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Opisano metodê oznaczania ochratoksyny A (OTA) w przyprawach kulinarnych. W zale¿noci od rodzaju matrycy, stosowano ró¿ne sposoby ekstrakcji OTA
oraz warianty oczyszczania na kolumnach IAC. redni odzysk metody, w zale¿noci od rodzaju przyprawy wnosi³ od 61 do 82%.
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WSTÊP
G³ównym ród³em ochratoksyny A (OTA) w diecie s¹ niew¹tpliwie zbo¿a i przetwory
zbo¿owe, jest ona jednak wykrywana równie¿ w innych produktach, np. w kawie naturalnej, w suszonych owocach, w winie oraz w piwie [5], a tak¿e w przyprawach kulinarnych
[6, 9, 10]. W badaniach wykonanych w ramach programu oceny pobrania OTA w diecie
przez populacjê krajów cz³onkowskich EU stwierdzono m.in. ska¿enie t¹ mikotoksyn¹ ponad po³owy zbadanych próbek najczêciej stosowanych przypraw kulinarnych takich jak
np.: ga³ka muszkato³owa, kolendra, ró¿ne odmiany pieprzu czy papryki [5]. Unia Europejska okreli³a w roku 2002 maksymalne dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia ochratoksyn¹ A m.in. ziarna zbó¿, przetworów zbo¿owych i rodzynek; w projekcie, w fazie przygotowañ s¹ analogiczne wymagania m.in. dla przypraw kulinarnych (korzennych) [15]. Dlatego wiêc niezbêdne staje siê opracowywanie odpowiednich metod analitycznych oznaczania
ochratoksyny A w coraz szerszym asortymencie surowców oraz produktów spo¿ywczych.
Tote¿ celem niniejszej pracy by³a adaptacja metod oznaczania ochratoksyny A w przyprawach kulinarnych wraz z podaniem podstawowych charakterystyk analitycznych opracowanych procedur; m.in.: redniego odzysku, powtarzalnoci, wykrywalnoci i oznaczalnoci. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w dostêpnym pimiennictwie wiatowym stosunkowo nieliczne
prace dotycz¹ oznaczania ochratoksyny A w kulinarnych przyprawach zio³owych [2, 14].

324

L. Czerwiecki, G. Wilczyñska

Nr 4

Najczêciej obecnie stosowan¹ technik¹ analityczn¹ s³u¿¹c¹ do oznaczania ochratoksyny A jest wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcj¹ fluorymetryczn¹ [1, 3, 6, 10,
12, 13]. Poniewa¿ matryce poszczególnych produktów ró¿ni¹ siê niekiedy istotnie, konieczne
jest stosowanie odpowiednich metod ekstrakcji oraz oczyszczania ekstraktów w zale¿noci
od rodzaju analizowanych próbek. Coraz wiêksze zastosowanie zyskuje oczyszczanie ekstraktów na kolumnach powinowactwa immunologicznego (IAC), w których osadzone na
z³o¿u, odpowiednio spreparowane przeciwcia³a wi¹¿¹ odwracalnie ochratoksynê A umo¿liwiaj¹c selektywn¹ elucjê zanieczyszczeñ. Metodê tê wykorzystano do oczyszczania ekstraktów z ró¿nych produktów, w których oznacza siê ochratoksynê A [12, 13], a tak¿e inne
mikotoksyny, np. fumonizyny [4]. Poniewa¿ w dostêpnej literaturze tylko w nielicznych
przypadkach opisano zastosowanie tych kolumn w odniesieniu do ochratoksyny A w przyprawach zio³owych [2, 14] postanowiono zbadaæ przydatnoæ tego sposobu oczyszczania.
MATERIA£Y I METODY
Wyposa¿enie
Dysponowano zestawem do wysokosprawnej chromatografii cieczowej firmy Knauer sk³adaj¹cym siê z nastêpuj¹cych elementów: pompy K 1001, zaworu dozuj¹cego z pêtl¹ o pojemnoci 100 ml,
kolumny chromatograficznej RP-C18 Nucleosil 5 mmz analogiczn¹ przedkolumn¹, degazera (urz¹dzenie odgazowuj¹ce ciecz elucyjn¹) po³¹czonego z systemem chromatograficznym, detektora fluoorymetrycznego RF/-10AXL, oraz komputera z programem integruj¹cym Eurochrom HPLC
Software 1.65, Knauer i drukarki Canon.
Stosowano ponadto: zestaw do chromatografii powinowactwa immunologicznego (statyw, zbiornik na ciecze elucyjne, przewody, strzykawka) Vicam, m³ynek laboratoryjny W¯-1 Spo³em CZSS,
³aniê ultradwiêkow¹ Büchler, wytrz¹sarkê laboratoryjn¹ Promax 1020 Heidolph, blok grzejny Pierce,
homogenizator laboratoryjny Waring oraz typowe szk³o laboratoryjne.
Odczynniki oraz materia³y pomocnicze
1) woda do HPLC oczyszczana w systemie osmozy odwróconej na filtrze Milipore; 2) chlorek
sodu cz.d.a., POCH Gliwice; 3) wodorowêglan sodu cz.d.a.; 4) kwas o-fosforowy 85% cz.d.a., Chempur i jego wodny roztwór 0,25 N; 5) metanol do HPLC, Lab-Scan Ltd.; 6) propanol-2 HPLC, LabScan Ltd; 7) acetonitryl do HPLC, Lab-Scan Ltd; 8) n-heksan frakcja z nafty cz., Chempur; 9) ciecz
elucyjna: 0,25N kwas ortofosforowy + acetonitryl + propanol-2 (55 + 19 + 28 v/v); 10) wzorzec
ochratoksyny A w substancji, 5 mg, Sigma; 11) roztwór wzorcowy ochratoksyny A o stê¿eniu 5mg/ml
w mieszaninie benzenu z kwasem octowym (99+1) oraz roztwory wzorcowe robocze rozcieñczane
w zale¿noci od potrzeb; 12) bufor PBS-0,01 % Tween-20, Vicam; 13) bufor PBS (mycotoxin wash
buffer), Vicam; 14) kolumny powinowactwa immunologicznego (IAC) Ochra-Test, Vicam; 15) s¹czki bibu³owe fa³dowane, Vicam; 16) s¹czki bibu³owe drobno-w³ókniste, Vicam; 17) azot sprê¿ony
w butli.
Do badañ stosowano jednolite próbki przypraw: pieprzu czarnego, papryki czerwonej, kolendry,
imbiru oraz godzików. Próbki pieprzu i godzików rozdrabniano w m³ynku laboratoryjnym, pozosta³e surowce zakupiono w postaci rozdrobnionej. Badania wykonywano na fortyfikowanych i nie
fortyfikowanych próbkach badanych produktów.
Metodyka
Do ekstrakcji ochratoksyny A z przypraw kulinarnych i oczyszczania ekstraktów na kolumnach
IAC zastosowano metody opisane w procedurach firmy Vicam przeznaczone do oznaczania ochratoksyny A w próbkach kawy naturalnej, b¹d modyfikacje w³asne procedur oznaczania ochratoksyny
A w próbkach, kukurydzy, sorgo oraz pasz [7, 8]. Ostatni etap analizy  rozdzia³ i oznaczenie za
pomoc¹ techniki HPLC, realizowano wg postêpowania opisanego we wczeniej publikacji [3].
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E k s t r a k c j a m et a n o l e m z w o d ¹ i o c z y s z c z a n i e e k s t r a k t ó w
20 g rozdrobnionej próbki przyprawy ekstrahowano w homogenizatorze, przez 2 min, 100 ml
mieszaniny metanolu z wod¹ (80 +20 v/v). Homogenat s¹czono przez s¹czek fa³dowany. Przes¹cz
wykorzystywano do zbadania nastêpuj¹cych wariantów oczyszczania ekstraktów:
a) 10 ml klarownego przes¹czu rozcieñczano 40 ml wody. Po dok³adnym wymieszaniu w generatorze ultradwiêków, rozcieñczony ekstrakt s¹czono przez s¹czek drobno-w³óknisty. Nastêpnie na
kolumnê IAC nanoszono 10 ml klarownego rozcieñczonego ekstraktu i po sp³yniêciu cieczy, z³o¿e
osuszano strumieniem powietrza. Kolumnê przemywano kolejno 10 ml buforu PBS do mikotoksyn
i 10 ml wody. Po osuszeniu kolumny, ochratoksynê A eluowano 1,5 ml metanolu. Eluat odparowywano do sucha w bloku grzejnym w temp. 60° C, w strumieniu azotu. Such¹ pozosta³oæ, bezporednio przed analiz¹ HPLC, rozpuszczano w 0,5 ml mieszaniny metanolu z wod¹ (1 + 1 v/v);
b) 10 ml ekstraktu rozcieñczano 40 ml 5% wodnego roztworu Tween-20 i po wymieszaniu roztwór s¹czono przez s¹czek drobno-w³óknisty. Dalej postêpowano, jak poprzednio;
c) 10 ml ekstraktu rozcieñczano jak wy¿ej i po przes¹czeniu nanoszono na kolumnnê IAC 10 ml
klarownego, rozcieñczonego ekstraktu. Po osuszeniu z³o¿a przez kolumnê przepuszczano kolejno:
10 ml 5% wodnego roztworu Tween-20 w buforze PBS oraz 10 ml wody. Po ponownym osuszeniu
kolumny, ochratoksynê wymywano 1,5 ml metanolu i po odparowaniu rozpuszczalnika pozosta³oæ
rozpuszczano w 0,5 ml mieszaniny metanolu z wod¹ (1 + 1 v/v);
d) 10 ml ekstraktu rozcieñczano 40 ml wody. Po dok³adnym wymieszaniu i przes¹czeniu przez
s¹czek drobno-w³óknisty, 10 ml klarownego ekstraktu nanoszono na kolumnê IAC. Po osuszeniu
z³o¿a przez kolumnê przepuszczano kolejno: 10 ml 5% wodnego roztworu Tween-20 w buforze PBS
oraz 10 ml wody. Po ponownym osuszeniu kolumny, ochratoksynê wymywano 1,5 ml metanolu,
a ekstrakt przygotowywano do analizy HPLC jak w poprzednich wariantach;
e) 20 ml przes¹czonego, nierozcieñczonego ekstraktu metanolowo-wodnego, wytrz¹sano z trzema porcjami, po10 ml ka¿da, n-heksanu. Warstwy n-heksanowe odrzucano. Pobierano 10 ml fazy
wodnej, któr¹ rozcieñczano 40 ml wody i s¹czono przez s¹czek drobno-w³óknisty. Nastêpnie na kolumnê IAC nanoszono 10 ml klarownego rozcieñczonego ekstraktu i postêpowano jak w wariancie a).
E k s t r a k c j a r o z t w o r e m w o d o r o w ê g l a n u s o d u i o c z y s z c z a n i e e k straktów
5 g rozdrobnionej próbki przyprawy ekstrahowano w homogenizatorze w czasie 2 min 100 ml 1%
roztworu wodorowêglanu sodu. Homogenat s¹czono przez s¹czek fa³dowany i do dalszej analizy
pobierano 20 ml klarownego przes¹czu, który rozcieñczano 20 ml buforu PBS-0,01% Tween. Rozcieñczony przes¹cz wytrz¹sano na wytrz¹sarce laboratoryjnej w czasie 10 min. Nastêpnie na kolumnê IAC nanoszono 10 ml przes¹czonego przez s¹czek drobno-w³óknisty roztworu i po sp³yniêciu
cieczy z³o¿e osuszano strumieniem powietrza. Na kolumnê nanoszono 10 ml buforu PBS-0,01%
Tween, po czym kolejno przepuszczano powietrze i 10 ml wody. Po ponownym osuszeniu z³o¿a,
ochratoksynê A eluowano 1,5 ml metanolu. Po odparowaniu eluatu such¹ pozosta³oæ, bezporednio
przed analiz¹ HPLC, rozpuszczano w 0,5 ml mieszaniny metanolu z wod¹ (1 + 1 v/v).
Badanie funkcjonowania kolumny IAC
20 ml przes¹czonego ekstraktu (po ekstrakcji 1% roztworem NaHCO3) fortyfikowano wzorcem
OTA w iloci odpowiadaj¹cej poziomowi 5 mg/kg próbki. Ekstrakt rozcieñczono 20 ml buforu PBS0,01% Tween-20, po czym ca³oæ wytrz¹sano na wytrz¹sarce przez 10 min. Na kolumnê IAC naniesiono 10 ml rozcieñczonego, przefiltrowanego ekstraktu i prowadzono kolejno elucjê wg schematu:
ekstrakt ® eluat 1, bufor ® eluat 2, woda ® eluat 3, metanol ® eluat 4. Zebrane eluaty odparowywano pod zmniejszonym cinieniem w temp. 60°C. Po przeniesieniu metanolem pozosta³oci po
odparowaniu do naczynek reakcyjnych, roztwory metanolowe odparowywano (w bloku grzejnym,
w strumieniu azotu), a pozosta³oæ rozpuszczano w 0,5 ml mieszaniny metanolu z wod¹ (1 + 1 v/v).
W y s o k o s p r a w n a c h r o m a t o g r a f i a c i e c z o w a (HPLC)
Uzyskane w opisanych poprzednio wariantach oczyszczania ekstrakty oraz wszystkie badane eluaty z kolumny IAC analizowano za pomoc¹ HPLC. Na kolumnê chromatograficzn¹ nanoszono po
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100 ml analizowanych roztworów. Ciecz elucyjn¹ stanowi³a mieszanina o sk³adzie: 0,25 N kwas
ortofosforowy + acetonitryl + propanol (55+19+28 v/v), któr¹ t³oczono z prêdkoci¹ 0,9-1,0 ml/min.
Stosowano detektor fluorymetryczny przy d³ugoci fali 330/460 nm. Zawartoæ ochratoksyny A
w próbce oraz jej odzysk obliczano z krzywej wzorcowej sporz¹dzonej z odpowiednio rozcieñczonych roztworów wzorcowych ochratoksyny A.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
W materia³ach opublikowanych przez firmê Vicam [7, 8] zawieraj¹cych procedury oznaczania OTA w ró¿nych produktach i surowcach rolinnych nie by³o odrêbnej metodyki opracowanej dla przypraw kulinarnych. Dlatego w pierwszej fazie badañ sprawdzono, a nastêpnie zmodyfikowano wybrane procedury przeznaczone dla innych produktów ni¿ przyprawy
kulinarne. Zbadanozatem zarówno sposoby postêpowania z roztworami po ekstrakcji (rozcieñczanie, s¹czenie), jak i funkcjonowanie kolumn powinowactwa IAC w zale¿noci od
rodzaju badanej próbki. Przydatnoæ poszczególnych wariantów oceniano na podstawie
otrzymanych wyników odzysku ochratoksyny A. Ekstrakcjê metanolem z wod¹ stosowano
do próbek kolendry, imbiru, pieprzu czarnego, papryki i godzików nie fortyfikowanych
i fortyfikowanych ochratoksyn¹ A na poziomie 5 mg/kg. Dla kontroli przygotowano tak¿e
roztwory wzorcowe ochratoksyny A o stê¿eniach odpowiadaj¹cych danemu poziomowi fortyfikacji, przy czym roztwory te poddawano identycznemu postêpowaniu jak w przypadku
próbek (ekstrakcja, rozcieñczanie, oczyszczanie na kolumnach IAC, HPLC).
Ekstrakcja metanolem z wod¹ wraz z rozcieñczaniem i oczyszczaniem na kolumnie IAC
w wariancie podstawowym (a), nie przynios³a pozytywnych rezultatów ze wzglêdu na bardzo niskie odzyski ochratoksyny A z badanych próbek (tabela I); maksymalny odzysk 
48%, te¿ niezadowalaj¹cy, otrzymano jedynie w przypadku kolendry. Na uwagê zas³uguje
jedynie wysoka wartoæ tego parametru dla czystego wzorca OTA  91%. Wprowadzano,
wiêc kolejne modyfikacje rozcieñczania ekstraktów metanolowo-wodnych  stosowano ró¿ne
media rozcieñczaj¹ce i rozcieñczenia oraz modyfikowano przebieg elucji na kolumnach
IAC. Zbadane warianty postêpowania przedstawiono zebrano w tabeli I.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli I, ¿aden z wariantów rozcieñczania i chromatografii na kolumnach IAC nie dawa³ zadowalaj¹cych rezultatów; jedynie wariant z odt³uszczaniem ekstraktów, mo¿na by uznaæ za poprawny  w odniesieniu do kolendry i papryki 
odzyski 68 i 71%, odpowiednio. Postêpowanie to jednak uznano za zbyt uci¹¿liwe i czasoch³onne, aby mog³o byæ stosowane w analizie rutynowej. Zastanawiaj¹cy jest przy tym
niezwykle niski odzysk OTA w przypadku godzików, niezale¿nie od sposobu postêpowania. Dlatego w dalszych badaniach zastosowano inny sposób ekstrakcji ochratoksyny A
z przypraw; sprawdzono skutecznoæ ekstrakcji nowym rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym
 1% roztworem wodorowêglanu sodowego. Analizy wg tego wariantu wykonano dla próbek przypraw i wzorca OTA na poziomie fortyfikacji 5 mg/kg. Wyniki badañ wstêpnych 
rednie z dwóch powtórzeñ, zebrano w tabeli II.
Odnotowano wyran¹ poprawê wartoci odzysku OTA ze wszystkich badanych surowców, jednak odzysk z godzików  rzêdu 18%, by³ w dalszym ci¹gu nie do przyjêcia.
Zbadano funkcjonowanie kolumny IAC na ró¿nych etapach elucji zanieczyszczeñ i ochratoksyny A w odniesieniu do ekstraktu z godzików uzyskanego w sposób omówiony powy¿ej. W tabeli III zebrano wartoci odzysków OTA w poszczególnych eluatach z kolumny
IAC.
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Ekstrakcja OTA metanolem z wod¹: warianty oczyszczania na kolumnach IAC
OTA extraction with methanol and water: clean-up variants on IAC column
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Sumaryczny odzysk ochratoksyny A ze wszystkich eluatów opuszczaj¹cych kolumnê by³
bliski 100 % (96 %). Na podstawie analizy uzyskanych frakcji stwierdzono, ¿e z³o¿e stosowane w kolumnach nie jest odpowiednie dla matrycy godzików. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e
niektóre sk³adniki tego surowca, np. eugenol, blokuj¹ miejsca aktywne przeciwcia³ specyficznych dla ochratoksyny A i dlatego znaczna jej czêæ ulega wymyciu ju¿ na etapie nanoszenia na kolumnê ekstraktu (tabela III, eluat 1). Nale¿y podkreliæ, ¿e nieliczne prace
dotycz¹ce oznaczania ochratoksyny A w przyprawach kulinarnych [2, 14, 16] nie wymieniaj¹ godzików jako materia³u do badañ.
Porównuj¹c zbadane warianty ekstrakcji i oczyszczania na kolumnach IAC mo¿na przyj¹æ, ¿e najbardziej odpowiednia do wszystkich badanych przypraw, z wyj¹tkiem godzików, okaza³a siê ekstrakcja 1% roztworem wodnym wodorowêglanu sodu; ze wzglêdu na
stosunkowo wysokie wartoci redniego odzysku dla wiêkszoci zbadanych rodzajów próbek, ten sposób ekstrakcji uznano za optymalny. Na podstawie przeprowadzonych badañ
przyjêto nastêpuj¹cy schemat oznaczania ochratoksyny A w próbkach imbiru, kolendry,
pieprzu czarnego i papryki: 1) ekstrakcja 1% roztworem NaHCO 3; 2) rozcieñczanie ekstraktu buforem PBS-0,01% Tween-20; 3) nanoszenie ekstraktu na kolumnê powinowactwa
immunologicznego i wymywanie roztworem PBS/Tween, a nastêpnie wod¹ oraz 4) elucja
OTA metanolem.
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redni odzysk ochratoksyny A (ekstrakcja 1% NaHCO3)
Mean recovery ochratoxin A (extraction with 1% NaHCO3)
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Odzysk ochratoksyny A z godzików w eluatach z kolumn IAC
Recovery of ochratoxin A in cloves IAC column eluates
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W celu okrelenia podstawowych parametrów statystycznych metody, próbki badanych
przypraw fortyfikowano ochratoksyn¹ A na poziomie: 5 i 15 mg/kg. Wartoci redniego
odzysku, odchylenia standardowego i wspó³czynnika zmiennoci zebrano w tabeli IV, przy
czym, tam gdzie by³o to konieczne, w obliczeniach uwzglêdniono uprzednio oznaczon¹
naturaln¹ zawartoæ ochratoksyny A w próbkach.
Jak wynika z przedstawionych danych, wartoci redniego odzysku ochratoksyny A,
w zale¿noci od poziomu fortyfikacji i rodzaju próbki, zawiera³y siê w granicach od 61 do
82%, przy czym wyranie ni¿sze odzyski stwierdzono w przypadku próbek kolendry i pieprzu czarnego. Byæ mo¿e, przyczyn¹ jest, podobnie jak w przypadku godzików, jeden lub
wiêcej sk³adników zawartych w tych przyprawach, które destabilizuj¹ pracê kolumny IAC.
Wymaga to dalszych badañ; byæ mo¿e generalna zmiana sposobu ekstrakcji i/lub oczyszczania ekstraktów (dodatkowe oczyszczanie przed chromatografi¹ na kolumnach IAC) przynios³aby pozytywne rezultaty. Interesuj¹ce by³oby równie¿ zbadanie w dowiadczeniach
modelowych wp³ywu wyizolowanych i zidentyfikowanych sk³adników omawianych przypraw na funkcjonowanie kolumn powinowactwa immunologicznego.
Powtarzalnoæ metody w obrêbie laboratorium okrelona wzglêdnym odchyleniem standardowym RSD% wynosi³a od 1,4 do 7,8%, co mieci siê w akceptowanych granicach [11].
Dla pe³niejszego scharakteryzowania metody wyznaczono równie¿ granice wykrywalnoci (LOD) i oznaczalnoci (LOQ); wynosz¹ one, odpowiednio: 0,02 i 0,06 mg/kg. Nato-
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redni odzysk ochratoksyny A z próbek przypraw po ekstrakcji 1% NaHCO3
Mean recovery of ochratoxin A extracted with 1% NaHCO3 from spices
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miast zakres liniowoci metody zawiera³ siê w szerokim przedziale stê¿eñ ochratoksyny A,
bo od 0,02 do 600 mg/kg, a jej praktyczny zakres roboczy wynosi³ 0,02-15 mg/kg.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e w wyselekcjonowanych próbkach przypraw stosowanych do badañ odzysku metody stwierdzono nastêpuj¹ce, naturalne poziomy ochratoksyny A w: imbirze 4 mg/kg, w kolendrze 3,5 mg/kg, w pieprzu czarnym 3,4 mg/kg oraz w papryce czerwonej
4,6 mg/kg.
WNIOSKI
1. Metoda ekstrakcji ochratoksyny A roztworem NaHCO3 oraz oczyszczania ekstraktów
na kolumnach IAC okaza³a siê przydatna do kolendry, imbiru, papryki i pieprzu czarnego.
2. W przypadku ekstraktów z godzików stwierdzono, niezale¿nie od sposobu ekstrakcji, przedwczesn¹ elucjê ochratoksyny A z kolumn IAC, w zwi¹zku z czym opisana metoda
oznaczania ochratoksyny A nie mo¿e byæ stosowana do tego surowca.
3. Zawartoci ochratoksyny A w pilota¿owo zbadanych próbkach przypraw mog¹ wiadczyæ o realnym zagro¿eniu ska¿eniem t¹ mikotoksyn¹ omawianych produktów.
L . C z e r w i e c k i , G . Wi l c z y ñ s k a
DETERMINATION OF OCHRATOXIN A IN SPICE
Summary
The method of determination of ochratoxin A in some spices: coriander, cloves, ginger, paprika,
black pepper was described. Depending on kind of matrix, extraction with metanol/water (80/20) or
with solution of 1% NaHCO3 and several variants of clean-up on IAC columns were investigated.
The most useful extraction solvent appeared water solution of 1% NaHCO3. In case of cloves only,
none of the methods of extraction and clean-up variants was appropriate. The mean recovery of the
method, dependent on kind of sample, was 61-82% and RSD% 1.4 and 7.8. The estimated LOD and
LOQ were 0.02 and 0.06 mg/kg, respectively. In samples of spice used for method preparation,
ochratoxin A was detected on the level 3.4-4.6 mg/kg.
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