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У березні 2010 останній пакет документів 
було підписано і  Аналітична Лабораторія 
Trilogy розташувалась у Вашингтоні, 
Міссурі, США, офіційно ставши дочірньою 
компанією R-Biopharm AG. Компанія Trilogy 
розпочала свою діяльність у 1999 році зі 
штатом працюючих у 5 чоловік, які 
обслуговували такий сегмент ринку як 
тестування на вияв мікотоксинів. Напрям 
діяльності і досі не змінився, проте компанія 
Trilogy збільшила кількість працюючих до 
30 чоловік і зараз являється лідером серед 
спільноти, яка займаються тестуванням на  
вияв мікотоксинів. 

 

Нище фотографія працівників компаніїз  
Доктором Dreher, генеральним директором 
R-Biopharm Group, зроблена під час йоговізиту  
у жовтні 2010. 
З часу заснування, основним напрямом діяльності 
компанії Trilogy були мікотоксини, так на 
сьогоднішній день проводяться тестування на вияв 
більше 20 мікотоксинів різними методами, 
починаючи від методу HPLC, GC і до  LCMS/MS. 
 

продовження на с.2
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продовження с.1
 
Лабораторія почала свою діяльність дуже 
скромно,  проте зараз проводить тестування на 
обладнанні, спеціально створеному для  
задоволення  потреб великої кількості  взірців, 
які надходять щоденно для  виявлення в них 
мікотоксинів. Штат лабораторії включає 11 
фармацевтів, які обробляють в середньому 
11,000 аналізів щомісяця.  
Компанія Trilogy фокусується не тільки на 
тестуванні як такому, але й на швидкому обміні 
великої кількості взірців, які надходять зранку, а 
їх результати повідомляються вже ввечері того 
ж дня. Якість роботи є також важливим 
аспектом бізнесу, так  у 2010 році компанія 
Trilogy стала першою лабораторією, яка 
отримала сертифікат ISO 17025 за тестування на 
вияв мікотоксинів.  
 
Компанія Trilogy роками не тільки збільшує базу 
своїх споживачів, але й постійно працює над 
вдосконаленням продуктів та методів виявлення 
мікотоксинів. В процесі вдосконалення було 
створено велику кількість продуктів, які 
застосовуються компанією для  підвищення  
ефективності методів виявлення мікотоксинів і 
надання  додаткових гарантій якості. Оскільки 
клієнти знають про товари, які 
використовуються на внутрішньому 
устаткуванні фірми, управління компанії Trilogy 
може впевнено сказати, що існує потенційний 
ринок збуту для цих унікальних продуктів і 
зараз вони пропонуються як частина товарної 
лінії R-Biopharm. 

 
Ці продукти стали основою  методів виявлення 
мікотоксинів компанії Trilogy.  Твердофазні 
колонки  для аналізів на вияв багатьох 
мікотоксинів були розроблені так само як 
щеплені колонки  для одиночних токсинів 
таких як було спеціально створено для аналізів 
DON. Референс-стандарти мікотоксинів є у 
наявності для ряду токсинів з різною 
концентрацією і форматом. Врешті решт 
широкий спектр мікотоксинового референт- 
матеріалу є також  у продажу,  включаючи все 
від афлотоксину і до Зеараленону як у простих 
гранульованих матрицях, так і в більш 
складних взірцях таких як кава та тваринні 
корми. На додаток, референс-матеріал з рядом 
токсинових комбінацій є також у наявності. 
 
Не дивлячись на те, що аналізи на визначення 
мікотоксинів продовжують бути основною 
частиною аналітичних послуг, які надає 
компанія Trilogy, її діяльність розповсюдилась 
на інші сфери, включаючи аналізи на вияв 
мікотоксинів, спеціальні проекти та контрактних  
дослідження, які  охоплюють ряд додатків.

 
 
Нові продукти 
 
 

Premi®Test, ефективна система скрінінгу антибіотиків, тепер     є       
частиною торгової лінії R-Biopharm 2011. 

 

Результатом використання 
ветеринарних антибіотиків, 
призначених  у вигляді кормових 
добавок чи ін’єкцій, є залишок цих 
антибіотиків на певний період часу у 
м’язевих тканинах, органах (таких як 
печінка та нирки), та яйцях  лікованих 
тварин.. 

 
Усвідомлення  потенційної  загрози  здоров’ю, 
пов’язаної із споживанням залишків антибіотику 
у м’ясних продуктах викликало занепокоєння . 
Ризик розвитку стійких штамів бактерій у 
поголів’ ї  худоби - це ще один предмет 
хвилювання. Майже як nosocomial патогенні 
організми, ці штами вважаються основним 
джерелом розповсюдження бактерій, стійких до 
багатьох препаратів. 
У відповідь на ці проблеми, сучасні директиви 
ЄС (No. 37/2010) визначають межі 
максимального залишку ряду фармакологічно- 
активних речовин у продуктах тваринного 
походження (http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm).  

Premi®Test - це тест для скрінінгу залишків 
антибіотиків , який був розроблений і досі 
виробляється компанією DSM з метою 
задовольнити потребу у простих, багато 
спектральних скрінінг-тестах на антибіотики. 

Швидкий тест може якісно визначити велику 
кількість найбільш поширених залишків 
антибіотиків у продуктах тваринного 
походження протягом чотирьох годин.  

Принцип тесту базується на затримці розвитку 
спор Bacillus stearothermophilus, які 
вирощують разом з тестовими взірцями при 
температурі 64 °C в ампулах, що містять агар 
та індикатор кольору. Ріст бактерій 
визначається зміною кольору від фіолетового 
до жовтого, тоді коли присутність залишків 
антибіотиків затримує  зміну кольору, і 
взірець залишається фіолетовим. Цю зміну 
кольору можна прослідкувати неозброєним 
оком, або за допомогою спеціального 
програмного забезпечення та планшетного 
сканера. Підтверджено, що тест виявляє 
залишки таких антибіотиків як
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ß-лактам, цефалоспорин, макролід, тетрациклін, 
сульфонамід,аміноглікозид, хінолон, амфенікол, 
та поліпептид у м’ясі  
(яловичина,свинина,курятина ), рибі, креветках, 
яйцях, печінці, нирках, плазмі/сиворотці, сечі та 
їжі(кормі). 

Дані для окремих ß-lactam антибіотиків 
представлені у таблиці нище. Додаткову 
інформацію можна отримати від компанії R-
Biopharm. 

 
 

 Амоксицилін Ампіцилін Пеніцилін-G Клоксацилін Оксацилін 
Курятина LOD 5 5 2.5   

 MRL 50 50 50 300 300 

Свинина LOD 5 5 2.5 >100 100 

 MRL 50 50 50 300  

Яловичина LOD 5 5 2.5   

 MRL 50 50 50   

Свинячі нирки LOD 5 2.5 - 5 2.5  <50 

 MRL 50 50 50 300  

Яйці LOD 5 5 2.5 100  

 MRL 0* 0* 0* 0*  

Риба(вугор,лосось, 
salmon, 

LOD 5 5 5   

форель) MRL 50 50 50   

Креветки LOD 15 5    

 MRL 50 50    

Корм LOD  10    

 MRL      

 

Виділено голубим кольором:  LOD (межа виявлення) < MRL 

0*: В яйцях недопустимі залишки антибіотиків.. 

 
Каталожні номери продуктів Premi®Test: 

R3900  Premi®Test 4 x 25 4 x 25 ампули Premi®Test 

R3925  Premi®Test 25 Тестовий набір з 25 ампулами 

R3920  Premi®Test Urine Додатковий блок з 20 ампулами для аналізу крові/сечі.  

ZPT-2000  Starter  kit Набір для старту з дворівневим  інкубатором та аксесуарамиa без  
набору 

ZPT-2010  Premi®Scan Програмне забезпечення та аксесуари для цифрових аналізів 

ZPT-2012  Multipress  Багаторазовий пристрій для підвищення продуктивності               
обробки взірців 

 
   Алергени – RIDASCREEN®FAST Молоко ІФА  (ELISA) 
 

R-Biopharm тепер пропонує  
RIDASCREEN®FAST Молоко ІФА (кат. No. 
R4652) для кількісного аналізу молочних 
протеїнів у їжі невідомого складу. 

The RIDASCREEN®FAST Молоко виявляє як  
казеїн, так  і ß-лактоглобулін в рівних 
пропорціях і може використовуватись як 
скрініговий тест для виявлення молочних 
заражень у продуктах з  невідомим складом. 
Результат  відображається у мг/кг (промілле) 
молочних протеїнів  (межа виявлення: 0.7 мг/кг  
молочних протеїнів). 

Використовуючи  коефіцієнт 31.25 молочні 
протеїни можуть бути теоретично переведені у 
молоко. 

  

 

 

 

 

 
Більше того, швидкий тест 
lateral flow milk для 
поверхневого гігієнічного 
моніторингу та тестові системи 
молочних протеїнів ІФА 
(ELISA) (див. R-Biopharm News 
III/2010) для виявлення казеїну 
та ß-лактоглобуліну також є в наявності.
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     Продукти SureFood®  PCR від нашого партнера  
    CONGEN Biotechnologie GmbH, Berlin 

SureFood®  GMO 4plex – новий багаторазовий тестовий набір для 
виявлення ГМ

Використання генетично-модифікованих 
організмів (ГМО) у їжі та кормах ( у харчових та 
кормових продуктах) або вирощування 
генетично-модифікованих рослин жорстко 
регулюється у Європі та багатьох країнах світу. 
Не зважаючи на це кількість генетично-
модифікованих продуктів продовжує зростати по 
всьому світу.   
Першим кроком аналітиків  є визначення 
наявності генетично-модифікованих організмів у 
взірці. Аналіз взірців на три генетичні 
послідовності зараз є необхідним та достатнім 
для адекватного та надійного тестування на 
вміст ГМО: на активатор 35S, термінатор NOS , 
та на FMV активатор. Потрібен відповідний 
контроль над затримкою PCR з метою перевірки 
негативних результатів сканування.  
Новий набір SureFood® GMO 4plex real-time 
PCR (S2126)  використовує можливості сучасних 

PCR систем в реальному часі для одночасних 
аналізів  
багатоколірних індикаторів.  
Таким чином , це перша система, яка  
здатна визначити три генетичні  
послідовності, які потрібні для  
ГМО скринінгу однієї реакції, і таким  
чином проводитити надійні  
скрінінг-тести з мінімальними часовими 
затратами і зусиллями.  У деяких випадках  
(наприклад, харчові продукти з високим 
ступенем обробкиe), негативний результат 
скрінінгу повинен бути підтверджений 
успішною ідентифікацією рослинного ДНК у 
взірці. З цією метою був розроблений набір 
SureFood® GMO Plant kit (S2056)  ,  економічний  
додаток до набору SureFood® GMO 4plex kit. Всі 
ДНК послідовності, які зустрічаються у рослин 
можна виявити за допомогою цього набору. 

Визначення кількості алергічних компонентів у продуктах за 
допомогою SureFood®real-time PCR 
Алергенний потенціал певних  компонентів 
харчових продуктів, деякі з яких можуть 
викликати небезпечні  для життя алергічні 
реакції у чутливих до цього осіб, це важливий 
фактор, який слід брати до уваги при аналізах 
ризику продуктів харчування. Точна інформація 
про кількість алергенних компонентів у 
продуктах харчування потрібна для надійної 
оцінки загрози, пов’язаної з перехресним 
забрудненням під час їх виробництва. 
На сьогоднішній день Інструкції країн ЄС щодо 
продуктів харчування дотикаються проблем 
ризику, пов’язаного з харчовими алергенами 
тільки через перелік потенційно алергенних 
харчових інгредієнтів, які повинні бути вказані 
на етикетках товарів , але без визначення 
порогів (меж) цих речовин. Введення таких 
порогів проходить  в межах Європейської 
законодавчої ініціативи,  такої як EU-VITAL, і 
впроваджується шляхом  реалізації концепції 
VITAL у таких країнах як Австралія. Крім того, 
"Кодекс Аліментаріус" вже визначає пороги 
відносно складу і маркування харчових 
продуктів, що не містить клейковини. 
Аналітична система, яка може надійно 
визначити кількість відповідних потенційно 
алергенних інгредієнтів  при відносно низькому 
рівні концентрації є основою для  
запровадження такої концепції. На додаток до 
випробованого та протестованого набору 
SureFood® ALLERGEN real-time PCR для 
якісних аналізів на вияв алергенів, перші набори 
SureFood® ALLERGEN QUANT зараз теж є в 
наявності для кількісного визначення у 
продуктах алергенних інгредієнтів, таких як 
клейковина (S3206), салєра (S3205) та сезам 
(S3208).  
 
 
 
 
 

Набори для визначення інших алергенних 
факторів «на підході».  
В принципі, PCR в режимі реальному часі – 
добре перевірений метод кількісного аналізу – 
завжди надає додаткову кількісну інформацію у 
формі величин комп’ютерної томографії, які  
 можуть бути використані для визначення 
кількості  початкових копій цільової 
послідовності з  допомогою калібрувальної 
кривої. Для перетворення первинних даних у 
відповідну величину  "мг алергенних харчових  
інгредієнтів / кг харчових продуктів (промілле) "  
необхідне використання референс - матеріалу з 
відомою концентрацією аналітичної речовини. 
SureFood® QUANTARD Allergen і є таким 
референс-матеріалом, оскільки він містить всі 
відповідні алергенні харчові інгредієнти при 
стандартній концентрації 40 промілле в матриці 
кукурудзяного борошна. Референс-матеріал 
відомої концентрації витягається, проганяється  
паралельно зразкам невідомої концентрації та 
аналізується з допомогою ПЦР у реальному часі. 
Визначені величини пізніше використовуються 
для трансформації первинного матеріалу 
невідомих взірців у результати у промілле. 
Ці продукти разом з SureFood® PREP Allergen 
DNA Extraction  забезпечують  повну, 
орієнтовану на майбутнє систему для виявлення 
та кількісного аналізу харчових алергенів.



page 5 

 

 

Вміст набору 10 або 50 ширикоформатних 
імуноафіфінітних колонок (3 
ml) 

Специфічність Біотин 

Умови 
зберігання 

2 - 8 °C 

 

• DONPREP® – овес  
• DZT MS-PREP® – Корм для тварин, дитяче 
харчування 

 

• AFLACARD® Total, AFLAPREP®, 

EASI-EXTRACT® Aflatoxin – Рослинна олія 

 

 

RIDASCREEN® Histamin  – R1601 

(96 визначень), R1604 (48 визначень) 

 

RIDA®QUICK Histamin  – R1603 (48 
визначень) 

 

 

Інформація від R-Biopharm Rhône, Шотландія 
    Випуск нових твердофазних очищувальних колонок  PuriTox   

 

R-Biopharm із задоволенням представляє 
новий ряд твердофазних очищувальних 
колонок для аналізів на вияв мікотоксинів: 

 

PuriTox Deoxynivalenol - Art. No.: TC-T200  

PuriTox Fumonisin - Art. No.: TC-F120  

PuriTox MultiToxin - Art. No.: TC-M160  

PuriTox Trichothecene - Art. No.: TC-T220  

PuriTox Trichothecene Plus - Art. No.: TC-C210  
 
Колонки PuriTox пропонують легкий спосіб 
виділення та очистки мікотоксинів у  
широкому спектрі зернових продуктів, 
дозволяючи оптимальне виявлення методом  

HPLC чи GC, очищення  приблизно 30 хвилин до 
ін’єкції. Твердофазні очищувальні колонки 
зменшують фонову взаємодію , таким чином 
покращуючи  хроматографію  та підвищуючи 
точність результатів. Було доведено, що всі 
колонки PuriTox проводять чудове відновлення та 
мають межу виявлення нижчу за межу 
міжнародних правових обмежень, якщо 
використовуються у поєднанні з HPLC чи GC. 
Колонки PuriTox є економічними  і можуть 
конкурувати з іншими визнаними 
твердофазними очищувальними колонками, 
представленими на ринку. 

 
   Новий продукт, що скоро поступить у продаж – EASI-EXTRACT®  Biotin   P82/P82B 

Біотин широко  поширений у продуктах 
натурального походження, але на дуже  
низькому рівні, порівняно з іншими 
водорозчинними вітамінами. До продуктів 
відносно багатих біотином належать  яєчний 
жовток, печінка, нирки, м'ясо та деякі овочі. 

Біотин, як правило, або у формі кристалічного  
D-біотину  або пивних дріжджів,  входить до 
складу багатьох  дієтичних добавок, молочних 
формул для  дитячого харчування та харчування 
немовлят,  так само як і різноманітні дієтичні 
продукти. Біотин є важливим  кофактором для 
деяких ферментів , які відіграють важливу роль 

у синтезі жирних кислот та у  катаболізмі 
амінокислот. Біотин може також брати участь у 
регуляції  експресії генів. Імуноафінні колонки 
можуть використовуватись для вирахування 
загального вмісту  біотину у харчових і кормових 
продуктах за допомогою ферментативного 
травлення, щоб зламати матрицю зразка та 
випустити вітаміни. Традиційні методи, які 
використовуються для виявлення біотину у 
харчових та кормових продуктах є складними, 
часо-затратними та часто не мають сенсу. 
Використання імуноафінітних колонок біотину 
EASI-EXTRACT® з HPLC та  UV виявленням 
здатне подолати ці труднощі. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Примітки, щодо нової програми 

 

 
Протягом останніх декількох місяців, відділ 
технічного обслуговування R-Biopharm Rhône 
Ltd працював над рядом нових приміток, які 
зараз використовуються: 

 
 

 
 
Відкликання продукції у Великобританії 

 

Агентство з харчових стандартів Великобританії 
випустило ряд відкликань продуктів з початку 
року у зв’язку з вмістом високого рівня 
гістаміну. Споживання риби з таким високим 
рівнем гістаміну може викликати  
скомбротоксичне отруєння, тому так важливо, 
щоб такі продукти були вилучені з обігу. 

 

R-Biopharm Group пропонує ряд комплектів для 
виявлення гістаміну:
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Якщо Вас зацікавили наші товари, 
будь-ласка, зв’яжіться з місцевим дистриб’ютором 

 
 
 

ПП "Біола" 
 

79010, м. Львів, вул. Пекарська 69А, офіс 108 
         тел./факс (032) 244 86 76 / 77 / 78 

 
               E-mail: office@biola-lab.com 
              Web-page: www.biola-lab.com 



 

 

June 2011 

 

Seminar and  Exhibition at Campden BRI – 7th 

 

 

Анонс подій у Великобританії 
 

07.04 - 08.04.2011  Алергени - як ефективно управляти ними в умовах виробництва 

продуктів харчування 

Campden BRI за підтримки Інституту Науки та Технології Продовольчих 
товарів 

Поєднання основних принципів  від всесвітньо відомих  експертів та 

курс з  трьох практичних семінарів, які дозволять вам не тільки  

дослідити теорію, але й застосувати новітні методи управління 

алергенами на вашому робочому місці та у мережі постачальників.  

Безпека харчових продуктів,  яка залежить від алергенів  є звичайним 

явищем: приходьте та обмінюйтесь практичним досвідом  і  зрозумійте, 

як Ваші дії можуть знизити ризик споживача. 

 
07.06.2011  Швидкісні мікро та хімічні методи  

                                              Семінар та виставка у Campden BRI 

 
 
 

   Виставки та конференції  Представник: R-Biopharm AG 
 

04.04 - 06.04.2011  MYCORED Африка 2011  Конференція 

CTICC Кейптаун, Південна Африка 

 
07.04 - 09.04.2011  Аналітика В’єтнам  

Виставковий та Конгрес Центр Сайгон,  

Ho Chi Minh City 

 
10.04 - 13.04.2011 II Латиноамериканська Зернова Конференція – ICC 2011 

Hotel W, 

Santiago de Chile, Чилі 

 
17.05 - 19.05.2011  VIV Росія 2011 

Міжнародний виставковий центр Крокус, 

Москва,Росія  

 
30.05 - 01.06.2011  33ійСемінар по Мікотоксинам 2011 

Kardinal Döpfner Haus, 

Freising, Німеччина 

 
20.06 - 22.06.2011 14ый Міжнародний  Симпозіум по Целіакії  

Radisson Blue Scandinavia Hotel, 

Осло, Норвегія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наступний випуск R-Biopharmновини вийде у II ому кварталі 2011. 

 
R-Biopharmnews під редакцією 

 
R-Biopharm AG 


