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tografię cieczową. Oferuje ona 
optymalne warunki rozdziele-
nia chromatograficznego a jej 
sprzężenie z tandemowymi 
analizatorami mas umożliwia 
dokonanie oznaczeń bardzo 
polarnych pestycydów na po-
ziomie stężeń porównywal-
nym lub niższym niż oferuje 
chromatografia gazowa. Me-
tody LC-MS/MS zyskują coraz 
większą popularność [4], co 
potwierdza między innymi 
coraz większa liczba publikacji 
poświęconych roli LC-MS/MS 
w oznaczaniu zanieczyszczeń 
żywności, w tym pestycydów 
i mykotoksyn. Zagadnieniu 
analizy pestycydów i myko-
toksyn w żywności poświęco-
no doskonałe prace przeglą-
dowe [5-6]. 
Celem badań była ocena możli-
wości oznaczania  mykotoksyn 

cydów i mykotoksyn w żywno-
ści przy użyciu metod o dużej 
selektywności oraz czułości. 
Dobór odpowiedniej meto-
dy badawczej w dużej mierze 
uwarunkowany jest rodzajem 
produktu spożywczego oraz 
strukturą i budową chemiczną 
oznaczanego zanieczyszcze-
nia. Większość pestycydów 
należy do stabilnych termicz-
nie związków chemicznych, 
stąd też do ich rutynowych 
oznaczeń powszechnie są 
stosowane metody chroma-
tografii gazowej ze szczegól-
nym uwzględnieniem roz-
wijających się w ostatnich 
latach technik sprzężonych 
z tandemowym spektrome-
trem masowym. Do związków 
polarnych, nietrwałych i nie-
stabilnych termicznie stosuje 
się wysokosprawną chroma-

ry, przyczyniać się do powsta-
nia wad rozwojowych, wpły-
wać negatywnie na system 
hormonalny, immunologicz-
ny i nerwowy [1]. Jednym ze 
sposobów ochrony przed za-
nieczyszczeniami w  żywności 
jest ustalenie maksymalnych 
dopuszczalnych stężeń w pro-
dukcie dopuszczający artykuł 
do spożycia. Maksymalny do-
puszczalny poziom pozostało-
ści pestycydów i mykotoksyn 
w żywności regulują Rozpo-
rządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej [2-3]. Większość 
mykotoksyn jak i znaczna 
część pestycydów wykazuje 
szkodliwe działanie już przy 
bardzo niskich stężeniach rzę-
du mikrogramów na kilogram 
stąd też istnieje bardzo duże 
zapotrzebowanie identyfiko-
wania oraz oznaczania pesty-

Wprowadzenie
Jakość żywności jest istotnym 
czynnikiem środowiskowym, 
który wpływa, a w skrajnych 
przypadkach może determi-
nować, stan zdrowia człowie-
ka. Zapewnienie bezpieczeń-
stwa żywności jest jednym 
z  ważniejszych celów polityki 
Unii Europejskiej. Wzrastające 
wymagania dotyczące jakości 
żywności zarówno ze strony 
konsumentów jak i legislacyj-
ne nakładają na producentów 
żywności obowiązek prowa-
dzenia kontroli jakości su-
rowców rolnych oraz wytwa-
rzanych produktów. Ścisłej 
kontroli podlegają między in-
nymi skażenia żywności pozo-
stałościami pestycydów oraz 
mykotoksynami. Substancje te 
mogą być przyczyną ostrych 
zatruć, wywoływać nowotwo-

Zastosowanie tandemowej 
spektrometrii mas sprzężonej 
z chromatografią cieczową w kontroli 
jakości żywności
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Analiza żywności pod kątem obecności pestycydów jest obowiązkowa i jest warunkiem dopuszczenia produk-
tu do sprzedaży. Regulacje prawne określają maksymalne dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów. 
Producenci żywności muszą prowadzić kontrolę wytwarzanych produktów, a w celu zapewnienia jakości rów-
nież kontrolę surowców. Bezpieczeństwo żywności jest jednakże determinowane również innymi czynnikami 
m.in. obecnością mykotoksyn. Celem niniejszej pracy była ocena możliwości oznaczania mykotoksyn obok po-
zostałości pestycydów przy wykorzystaniu pojedynczej metody ekstrakcji i oznaczania. Wyniki badań wska-
zują, że możliwe jest rozszerzenie zakresu analitycznego metod LC-MS/MS używanych do kontroli produktu 
na obecność pozostałości pestycydów tak, aby jednocześnie dokonywać oceny poziomu skażenia aflatoksyna-
mi B1, B2, G1, G2.
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na, mykotoksyn: aflatoksyna 
B1, B2, G1, G2 oraz fosforanu 
trifenylu – TPP, stosowany 
jako standard wewnętrzny 
( SigmaAldrich, Poznań,  Polska) 

monolinuron, omeoat, oksa-
myl, pendimetalina, pirymi-
karb, propargit, pyraklostro-
bina, pirymetanil, kwinalfos, 
symazyna, trifloksystrobi-

linuron, malation, metalaksyl, 
metamitron, metazachlor, 
metamidofos, metobromu-
ron, metolachlor, metosulam, 
metoksuron, metrybuzyna, 

obok pozostałości pestycydów 
stosując pojedynczą metodę 
ekstrakcji i  oznaczania. Prób-
ki czarnej porzeczki skażone 
4 mykotoksynami: aflatoksy-
ną B1, B2, G1, G2 (Rys. 1) i 45 
pestycydami poddano eks-
trakcji metodą Quechers, sto-
sowaną rutynowo w naszym 
laboratorium do oznaczania 
pestycydów. Analizy zawarto-
ści pestycydów i  mykotoksyn 
wykanano metodą ultra wy-
sokosprawnej chromatogra-
fii sprzężonej z  tandemo-
wym spektrometrem mas typu 
potrójny kwadrupol (UHPLC-
-MS/MS). 

Część eksperymentalna
Próby owoców i warzyw 
przechowywano zamrożone 
w temperaturze -20°C. W dniu 
analizy próby rozmrażano, 
homogenizowano i podda-
wano ekstrakcji metodą Qu-
echers (EN Method 15662). 
Wzorce pestycydów: aceta-
mipryd, alachlor, bendiokarb, 
karbendazym, chlortoluron, 
cyjanazyna, cyprodynil, cyro-
mazyna, diazynon, dichlor-
fos, difenokonazol, dime-
toat, diuron, fenheksamid, 
fenpropidyna, fludioksonil, 
flusilazol, heksazynon, imaza-
lil, iprowalikarb, izoproturon, 

Rys. 2. Chromatogram LC-MS/MS. 
a) Nałożone chromatogramy MRM otrzymane dla ekstraktu z próbki czarnej porzeczki 
skażonej 45 pestycydami w ilości odpowiadającej trzykrotności maksymalnego dopusz-
czalnego limitu (MDL) i 4 aflatoksynami o stężeniu 6 µg/kg. 
b) Nałożone znormalizowane chromatogramy MRM analitów eluujących w czasie retencji 
6 - 8 min otrzymane dla ekstraktu z próbki czarnej porzeczki skażonej 45 pestycydami 
i 4 aflatoksynami. 

Rys. 1. Aflatoksyna B1 (a), aflatoksyna B2 (b), aflatoksyna G1 (c), aflatoksyna G2 (d)

a)

b)
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metodą UHPLC-MS/MS. Aby 
zapewnić jednoznaczną iden-
tyfikację analitów dla każde-
go pestycydu i mykotoksony 
monitorowano po dwa cha-
rakterystyczne rozpady jono-
we (przejścia MRM). Chroma-
togram TIC oraz nałożone na 
siebie chromatogramy MRM 
indywidualnych pestycydów 
i mykotoksyn przedstawiono 
na rysunku 2. Wszystkie czte-
ry aflatoxyny zostały wyizo-
lowane z próbki owoców i na 
chromatogramie widoczne są 
piki pochodzące od aflatok-
syn. Aflatoksyna B1 koeluje 
z symazyna, bendiokarbem 
i  heksazynonem, aflatoksyna 
B2 wymywana jest z kolum-
ny w tym samym czasie co 
cyjanazyna, dichlorfos i me-
tribuzyna, aflatoksyna G2 ma 
taki sam czas retencji jak me-
toksuron. Jednakże charak-

przygotowywano w  meta-
nolu lub acetonitrylu. Ozna-
czenie prowadzono metodą 
wzorca wewnętrznego tech-
niką UHPLC-MS/MS (Agilent 
HPLC Infinity 1290, Agilent 
QQQ 6460). Rozdział chroma-
tograficzny przeprowadzono 
na kolumnie Agilent Zor-
bax Plus C18 (2,1x100  mm, 
1,8 µm), faza ruchoma 5 mM 
mrówczan amonu z dodat-
kiem 0,01 % kwasu mrówko-
wego w wodzie oraz 5  mM 
mrówczan amonu z dodat-
kiem 0,01 % kwasu mrówko-
wego w  metanolu, liniowa 
elucja gradientowa od 6 % do 
98  %  B w  15  min, następnie 
przez 3  min 98  % B, kondy-
cjonowanie kolumny przez 
4 min 6 % B po każdej anali-
zie, przepływ fazy 0,5 ml/min, 
temperatura kolumny 60°C. 
Parametry detektora ma-
sowego: temperatura gazu 
325°C, przepływ gazu 8 l/min, 
ciśnienie nebulizera 35  psi, 
napięcie kapilary 4500, me-
toda jonizacji ESI(+), źródło 
jonów Agilent JetStream 
Technology. Przejścia MRM, 
napięcie fragmentora i ener-
gia kolizji dla pestycydów 
wymienione są w  pracy [7]. 
Analizę prowadzono w trybie 
monitorowania jonów rozpa-
du charakterystycznych dla 
poszczególnych związków 
(dMRM). 

Wyniki
Próbki czarnej porzeczki ska-
żono 45 pestycydami oraz 
4 mykotoksynami: aflatoksyną 
B1, aflatoksyną B2, aflatoksyną 
G1 i aflatoksyną G2 i poddano 
ekstrakcji metodą Quechers. 
Nie prowadzono dodatkowej 
optymalizacji metody. Otrzy-
mane ekstrakty analizowano 

Tabela 1. Czasy retencji, przejścia MRM, parametry krzywych kalibracyjnych oraz limity 
oznaczenia ilościowego dla aflatoksyny B1, B2, G1, G2 oraz wybranych pestycydów

Analit tR  
[min]

m/z 
prekursor

m/z  
fragment 1

m/z  
fragment 2

Zakres 
krzywej 
[µg/kg]

LOD
[µg/kg]

Aflatoksyna G2 6,04 331,3 245
(100/30)*

285
(100/30) 2-6 0,83

Metoksuron 6,07 229,1 72
(120/20)

156
(120/25) 20-60 9,26

Aflatoksyna G1 6,43 329,3 242,9
(100/30)

283
(100/30) 2-6 0,23

Cyjanazyna 6,80 241,1 214,1
(120/15)

104,1
(100/25) 10-30 7,35

Aflatoksyna B2 6,84 315,3 259
(100/30)

287
(100/30) 2-6 0,03

Dichlorfos 6,90 221 109
(120/15)

145
(120/15) 10-30 0,32

Metrybuzyna 6,93 215,1 187
(120/15)

131
(120/20) 10-30 0,79

Symazyna 7,10 202,1 132
(120/20)

124
(120/20) 10-30 0,22

Bendiokarb 7,19 224,1 109
(80/10)

167,1
(80/5) 10-30 1,29

Aflatoksyna B1 7,22 313,3 285
(100/30)

270
(100/30) 2-6 0,94

Heksazynon 7,29 253,2 171
(120/15)

71
(120/20) 10-30 3,16

* pierwsza wartość w nawiasie napięcie fragmentora [V], druga wartość energia kolizji [eV] 

terystyczne rozpady jonowe 
badanych aflatoksyn są różne 
od charakterystycznych roz-
padów jonowych koelujących 
pestycydów, co gwarantuje 
odpowiedni poziom selek-
tywności metody. 
Aby umożliwić ilościową ana-
lizę prób na obecność afla-
toksyn i pestycydów przepro-
wadzono kalibrację metodą 
wzorca wewnętrznego. W ta-
beli 1 zestawiono czasy reten-
cji, przejścia MRM, zakresy stę-
żeń, dla których prowadzono 
kalibrację oraz limity detekcji 
dla badanych aflatoksyn oraz 
pestycydów eluujących po-
między 6 i 8 min.
Dla wszystkich badanych pe-
stycydów i aflatoksyn uzyska-
no liniowe krzywe kalibracyj-
ne (R2 ≥ 0,99). Limity detekcji 
pestycydów były wyraźnie 
niższe niż maksymalne do-

puszczalne poziomy pestycy-
dów. Limity detekcji aflatok-
syn umożliwiają wykrywanie 
ich obecności na poziomie 
mikrograma na kilogram owo-
cu. Uzyskane wyniki wskazują, 
że metoda może być wyko-
rzystywana do wykrywania 
obecności i ilościowego ozna-
czania aflatoksyny B1, B2, G1, 
G2 w próbkach ekstraktów 
przygotowywanych do anali-
zy pestycydów.  

Wnioski 
Wstępne badanie oceny moż-
liwości oznaczania mykotok-
syn obok pozostałości pesty-
cydów stosując pojedynczą 
metodę ekstrakcji wskazują, 
że metodę ekstrakcji Qu-
echers można z powodzeniem 
zastosować do izolacji aflatok-
syn B1, B2, G1, G2, a aflotoksy-
ny te można oznaczać tą samą 
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 metodą LC-MS/MS co pestycy-
dy. Zakres analityczny metod 
LC-MS/MS wykorzystywanych 
rutynowo w laboratoriach 
kontroli jakości żywności do 
oznaczania pestycydów moż-
na zatem w relatywnie prosty 
sposób rozszerzyć o powyższe 
mykotoksyny. Podobnej oce-
ny powinno dokonać się dla 
innych mykotoksyn, których 
obecność jest często wykry-
wana w produktach żywno-
ściowych m.in. dla patuliny, 
ochratoksyny, alternariolu, 
toksyny T2, toksyny HT-2, ni-
walenolu, deoksyniwalenolu. 
Po przeprowadzeniu walidacji 
rozszerzonych metod mogą 
one zostać wdrożone jako 
etap procedur kontroli jako-
ści, zwiększając tym samym 

stopień bezpieczeństwa zdro-
wotnego wytwarzanych pro-
duktów spożywczych.  
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Temat został przedstawiony 
w  postaci referatu na V  Ogól-
nopolskim Sympozjum „Nauka 
i przemysł - metody spektrosko-
powe w praktyce, nowe wyzwa-
nia i możliwości”, 12-14 czerwca 
2012, Lublin oraz w monografii 
„Nauka i  przemysł - metody 
spektroskopowe w praktyce, 
nowe wyzwania i możliwości” 
pod. red. Z. Hubicki, UMCS, Lu-
blin, 2012. 
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