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Sprawdzono przydatnoæ technik SIS i MS/MS do oznaczania persystentnych
zwi¹zków chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli w próbkach obwodowej tkanki t³uszczowej, tkanki t³uszczowej pochodz¹cej z gruczo³u piersiowego
i mleka kobiecego. Opracowano warunki pracy spektrometru masowego dla wy¿ej wymienionych technik, do analizy nastêpuj¹cych zwi¹zków: HCH, HCB, DDT,
DDD, chlordanu i PCB. Stwierdzono, ¿e zastosowane techniki pozwalaj¹ na znaczne podwy¿szenie stosunku sygna³u do szumu, co w efekcie umo¿liwia oznaczanie
znacznie ni¿szych stê¿eñ tych zwi¹zków.
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pochodz¹cy od cz³owieka
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WSTÊP
Persystentne zwi¹zki chloroorganiczne, w tym polichlorowane bifenyle (PCB), ze wzglêdu
na dobr¹ rozpuszczalnoæ w t³uszczach kumuluj¹ siê w tkance t³uszczowej cz³owieka [3, 4,
9, 11, 19]. Zwi¹zki te wystêpuj¹ czêsto w stê¿eniach niewiele wy¿szych od granicy wykrywalnoci metody analitycznej [4]. Analiza materia³u biologicznego pochodz¹cego od cz³o* Praca wykonana w ramach grantu Komitetu Badañ Naukowych nr 3 PO5D 091 22.
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wieka nastrêcza wiele trudnoci ze wzglêdu na zanieczyszczenia zawarte w ekstraktach
z badanych próbek, które uniemo¿liwiaj¹ identyfikacjê badanego zwi¹zku sporód pozosta³ych substancji. Techniki stosowane przy oczyszczaniu ekstraktów nie daj¹ mo¿liwoci
ich ca³kowitego wyeliminowania.
Zwi¹zki chloroorganiczne najczêciej ilociowo oznaczane s¹ technik¹ chromatografii
gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC/ECD) [2, 21]. Do potwierdzania wyników analiz czêsto stosowana jest spektrometria masowa [12, 16], poniewa¿ praca w systemie GC/ECD umo¿liwia jedynie identyfikacjê na podstawie porównywania czasów retencji
[2, 8]. Ze wzglêdu na du¿o mniejsz¹ czu³oæ spektrometru masowego pracuj¹cego w normalnym trybie EI (Electron Impact) w stosunku do detektora wychwytu elektronów [2, 8,
18], nie wszystkie zwi¹zki daj¹ wystarczaj¹co mocny sygna³ aby widoczne by³y w stê¿eniach wystêpuj¹cych w materiale pochodz¹cym od cz³owieka. Zastosowanie technik zatrzymywania wybranych jonów (SIS  Single Ion Storage) i tandemowej spektrometrii mas
(MS/MS) umo¿liwia potwierdzanie wyników z analizy GC/ECD poniewa¿ czu³oæ uk³adu
jest wówczas znacznie wiêksza [1, 8]. Techniki te pozwalaj¹ na redukcjê sygna³ów pochodz¹cych zarówno z matrycy jak i t³a aparatu. Mo¿liwe jest to dziêki eliminacji interferuj¹cych jonów z pu³apki przed dokonaniem pomiaru [5, 6, 13, 20]. Zastosowanie zarówno SIS
jak i MS/MS umo¿liwia oznaczanie zwi¹zków charakteryzuj¹cych siê podobnymi czy wrêcz
identycznymi czasami retencji [14, 15].
Celem pracy by³o sprawdzenie przydatnoci technik SIS i tandemowej spektrometrii
mas do oznaczania pozosta³oci pestycydów chloroorganicznych (OC) i polichlorowanych
bifenyli (PCB) w próbkach biologicznych.
MATERIA£ I METODY
Materia³ do badañ stanowi³y próbki obwodowej tkanki t³uszczowej, tkanki t³uszczowej pochodz¹cej z gruczo³u piersiowego kobiet i mleka kobiecego. Do czasu analizy próbki przechowywano
w temperaturze 18°C. Po rozmro¿eniu wykonywano ekstrakcjê n-heksanem, a otrzymany ekstrakt
oczyszczano przy u¿yciu stê¿onego kwasu siarkowego. Oczyszczone ekstrakty analizowano ilociowo technik¹ GC/ECD i jakociowo GC/MS pod k¹tem nastêpuj¹cych insektycydów chloroorganicznych: izomery DDT i ich metabolity, izomery heksachlorocykloheksanu (HCH), izomery chlordanu
i heksachlorobenzen (HCB) oraz polichlorowanych bifenyli. Próbki mleka przed ekstrakcj¹ poddano deproteinizacji acetonem [10].
W celu przeprowadzenia analizy polichlorowanych bifenyli zatê¿one ekstrakty heksanowe poddano dzia³aniu odczynnika odchlorowodorowuj¹cego, a nastêpnie utleniaj¹cego [10]. Przygotowany ekstrakt analizowano technik¹ GC/ECD a wyniki potwierdzano technik¹ GC/MS.
Opisane powy¿ej metody ilociowego oznaczania zwi¹zków chloroorganicznych z wykorzystaniem GC/ECD zosta³y opracowane, zwalidowane i wdro¿one w laboratorium Zak³adu Toksykologii
rodowiskowej Pañstwowego Zak³adu Higieny [10].
Wa r u n k i c h r o m a t o g r a f i c z n e
W trybie EI jony powstaj¹ w wyniku krótkotrwa³ego bombardowania strumieniem elektronów
i chwytane s¹ w pu³apkê za pomoc¹ napiêcia o okrelonej czêstotliwoci radiowej RF. Przemiatanie
napiêciem powoduje ich uwalnianie z pu³apki w kolejnoci zwiêkszaj¹cych siê mas.
W pu³apce jonowej mo¿na zachowaæ jony tylko o wybranej masie ustawiaj¹c w³aciwe wartoci
napiêcia sta³ego i napiêcia przemiennego o okrelonej czêstotliwoci radiowej, w takim przypadku
mówimy o trybie SIS.
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Do analizy z zastosowaniem SIS wybrano zwi¹zki nie widoczne w trybie EI (Electron Impact).
By³y to m.in.: HCH, HCB, p,p-DDD, p,p-DDT, PCB. Dla tych zwi¹zków wybrano nastêpuj¹ce
zakresy jonów:
l dla b-HCH i HCB  jony wy³apywane w pu³apce jonowej: 108-111, 181-185, 216-221, 280290 [m/z], jony wyrzucane z pu³apki: 207, 257 [m/z];
l dla p,p-DDT i p,p-DDD  jony wy³apywane w pu³apce jonowej: 162-168, 198-210, 232-239
[m/z], jony wyrzucane z pu³apki jonowej: 207 [m/z];
l dla PCB  jony wy³apywane w pu³apce jonowej: 107-111, 186-294, 324-330, 355-366, 390395 [m/z], jony wyrzucane z pu³apki: 283, 318 [m/z].
W trybie MS/MS poprzez odpowiednie ustawienia napiêæ w pu³apce zatrzymywany jest tylko
wybrany jon, pozosta³e s¹ usuwane. Zatrzymywany jon w miarê up³ywu czasu ulega fragmentacji
wewn¹trz pu³apki. Powstaj¹ jony potomne, które mo¿na poddawaæ selektywnej ekspulsji i w ten
sposób otrzymywaæ jony fragmentacyjne pochodz¹ce od wybranego jonu macierzystego.
Tandemow¹ spektrometriê mas (MS/MS) wykorzystano do sprawdzenia obecnoci w próbce
zwi¹zków nie widocznych w trybie EI i s³abo identyfikowalnych czy te¿ o zbyt niskim stosunku
sygna³u do szumu (S/N) w trybie SIS.
Opracowano optymalne warunki pracy w trybie MS/MS dla: HCH, HCB, DDT, DDD i chlordanu. Jako jony macierzyste wybrano odpowiednio: 181, 284, 235, 234, 373 [m/z].
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
W badanych próbkach biologicznych stwierdzono obecnoæ wszystkich analizowanych
pestycydów chloroorganicznych (z wyj¹tkiem izomerów chlordanu) i polichlorowanych
bifenyli. p,p-DDE bêd¹cy najtrwalszym metabolitem p,p-DDT, we wszystkich próbkach
wystêpowa³ w stosunkowo wysokich stê¿eniach (rzêdu mg/kg) wystarczaj¹cych do potwierdzenia technik¹ EI (Ryc. 1).

Ryc. 1.
Fig. 1.

Chromatogram i widmo masowe p,p-DDE dla próbki obwodowej tkanki t³uszczowej uzyskane w trybie EI.
The chromatogram and mass spectrum of p,p-DDE obtained from the abdominal adipose
tissue sample by EI mode.
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Porównanie stosunku sygna³u do szumu (S/N) na przyk³adzie wybranych zwi¹zków
chloroorganicznych oznaczanych w próbkach tkanki t³uszczowej gruczo³u piersiowego
kobiet i tkanki t³uszczu obwodowego
Signal to noise (S/N) comparison for selected compounds determined in samples originating from womens adipose breast tissue and mens abdominal adipose tissue
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 piki badanej substancji interferuj¹ce z zanieczyszczeniami
 nie oznaczane ilociowo jako pojedyncze kongenery, nie analizowane w trybie MS/MS
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Ryc. 2.
Fig. 2.

Porównanie czu³oci trybów EI (a), SIS (b) i MS/MS (c) b-HCH dla próbki obwodowej
tkanki t³uszczowej.
Sensitivity comparison of full scan EI (a), SIS (b) and MS/MS (c) for b-HCH in the sample
of abdominal adipose tissue.

Wyboru jonu macierzystego dokonuje siê na podstawie widma masowego uzyskiwanego
w trybie EI. Jest to stosunkowo prosta procedura z uwagi na to, ¿e prawie zawsze istnieje
tylko jedna mo¿liwoæ. Wybrane jony macierzyste dla HCB (284 m/z), DDD (235 m/z),
chlordanu (373 m/z) s¹ identyczne z prezentowanymi w innych publikacjach [16, 17, 18].
W przypadku HCH kilka jonów mo¿e byæ wykorzystanych jako macierzyste, dla celów tej
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3a

Ryc. 3.
Fig. 3.

Porównanie czu³oci trybów EI (a), SIS (b) i MS/MS (c) HCB dla próbki obwodowej
tkanki t³uszczowej.
Sensitivity comparison of full scan EI (a), SIS (b) and MS/MS (c) for HCB in the sample
of ab dominal adipose tissue.

pracy wybrany zosta³ jon 181 m/z (Tab. I) choæ wielu autorów wykorzystuje równie¿ jony
219 m/z [16] i 217 m/z [17].
Ryciny 2 i 3 przedstawiaj¹ chromatogramy i widma masowe, kolejno w trybie EI (a), SIS
(b) i MS/MS (c) dla b-HCH i HCB badanych w próbce tkanki t³uszczu obwodowego.
Stwierdzono, ¿e zastosowane w badaniach techniki pozwalaj¹ na znaczne podwy¿szenie
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stosunku sygna³u do szumu (S/N), rednio do dziesiêciu razy dla techniki SIS i do kilkudziesiêciu razy dla techniki MS/MS w porównaniu do trybu EI (Tab. II). Umo¿liwiaj¹ one
równie¿ eliminacjê z t³a jonów pochodz¹cych z uk³adu (np.: z kolumny, septy) oraz z zanieczyszczeñ obecnych w ekstraktach próbek biologicznych (Ryc. 2). Jak wynika z tabeli II
pik HCB w trybie EI nie jest widoczny (Ryc. 3a), co mog³oby sugerowaæ, ¿e zwi¹zek ten
w próbce nie wystêpuje. Wykorzystanie trybu SIS powoduje, ¿e pik HCB jest widoczny,
stosunek sygna³u do szumu wynosi 3,9 (Ryc. 3b), natomiast w trybie MS/MS stosunek
sygna³u do szumu jest jeszcze korzystniejszy i wynosi 40 (Ryc. 3c).
Zastosowanie wy¿ej wymienionych technik pozwala na precyzyjne potwierdzanie to¿samoci zwi¹zków analizowanych z wykorzystaniem GC/ECD. Jednoczenie techniki te umo¿liwiaj¹ identyfikacjê zwi¹zków obecnych w wysokich stê¿eniach ale o tych samych czasach
retencji co zanieczyszczenia pochodz¹ce z matrycy, nawet jeli wystêpuj¹ w wysokich stê¿eniach. Widma uzyskiwane w trybie SIS s¹ w znacznej mierze pozbawione jonów t³a, co
obni¿a znacz¹co liniê podstawow¹ i poprawia jakoæ otrzymywanych widm. Dodatkowo
istnieje mo¿liwoæ porównywania ich z widmami biblioteki.
Tandemowa spektrometria mas dziêki mo¿liwoci izolacji pojedynczych jonów macierzystych i wyrzucaniu z pu³apki jonowej wszystkich pozosta³ych umo¿liwia eliminacjê
jonów pochodz¹cych z zanieczyszczeñ obecnych w ekstraktach z próbek materia³u biologicznego. Zatrzymane w pu³apce jony poddane dysocjacji kolizyjnej z obojêtn¹ cz¹steczk¹
gazu daj¹ w rezultacie unikalne widmo utworzone z jonów potomnych co umo¿liwia precyzyjn¹ identyfikacjê badanych zwi¹zków [7, 8, 18].
WNIOSKI
1. Zastosowanie technik SIS i MS/MS umo¿liwia eliminacjê zanieczyszczeñ pochodz¹cych z matrycy i t³a chromatografu (septy, kolumny) dziêki czemu u³atwia identyfikacjê
zwi¹zków nie widocznych w trybie EI.
2. Technika SIS pozwala na podwy¿szenie stosunku sygna³u do szumu rednio do dziesiêciu razy w stosunku do trybu EI.
3. Technika MS/MS daje mo¿liwoæ podwy¿szenia stosunku sygna³u do szumu rednio
do kilkudziesiêciu razy w stosunku do trybu EI.
4. Wykorzystanie techniki MS/MS pozwala na uzyskanie unikalnego widma jonów potomnych, dziêki czemu umo¿liwia precyzyjn¹ identyfikacjê badanych zwi¹zków.
A . H e r n i k , K . C z a j a , K . G ó r a l c z y k , P. S t r u c i ñ s k i , J . K . L u d w i c k i
EVALUATION OF THE USEFULNESS OF SIS AND MS/MS MODE TO DETERMINATION
OF PERSISTENT ORGANOCHLORINE COMPOUNDS AND POLYCHLORINATED
BIPHENYLS IN HUMAN SPECIMENS
Summary
This study aimed of examining of the applicubility of the SIS (Selected Ion Storage) and the MS/
MS (Tandem Mass Spectrometry) methods for analyzing organochlorine pesticide (OCs) residues
and PCBs in human specimens.
The samples of human abdominal adipose tissue, womens breast adipose tissue, and human milk
were used as study material. The samples were analyzed using the gas chromatography method with
EC and MS detectors.
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MS/MS and SIS mode allow to eliminate system-based (e.g., column, septum) ions and the biological samples extract impurities ions from the background to achieve the analytical system sensitive enough for trace analysis of organochlorine compounds in human specimens.
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