leder till en
bred variation av reaktionsprodukter. Dessa radikaler är inte enbart en produkt av
joniserande strålning, de kan även produceras genom andra processer. Dessa in-
kluderar värmning. fotolys, katalys av metaller och enzymer och reaktion av livs-
medelskomponenter med syre och peroxider. Sålunda, det är inte förvånande att
bestrålning av livsmedel producerar kemiska föreningar som redan är kända be-
ståndsdelar i livsmedel.

Många undersökare har studerat reaktionsprodukter av fetter. Studierna har visat
ett förhållande mellan radiolysprodukterna som bildas och fettyp och dos.

Uppmärksamheten har fokuserats på de kolväten som bildats eftersom dessa
substanser kan vara orsaken till den doft som utvecklas i bestrålat kött. De huvud-
sakliga grupperna som påträffas är kolväten, aldehyder. ketoner, metyl- och etyl-
estrar, och fria fettsyror. Klyvning av fetter uppstår primärt nära karbonylkolet,
som ger alkaner och alkener med 1-2 färre kolatomer.

Kemiska tekniker för detektering av bestrålade livsmedel är baserade på mät-
ning av viss/a förening/ar som kan vara närvarande i olika mängder i bestrålade
livsmedel jämfört med de i icke-bestrålade kontroller eller producerade genom
andra processbehandlingar. De kemiska metoder som har studerats mer ingående
under de senaste tre åren bygger på detektion av kolväten, alkylcyklobutanon eller
orto-tyrosin. Den sistnämnda metoden har inte kunnat säkerställas och den har
också utgått som möjlig metod för rutinanalys.

Kolvätemetoden
Denna metod bygger på detektion av kolväten som bildas när man bestrålar fett-
haltiga livsmedel. Vid bestrålning genomgår fettsyror och lipider en klyvning före-
trädesvis kring ester-karbonyl kolet och man får mätbara halter av kolväten. Dessa
"kolväumarkörer" är fem till antalet och lämpar sig mycket bra som ett mått på
bestrålning (figur 2). De fem kolvätena är följande: C14:1. C 16:3, C 16:2, C 17:2
och C 17:1 (Cx:a: C=kolväte; x=antal kolatomer; a=antal bubbelbindningar).
Bildandet av dessa är proportionell mot dosen.

Mekanismen för bildandet av dessa föreningar är kända och dokumenterade
[14]. Metoden för identifiering och kvantifiering innehåller följande steg:
extraktion av fett, separation av kolvätena och kvantitativ analys med
gaskromatograf. Dosen bestäms genom att jämföra kolvätehalterna i provet mot
kolvätehalterna i en bestrålad matris av känd dos (referensmaterial). Dosen beräk-
nas utgående från samtliga fem kolväten och anges sedan som ett medelvärde av
dessa fem.
Statens livsmedelsverk har i samarbete med utländska myndigheter och institu-
tioner utvecklat kolvätemetoden, (bilaga 1), [ 15). Man har provat den med gott
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resultat på ett antal livsmedel (tabell 2, sid 22), däribland fjäderfä (kyckling,
vaktel, anka, höna), fisk (lax, makrill), kött (biandfärs). Scm metoden för
nuvarande är utformad bör fetthalten i livsmedlet vara c:a 5%, för att erhålla
kolvätehalter som ligger över detektionsnivan. Försök har gjorts där man studerat
hur kolvätehalten varierar med dos och fetthalt (figur 3a-c).

Att med kemiska metoden påvisa om livsmede' nar blivit behandlat med jonise-
rande strålning har tidigare visats fungera väl. Den kemiska metoden bygger på att
det finns fett närvarande i någon halt. De radiolysprodukter som analyseras kom-
mer från fettsyrorna. Denna undersökning visar om halten kolväten är fettberoen-
de, d.v.s. om dosen är konstant och fetthalten varieras, kommer man då att få ett
linjärt förhållande tiil kolvätehalten?

Till försöket har en blandning av nötfärs, fläskfärs och nötfett använts. Färs med
fetthalter på ca 1, 3,5 och 10% tillreddes. Dessa behandlades med en dos av 1.3,
3.6 och 5.5 kGy. Den biandfärs som användes hade en beräknad fetthalt på ca 5%.
För att erhålla högre fetthalt användes 90% nötfett, som blandades med biand-
färsen. För att erhålla lägre fetthalt gjordes en avfettning av en del av biandfärsen
som sedan blandades med den fetthaltiga färsen.

Beskrivning av beredningsprocessen
För att erhålla en högre fetthalt (10%) iblandades ett 90%-igt nötfett. Inbland-
ningen gjordes i en hushållsassistent och därefter gjordes en homogenering i en
degbunke. Tillverkning av färs med lägre fetthalt (1 och 3%) gjordes genom
lblandning av avfettad färs.

Färsen placeras i n-pentan och homogeneras med ultraturrax. Därefter får
blandningen stå i skakbord i 20 minuter. Lösningsmedlet avlägsnas genom filtre-
ring. Förfarandet upprepas ytterligare en gång. Färsen bredes ut på en glasskiva
så att lösningsmedlet lättare kan avdunsta.

Färsen formades till 10 cm runda skivor med en tjocklek av ca 1 cm. Proverna
packades i fryspåsar och frystes.

Proverna bestrålades frysta med en linjär elektronaccelerator, 10 Me V. Följande
doser användes: 1.3, 3.6 och 5.5 kGy.

Proverna är analyserade enligt livsmedelsverkets kemiska metod.

Tabell 1. Resultat av bestämning av fetthalt i prover.
Medelhalten fett anges i procent av den totala vikten.

Antal prover 8
Medelhalt 12,6%
RSD 7,5%

18
7,40%
13%

8
4,17%
30%

7
1,46%
24%
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Figur 2. Gaskromatogram av obestrålad (A) och bestrålad (2,7kGy) kyckling
(B). Kolvätena som indikerar bestrålning är markerade från vänster: C14:l,
C16:3, C16:2, C17:2 och C17:l.
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Figur 3a. Kolvätehaltens fettberoende. Dos: 5.5 kGy.
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Figur 3b. Kolvätehaltens fettberoende. Dos: 3.6 kGy.
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Figur 3c. Kolvätehaltens fettberoende. Dos: 1.3 kGy.
%fett

15

1
Mg/g fett

0—

- C14:1

- C16:2

- C17:1

- Cl 6:3

- C17:2

C14:1

C16:2

C17:1

C16:3

C17:2

C14:1

C16:2

C17:1

C16:3

C17:2

14 Rapport nr 17/1993



Cyklobutanonmetoden
Cyklobutanoner bildas fråii fettsyror som ett resultat från interaktion med joniser-
ande strålning. En mekanism för deras bildande har föreslagits [16]. Studier har
mest inriktat sig på analys av dodecylcyklobutanon som härrör från palmitinsyra
(C16:O).

Forskning har gjorts med kycklingkött som prototyp för livsmedel innehållande
lipider. Extraktionsmetoder har utvecklats för att få specifika lipidfraktioner för
analyser med en kombinerad teknik av gaskromatografi och massspektrometri för
att fastställa identiteten av dodecylcyklobutanon. Den signal (mätvärde) som mot-
svarar dodecylcyklobutanon har kunnat reproduceras i över 100 bestrålade kyck-
lingprover [17]. Signalen är närvarande i bestrålat prov men frånvarande i obestrå-
lat prov. Föreningen finns närvarande i bestrålat/kokt och kokt/bestrålat prov.
Metoden kan detektera dos av 0.2 kGy.

Alkylcyklobutanonmetoden har blivit kollaborativt avprövad och resultaten
visar [18] att metoden är tillförlitlig och därmed går att använda i kontroll av
livsmedel. Den kommer att införas vid livsmedelsverket som komplement till
övriga metoder.

DNA metoder

DNA är mycket känslig för joniserande strålning. Många metoder kan användas
för att studera skador i DNA (basskador, strängbrott). Dessa skador är inte unika
för joniserande strålning. Cellgifter och enzymer som frigörs när cellen dör, kan
även bryta ned DNA molekylen. Upprepad frysning-tining ger också omfattande
skador på DNA.

Vid analys av DNA isolerat från celler i livsmedel kan det vara mycket svårt
eller omöjligt att skilja mellan olika skadeorsaker. Detta faktum har varit en
återkommande kritik mot användning av DNA metoder för identifiering av
bestrålade livsmedel. Den metod som utvecklats i Uppsala, mikroelektrofores av
DNA från enskilda celler, har visats kunna ge information som gör det möjligt att
identifiera obestrålat och bestrålat livsmedel upp till 10 kGy. Dessutom kan
enzymatisk DNA nedbrytning eller frysning-tining skador (dålig varuhantering)
påvisas. Vi diskuterar här två elektroforesmetoder, den som är utvecklad i
Uppsala, mikroelektrofores av DNA från enskilda celler och en annan baserad på
analys av DNA från isolerade mitokondrier.

Mikroelektrofores av DNA från enskilda celler
De höga doser som används vid bestrålning av livsmedel (max 10 kGy) produce-
rar en omfattande fragmentering av DNA (dubbelsträngsbrott). En hög dos ger fler
fragment av mindre storlek. I en agaros gel under elektrofores vandrar små frag-
ment längre sträckor än stora fragment [19].

Efter färgning av DNA kan fragmentens läge i gelén visualiseras i ett mikro-
skop. Vanligen användes ett fluorescensmikroskop efter färgning med akridin-
orange eller propidiumjodid, men det är också möjligt att göra en silverinfärgning
och då använda ett standard transmissionmikroskop [20]. Fluorescensmikroskopi
är att föredra därför att det är en enklare och snabbare procedur.
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Observation i mikroskop ger tillräcklig information för att avgöra om cellerna är
bestrålade eller ej. Karaktäristiska mönster fås vid olika dosnivåer och normalt är
bilden homogen, d.v.s. få celler avviker från det allmänna mönstret (figur 4).

Figur 4. Elektrofores av DNA från enskilda celler i agaros gel.
Typiskt utseende av celler i fluorescensmikroskop efter elektrofores i agaros gel
(2 V/cm, 2 min). Färgning med akridinorange. Pilen visar vandringsriktning för
DNA fragment. Bestrålning har gjorts med 10 MeV elektroner

Obestrålad

lkGy

5kGy

lOkGy

Vid analys av okända prover, analyseras även referensmaterial från obestrålade
kontroller och referensmaterial som är bestrålad med känd dos. Mikroelektro-
foresmetoden har prövats på djupfryst kyckling (benmärg eller muskelceller),
anka, färsk kyckling, kött (nöt och fläsk) och fisk (lax) med goda resultat. Meto-
den har även prövats i samarbete med andra laboratorier där resultaten har veri-
fierats med hjälp av andra metoder, med mycket goda resultat [21,22]. Total-
tid för analys, är mindre än en timme. Metoden beskrivs i sin helhet i bilaga 2.

Vid ett möte i Ancona 1991 ansågs att metoden var ett genombrott bland DNA
metoder. Därefter har flera laboratorier i Danmark, Tyskland, Schweiz, Frankrike
och Storbritannien börjat använda den.
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Metodens olika steg

- Preparation av celler/cellkärnor i buffert
- Celler/cellkärnor blandas i agaroslösning och gjutes på ett objektglas
- Cellerna lyseras med detergent i neutral buffert
- Elektrofores: 2.0 V/cm, 2 min. i buffert pH 8.0
- Sköljning med destillerat vatten, lufttorkning
- Färgning med akridinorange alt. propidiumjodid
- Utvärdering i fluorescensmikroskop, fotografering

Preparation av benmärg och muskelvävnad
Celler från benmärg är enkla att preparera. Man bryter t.ex. lårbenet och tar 3G-5O
mg benmärg, som suspenderas i 3 ml kall buffert. Detta filtreras genom ett 50 \xm
nylonfilter. Preparationen blir mycket ren. Benmärgceller från obestrålad kyckling
eller bestrålad med känd dos kan användas som referensmaterial. Cellsuspensio-
nerna kan frysas i små rör och sparas. Skyddsmedel mot frysskador bör användas
(t.ex. DMSO, 10%).

Av muskelvävnad tar man Ig i tunna skivor om provet är fryst, eller hackar det
om provet är färskt, och överför det till en liten bägare med 5 ml kall buffert. Lös-
ningen homogeniseras med hjälp av en magnetomrörare, 5 min. vid 500 vpm.
Homogenatet filtreras genom nylonfilter av 500 och 200 um porstorlek. Filtratet
får stå kylt några minuter för att sedimentera. Provet för analys tas från den övre
supernantanten. Vi har preparerat celler från kyckling, vaktel, anka, fläsk- och
nötkött och fisk.

Preparation av lök, vitlök, potatis och frön
Proceduren är som för muskelvävnad. Man tar 1 g från den inre delen av löken el-
ler vitlöken. Provet hackas eller skärs i tunna skivor och placeras därefter i 5 ml
kall buffer. Homogeniseringen sker med magnetomrörare, 5 min. vid 500 vpm.
Därefter filtreras lösningen genom ett nylonfilter av 200 um porstorlek. Med pota-
tis tar man tunna skivor vid t.ex. de s.k. potatisögonen och av frön krossas 5-10
stycken i en mortel och suspenderas i 2 ml kall buffert. Man låter lösningen få stå
några minuter för att tillåta sedimentation. Prov tas från den övre supernatanten.
Vi har fått bra resultat med lin-, sesam- och solrosfrö, samt koriander. Vi har
också fått bra prepirationer av färska äpple- och paprikakärnor.

Pålitlig analysmetod
Analysmetoden har utvecklats till en enkel, snabbb och pålitlig metod. Känslig-
heten kan varieras genom att ändra spänningen eller tid för elektroforesen. Olika
buffert kan användas och lyseringsbuffer kan också varieras i styrka. På det här
viset kan metoden anpassas till olika typer av livsmedel.

Att få bra cellpreparationer från växter är betydlig svårare än från ex. muskel-
vävnad. Försök med lök, vitlök och potatis har gett bra resultat.

Benmärg- eller muskelceller från djupfryst kyckling, obestrålad eller bestrålad,
med 1, 2.5, 5,7.5 eller 10 kGy har analyserats. Vi har undersökt kycklingar från
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olika producenter i Sverige men även från Danmark och Frankrike. Även om man
kan förvänta sig variationer mellan obestrålade kycklingar från olika producenter
beroende på hantering (t.ex. tid mellan slakt och frysning), visar analyserna det
karaktäristiska mönstret av obestrålade celler. Genom att välja lämplig spänning
och elektroforestid, har man lyckats öka förmågan att se skillnaderna i mönster
mellan obestrålade och bestrålade så att identifikation blir säker även vid lägre
dosnivåer (1 kGy).

Analys av kontroll och bestrålade kycklingar upp till två år efter bestrålning
visar att identifikation fortfarande är möjlig. Vi har även analyserat importerad
djupfryst anka och vaktel. Analysen visade att de var bestrålade med en dos av
ungefär 5 kGy, vilket bekräftades med kolvätemetoden vid livsmedelverket.

Effekt av upprepad frys-tining behandling
Frysningsprocessen orsakar många DNA skador och man har ofta påpekat att pro-
cessen skulle göra det omöjligt att skilja dessa skador från bestrålningsskador.
Med mikroelektrofores metoden har man kunnat visa att skadenivån vid en
frysning/tining är mycket låg jämfört med t.ex en dos av 1 kGy. Även om man
upprepar processen en gång är skillnaden mycket stor och därför ingen svårighet
att identifiera en bestrålad kyckling från en som behandlats två gånger med
frysning-tining processen.

Vid upprepning flera gånger, är DNA skadorna mycket stora och cellerna kan
visa ett mönster som motsvarar doser mycket större än 10 kGy (som är den högsta
rekommenderad dos). Dessutom är mönstret mycket varierande mellan olika
celler. Den här effekten kan inte avslöjas med andra DNA metoder, av de som har
testats. Styrkan av mikroelektroforesmetoden är att man kan studera cellerna
individuellt.

Bestrålningsförsök av olika livsmedel samt frön
Syftet med bestrålning av färska livsmedel är att förlänga deras livslängd i kyldis-
ken i butiken, genom att minska den initiala bakteriepopulationen. Proverna till
denna undersökning anskaffades från livsmedelsbutik, där de packades enligt an-
visning. Dessa prover transporterades tillsammans med referensmaterialet till och
från bestrålningsanläggningen, där de bestrålades med 2.5 eller 5 kGy. Samtliga
prover förvarades i kylskåp (+2°C) på laboratoriet. Analyser gjordes 1,7 och 14
dagar efter bestrålningen. I samtliga fall kunde proverna identifieras [23]. För-
söken upprepades två gånger med liknande resultat. Obestrålade prover utvecklade
en stark lukt och även missfärgning (kyckling). Utvecklingen av lukt skedde
snabbare hos fisk.

Av de bestrålade proverna, var de som behandlats med en dos av 5 kGy luktfria,
medan de som behandlats med 2.5 kGy hade viss lukt efter två veckor. Kontroll av
bakterietillväxt gjordes på ett kvalitativt sätt. Ungefär 1 cm^ av ytan på livsmedlet
skrapades med skapel, som sedan överfördes till ett objekglas. Därefter tillsattes
en droppe akridinorange och ett täckglas placerades på detta, slutligen observera-
des detta i ett fluorescensmikroskop. Bakterier syntes som små gröna prickar
(cocci) eller stavar. Det var en betydlig skillnad i bakteriehalt mellan obestrålade
och bestrålade.
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Bakterieanalysen kan göras kvantitativt på ett enkelt sätt med hjälp av fluore-
scensmikroskopi kompletterad med datoriserad bildanalys. Även vid förvaring vid
+2°C bryts DNA långsamt ned. Detta sker inte synkront i alla celler. Efter elektro-
foresen får man då ett mönster där vissa celler ser ut som vanliga referensceller
medan andra visar varierande grad av skador. Ett sådant mönster tyder på för lång
förvaring (obestrålad). DNA analys kompletterad med uppskattning av bakterie-
halten kan ge snabbt besked vid kontroll av livsmedel i butiker. Om förvaring sker
vid rumstemperatur, sker nedbrytningen av DNA mycket snabbt samtidigt som
bakterietillväxten är mycket snabb.

Lin-, sesam- och solrosfrön bestrålades med 5 kGy. Proverna kunde identifieras
i samtliga fall. Groningsförsök med solros- och linfrön visade att obestrålade frön
hade groddar efter 3-4 dagar. Även bland de bestrålade började några frön att gro.
DNA analysen var här säkrare än groningsmetoden. Bestrålning av frö görs inte
för att hämma groning utan för att avdöda skadeinsekter och deras larver.

Vid försök med lök, vitlök, potatis, jordgubbar, äpple- och paprikakärnor pro-
dukter användes ^Oco-gammastrålning. Syftet med bestrålning av lök, vitlök och
potatis är att hämma groning. Doser mellan 50-150 Gray brukar användas (hämm-
ningen är ej fullständig enligt vår erfarenhet).

Jordgubbar bestrålas för att stoppa svampinfektioner medan bestrålning av
äpple och paprika (även tomater) görs för att stoppa spridning av skadeinsekter.
Doserna ligger mellan 1-2 kGy. Vi har fått varierande resultat i våra försök. Vi har
i dagens läge inte en säker metod för dessa produkter. Som med frö, anser vi att
groningsförsök, speciellt vid låga doser, inte är en pålitlig metod. Försök med
termoluminescensmetoden har inte heller gett helt säkra resultat. Vi anser att man
bör fortsätta vidareutveckla mikroelektroforesmetoden.

I samtliga försök har bestrålning skett med elektroner med en energi av 10 Me V
(Stril, Kopparberg och Betatech, Jönköping).

Elektrofores av DNA från mitokondrier
DNA i mitokondrier är mer stabil än kärnans DNA. Vid bestrålning förändras
DNAs geometriska struktur. Hur mycket beror på dosen. Detta kan användas för
att undersöka c n livsmedel har bestrålats eller inte [24].

Mitokondrier isoleras från celler i livsmedel genom centrifugering och lämpliga
nukleaser tillsättes för att ta bort kontamination från RNA eller kärnans DNA.
Därefter körs elektroforesen (2.5 V/cm, 14 timmar). Man kan köra flera prover
samtidigt, inklusive en kontroll.

Man kan detektera doser ned till 1-2 kGy. Det återstår dock att undersöka effek-
ter av annan behandling som kan förväxlas med bestrålning.

Metoden kräver många steg i den nuvarande formen och tar lång tid att genom-
föra (tre dagar). Enbart elektroforesstegen tar 14 timmar, att jämföra med 2 min. i
den av oss utvecklade metod på enskilda celler.

På konferensen i Strasbourg 1991, ansågs att metoden var intressant men att det
var önskvärt att utveckla en snabbare och enklare procedur [14].
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Mikrobiologisk metod

I Direct Epifluorescence Filter Technic-Aerobic Plate Count (DEFT-APC meto-
den) isolerar man bakterier från livsmedel och räknar först det totala antalet bakte-
rier per gram livsmedel med hjälp av fluorescensmikroskop och bildanalys
(DEFT). Vanligen använder man akridinorange för att färga bakteriers DNA.
Sedan undersöks viabiliteten av de isolerade bakterierna genom att odla och
bestämma deras förmåga att bilda kolonier (APC).

Metoden har använts främst för undersökning av kryddor. KoIIaborativa tester
(ringtest) har genomförts på metoden med goda resultat [25]. Den skulle kunna
användas för kontroll av färskt kött, fisk och skaldjur. Man kan emellertid inte av-
göra med den här metoden om bakterierna har avdödats med joniserande strålning
eller genom annan behandling. Resultatet bör verifieras med en annan metod.
Denna metod kan användas som screeningmetod vid kontroll av vissa färska varor
(t.ex. kyckling, köttfärs^.

Fysikaliska metoder

I denna grupp är det två metoder som man har inriktat sig på. Den ena bygger på
detektion av termolumeniscens och den andra bygger på detektion av elektron spin
resonans. Bägge dessa metoder har säkerställts genom kolaborativa avprövningar
[26].

Elektron spin resonans
Elektron spin resonans (ESR) spektrometri, även känt som elektron paramagnetisk
resonans (EPR), kan användas för att detektera paramagnetiska centra som bildas i
vissa livsmedel som behandlats med joniserande strålning. I motsats till radikaler
som bildas i vattenbaserade organiska material är paramagnetiska centra som bil-
dats i fasta matriser av vissa livsmedel (ex. ben, skal, frö, etc.) långlivade, och kan
således detekteras. Dessa "stabila" paramagnetiska centras studeras som poten-
tiella indikatorer för påvisande av behandling med joniserande strålning.

Termoluminescens
Luminescens orsakas genom emission av ljus när iagrad energi frigörs. Ljusemmi-
sion initieras genom värmetillförsel till det bestrålade livsmedlet, detta kallas då
termoluminescens. Denna teknik användes vid bestrålningsdosimetri, d.v.s. när
man vill mäta absorberad dos.

Metoden är enkel att utföra. Det torra provet upphettas med en hastighet av
10°C/s till en temperatur av 300-400°C och det ljus som emmiteras kvantifieras
med en ljus detektor. Proven återupphettas för att ge ett bakgrundsvärde och
skillnaden mellan de två värdena används som ett mått av det emmitterade ljuset.
Termoluminescens (TL) är en teknik som kan användas för identifiering av bestrå-
lade livsmedel och har använts huvudsakligen till örter, kryddor och torkade grön-
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saker. Metoden bygger egentligen på detektion av termoluminescens från mineral-
damm på t.ex. kryddor. Denna metod är officiellt godkänd som rutinkontrollmetod
i Tyskland [17] och rekommenderas att användas i kontroll så att obestrålade
kryddor ej deklareras som besträ ade.

Möjligheten att särskilja mellan bestrålat och obestrålat livsmedel kan förbättras
genom att före analys separera och anrika mineralpartiklar. Det är dessa partiklar
som finns på livsmedlet som ger upphov till den mätsignal som härstammar från
mineraler som exponerats för joniserande strålning. Denna separation minskar
dock snabbheten och enkelheten av metoden. Hela prov kan användas i screening-
undersökningar. Mineralseparation används endast då screeningsförsöket ger
tvetydigt resultat.

Det har visats att olika kryddor, och olika sändningar av samma krydda men
från olika producenter har varierat mycket i deras respons. Upprepade mätningar
har gett stora variationer i resultaten, och en del observerade minskning av signa-
len med tiden. Framgångsrika försök med TL tekniken på 20 kryddor har rappor-
terats samt mycket lovande resultat vid ett kollaborativt försök [27, 28, 29, 30].
Av 495 prover som undersöktes var 99% korrekt identifierade och inga falska
positiva var rapporterade. För vissa speciella kryddor har TL tekniken en stor
potential. Det ska också tilläggas att den Tyska regeringen har sett det passande
att använda TL metoden i rutinscreening i deras laboratorier för livsmedelskontroll
[31,32,33,34].

Att det är mineraler och inte kryddorna själva som ger upphov till TL i kryddor
[35,36] kan förklara varför olika kryddsändningar gav varierande resultat, efter-
som mineralinnehållet av varje sändning med stor sannolikhet varierar. Sålunda
finns det en potentiell användning av TL på grödor som grönsaker, frukt och
utsäde då dessa samtliga innehåller mineraler till någon utsträckning.

Fördelen med termoluminescensmetoden är dess snabbhet och enkelhet. Experi-
ment med ett antal kryddor har visat att luminescens responsen är lika för Co-60
och lOMeV elektronbestrålning. Gasning med etylenoxid ger ingen signifikant ök-
ning av luminescensen. Gasning kan alltså inte misstolkas som bestrålning.

Övriga metoder: En detaljerad förteckning över andra metoder som använts och
även potentiella metoder har gjorts av Delincee [13 ].
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Tabell 2. Metoder som går att tillämpa på livsmedel för bestrålningskontroll.
Anger även tänkbara livsmedel som metoden kan appliceras på, men som ej
är testade.

Metodgrupp Metod Livsmedel som går Andra livsmdel som är
att analysera möjligt att analysera

Kemisk

Kemisk

Kolväte Kyckling, vaktel, Fetthaltiga produkter
höns, ankbröst,
lax, makrill,
köttfärs,
vildsvinsadel,
rådjursadel

Cyklobutanon Kyckling Fetthaltiga produkter

DNA Mikroelektrofores Kyckling, anka, Jordgubbar, lök,
nötkött, fläskkött, potatis, fröer
lax, linfrö,
sesamfrö, solrosfrö

Mikro-
biologisk

DEFT/APC Kryddor Alla typer av livsmedel

Fysikalisk Termoluminescens Kryddor, örter, Potatis, lök, jordgubbar
svamp, räkor,
musslor

Fysikalisk ESR(elektron spin Kyckling(ben), Fruktkärnor, fiskben
resonans) kryddor, avocado,

apelsin, citron
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Internationellt och nordiskt
samarbete

En nordisk arbetsgrupp under ÄK-livs undersökte under perioden 1989 till 1992
möjligheterna att påvisa bestrålning av livsmedel. Gruppen träffades regelbundet
för att informera om respektive lands utvecklingsarbete. Denna mötesverksamhet
var nödvändig för att uppnå en snabb och säker metodutveckling. Den nordiska
gruppen genomförde under denna period två stycken metodavprovningar [21].
Det nordiska samarbetet utvidgades senare till att gälla även europeiskt samarbete.
Den europeiska gruppen bestod av medlemsländer av EG och organiserades
genom BCR. Det var viktigt att kunna ta del av det arbete som bedrevs inom EG-
länderna för att kunna följa med den europeiska utvecklingen.

ÄK-livs (Ämbetsmannakomniitten-livsmedel)

Projektet "Livsmedelsbestrålning - kontrollmässiga aspekter" finansierat av Nor-
diska ministerådet, startades 1989 med utgångspunkt att diskutera olika aspekter
av livsmedelsbestrålning i relation till tillstånd och kontroll inom de nordiska län-
derna. I projektgruppen har deltagare från Danmark, Finland, Norge och Sverige
ingått. Levnedsmiddelstyrelsen, Danmark, har samordnat projektet.

Resultaten från de fyra laboratorierna beträffande kolvätemetoden överenstäm-
mer väl med hänsyn till innehållet av de fyra mest markanta kolvätena (C 16:2,
C16:3, C17:l och C17:2). I alla fyra laboratoriena var det en god överstämmelse
mellan dosnivå och mängden kolväten (figur 5-12). Orto-tyrosin metoden gav
emellertid inte bra resultat. Detta kan förklaras med att höga halter av orto-tyrosin
förekommer naturligt i obestrålad kyckling. DNA metoden gav också överenstäm-
mande resultat både vad gäller kvantitativ och kvalitativ analys (tabell 3).

Det nordiska avprövningsarbetet har visat att det är möjligt att detektera bestrå-
lade kycklingar som behandlats med dos över 1 kGy.

Tabell 3. DNA analys av bestrålad kyckling

Uppmätt dos (kGy)
1-2
2
5

>5

Faktisk dos (kGy)
1,4
2,3
4,3
6,1
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BCR (Bureau Communautaire de Reference)

Bestrålningsanläggningar med möjlighet att bestråla livsmedel är idag i drift i ett
20-tal länder. Av dessa är fyra länder medlemmar i EG. Som inom så mång*» andra
områden anses det nödvändigt att samordna bestämmelser som styr produktionen
och handeln med livsmedel som behandlats med joniserande strålning. EG har
ännu inte beslutat om gemensamma bestämmelser om bestrålning av livsmedel.
I EG:s märkningsdirektiv sägs emellertid att bestrålade färdigförpackade livsme-
del skall märkas med uppgift härom. Det är därför viktigt att det finns metoder
tillgängliga för att avgöra om livsmedel eller livsmedelsingredienser har blivit
behandlade med joniserande strålning.

Detta är anledningen till att BCR, ett forskningsråd till EG-komissionen, har
startat ett samarbetsprojekt för att förbättra och/eller utveckla metoder nödvändiga
för att kontrollera EG direktiv som är under utförande. Sverige har på inbjuden av
EG deltagit i detta projekt.

Efter tre möten, två i Bryssel (1989) och ett i Cadarache (1990) föreslog specia-
lister från EG:s medlemsstater att man skulle sätta upp ett samlat forskningspro-
gram täckande fyra områden: Kemiska metoder, DNA baserade metoder, Mikro-
biologiska och biologiska metoder och Fysikaliska metoder.

I september 1991 hölls ett möte i Ancona, Italien, där Humberto Cerda, Inst. för
Radioekologi, Sveriges lantbruksuniversitet och Håkan Nilson, Statens livsmedels-
delsverk från Sverige deltog. Övriga länder representerade var Belgien, Danmark,
England, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nord-Irland, Norge, Portugal, Schweiz,
Skottland, Spanien och Tyskland. Vid detta möte uppdaterades forsknings- och
utvecklingsresultaten för de fyra metod grupperna.

Det beslutades att följande metoder skulle vidareutvecklas inom varje område:
kemiska metoder gaskromatografi/rnasspektrometri (gc/ms); DNA baserade
metoder-mikroelektrofores; mikrobioloigiska och biologiska metoder-direct
epiflourescent filter technique-/aerobic plate count (deft/ape); fysikaliska metoder-
termolumeniscens (ti) och elektron spin resonans (esr).

Utvecklingen går vidare

Sommaren 1992 träffades i Berlin de som arbetar med de kemiska metoderna för
att utbyta erfarenheter. Diskussionsunderlag var de metodavprovningar som skett
under våren 1992 av de två kemiska metoder och som bygger på detektion av
kolväten resp. cyklobutanon.Vid avprövningen användes homogeniserad kyckling
som testmatris. Det var totalt 24 prover, tre icke-bestrålade, sex bestrålade med
känd dos och femton med okänd dos. Metoderna bygger på detektion av specifika
kolväten respektive alkylcyklobutanon som bildas ur fett vid bestrålning.
Detektionen görs med gaskromatografi och masspektrometri. I avprövningen del-
tog tolv laboratorier från nio länder. Mötet behandlade resultaten från denna av-
prövning samt diskuterade metodförbättringar.

DNA gruppen träffades i Strasbourg i maj 1992 för att diskutera det pågående
arbetet med DNA metoder och resultatet av en test av mikroelektroforesmetoden.

24 Rapport nr 17/1993



Test gjordes på djupfryst kyckling (fem stycken). Proverna var märkta med kod
som endast testledaren kände till. Målet var att i första hand att göra en kvantitativ
identifiering av de bestrålade proverna och det obestrålade referensmaterielet. Pro-
verna analyserade vid SLU var samtliga korrekt identifierade, av de fem proverna
var två obestrålade och tre bestrålade. För de bestrålade uppskattades doserna till 5
kGy för två av proverna och 1 kGy för det tredje provet.

Några av de övriga laboratorierna hade haft svårigheter att utföra analyserna.
Vid ett studiebesök i Bem och Berlin diskuterades och löstes en del praktiska
problem. Vi har också tagit emot studiebesök från Levnedsmiddelstyrelsen,
Danmark, där man har vidare utvecklat denna metod genom att använda datori-
serad bildanalys [37].

En ny internationell test behövs, med fler deltagare och ett större antal prover,
för att få ett internationellt erkännande av metoden.

Resultat från avprovning
Kolvätemetoden avprovades av 8 laboratorier. Av 119 okända prover, var 108 rätt
identifierade. Av de 11 felaktiga var 8 stycken falska negativa, d.v.s. dom var rap-
porterade som icke-bestrålade, när dom i själva verket hade behandlats med en dos
av 0,5 kGy. Tre stycken prover var falska positiva, d.v «. de var icke-bestrålade
men rapporterades som bestrålade. Samtliga prover som behandlats med en dos av
3 eller 5 kGy var korrekt identifierade. Dv femton okända prover som analysera-
des vid livsmedelsverket var samtliga korrekt identifierade. Metoden avprovades
av 8 laboratorier.

Av 74 okända prover som analyserades med cyklobutanonmetoden var samtliga
korrekt identifierade. Metoden avprovades av 5 laboratorier. Livsmedelsverket
deltog ej i avprövningen av denna metod.

Avprovningen har visat att bägge dessa metoder fungerar väl för att avgöra om
kyckling blivit behandlad med joniserande strålning. För att uppnå önskad effekt
med bestrålning av kyckling kommer troligtvis inga doser under 1 kGy att använ-
das, snarare kommer doserna att ligga kring 3 kGy. I dos nivåer över 1 kGy går det
att kvantitativt bestämma dos med med en tolerans av ±0,5 kGy.

Det har varit ytterst värdefullt för det svenska arbetet med metoder för påvisan-
de av bestrålning, att ha kunnat arbeta dels i samarbete med våra nordiska länder
och dels med EG-länder. Det har gett oss goda kunskaper och kontakter vad be-
träffar metoder för påvisande av bestrålade livsmedel.

Fortsatt arbete
Den kemiska metoden är nu väl etablerad och accepterad internationellt. Arbetet
bör därför riktas till att undersöka möjligheterna att identifiera fler produkter.

DNA metoden bör forsättas att testas helst i internationellt samarbete. Utveck-
lingsarbete krävs på växtprodukter. Resultat av analys av färskt kött har visat att
den skulle kunna användas som en snabb kvalitetskontroll.

De metoder som vi idag har tillgång till (kolvätemetoden och DNA metoden)
skulle kunna användas i ett kontrollprogram för bestrålade livsmedel. Som redan
nämnts har dessa metoder använts för bestrålningskontroll av importerade livs-
medel (kyckling, vaktel, anka) där resultaten var positiva, d.v.s proverna var
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behandlade med joniserande strålning. Detta innebär att bestrålade livsmedels-
varor tas in i landet trots att det råder ett förbud mot detta.

Ett kontrollprogram skulle kunna utföras på följande sätt: de lokala kontroll-
myndigheterna gör provuttag och skickar dessa till Livsmedelsverket. Proverna
analyseras med DNA metoden och man kan få ett preliminär svar inom ett par
timmar. Om resultaten visar att livsmedlet är bestrålat görs, om möjligt, en analys
med kolvätemetoden. Med denna metod kan svar ges inom tre dagar (vilket också
är den tid det tar att göra en bakterielogisk undersökning).
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Figur 5. Analyserad halt av heptadeken (C17:l) i bestrålad kyckling inom
respektive land och dosnivå.
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Figur 6. Analyserad halt av heptadeken (C17:l) inom varje dosnivå.
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Figur 7. Analyserad halt av heptadekadien (C17:2) i bestrålad kyckling inom
respektive land och dosnivå.
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Figur 8. Analyserad halt av heptadekadien (C17:2) inom varje dosnivå.
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Figur 9. Analyserad halt av hexadekadien (C16:2) i bestrålad kyckling inom
respektive land och dosnivå.
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1,4 kGy 2,3 kGy 4.3 kGy 6,1 kGy

Rapport nr 17/1993 29



Figur 11. Analyserad halt av hexadekatrien (C16:3) i bestrålad kyckling
inom respektive land och dosnivå.
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Figur 12. Analyserad halt av hexadekatrien (C 16:3) inom varje dosnivå.
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Bilaga 1.

Protocol for Determination of Volatiles in Irradiated Chicken
Meat

1. Purpose and application

Quantitative measurement of saturated and unsaturated hydrocarbons
ranging from C14 to C17 in irradiated chicken meat. The method is
applicable on fatty food.

2. Principle

The chicken is deboned and skin and meat is homogenised in a mixer.
The homogenate is mixed with anhydrous sodiumsulphate and than
transferred to an extraction thimble which is placed in a Soxhlet device.
The hydrocarbons are extracted with n-pentane. The extracted fat is
cleaned-up on a florisil column and the eluate is injected on a
gaschromatograph with a flame ionisation detector or mass selective
detector. The amount is calculated with internal standard, eicosane.

3. Reagents and materials

Pentane, glass distilled
Isopropanol, glass distilled
Florisil, Mesh 60-100
Sodium sulphate, anhydrous
Cellulose extraction thimbles
Non-absorbent cotton wool
n-undecane
n-tertradecane
1-tetradecene
n-hexadecane
1-hexadecene
1,7-hexadecadiene*
8-heptadecene*
1-heptadecene
n-octadecene
1-octadecene
n-eicosane as internal standard (5 ug/ml of hexane)
* is not for the moment available



4. Glassware

Soxhlet apparatus, it may be necessary to clean the thimbles with pentane
before use. Chromatography column 30x2 cm (i.d.) fitted with a teflon
rotaflo stopcock.

5. Extraction

5.1 Extraction in a soxhlet apparatus with pentane

Weigh 10 g of anhydrous sodium sulphate into an extraction thimble.
Mix 20 g portion of a well homogenised sample of chicken meat with a
further 10 g anhydrous sodium sulphate and add to the thimble. Plug the
thimble with non-absorbent cotton wool. Pour 100 ml of pentane into a
250 ml flask and place a soxhlet extractor on the flask. Place the
extraction thimble in the extractor with 40 ml pentane. Place the flask
and extractor on a heating mantle and connect to a condenser. Reflux
gently for six hours. Remove from heat and discard the timble and the
pentane in the extractor. Transfer the pentane in the flask to a 100 ml
stoppered graduated cylinder and adjust volume to 100 ml with pentane.
Add approximately 5-10 g sodium sulphate, stopper the cylinder, mix
gently and leave at room temperature overnight.

5.2 Extraction with pentane/isopropanol

Mix 20 g homogenised chicken with 75 ml solvent (pentane/isopropanol
3:2 v/v) for 1.5 min in a 1.51 blender. Transfer the mixture to centrifuge
bottles and centrifuge for 10 min at 900 g to obtain the dissolved fat.
Remove the upper pentane layer and re-extract the residue with an
additional volume of 20 ml solvent. Combine the two pentane fractions.
Remove the pentane in a rotary evaporator to a volume of about 40 ml.
Transfer the pentane in the flask to a 50 ml stoppered graduated cylinder
and adjust volume to 50 ml with pentane. Add approximately 2-5 g of
sodium sulphate, stopper the cylinder, mix gently and
leave at room temperature overnight.

5.3 Lipid determination

Dry duplicate 50 ml flasks overnight at 100 °C. Cool and wight. Pinpette
5 ml of lipid extract into each flask, rotary evaporate to dryness. Dry
overnight at 100 °C and reweigh. Calculate the volume of extract
required to provide approximately 1 g of lipid and record the exact
weight of lipid applied to the column.



6. Isolation of volatiles

6.1 Preparation of 3 % deactivated Florisil

Place Florisil in a furnace at 550 °C for 5 hours. Allow it to cool in a
dessicator and then fill into a stoppered flask. Add 3% of distilled water,
stopper the flask and shake until no lumps can be seen and the powder
flows freely. Leave this mixture at room temperature to equilibrate
overnight. The Florisil prepared so is stable for one week.

6.2 Florisil chromatography

Pour pentane into chromatography column (approx. 20 cm high). Pour
deactivated Florisil into column of pentane whilst tapping the sides to
release air bubbles until the Florisil column measures 20-21 cm. Allow
pentane level to drop to top of Florisil by eluting at 2-5 ml/min and
discharge the eluate. Pippette out volume of extract required to give 1 g
of lipid and rotary evaporate to 5-10 ml if necessary. Apply lipid extract,
rinse out flask with approx. 5 ml pentane. Add 1 ml internal standard
solution and allow pentane level to drop to top of Florisil by eluting at 2-
5 ml/min and discard the eluate. Repeat this procedure with 5 ml of
pentane. Eluate the volatiles with 60 ml of pentane at 2-5 ml/min and
collect in a 100 ml flask. Rotary evaporate the eluate to 3-5 ml and
transfer to a 10 ml flask. Concentrate to a volume of approx. 0.5 ml by
using a gentle stream of nitrogen gas. Prepare solution of 1 ml for the
GC-determination by either MS or FID.

6.3 Spiked and control samples

Test the system using an unirradiated control sample and an unirradiated
control spiked with 1 ml of a standard solution in pentane. Treat these
samples in the same way as the unknown samples. Calculate the
percentage recovery using the spiked samples.

7. Determination of volatiles

7.1 Gas chromatography

Apparatus: Hewlett-Packard 5890 series II, equipped with a HP 7673
auto sampler. HP 3365 Series II ChemStation. Column:HP-Ultra 2 (Cross-
linked 5%phenyl methyl silicone) 25 m x 0.2 mm, 0.33 um film thickness

Operation conditions:
Injector: 200 °C
Detector: 280 °C
Carrier gas: Helium, 1 ml/min



Sample size: 1 ul
Injection mode: Splitless

Column temperature program:
Initial temperature, 60 °C for 1 min;
first ramp 20 °C/min to 160 °C;
second ramp, 3 °C/min to 220 °C;
third ramp, 20 °C/rnin to 280 °C, final temperature held for 5 min.

7.2 Gas chromatography-Mass spectrometry
ApparatusrHewlett-Packard 5890 gas chromatograph coupled to a
Hewlett-Packard 5970 mass selective detector.

Mode:EI+;70eV
Scan: 100-300 amu, 2.14 scan/sec
Column:HP-Ultra 1 (cross-linked methyl silicone)
25 m x 0.2 mm, 0.33 urn film thickness

Operation conditions:
Injector: 250 °C
Carrier gas: Helium
Sample size: 2 ul
Injection mode: Splitless

Column temperature program
Initial temperature, 60 °C for 1 min;
first ramp, 20 °C/min to 160 °C;
second ramp, 3 °C/min to 220 °C;
third ramp, 20 °C/min to 280 °C, final temperature held for 5 min.

8. Calculation

, , . , r area hydrocarbon x ug internal standard
ug hydrocarbon / g fat = L a internal standard x g fat

Report

Following hydrocarbons should be reported.

C14:1,C16:2,C16:3, C17:l andC17:2
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Bilaga 2.

Protocol for the analysis of DNA from single cells of irradiated
meat pork and poultry by agarose gel microelectrophoresis.

1. Purpose and application.

Analysis of migration of DNA fragments. The method is applicable to
cells isolated from muscle tissue or bone marrow cells. It can also be
applied to cells isolated from other tissues.

Principle

A cell suspension is prepared from the tissue by mechanical
homogenization. An aliquot is mixed with a warm agarose solution. From
this mixture a sample is taken to form a thin gel on a microscope slide.
Thereafter the cells are lysed with detergent and electrophoresis is
performed. After washing and air drying, DNA is stained with a
fluorochrome and visualised under fluorescence microscope.

3. Reagents and materials

Sodium chloride
Sodium dodecyl sulphate
Ethylenediamintetraacetic acid
Boric acid
Agarose, low gelling temperature (about 35°C)
Acridine orange
Tris base
Sodium hydroxide
Hydrochloric acid
Distilled water
Microscope slides (76x26 mm)
Coverslips (24x40 mm)
Staining jar
Ice
Test tubes, 5 ml (plastic or glass)
Nylon net mesh, 100,200 and 500 um pore size.



4. Apparatus

Electrophoresis chamber
Power supply
Voltmeter
Waterbath
Stopwatch
Magnetic stirrer
Automatic pipette (100 ul, 1000 ul)
Balance

5. Stock solution

5.1 Phosphate-buffered saline (PBS)
NaCl 8 g
KC1 0.2 g
Na2HPO4 1.44 g
KH2PO4 0.24 g

Dissolve in distilled water. Adjust pH to 7.4. Add water to make one
liter.

5.2 Tris-borate (TBE)

Concentrated stock solution (5x). For one liter:
Tris base 54 g
Boric acid 27.5 g
EDTA, 0.5 M, pH 8.0 20 ml

Working solution: Dilute stock solution 10 times in distilled water.

5.3 Acridine orange

1 mg/ml in distilled water. Keep refrigerated and dark.

5.4 Lysis solution: 2.5% SDS in TBE buffer.

6. Preparation of cell suspensions

6.1 Bone marrow from chicken

Brake the bone and take a sample (30-50 mg) of the bone marrow.
Suspend the cells in 3 ml cold PBS using a glass rod. Filter through 100
um nylon filter. Keep on ice.



6.2 Muscle tissue from meat, pork or poultry.

Cut about 1 g of the tissue in thin slices with a knife or scalpel. Put in a
small beaker with 5 mi cold PBS and a magnetic stir. Put the beaker in a
larger container with crushed ice. Stir for 5 min at 500 rpm. Filter
through 500 and 200 urn filter. Pour in a test tube and let sediment for 3-
5 min. Filter the supernatant through 100 um nylon net. Keep on ice.

7. Agarose gel.

7.1 Agarose 0.5% in distilled water for coating of microscope slides. Make
sure that the agarose is completely dissolved. Use heat to dissolve
(heating block, boiling waterbath or microwave oven) 100 m] will suffice
to coat at least 1000 slides (see below)

Agarose 0.8% in PBS, to mix with the cells. Keep the agarose in the
refrigerator. Redissolve by heating (70-80 °C)

8. Coating of microscope slides.

This step is needed for the gel with the cells to keep attached during the
following treatment. Use clean, dustfree microscope slides, with one
frosted end. With an automatic pipette (100 ul) pour agarose (0.5% in
distilled water) on one end of the slide. Then use the pipette-tip to
distribute (rapidly) the agarose. Put the slide on a surface to air dry. Keep
the slides in a dustfree box.

9. Mixing the agarose gel with cells.

Apparatus: waterbath 45 °C.
Pour lml warm agarose (0.8% in PBS) in a 5 ml test tube. Add 100 ul of
the cell suspension and mix well. Take 100 ul of this mixture and pour
carefully onto a coated slide (avoid air bubbles). Put carefully a cover
slip, avoiding air bubbles, and press slightly. Leave the slide on ice to
form the gel. The cover slip is then pushed a side with the tip of a knife
or scalpel.

10. Lysis

Is made in a staining jar, for 10 min. This is followed by washing in
electrophoresis buffer for 5 min.



11. Electrophoresis

An electrophoresis chamber is used in the submarine mode at 2 V/cra, 2
min. Wash in distilled water for 5 min. Let air dry.

12. Staining

Acridine orange, working solution 5 ug/ml in PBS. Stain for 5 min,
wash in distilled water 30 sec. Put a cover slip and dry on the sides with
cleaning tissue

13. Microscopy

A microscope with epifluorescence illumination is used for the evalua-
tion. Blue excitation filter block is needed for acridine orange. Ocular
with scale. (Instead of acridine orange other fluorochromes can be used.
For example propidium iodide or ethidium bromide. Green excitation
filter block is required) ing on the irradiation dose, many small fragments
is produced, that migrate in the gel giving a peculiar shape as a comet.
The length and shape of the tail of the comet gives rom circular to eliptic.

14. Documentation

Colour or black and white photography (400 ASA). By means of
computer aided image analysis, the pictures can be saved.

15. References.

(1) Cerda H, v Hofsten B, Johanson K-J. Identification of irradiated food by
microelectrophoresis of DNA from single cells. In: Proceedings of the
Workshop on: Recent Advantages on Detection of Irradiated Food
(Leonardi M, Raffi JJ, Belliardo JJ eds.), CEC, BCR Information
EUR 14315 EN (1992).
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laboratorier av M Peterz
22. Kollaborativ avprövning av metod för isolering av Salmonella i livsmedel av A-C Steneryd

och M Peterz
23. Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologiska dricksvattenanalyser, mars 1992 av T Slapokas,

M Ljunge och T Lindberg
24. The Toxicology of di(2-ethylhexyl)adipate (DEHA) av K Bergman



!. Informationsstrategi pu Livsmedelsverket - slutrapport av T Höglund.
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G Fuchs, B Ljung, I Malmheden Yman och M Peterz.
7. Kost <fc Hälsaprogrammet 1990-92. en processorienterad utvärdering av A Bolin.
8. Risk- och säkerhetsfaktorer vid anläggningar för dricksvatten av A Hult.
9. Interkalibrering av mikrobiologiska livsmedelslaboratorier, april 1993 av A-C Steneryd och A Rosengren

10. Klororganiska föreningar i dricksvatten. Sammanställd av A Hult.
11. NUTSYS - a food and nutrition composition and information management system edited by W Becker.
12. PESTICIDES - residues in foods of plant origin 1992 by A Andersson, T Bergh. H Pålsheden and A Jansson
13. Toxicological evaluation of methyl salicylate by A Thuvander.
14. Migration av styren från livsmedelsförpackningar - en studie av analysmetoder och migration av Lilian Hamrrurlini:
15. Verksamhetsplan tor 1993/94.
16. Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologiska dricksvattenanalyser, maj 1993

av T Slapokas och M Ljunge.
17. Analys av bestrålade livsmedel - verksamhetsrapport under perioden 1989/90-1992/93 av H Nilson och H Cerda
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