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WSTÊP
Chloramfenikol (CAP) jest jednym z najstarszych antybiotyków wytwarzanym zarówno
na drodze biosyntezy jak równie¿ syntezy chemicznej. Jest to zwi¹zek le rozpuszczalny
w wodzie, dobrze wch³aniany z przewodu pokarmowego, przenika do p³ynu mózgowordzeniowego, przez barierê ³o¿yska i do mleka. Najwy¿sze stê¿enie stwierdza siê w wêz³ach ch³onnych, najni¿sze w mózgu. CAP wykazuje szeroki zakres dzia³ania bakteriostatycznego. Hamuje wzrost bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych i du¿ych wirusów. Mechanizm jego dzia³ania polega na hamowaniu syntezy bia³ka w komórce bakterii. Z uwagi
na wysok¹ toksycznoæ chloramfenikol zosta³ zakwalifikowany do substancji z grupy A.
Oznacza to, ¿e zosta³ skrelony z Rejestru rodków Farmaceutycznych i Materia³ów Medycznych stosowanych wy³¹cznie u zwierz¹t. Jest zabroniony do stosowania jako rodek
w leczeniu zwierz¹t, z których produkty przeznaczone s¹ do spo¿ycia. Okrelono minimalne wymagania wartoci granicznej wydajnoci metod analitycznych MRPL (ang. minimum
required performance limit) stosowanych do oznaczania CAP w produktach pochodzenia
zwierzêcego. MPRL jest to najmniejsza zawartoæ analitu jaka powinna byæ wykryta,
zidentyfikowana i potwierdzona przez metodê analityczn¹. Wg decyzji Komisji nr 2003/
181/WE wynosi ono 0,3 mg/kg dla miêsa, jaj, mleka, owoców morza (krewetki, kraby)
i miodu [3]. Wród metod instrumentalnych uk³ady GC-ECD, LCUV oraz LC-DAD nie

32

L. Rodziewicz, I. Zawadzka

Nr 1

spe³niaj¹ powy¿szego warunku, gdy¿ granice wykrywalnoci podawane przez ró¿nych autorów s¹ wy¿sze ni¿ wymagany MPRL [6, 10]. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Decyzji Komisji nr 2002/657/WE metody potwierdzaj¹ce stosowane dla grupy A musz¹ przekazywaæ informacje na temat struktury chemicznej analitu [4]. Warunek ten spe³niaj¹ metody,
w których s¹ stosowane uk³ady GC-MS oraz LC-MS.
Porównuj¹c obie techniki stosowane do oznaczania CAP stwierdzono, ¿e metody oparte
o stosowaniu uk³adu LC-MS s¹ prostsze ni¿ GC-MS. W przypadku stosowania uk³adu
LC-MS do oznaczania CAP próbkê mo¿na analizowaæ bez uprzedniego przeprowadzenia
jej w pochodn¹. Równie¿ kolumny stosowane w LC znacznie lepiej toleruj¹ zanieczyszczenia ni¿ kolumny kapilarne w GC, których efektywnoæ gwa³townie spada pod wp³ywem
zanieczyszczeñ. Ponadto metody jonizacji stosowane w LC-MS s¹ przyczyn¹ braku wiêkszej fragmentacji zwi¹zków. Dlatego te¿ uk³ady LC-MS okaza³y siê najbardziej efektywne
do identyfikacji i oznaczania ilociowego CAP w produktach pochodzenia zwierzêcego na
poziomie dziesiêtnych czêci mg/kg [6, 7, 8]. Procedura przygotowania próbek do MS jest
podobna jak do LC. Polega ona na ekstrakcji wstêpnej czyli izolacji CAP z badanego materia³u, oczyszczaniu i zatê¿aniu otrzymanego ekstraktu. Ró¿nice pomiêdzy metodami dotycz¹ rozpuszczalnika stosowanego do ekstrakcji (octan etylu, acetonitryl, metanol) lub
buforu (fosforanowy, octanowy) do ekstrakcji, sposobu oczyszczania ekstraktu (kolumienki C18, ¿el krzemionkowy, tlenek glinu) oraz stosowanego uk³adu do detekcji LC-MS lub
LC-MS/MS [1, 5]. Uk³ad LC-MS czyli sprzê¿enie chromatografu cieczowego z spektrometrem masowym stosowano do identyfikacji oraz oznaczania ilociowego CAP w miêniach
ryb [14] i owocach morza [12], za LC-MS/MS czyli sprzê¿enie chromatografu cieczowego z tandemow¹ spektrometri¹ mas w miêniach zwierz¹t [6, 7, 9, 14, 15] oraz owocach
morza [7, 9, 10, 13].
Celem pracy by³o opracowanie w oparciu o dane z pimiennictwa oraz dowiadczenia
w³asne prostej metody identyfikacji oraz ilociowego oznaczania CAP w tkance miêniowej zwierz¹t przy zastosowaniu techniki LC- MS/MS, która spe³nia³aby zalecenia decyzji
Komisji nr 2003/181/WE i nr 2002/657/WE
MATERIA£ I METODYKA
Wy p o s a ¿ e n i e p o m i a r o w e
Chromatograf cieczowy firmy Agilent 1100, spektrometr masowy API 3000 LC-MS/MS System,
waga analityczna o dok³adnoci ± 0,1 mg, waga laboratoryjna elektroniczna o dok³adnoci ± 0,01 g,
pipeta automatyczna 1,0-10 ml, pipety elektroniczne 50-300 ml, 50-1000 ml, system oczyszczania
wody Millipore, homogenizator laboratoryjny umo¿liwiaj¹cy homogenizacjê tkanki, wirówka laboratoryjna, blok grzejny, wytrz¹sarka laboratoryjna, butla zawieraj¹ca sprê¿ony czysty azot oraz typowe szk³o laboratoryjne tj. pipety, kolby miarowe i probówki.
Odczynniki i roztwory
1. Woda, przynajmniej o trzecim stopniu czystoci, zgodnie z norm¹ PN-ISO 3696:1999, 2. acetonitryl do HPLC, 3. octan etylu cz.d., 4. heksan cz.d.a., 5. siarczan sodu cz.d.a., 6. standard wewnêtrzny chloramfenikol  D5 (98% czystoci) (CAP-D5), 7. substancja wzorcowa CAP, certyfikowany materia³ odniesienia CRMs 445 prod. Institute for Reference Materiales and Measurrements
(IRMM).
Przygotowanie próbki do analizy
Materia³ do badañ stanowi³y próbki tkanki miêniowej pochodz¹cej od byd³a, trzody, drobiu
i ryb. Do czasu analizy próbki przechowywano w temperaturze poni¿ej -18°C. Przed rozpoczêciem
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badania próbkê miêni o masie 300-500 g doprowadzano do temperatury pokojowej. Z próbki miêni usuwano zewnêtrzny t³uszcz i czêci niejadalne. Próbkê laboratoryjn¹ rozdrabniano przy u¿yciu
maszynki do mielenia miêsa i dok³adnie wymieszano.
Do probówek wirówkowych o pojemnoci 100 ml odwa¿ano po 3 g tkanki miêniowej. Nastêpnie dodawano 0,15 ml standardu wewnêtrznego CAP-D5 o stê¿eniu 3,0 ng/ml, 3,0 g siarczanu sodu
i 6,0 ml octanu etylu, homogenizowano przy obrotach ok. 5000/min przez 1 min. Nastêpnie próbki
wirowano przez 10 min przy szybkoci ok. 3000 obr/min. Pobierano 4,0 ml uzyskanego ekstraktu
(co odpowiada 2 g miêni) i odparowywano do sucha na bloku grzejnym w temp. 45-50°C w strumieniu azotu. Such¹ pozosta³oæ rozpuszczano w 1,0 ml acetonitrylu dodawano 2,0 ml heksanu,
dok³adnie mieszano i pozostawiano do rozdzia³u faz. ci¹gano warstwê heksanow¹ i powtarzano
oczyszczanie kolejn¹ porcj¹ heksanu. Warstwê heksanow¹ odrzucano. Doln¹ warstwê odparowywano do sucha na bloku grzejnym w temp. 45-50°C w strumieniu azotu. Odparowane ekstrakty rozpuszczano w 1,0 ml fazy ruchomej acetonitryl do HPLC-woda 50:50 (V1 + V2).
Analiza LC-ESI-MS/MS
Do wstêpnego rozdzia³u CAP stosowano analityczn¹ kolumnê chromatograficzn¹ Luna C18
o wymiarach 150 x 2 mm, wielkoæ ziarna 3 µm firmy Phenomenex oraz dodatkowo prekolumnê
o tym samym wype³nieniu. Fazê ruchom¹ stanowi³ acetonitryl A/woda B o przep³ywie przez kolumnê 200 ml/min. Rozdzia³ prowadzono w uk³adzie gradientowym w temp 40°C wed³ug nastêpuj¹cego
programu: czas 0,0-11min A 20%, 11-11,5 min A 100 % i 11,5-22,0 min A 20%. Objêtoæ dozowanego ekstraktu na kolumnê wynosi³a 10 ml.
Do identyfikacji i oznaczania ilociowego CAP w miêniach zwierz¹t stosowano uk³ad ESI-MS/
MS-CID. Zasada dzia³ania tego uk³adu polega na wybraniu jonu molekularnego (macierzystego)
w pierwszym spektrometrze metod¹ rozpylania w polu elektrycznym (ang. electrospray ionisation  ESI).
W przypadku CAP jest [M-H]- o m/z 321 (35Cl ), który jest poddawany dalszej wtórnej fragmentacji w drugim spektrometrze przez kolizjê (ang. collisiom induced dissociation  CID) daj¹c trzy
podstawowe jony potomne czyli fragmentacyjne [M-H-(HCOCl)]- o m/z 257, [M-H-(NH2COCHCl2)]m/z 194 oraz [O2N-C6H4-CHOH]- m/z 152.
Spe³nia to wymagania decyzji Komisji nr 2002/657/WE, która dla potwierdzenia wymaga, co
najmniej czterech punków identyfikacyjnych. Cztery punkty mo¿na uzyskaæ je¿eli, jeden jon macierzysty daje dwa jony potomne w pierwszej generacji. W naszym przypadku jeden jon macierzysty
daje cztery jony potomne. Rozdzielenie wi¹zki jonów wed³ug wartoci stosunku m/z prowadzono
z zastosowaniem analizatora kwadrupolowego. Analizê próbek prowadzono w obecnoci IS d5 
CAP. Uk³ad pracowa³ w trybie jonów ujemnych. Identyfikacje i oznaczanie ilociowe CAP prowadzono w systemie monitorowania wybranych reakcji tworzenia jonów metastabilnych MRM  równowa¿nik SRM (ang. metastable reaction monitoring ). W tabeli I przedstawiono przejcia m/z CAP
i CAP-d5 wykorzystywane w analizie jakociowej i ilociowej.
W celu uzyskania wykresu kalibracyjnego mierzono odpowiedzi spektrometru mas na ró¿ne iloci CAP m/z 321®152 wzglêdem odpowiedzi na sta³¹ iloæ IS m/z 326®157. Stosunek tych dwóch
Ta b e l a I .

Monitorowanie przejæ MRM dla CAP i standardu wewnêtrznego CAP-d5
MRM transitions monitored for CAP and internal standard CAP-d5
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odpowiedzi wykrela krzyw¹ wzorcow¹ wzglêdem iloci CAP. Sporz¹dzono krzyw¹ wzorcow¹
o stê¿eniach CAP 0,2; 0,4; 0,6; 1,0; 2,0 ng/ml i CAP-D5 0,6 ng/ml co odpowiada poziomowi wzmocnienia w próbce 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0 mg/kg. Zawartoæ CAP w próbce obliczano z krzywej wzorcowej.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Opracowana metoda zosta³a zwalidowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w decyzji
Komisji nr 2002/657/WE [4]. Wyznaczono nastêpuj¹ce parametry walidacji metody jak:
specyficznoæ, liniowoæ, powtarzalnoæ, odtwarzalnoæ i poprawnoæ (odzysk).
Specyficznoæ metody zbadano przy u¿yciu próbek czystych wzorców chemicznych CAP,
lepych odczynnikowych (odczynniki stosowane w procesie analitycznym), matryc tkanek
miêniowych, matryc wzbogaconych pochodz¹cych od byd³a, trzody, drobiu, ryb oraz materia³u certyfikowanego CRMs 445. Wykazano, ¿e stosunek sygna³u do szum dla ka¿dego
przejcia jonu CAP o m/z 323 ® 257, 323 ® 194, 323 ® 152 i standardu wewnêtrznego
CAP-d5 o m/z 326 ®157 wynosi ³ 3:1. Nie stwierdzono wp³ywu matrycy na wielkoæ
sygna³u do szumu. Stwierdzono, ¿e opracowana metoda jest specyficzna dla oznaczanego
CAP.
Okrelono liniowoæ krzywej wzorcowej wykorzystuj¹c przejcia dla jonów CAP o m/z
321®152 i standardu wewnêtrznego CAP-D5 o m/z 326®157. Przyjêto, ¿e zakres roboczy metody pokrywa siê z zakresem liniowym, który wynosi 0,1=1,0 mg/kg.
Na rycinie 1 przedstawiono typowe chromatogramy CAP i CAP-d5 próbki miêni trzody
wzmocnionej na poziomie 0,3 mg/kg.
Ta b e l a I I .

Statystyczna charakterystyka metody oznaczania CAP w tkance miêniowej zwierz¹t
Statistical characteristics of the method for CAP determination in meat tissue
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Ryc. 1.

Chromatogram LC-ESI-MS/MS z ekstraktu miêni byd³a, tryb pracy MRM, wzmocnienie
matrycy CAP 0,3 ng/g
LC-ESI-MS/MS chromatograms of bovine muscle extract, MRM mode, spiked matrix CAP
0,3 ng/g
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W celu okrelenia powtarzalnoci, odtwarzalnoci, poprawnoci próbki miêni byd³a,
trzody, drobiu oraz ryb wzbogacono CAP na poziomie 0,15, 0,3 i 0,45 mg/kg. Nie zaobserwowano zale¿noci pomiêdzy gatunkami zwierz¹t, od których pobrano próbki,
a odzyskami CAP. W tabeli II przedstawiono uzyskane parametry statystyczne oznaczania
CAP w tkance miêniowej ró¿nych gatunków zwierz¹t przy wzbogaceniu na poziomie
0,3 mg/kg.
Decyzja Komisji nr 2002/657/EC wprowadza do walidacji metod dwa nowe parametry
limit decyzyjny wartoci granicznej (CCa) oraz zdolnoci wykrywania (CCb). Limit decyzyjny jest to stê¿enie analitu w próbce przy i powy¿ej którego wynik analizy uznawany jest
za niezgodny z prawdopodobieñstwem 1-a. B³¹d a jest to prawdopodobieñstwo uznania
próbki za fa³szywie dodatni¹ i dla CAP (grupa A) wynosi 1%. Zdolnoæ wykrycia jest to
najni¿sze stê¿enie analitu, które mo¿e byæ wykryte, zidentyfikowane i oznaczone w próbce
z prawdopodobieñstwem 1-b. B³¹d b to jest prawdopodobieñstwo uznania za fa³szywie
ujemn¹ próbkê i dla CAP wynosi 5%. Oba parametry s³u¿¹ do jednoznacznej interpretacji
wyników analiz pozosta³oci chemicznych w ¿ywnoci pochodzenia zwierzêcego. Parametry te zosta³y wyznaczone na podstawie krzywej kalibracji zgodnie z PN-ISO 11843-2 [11].
Przedstawione w tabeli II wartoci CCa i CCb rozstrzygaj¹ ze znanym prawdopodobieñstwem czy w próbce znajduje siê czy nie oznaczany CAP, lub czy jego wartoæ przekracza wartoæ graniczn¹. Dla metody potwierdzaj¹cej oznaczania CAP w tkance miêniowej
przy zastosowaniu uk³adu LC-MS/MS wyniki s¹ zgodne, je¿eli s¹ poni¿ej wartoci CCa
wyznaczonej dla poszczególnych matryc. Przy zastosowaniu powy¿szego uk³adu do metod
przesiewowych wyniki s¹ zgodne jeli zawarte s¹ poni¿ej wartoci CCb. Wyniki powy¿ej
CCb wymagaj¹ potwierdzenia.
WNIOSKI
Przedstawiona metoda oznaczania jakociowego i ilociowego CAP w tkance miêniowej zwierz¹t przy zastosowaniu uk³adu LC-MS-MS spe³nia wymagania decyzji Komisji
nr 2003/181/WE i nr 2002/657/WE.
L. Rodziewicz, I. Zawadzka
DETERMINATION OF CHLORAMPHENICOL RESIDUES IN ANIMAL
TISSUES BY LC-MS/MS METHOD
Summary
A liquid chromatographic method with mass spectrometric determination and identification
(LC-MS/MS) for the determination of chloramphenicol (CAP) in tissues of animal origin was presented. Homogenized samples were extracted with ethyl acetate and evaporated to dryness followed
by a clean-up using the liquid-liquid distribution between acetonitryle and hexane. Chloramphenicol
was determined by LC-MS-ESI-MS in negative mode. There was used Phenomenex column with the
mixture of acetonitrile-water as a mobile phase. The method was validated according to the criteria
of Decision Commission No 2002/657/EC. Samples were fortified at CAP levels between 0.1 and
0.45 ng/g with 5d-CAP as internal standard. Recoveries for the level 0.3 ng/g were in the range
76.3-100.3%. Limit of decision (CCa) was between 0.137-0.205 ng/g. Limit of quantification (LOQ)
 0.1 ng/g.
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