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R-Biopharm AG
ვიტამინებისვიტამინებისვიტამინებისვიტამინების ანალიზიანალიზიანალიზიანალიზი
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ზოგადიზოგადიზოგადიზოგადი მიმოხილვამიმოხილვამიმოხილვამიმოხილვა

• ვიტამინებივიტამინებივიტამინებივიტამინები წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს ორგანულორგანულორგანულორგანულ ნაერთებსნაერთებსნაერთებსნაერთებს , რომლებიცრომლებიცრომლებიცრომლებიც
აუცილებელნიაუცილებელნიაუცილებელნიაუცილებელნი არიანარიანარიანარიან ზოგიერთიზოგიერთიზოგიერთიზოგიერთი ბიოქიმიურიბიოქიმიურიბიოქიმიურიბიოქიმიური ფუნქციებისთვისფუნქციებისთვისფუნქციებისთვისფუნქციებისთვის. მათმათმათმათ
ადამიანისადამიანისადამიანისადამიანის ორგანიზმიორგანიზმიორგანიზმიორგანიზმი ასინთეზირებსასინთეზირებსასინთეზირებსასინთეზირებს ძალიანძალიანძალიანძალიან მცირემცირემცირემცირე რაოდენობითრაოდენობითრაოდენობითრაოდენობით დადადადა
ამიტომაცამიტომაცამიტომაცამიტომაც აუცილებლადაუცილებლადაუცილებლადაუცილებლად მიღებულმიღებულმიღებულმიღებულ უნდაუნდაუნდაუნდა იქნასიქნასიქნასიქნას საკვებთანსაკვებთანსაკვებთანსაკვებთან ერთადერთადერთადერთად.

• ნორმირებულინორმირებულინორმირებულინორმირებული ნომენკლატურანომენკლატურანომენკლატურანომენკლატურა არარარარ არსებობსარსებობსარსებობსარსებობს:

ვიტამინივიტამინივიტამინივიტამინი B1 - თიამინითიამინითიამინითიამინი

ვიტამინივიტამინივიტამინივიტამინი B2 - რიბოფლავინირიბოფლავინირიბოფლავინირიბოფლავინი

ვიტამინივიტამინივიტამინივიტამინი B3 - ნიაცინინიაცინინიაცინინიაცინი (P)

ვიტამინივიტამინივიტამინივიტამინი B5 - პანტოტეინისპანტოტეინისპანტოტეინისპანტოტეინის მჟავამჟავამჟავამჟავა

ვიტამინივიტამინივიტამინივიტამინი B6 - პირიდოქსინიპირიდოქსინიპირიდოქსინიპირიდოქსინი

ვიტამინივიტამინივიტამინივიტამინი B7 - ბიოტინიბიოტინიბიოტინიბიოტინი (H)

ვიტამინივიტამინივიტამინივიტამინი B9 - ფოლიუმფოლიუმფოლიუმფოლიუმ მჟავამჟავამჟავამჟავა

ვიტამინივიტამინივიტამინივიტამინი B12 - ციანოკობალამინიციანოკობალამინიციანოკობალამინიციანოკობალამინი

Food and Feed Analysis
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• ბევრი ვიტამინი არასტაბილურია (მგრძნობიარეა: 
სინათლის, სითბოსა და დაჟანგვის მიმართ)

• ვიტამინების კონცენტრაცია მცირეა

არათანაბარი განაწილება

კონცენტრაციების სხვასხვა დიაპაზონი

(µg/100g, mg/100g)

• არასტაბილურია შენახვისას და იშლება

• ცხიმშიხსნადი და წყალშიხსნადი ვიტამინები

• კომპლექსური მატრიცა მოითხოვს სინჯის
მომზადების განსხვავებულ პროცედურებს

სირთულეებისირთულეებისირთულეებისირთულეები ვიტამინებისვიტამინებისვიტამინებისვიტამინების ანალიზისასანალიზისასანალიზისასანალიზისას

Food and Feed Analysis
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ვიტამინებისვიტამინებისვიტამინებისვიტამინების სტაბილურობასტაბილურობასტაბილურობასტაბილურობა დადადადა ლაბილურობალაბილურობალაბილურობალაბილურობა:

ვიტამინივიტამინივიტამინივიტამინი pH7 pH>7>7>7>7 pH<7 O2 სინათლესინათლესინათლესინათლე სითბოსითბოსითბოსითბო

ბიოტინი S S S S S S

B12 S S S S L L

ფოლიუმ
მჟავა

L S L L L S

ნიაცინი S S S S S S

პანტოტ. 
მჟავა

S L L S S L

პირიდოქს
ინი

S S S S L S

რიბოფლავ
ინი

S L S S L S

თიამინი L L S L S L

Food and Feed Analysis
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ეტალონურიეტალონურიეტალონურიეტალონური მეთოდებიმეთოდებიმეთოდებიმეთოდები

ტრადიციული მიკრობიოლოგია ითვლება ეტალონურ
მეთოდად ფოლიუმმჟავის, ბიოტინის, ვიტამინ B12-ის, 

ნიაცინისა და პანტოტეინის მჟავისათვის.

AOAC-ის მეთოდები გამოჩნდა 1960წ-ს და მოქმედებს
დღემდე. AOAC No.960.46 - მოიცავს შემდეგი ვიტამინების
ანალიზს: ციანოკობალამინი, ფოლიუმმჟავა, ნიაცინი, 

პანტოტეინის მჟავა, რიბოფლავინი.

ევროპული სტანდარტი EN 14131:2003 - კვების
პროდუქტები - ფოლატების მიკრობიოლოგიური ანალიზი

EN 14166:2002: კვების პროდუქტები - ვიტამინ B6-ის
მიკრობიოლოგიური ანალიზი

Food and Feed Analysis
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ტრადიციულიტრადიციულიტრადიციულიტრადიციული მიკრობიოლოგიურიმიკრობიოლოგიურიმიკრობიოლოგიურიმიკრობიოლოგიური მეთოდიმეთოდიმეთოდიმეთოდი შრომატევადიაშრომატევადიაშრომატევადიაშრომატევადია

• ბულიონურიბულიონურიბულიონურიბულიონური კულტურისკულტურისკულტურისკულტურის ინოკულაციაინოკულაციაინოკულაციაინოკულაცია
• ზრდაზრდაზრდაზრდა დადადადა შტამებისშტამებისშტამებისშტამების შენახვაშენახვაშენახვაშენახვა
• აააარარარარა ხარხარხარხარ დარწმუნებულიდარწმუნებულიდარწმუნებულიდარწმუნებული მიკროორგანიზმებისმიკროორგანიზმებისმიკროორგანიზმებისმიკროორგანიზმების ზრდაშიზრდაშიზრდაშიზრდაში
• შტამებისაშტამებისაშტამებისაშტამებისა დადადადა არეებისარეებისარეებისარეების კონტროლიკონტროლიკონტროლიკონტროლი
• სპონტანურისპონტანურისპონტანურისპონტანური მუტაციებისმუტაციებისმუტაციებისმუტაციების პრობლემებიპრობლემებიპრობლემებიპრობლემები
• პრობლემებიპრობლემებიპრობლემებიპრობლემები დაკავშირებულიდაკავშირებულიდაკავშირებულიდაკავშირებული სუფთასუფთასუფთასუფთა კულტურასთანკულტურასთანკულტურასთანკულტურასთან
• ცცცცალკეულალკეულალკეულალკეულ სინჯარებშისინჯარებშისინჯარებშისინჯარებში ანალიზიანალიზიანალიზიანალიზი დადადადა გაზომვაგაზომვაგაზომვაგაზომვა

(მიკროტიტრულიმიკროტიტრულიმიკროტიტრულიმიკროტიტრული პლანშეტისპლანშეტისპლანშეტისპლანშეტის გარეშეგარეშეგარეშეგარეშე)

დღესდღესდღესდღეს-დღეისობითდღეისობითდღეისობითდღეისობით ბევრიბევრიბევრიბევრი ლაბორატორიალაბორატორიალაბორატორიალაბორატორია ვერვერვერვერ აძლევსაძლევსაძლევსაძლევს თავსთავსთავსთავს
უფლებასუფლებასუფლებასუფლებას გამოიყენოსგამოიყენოსგამოიყენოსგამოიყენოს ხანგრძლივიხანგრძლივიხანგრძლივიხანგრძლივი დადადადა შრომატევადიშრომატევადიშრომატევადიშრომატევადი
მეთოდიკებიმეთოდიკებიმეთოდიკებიმეთოდიკები

Food and Feed Analysis
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VitaFast-ისისისის მიკრობიოლოგიურიმიკრობიოლოგიურიმიკრობიოლოგიურიმიკრობიოლოგიური ტესტებიტესტებიტესტებიტესტები
• VitaFast  Folium Acid
• VitaFast Vitamin B12
• VitaFast Vitamin B7
• VitaFast Vitamin B3
• VitaFast Pantothenic acid
• VitaFast Vitamin B1
• VitaFast Vitamin B2
• VitaFast Vitamin B6
• VitaFast Inozitol

• VitaFast Spiked Standards

• Folium Acid
• Vitamin B12
• Biotin
• Pantothenic acid

• Chicken Pancreatin (enzyme)

Food and Feed Analysis
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Easi Extract იმუნოაფინურიიმუნოაფინურიიმუნოაფინურიიმუნოაფინური სვეტებისვეტებისვეტებისვეტები HPLC-თვისთვისთვისთვის

• EasiExtract Vitamin B12

• Easi Extract Vitamin B12 (LGE)

• EasiExtract Folic Acid

• EasiExtract Biotin

• EASI-EXTRACT® MULTI-VIT B (LGE)

RIDASCREEN IFA მიკროტიტრულიმიკროტიტრულიმიკროტიტრულიმიკროტიტრული პლანშეტიპლანშეტიპლანშეტიპლანშეტი

• RIDASCREEN Fast Folic Acid

• RIDASCREEN Fast Vitamin B12

R-Biopharm ფერმენტულიფერმენტულიფერმენტულიფერმენტული ტესტებიტესტებიტესტებიტესტები

• L-Ascorbic Acid

Food and Feed Analysis



12

www.r-biopharm.com

RIDA® AllergyScreen

May 2005

VITAFast მიკრობიოლოგიურიმიკრობიოლოგიურიმიკრობიოლოგიურიმიკრობიოლოგიური მეთოდიმეთოდიმეთოდიმეთოდი

შემცველობა:
• მიკროტიტრული პლანშეტი (96t) დამატებითი ჩარჩოთი

• 3 დასაფარებელი წებოვანი ქაღალდი

• ბიდისტ. და სტერილური წყალი, საანალიზო არე და
ვიტამინის სტანდარტული ნიმუში

Food and Feed Analysis
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VitaFast პრინციპიპრინციპიპრინციპიპრინციპი

• ანალიზი ეფუძნება იმ მიკროორგანიზმის ზრდას, რომელსაც
ზრდისთვის საკვებ არეში სჭირდება სპეციფიური
ანტიბიოტიკი.

• მიკროორგანიზმებით ამოფენილია მიკროტიტრული
პლანშეტის უჯრედები, ინკუბაცია და ზრდა სწორედ ამ
უჯრედებში წამოებს.

• ვიტამინების არსებობისას თითოეულ უჯრედში იზრდება
სიმკვრივე, რაც იზომება სპექტროფოტომეტრულად

• ვიტამინის კონცენტრაცია ისაზღვრება სტანდარტული
გრაფიკიდან.

Food and Feed Analysis
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ნნნნიმუშისიმუშისიმუშისიმუშის ანანანან ექსტრაქტისექსტრაქტისექსტრაქტისექსტრაქტის სტერილურისტერილურისტერილურისტერილური ფილტრაციაფილტრაციაფილტრაციაფილტრაცია ყოველთვისყოველთვისყოველთვისყოველთვის
აუცილებელიააუცილებელიააუცილებელიააუცილებელია, მათმათმათმათ რიცხვშიარიცხვშიარიცხვშიარიცხვშია:

• ხილის წვენები (იმ ნიმუშების გამოკლებით, რომლთა ექსტრაქცია
წარმოებდა 950C-ზე 30წთ-ის განმავლობაში)
• სინჯები, რომლებიც შეიცავენ სხვადასხვა სანელებლებს, ასევე თაფლი და
ჩაი.
• ვიტამინური ნარევები, მინარევები, ტაბლეტები (იმ ნიმუშების
გამოკლებით, რომლთა ექსტრაქცია წარმოებდა 950C-ზე 30წთ-ის
განმავლობაში)
•ძლიერად შეფერილი სინჯები ვიტამინების მცირე კონცენტრაციით
(ფილტრაცია მოაცილებს შეფერვას)
• თუ ფილტრაცია დიდი ზომის ნაწილაკების ან სიმღვრიეს გამო
შეუძლებელია, მაშინ მიმართეთ ცენტრიფუგირებას

ანალიტიკური არის სტერილური ფილტრაცია ყოველთვის
აუცილებელია!

Food and Feed Analysis
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შშშშესაძლებელიაესაძლებელიაესაძლებელიაესაძლებელია საჭიროსაჭიროსაჭიროსაჭირო სტერილურისტერილურისტერილურისტერილური ჭურჭლისჭურჭლისჭურჭლისჭურჭლის შეკვეთაშეკვეთაშეკვეთაშეკვეთა R-
Biopharm-შიშიშიში

Food and Feed Analysis
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Vita Fast პლანშეტზე მუშაობის სქემა

ინკუბაცია მიმდინარეობს 44-48სთ (ან
24სთ) 370С-ზე (300С) სიბნელეში

Food and Feed Analysis
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შედეგებისშედეგებისშედეგებისშედეგების ინტერპრეტაციაინტერპრეტაციაინტერპრეტაციაინტერპრეტაცია

Food and Feed Analysis



18

www.r-biopharm.com

RIDA® AllergyScreen

May 2005

დროითიდროითიდროითიდროითი დანახარჯებიდანახარჯებიდანახარჯებიდანახარჯები:

რეკომენდირებულია მუშაობა სტერილურ
ზედაპირზე.

მომზადება 10წთ

ტესტირება 60წთ

ინკუბაცია 44-48სთ (24სთ პანტოტეინის
მჟ.-თვის)

შეფასება 2წთ (იზომება 610-630nm-
ზე) 

(ასევე შესაძლებელია
RIDASOFT Win)

Food and Feed Analysis
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VitaFast-ისისისის უპირატესობანიუპირატესობანიუპირატესობანიუპირატესობანი

• მიკროორგანიზმების წარმოებისა და შენახვისათვის არ
მოითხოვს რაიმე განსაკუთრებულ ფულად და დროით
დანახარჯებს (არ ჭირდება სპეციალისტები)

• მიკროორგანიზმები ფიქსირებულია უჯრედებში და
განეკუთვნებიან კონკრეტულ ვიტამინებს
• ყველა რეაქტივი მიკრობიოლოგიური ტესტირებისათვის
ნორმირებულია
• იძლევა საშუალებას რომ ლაბორატორიამ
მიკრობიოლოგიური პროცედურების გარეშე აწარმოოს
ვიტამინების ტესტირება.
• მოსახერხებელი და მარტივი მეთოდია
• ეფუძნება AOAC, EN და DIN-ის ეტალონური მეთოდების
მოთხოვნებს
• იძლევა ტრადიციულ მიკრობიოლოგიურ მეთოდებთან
მსაგავს მაჩვენებლებს

Food and Feed Analysis
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RIDASCREEN ვიტამინვიტამინვიტამინვიტამინ -ტესტიტესტიტესტიტესტი (IFA)

Food and Feed Analysis
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RIDASCREEN ვიტამინვიტამინვიტამინვიტამინ -ტესტიტესტიტესტიტესტი (IFA)

აღნიშნული იმუნოფერმენტული ტესტები წამოადგენენ
შესანიშნავ საშუალებას პროცესის საკონტროლოდ, რადგან
პასუხებს ვღებულობთ 3სთ-ში. ცალკეული ტესტით
ისაზღვრება მხოლოდ კონკრეტულ ვიტამინი.

აღნიშნული ტესტები არ არის განკუთვნილი კომპლექსური
მატრიცების ტესტირებისათვის. ეფუძნება ანტიგენ-
ანტისხეულის კომპლექსის წარნმოქმნის პრინციპს. საბოლოო
მაჩვენებლების მისაღებად საჭიროებს READER-ის აპარატს.

RIDASCREEN FAST Folic Acid
RIDASCREEN FAST Vitamin B12

Food and Feed Analysis
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RIDASCREEN Fast Folic Acid 

48 უჯრედიანი IFA ტესტი განკუთვნილია დამატებული ფოლიუმის
მჟავის ტესტირებისათვის რძის პროდუქტებში, მარცვლეულსა და
წვენებში.

დროითი დანახარჯები:

სინჯის მომზადება (10t)                                      30-60წთ
ტესტირების პროცედურა (ინკუბაცია)                 25წთ

მგრძნობელობის ზღვარი:

რძე 10ppb
ფქვილი, მარცვლეული 100ppb
წვენები 100ppb

სპეციფიურობა:
ფოლიუმმჟავა 100%
დიჰიდრო-ფოლიუმმჟ.                              3%
ტეტრაჰიდრო-ფოლიუმმჟ.                         1.5%
5-მეთილტეტრაჰიდრო-ფოლიუმმჟ.          0.1%

Food and Feed Analysis
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Easi Extract იმუნოაფინურიიმუნოაფინურიიმუნოაფინურიიმუნოაფინური სვეტებისვეტებისვეტებისვეტები

Food and Feed Analysis
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ვიტამინვიტამინვიტამინვიტამინ იმუნოაფინურიიმუნოაფინურიიმუნოაფინურიიმუნოაფინური სვეტებისვეტებისვეტებისვეტები (IAC)  - პრინციპიპრინციპიპრინციპიპრინციპი

სინჯის დამატება

ჩარეცხვა

ვიტამინის
გამორეცხვა

შერჩევითი შეკავშირება შეუკავშირებელი
ნაერთის მოცილება

გამორეცხვა და ანალიზი
(HPLC/UV ან HPLC/fluor.)

ნაერთი

არასპეც. ნაერთი

Food and Feed Analysis



25

www.r-biopharm.com

RIDA® AllergyScreen

May 2005

Easi Extract Vitamin B12 – HPLC Chromatogram
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FAPAS-ისისისის პროცედურებშიპროცედურებშიპროცედურებშიპროცედურებში Vita Fast-ისისისის სვეტებისსვეტებისსვეტებისსვეტების
მოანაწილეობამოანაწილეობამოანაწილეობამოანაწილეობა

FAPAS (Food Analysis Performance Assessment Scheme) - წარმოადგენს
ყველაზე ფართო საერთაშორისო ლაბორატორიათაშორის კვლევებს
კვებით დიაგნოსტიკაში

• FAPAS-ის მასალაბი ტესტირებულია ერთგვაროვნებაზე
• ვიტამინის კონცენტრაცია სტატისტიკურად ფასდება კვლევის შემდეგ
• სინჯების მომზადებისა და მეთოდიკების შერჩევა წარმოებს უშუალოდ
ლაბორატორიების მიერ

R-biopharm მონაწილეობს FAPAS-ის მრავალ ციკლში პროდუქტების
პროფესიული ტესტირების მიზნით

დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. http://www.fapas.com

Food and Feed Analysis
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დასკვნა

R-Biopharm გთავაზობთ კვებით პროდუქტებსა და ცხოველთა
საკვებში წყალშიხსნადი ვიტამინების განსაზღვრის
ანალიტიკური მეთოდების კარგ, თანამედროვე არჩევანს.

ფირმა პასუხისმგებელია ნებისმიერი პროდუქტის ხარისხზე, 
რაც იძლევა სანდო მაჩვენებლების მიღების საშუალებას.

მაღალი ხარისხი და ტესტირების პროცედურის სიმარტივე - ეს
არის შემოთავაზებული პროდუქციის საკვანძო
თავისებურებანი.

R-Biopharm-ის პროდუქციის გამოყენება ეკონომიურს ხდის
თქვენს დანახარჯებს.
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გმადლობთ
ყურადღებისთვის!
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