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	Naam subsidieaanvrager en eventuele samenwerkingspartners: 
	Projectnaam: Protease-in-melk test
	Projectomschrijving: India is een van de grootste melk verwerkende landen ter wereld. De melk-verwerkende industrie ontvangt haar ruwe melk van bronnen variërend van respectabele boeren met strenge kwaliteitseisen tot emmertjes buffalo-melk van de buffalo langs de weg met het risico op besmetting met bacteriën. Het uiteindelijke ruwe melkproduct in de fabriek kan daardoor van slechte kwaliteit zijn. Deze slechte kwaliteit melk kan speciﬁeke endopeptidasen bevatten die na verwerking, in het pak, in de tijd, de smaak van melk ten nadele kan beïnvloeden. Door bacteriën uitgescheiden endopeptidasen worden namelijk niet geëlimineerd door UHT (Ultra High Temperature voor de bereiding van lang houdbare melk) en die melk moet dus verwerkt worden tot kort houdbare melk, die in de koeling moet voor transport, in de winkel en bij de consument, wat niet de voorkeur geniet in warme landen als India, Pakistan of Vietnam. Er is derhalve behoefte aan een test die in de fabriek de selectie kan maken welke melk geschikt is voor verwerking tot lang houdbare melk.

Het beoogde eindresultaat van dit project is een test die in staat is de aan- of afwezigheid van endopeptidasen te bepalen in een hoog vetgehalte melk. Speciﬁcaties voor gebruik van de test in de omgeving van een melk-verwerkende industrie zijn: een minimale hoeveelheid handelingen en detectie door middel van een handzame ﬂuorometer. Op dit moment zijn zo’n test en speciﬁeke ﬂuorometer niet voorhanden.

De werkzaamheden binnen dit project bestaan uit design en synthese van een geschikt IRDye-peptide substraat met een knipplaats voor endopeptidasen. Vervolgens de ontwikkeling van een eenvoudige procedure om speciﬁeke eiwitten en eventueel vet te verwijderen om een testsysteem op te zetten met voldoende sensitiviteit. Detact Diagnostics heeft een gevoelige enzym activiteit assay in een buffer systeem, echter in een melk matrix wordt dezelfde gevoeligheid niet bereikt. Het doel is de melk matrix (vet en eiwit) te optimaliseren voor de assay om een snelle, gemakkelijke en gevoelige methode te verkrijgen met behoud van protease activiteit. Tenslotte zal uitgebreid getest worden na selectie van een handzame ﬂuorometer met een geschikte lichtbron en ﬁlter voor excitatie en emmissie van IRDye en een gevoelige meting van het signaal in het NIR-gebied. Een volgende stap is de technologie verder te gaan ontwikkelen in samenwerking met partners die hier een potentieel eindproduct in zien.

Ga voor meer informatie en contactgegevens naar:
www.detactdiagnostics.com





