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Hasznilt riividit6sek

DID- di6dasoros detektor (diode array detector)

ECD- elektronbefogrisi detektor (electron capture detector)

GC- gia ttomatogr6fia (gas chromatography)

HPLC- nagyhat€konys6gu folyad6k kromatogriifia (high performance liquid chromatography)

HSM- gozl.brbol v6gzett old6szeres mikroextrakci6 (headspace solvent microextraction)

ZDsn a kis6rleti rillomriny fel6nek hakilit okoz6 d6zis. Tiibbfele expozici6ra vonatkoz6 6rtek

(lethal dose)

ZC56 a kis6rleti rillomifury fel6nek hal6l6t okoz6 koncentr6ci6. Bel6gz6ssel t6rt6n6 mergez6s

jellemz6s6re szolg6l. (lethal concentration)

MS- tiimegspektrom6ter vagy t6megspektrometria (mass spectrometer or mass spectrometry)

lr'PD- nitrog6n foszfor detektor (nitorgen phosphorus detector)

PSI- primer szekunder amin (primary secondary amine)

P I/DF- pol i(vinilid6n-fl uorid)

SIM- viiasztott ion nyomon k6vet6se trimegspeltrometri6s iizemm6d (selected ion

monitoring)

SPE- szilird fiiaisi extrakci6 (solid phase extraction)

IE 4- trietil-amin (puffer)

i'RIS- tris-hirdoxi-metil-amino-merin (puffer)

ISD- termoionos specifikus detektor (thermoionic specific detector)

US-EPA- Ameikai Kdmyezetvedelmi Hivatal (United States Environmental Protection

Agency)

U V/ V I S- ultralbolya-kithat6 hulLimhossztartomiiny



1. Bevezet6s 6s c6lkitiiz6sek

l.l. Bevezet6s

Jelen kutat6munk a az Apis mellifera fajhoz tartoz6 mdhek riltal termelt m6hviasz

ujrahasznosiuisiihoz alkalmas. atkadlciszer maradviinyok eltrivolitisrit cdlz6. m6dszer

kidolgozrisrlra, fejleszt6s6re iriinyult. A m6hviaszt a fiatal dolgoz6k apr6 pelyhek formrijriban

v6lasztjrik ki a potrohukban l6v6 mirigyekb6l. A kiviilasztott viasz eredetileg itl6tsz6, de feh6r

szint kap aziital, hogy a m6hek rigrlssal k6pl6kennyd teszik a tovribbi felhasznrilds c6ljtib6l.

V6gsti srirgris szindt a m6hek 6ltal szrillitott pollenben taliilhat6 olajok, illetve a propolisz vagy

m6s ndven mdhszurok hatiisiira nyeri el. A kivilasAott viasz a m6hek l6pek dpitdsdndl

hasznriljrik, mely l6pekben k6s6bb az ut6dokat nevelik fel 6s a mdzet raktfurozzik.

A viasa a k6vetkez5 mennyis6gekkel jellemzik: savsz6m- a viaszban l6v6 zs(rsav

mennyis6ge. 6sztersz6m (a viaszban l6v6 6szter mennyis6ge). elszappanositiisi szrirn (higgal

fozye a yiasz mekkora hrinyada szappanosodik el). j6dszrim (rutinszenien v6gezhet6 higoldat

adszorpci6s tesd, Az aktivszdn gyrirt6 ds forgalmaz6 c6gek a j6dszrimot az American Water

Works Association (AWWA) B 604-74 szabviinya alapjin hatirozzrik meg.). Ezen

mennyisdgek alapjrin a mdhviaszok k6t csoportba sorolhat6k: az eur6pai m6hviasz (a hrizi

rndh viasza) kevdsbd elszappanosithat6, mint az orientllis tipusf (az iizsai mdh viasza) [1].

A viaszok, igy a mdhviasz is hosszti sz6nliincri zsirsavak 6s hosszti szdnliincf

alkoholok 6szerei. A mdhviasz f6bb alkot6it az 1. 6briin mutatjuk be [2] alapjdn.

CH3(CH2) laCO-OCsolJor
CH3(CH2)24CO-OC2sHsi

nru rcrl -palnrttil (80o o)

oktakozanrlrl-cerottnit

lihnt

.1 ulll..ior: l6louerit alkortj Lir is:ter

A m6hviasz felhasmdlas6nak tdrtdnete az 6korig nyilik vissza. Az 6korban mdhviasa

haszniltak kiildnb6z6 6nt6formiik kdszit6sdhez: a viaszb6l elk6szitett formrit nizrill6 anyaggal

vontiik be, majd a viaszt ebbril kiolvaszWa kaptak a k6sz 6nt6formrit. Indiaban a mdhviasa

ruhik fest6s6ndl rigynevezett gritl6szerk6nt hasznriltrik: a fest6k csak ott fogta be a szdvetet,

ahol azt nem fedte m6hviasz. A k6z6pkorban olyan 6rtdkes anyagnak szimitott, hogy

fizet6eszk6zkdnt is haszniiltik. Napjainkban a m6hviasz sok kiil6nbciz6 ipanig riltal keriil

felhaszndldsra: sz6mos kozmetikum 6s gy6gyhatrisri k6szitmdny alapanyagiiul szolgAl, a

rugalmas 6s vizlepergetS tulajdonsrigait hasznaljrik ki dpit6anyagok bevonatolasakor, cip6- 6s
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britonipol6 term6keknen f6nyesit6k6nt, gyeftyakeszit6sre valamint az 6lelmiszeriparban

v6d5r6tegk6nt vagy iz anyagk6nt haszniljik.[3]

) ihra

Vilep kis:iri:a i)nti*tl thulurt is htttgcretissal lohhru) l5J

Mindezek mellett a m6hviasz egyik fti felhasmiil6ja maga a m6h6szet. A m6heszetben

rigynevezett miil6pet k6szitenek a m6hek szdmira r6szben segits6gk6nt, r6szben pedig

sablonk6nt, melyre a m€hek fel6pithetik a l6pet. A miil6p alkalmaz6s6nak el6nye, hogy a

m6hviasz kiv6lasztris mennls6g6nek cstikken6s6vel ariinyosan t6bb energiiija 6s ideje jut a

m6heknek a gyfijt6sre [4]. A m6heknek I kg viasz termel6s6hez 3,5 kg m6zre 6s 50 g

vir6gpona van sziiks6giik. A miil6pek gyfutisa k6tf6le m6don ttirtdnhet (2. itbra). Az egytk

eljd.r6s a hengerel6s, mely sor6n az olvaszrott m6hviasZ forg6 hengerek kiiz6 ijntik 6s a

hengerek nyomjrik a viaszba a hexagoniilis mint6zatot. E^ az eljfue* a kisebb m6h6szetekben

is k6nnyi megval6sitani, azonban sokkal tdr6kenyebb l6pet eredm6nyez. A miisik lehet6s6g

dnt6tt lapok k6szitdse, mely softin a megolvasztott m6hviasa iint6formiiban sziLi.rditjrik meg

[5]. A mril6p k6szit6s6re ktzdrilag dsaa m6hviasz hasznrilhat6. Amennyiben ezt bdrmivel is

keverik (pl.: paraffrnnal), akkor a miil6p fizikai tulajdonsrigai megvilltoznak (leszakad a l6p

vagy eltorzul a sejtszerkezet), tovitbbd az idegen ,,t6lt6anyag" mellett az alapanyag

tartalmazhat n6v6nyv6d6- 6s rovarirt6szer maradvrinyokat. A m6hek idegenkednek az ilyen

miil6ptcil 6s lassan 6pitik ki rajta l6pet [4].

A miil6pek hazriurkban szrimos atka6l<i-szer maradviiny6t tartaknazhatjiik, az egtre

gyakrabban megfigyelhetS, a m6hek atkisodiseb6l bekiivetkez6, akrir eg6sz kol6ni6t 6rint6

m6hpusaukis elleni v6dekez6s folyomrfunyak6nt. Hazrinkban 2012-2013. kiiztitt v6gzett

m6heg6szs6giigyi vizsgelatokb6l kideriilt, hogy a legjelent6sebb m6hpusztulAst okoz6



probl6ma a stlyos atkafert6zotts6g. A m6hpusztul6sokat 6s a csaliidok legyengiil6s6t kivrilt6

t6nyez6k k6z6tt kiemelt szerepet jitszik a varroa atka [6]. Az l. til}lizat tartalmazza a

leggyakoribb megbeteged6seket.

A pusztulis vag!- leg]engiilds oka Az elpusztult va$- legyengilt

illomdtryok szirna 2012-t3 kiizitft

Sirlyos atkafenaiz6s )2

S yos noz€rna fert6z6s l9

Kitzepes noz6ma fertdz6s

Silyos atka 6s nozema egyiitlesen

Mergez6s (amitr6z tuladagol6s)
I.1

Rossz min6s6gii 6lelem 8

Kiilt6smeszesed6s 2

Kiilt6stiirnliisiid6s 6s egy6b virusok
I

Nyul6s kitltesrothadds I

l. tiblA.ot
A mihpus.tulds olk i T6th Piter tanulmdqa [6] alapjin

Az dlzsiai mlhatka (Varroa destructor) a hrizi m6h ektoparazitiija (a test felszin6n 616

parazita). A kiizehntltig riltakiban a Vanoa jacobsoni n6ven volt ismert. Az eddig Yarroa

jacobsoni-nak tartott fajr6l azonban kideriilt, hogy val6jiban k6t hasonl6, de j6l elkil6niil6

fajb6l rill. A d6lkeleriizsiai m6hen terjedt el a mai 6rtelemben vett Varroa jacobsoni, mig az

Eur6priban is teny6sztett h6zi m6h paraziti$a a Vanoa destructor. Ezek az atkitk csak m6hek

kol6niriiban 6l<isk6dve k6pesek szaporodni. A m6hek testfeliilet6n megtapadva azok

sziivemedveib6l triplilkoznak, mik6zben tovribbi k6rokoz6kat is terjesahetnek. A te{'eszten

betegs6gek hat6sri,ra a m6zel6 m6h kol6nirlja legyengiil 6s a m6h6sz szakszerii gondozdsa

n6lkiil az Untisztitrisi 6sztiin hi6nyriban elpusztul. Az er6s fert6z6tts6g okozta betegs6g,

a varro6zis, mely a mdheket a fejl6d6s biirmely szakasz6ban megtrimadhatja, az egesz

m6hcsalid pusztulesdt okozhatja. A betegs6g elleni gy6gyszeres v6dekez6s viszonylag

neh6zkes, ez6rtjelent6s gazdasiryi k6rokat okoz. Gy6gyszeres kezel6s n6lkiil a nem rezisztens



populeci6k csaltdjai hrirom 6v alatt kihalnak. Az a&apopul6ci6 n6veked6se 6s csiikken6se

k6veti a m6hcsaliid 6letritmusrit. A szdvetnedvek sziv6sa utiin az atka a nyitott m6hsejtekbe

pet6z. A lerakott pet6k a fedett m6hsejtekben fejl6dnek ki, majd a frissen kibirjt m6hhel egyiitt

elhagyjrlk a m6hsejtet, hogy a tovribbi szdvetnedv-szivils utrln h6napr6l h6napra dupliizzrlk a

populdci6t [7].

Szrimos eljrir6s l6tezik a varro6zis elleni v6dekez6sre. A v6dekez6sre hrirom

peri6dusban van lehet<is6g: hordris idej6n biol6giai v6dekez6s, hordris utrin fiasitfssal

rendelkez<i csalidokban k6miai v6dekez6s illewe fiasit6s n6lkiili csal6dokban szint6n k6miai

v6dekez6sre van lehet6s6g. A biol6giai v6dekez6snek t6bb formija l6tezik: lehet6s6g van a

herefiasitrisok eltrivolitrisrira, gy6gyszemek nem min6siiki k6szitm6nyek alkalmazisr{ra, forg6

kaptrirak haszn6lat6ra, stb. A k6miai v6dekez6shez szrimos, kiiltinb<iz6 hat6anyagcsoportba

tartoz6 v6nykiiteles, illetve v6ny n6lkiil kaphat6 term6k rill rendelkez6sre [g].
Hazrinkban leggyakrabban amitrdz, kumafosz 6s fluvalin6t (3/a. rlbra) tartalmf

k6szitm6nyeket haszn6lnak a kol6ni6k kezel6s6ben, de kereskedelmi forgalomban kaphat6k

flumetrin 6s br6mpropiLit tartalmt k6szitm6nyek is. Az amitia tartalmri k6szitm6nyek k6t

hikinb6z6 formriban viisri.Lrolhat6k meg: mtianyag lapka (Apivar) 6s fiisttitdcsik (varroaket,

varratraz, Varidol). A kumafosz oldatos form6ban, perizin mdrkan6ven keriil forgalomba

(2015 iprilisriban a NEBiH forgatmaz:isrit betiltofta), mig a r-fluvalin6t Aspitan 6s Fluvarol

mrl.rkan6ven keriil forgalomba.

cHr

Kumafosz

Fluvalinat

oo

:-'d/"
F

3/a. dbra A: amirriz, a kutmlos: is a tlurolitit saerkezeti kiplete



Az amititz egy formamidin tipusri atka ellenes szer. Feh6r vagy srlrga kristrllyos

anyag, mely vizben kev6ss6, szerves old6szerekben pedig j6l oldhat6. Szobah<im6rs6kleten

prirolg6sa elhanyagolhat6, azonban a kaptirba legttibbsztlr porlasztva juttatjr& be, igy a

bel6legz6s lehet5s6ge nem kiziirhat6. B6r<in rit, bel6legezve vagy lenyelve az alayag

m6rs6kelten toxikus azonban hosszan tart6 expozici6 eset6ben neurotoxikus hatrisri. A US-

EPA, mint lehets6ges hum6n karcinog6nt tartja sz6mon, mert az elv5gzett kis6rletek sor6n

egerek eset6ben tapasaaltak daganatk6pz6d6st, azonban ez a hatds patkinyok eset6ben nem

volt megfigyelhet6. Az akut LDso 6rt6k patk6nyok eset6ben orilis expozici6 sonin 800 mg/kg,

mig az LC56 6rt6k 6 6rds expozici6t vizsgiilva 65 mgfl volt. Az LD56 €rt6k 12 ltglm€h
em6szt6rendszeri expozici6 eset6n 6s 3,6 mgll krizvetlen porlaszt6s eset6ben. [9,10] Az

amitniz hrirom bomlisterm6ke (2,4-dimetil-anilin, 2,4-dimetil-formamidin 6s N-2,4-dimetil-

fenil-N-metil-formamidin) szint6n eg6szs6gkdrosit6 anyag, melyek az amitrdz hdbomliisa

sor6n keletkeznek. A boml6si s6mrit a 6. Sbnin mutatjuk be Lenicek 6s munkatrirsai [22]
k6zlem6nye alapj6n. Miil6pek k6szit6se sorin a m6hviaszt mintegy l20oc h<im6rs6kleten, egy

6nin keresztiil h6kezelik a nytl6s kdlt6srothad.is elleni v6dekez6s miatt, mely kezel6s sor6n a

benne l6v6 szermaradviinyok hribomlisa lejdtsz6dhat.

A kumafosz egy foszforotion6t tipusri atkatil6-szer. Bamrls szinii kristrllyos, jellegzetes

k6nes szagri anyag. A us-EPA besorol6sa szerint a kumafosz m6rs6kelten vagy magas

toxicitrisri akaricid (azaz atkadl6-szer). Sziljon rit vagy bel6legezve kialakul6 expozici6 sor6n

er6sen, mig b6riin keresztiil felsziv6dva m6rs6kelten toxikus. A toxicitiis m6rt6k6t

befolyiisolja a h6m6rs6klet 6s az UV f6ny hatrisa. Az akut LD56 6rt6k patkrfuryok eset6ben

ordlis expozici6 sonin 13,4 mg/kg, mig az LCso 6rt6k I 6nis expozici6t vizsgrilva 0,34 mg/l

volt. A kutatiisok alapjrin a kumafosz nem mutagen, nem teratog6n 6s nem karcinog6n.75-

95olo-a iirtil ki a szervezetbcil 7 nap alatt. A fennmarad6 4% eset6ben fennrill a bioakkumul6ci6

lehet6sdge. Az amitizzal ellent6tben a kumafosz a m6hek eset6ben is vesz6lyes Il l,l2].
A r-fluvalinrit a pirerroid tipusri atkaiikik csal6djriba tartozik. A r-fluvaliruit egy

viszk6zus srirga olaj, mely aerob k<iriilm6nyek kiiztitt gyorsan bomlik, azonban anaerob

ktiriilm6nyek kiiz6tt perzisztens. Vizben kev6ss6, szerves old6szerekben (p6ld.rlul hexrinban)

j6l oldhat6 6s nem bioakkumulativ. A r-fluvaliniit fotodegradribilis, felez6si ideje talajban 4-

15 nap, mig vizm6trixban I nap. A r-fluvalinat nem mutag6n, nem teratog6n 6s nem

karcinog6n [3,14]. Patkinyok esetdben az akut LDso 6rt6k onilis expozici6 sorin lll0
mgkg, mig az LC50 6rr6k 4 6nis expozici6t vizsgrilva 5,1 mg/l volt.
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3/b- dbra A r-lluvalinit bomlisa sordn lieletke:a termike* s:erke.eti kiplete

A fent ismertetett szerek eset6ben fontos azt megjegyezni, hogy nagy sz6mban

fordultak el6 m6rgez6si esetek, amelyben az atka ellenes szer okozott m6hm6rgez6st 6s

m6hpusztuList.

1.2. C6lkitiiz6s

Kutauisunk el6zis szakaszdban n-hexiin alkalmazdsrin alapul6, folyad6k-folyad6k

extrakci6s m6dszert dolgoznrnk ki a hazrinkban legnagyobb m6rt6kben haszn6lt hrirom

atkadl5szer -a kumafosz, az amitrlz 6s a tau-fluvalinrit- elt6voliLisrira, koncentnici6juk

jelentcis m6rt6kii cs6kkent6s6re . Bir a szermaradv6nyok mintegy 90 %-rit sikeriilt

eltivolitanunk, gondot jelentett a nagy mennfs6gben felhasznrilt szerves old6szer kezel6se 6s

maradvdnyainak eltiivolitrisa. Ez6rt a kutat6munka jelen szakasz ban szihird-folyad6k

extrakci6s m6dszer kidolgoz6sdt tfiztiik ki c6lk6nt. C6lunk olyan k6myezetkim6l6 technol6gia

kidolgozrisa, mely szorbensk6nt aktiv szenet hasznril fel 6s alkalmas a m6hviaszban l6v6

amitniz, kumafosz 6s t-fluvalindt koncenftici6jrinak jelentds cs6kkent6s6re (eltrivolit6s6ra).

Ennek keret6ben, az eltdvolit6si m6dszer hat6konysrigrinak laborat6riumi k6riilm6nyek ktiz6tt

v6gzett tesael6se 6s a hat6konysiigot befolyrisol6 t6nyez6k felderit6se.

Szil6rd frizisri adszorbensk6nt granulilt aktiv szenet alkalmazunk, miutiin szakirodalmi adatok

kritikai feldolgozrisa alapjrin 6rt6keltiik az aktiv sz6n kivrilasarisrinak szempontjait. Tovrbbi

c6lunk a kivilasztoft aktiv sz6n eset6n a szilird Iiizisi extrakci6 param6tereinek optimelesa 6s

az eltrivolitiisi hatrisfok meghat6rozrisa.
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2. Irodalmi 6ttekint6s

Az atkadl6-szerek m6hviaszb6l illetve m6zb6l tiirten6 eltAvolit6sritrak hat6konysiiga

tgy ellen6rizhet6 legegyszeriibben, ha kezel6s el6tt 6s utdn egyalint meghatrlrozzuk a

komponensek koncentr6ci6jrit. Az elmrilt 6vekben erre sz6mos m6dszert dolgoztak ki,

amelyek ktiziil a legt6bb egyezik abban, hogy extrakci6s 6s tisait6 el6k6szit<i l6p6st

alkalmaznak. Az analizist ezut6n gdzkr:omatognifi:ival vagy folyad6klromatog fieval v6gzik.

Mindk6t esetbenjelentek meg publikrici6k kiil6nb6z<! detektorokkal v6gzett kis6rletek6l.

2.1. Elemz6s GC m6dszerrel

2.1.1. GC-NPD vagy GC-TSD

A nitrogEn-foszfor detektor vagy termoionos

specifikus detektor egy grizkromatogrrifiriban haszniilt

detektor, mely szelektiv nitrog6n- 6s foszfortartalmri

molekul6kra. A detektorban egy speci6lis rubidium

tartalm0 kenimiagy6ngy<it melegitve ketetkez6 rubidium

ionok k6lcstin hatnak a nitrog6n- illetve foszfortartalmir

molekulikkal megrdvelve annak termikus elektron

emisszi6-k6pess6g6t. Az igy keletkez6 rtibblet elektronok

6ltal okozott dramer6ss6g niiveked6s6t m6rhetjiik. [15] A

detektor 6rz6kenys6ge hat nagysrigrendet 6lel fel (10-'i
l0-6 g). A detektor fel6pit6s 6r a 4. ibra szeml6lteti. Ez a

detektor tipus az ismertetett vegyiiletek analizis6ben

fontos szerepet j iitszhat, hiszen az amitrlz 6s a fluvalin:it

nitrog6n-, mig a kumafosz foszfortartalmri molekula.

Martel 6s munkar6rsai [16] olyan m6dszert dolgoaak ki, mely lehet6v6 teszi a

kumafosz meghatiirozrlsrit viasz mintdkban. I g viasa centrifugacsdben l0 ml n-hexrinnal a

viasz teljes felold6drisriig ultrahangos fiird6ben extrahriltak, majd a mintrlt 2 ixara

m6lyhfit6ben helyea6k el. A lehiitiin mint6t 20 percig 15000 rpm fordulasziimon, -10"c-on

centrifug6ltrik, majd a feliihisz6t egy tj centrifugacs<iben dsszegyfijtve megism6telt6k a hiit6st

6s centrifugrilist. A feliiltsz6t florisil tartalmri szikird feizisri extrakci6s t6lteten tisztitottak. A
tiiltetet l0 ml n-hexifumal aktivriltrik, majd az 5 ml minta felvitele utrin irjabb 20 ml n-hexrfurnal

mostek azt. Az ehici6 20 ml n-hexiln:aceton:40:60 t6rfogatarrinyrir eleggyel tirrt6nt. Az

extraktumot szirazra pirlis utlh I ml acetonban oldottiik vissza 6s az igy kapott mintrit sziir6s

ut6n direkt injektriltriLk a giizkromatogrrifba. A grizkromatogriifiris analizis a k6vetkez6

Ruhidium or
('esium llcad

llt:rlrr

llr<lrlgerr

Cerricr (ias
Hclium

4. ibro NPD detektor senutifus felipiise
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param6terekkel tairt6nt: PE-XLB (30 m x 0,25 mm, 0,25 pm) oszlopon, h6lium viv5grizzal

tiirtent az analizis. Az injektor h6m6rs6klete 250 oC, a detektor h5m6rs6klete 280oC, az

oszlopot pedig 125"C-r6l 275"C-ra fiitiittek fel. Az injekt6lt minta t6rfogata 3 pl volt. A

megvizsgrilt mintrik olyan gyrirt6kt6l szixmaztak, akik a miil6p k6szit6s ekitt a viasa 85-

90'C-on h6kezelt6k. Ennek ellen6re a mintrlk t<ibbs6g6ben kimutathat6 volt kumafosz. A

m6dszer kimutat6si hatriLra 0,08 mg/kg volt.

Az amitnlz bomlisterm6kek meghatrirozrisrihoz Salar Amoli 6s tersai .[ l6] HSM minta

el<ik6szit6si eljrinis utrin az analizist GC-TSD-vel ftgea,Ek el. A mintael6k6szites soren a

viasa szeptumos kupakkal zrirhat6 iivegben helyezt6k el, az iiveget az extrakci6 ideje alatt

6lland6 h6m6rsdkleten tartott6k. 3 pl dodek6nt tartalmaz6 fecskend6 tiij6t juttattrik a

szeptumon keresztiil a minta g6zter6be. A minta komponensei a tii v6g6n kialakitott dodekrln

cseppben kdt6dtek meg. Az extrakci6 uten a cseppet visszaszivt6k a tiibe 6s direkt

injektilissal juttattrik a grizkromatogrrif injektoniba. A gdzkomatogrdf CP-Sil 24 CB (25m x

0,32 mm, 0,25 pm) oszloppal volt felszerelve 6s viv6grizk6nt nitrog6nt haszn6ltak. A m6dszer

kimutatilsi hat6ra 0,003 mg/kg volt.

2.1.2. GC-ECD

Az ECD detektor a nem destruktiv ionizrici6s

detektorok kiiz6 tartozik. Kat6dk6nt p-sugrirz6

nikkel foli6t tartalmaz. Rugalmas 6s rugalmatlan

iitk6z6sek r6v6n gy6k6kb6l, pozitiv ionokb6l 6s

termikus elektronokb6l till6 plazma jiin l6tre. Az

elektronok az an6d fel6 haladva z6q'rlLk az riramktirt

6s kicsi, de j6l m6rhet6 alapriramot homak l6tre. Ha

a detektorba nagy elektronegativitrisri elem 6rkezik,

akkor az elektront tud abszorberllni 6s az alapriLram

lecs6kken. Az ECD detektor nem lineii.Lris detektor.

6rz6kenys6ge iit nagys6gendet illel fel (10-'a-10-e g).

[8] Az ECD deteldort els6sorban halog6nek

meghatrirozris6n6l hasznriljrik, azonban a fenti

molekulik vizsg6latrira is alkalmas, mert a nitrog6n

6s a foszfor elektronegativit6sa kell6en magas. (ENs:3,04, ENp:2,19) A detektor fel6pit6se

az 5. ibrin lithat6.

Rillaer 6s kutat6t6rsai .[9] kumafosz-tartalom megha&iroz sdra dolgoztrlk ki a

kiivetkezti m6dszert. 5 g viaszmint6t mrisfel 6nin keresztiil szuszpendiiltattak viz:metanol=3:2
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elegy6vel. Az igy kbszitett extraktumot C18 SPE oszlopon tisztitottak. A tdltetet 6 ml

hexrinnal, 12 ml metanollal v6giil 12 ml demineralizdlt vizzel aktivdltrlk. A minta felvitele

utiln a t6ltetet 12 ml vizzel mosdk, majd 5 percen keresaiil leveg<i 6tsziv6ssal szriLritottrik. Az

eluci6 hrirom l6p6sben ttirtent:2 ml dietil-6ter:izooktiin=9:1, 2 ml dietil-6ter:izooktriLn: l:9

eleggyel 6s v6gezetiil 2 ml izooktiinnal. Az eluiitumot vizmentes n6trium-szulf6ton szriLritott6k,

majd I pl-es r6szlet6t injekt6ltrik a g:izkromatogr6fba. A k6sziil6k CP Sil 5 CB (25m x 0,32

mm, 0,25 pm) tipusir kapilliris oszloppal volt felszerelve. Az injektort 80'C-r6l 260"C-ra

fiitiitt6k fel, mig az oszlopteret 80'C-r6l 250'C-ra. A detektor hcim6rs6klete 320'C volt.

Vivcigrizk6nt h6liumot, make-up grizk6nt pedig nirog6nt hasznriltak. A m6dszer kimutatrisi

hauira kumafoszra n6zve 0,01 mglkg volt.

Jim6nez 6s munkat6rsai .120) az amitrlz maradvinyainak meghat6roz6stira dolgoztak

ki elektronbefogrisi detektort haszn6l6 grizkromatogr6firis m6dszert. K6tf6le mintael6kdszit6si

m6dszert vizsgriltak meg. Az egyik esetben folyad6k-folyad6k extrakci6t v6geztek rigy, hogy

a 0,1 g viasa l0 ml n-hex6nban oldottak fel, majd vrilasa6 tiilcs6rben l5 perc rrizrissal l0 ml

acetonitrillel extrahiiltrik. Az extrakci6t megism6telt6k m6g egyszer, majd az egyesitett

extraktumot rot6ci6s viikuum beprirl6 k6sziil6kkel szirazra priroltrik. A beprirlisi marad6kot 2

ml n-hexdnban oldottrik vissza. A mrlsodik eljrirdsban szilard-folyad6k extrakci6t alkalmaaak.

0,1 g viasa l0 ml metanolban 15 percen keresztiil rieattak, majd 2500 G-n 5 percen keresaiil

centrifugriltik. Az extrakci6s l6p6st m6g egyszer megism6telt6k, majd az egyesitett

extrakxumot szdrazra p{roltitk V6giil a beprirlisi marad6kot 2 ml n-hexdnban oldottiik vissza.

A tovribbi mintael6k6szit6s mindk6t esetben ugyanrigy zajlott. I ml exraktumot elegyitettek 2

ml acetonitrillel. Az elegyet 5 perc rdziis ut6n hagytak sz6tvrilni, majd az el6k6szit6st k6tf6le

m6don folyattrik tovribb: az egyszeriibb esetben az elvalasztott acetonitriles fiuist szlrazra

pdroltrik, majd a beprl.rkisi marad6kot I ml n-hexiinban oldottiik vissza. A mrisik esetben az

elvdlasztott acetonitriles frtishoz l0 ml vizet adtak, majd az elegyet I ml n-hexdrural niztrik

rit. V6gezetiil mindk6t esetben a n-hex6nos extraktumor krizvetleniil injekkiluik a

griakomatogriifba. Az analizishez hasmrilt k6sziil6k 30 m x 0,25 mm kapill6ris oszloppal volt

felszerelve, melynek belsci faliln 0,25 pm-es filmvastagsegf 50% cianopropil-fenil-metil poli.

sziloxiin volt. Az injektrilt t6rfogat 2 pl volt,6s a split-splitless injektor 220'C-on, splitless

tizemm6dban miiktidiitt. Az oszlopt6r hdm6rs6klet6t 50"C-r6l 220"C-ra emeltek fel,

viv6gdzk6nt h6liumot haszniltak. Az elektronbelogrisi detektor h6m6rs6klete 300'C volt. A

vizsg6lat eredm6nyek6nt amitr6z maradviiny dsszkoncentreci6t szolgriltat a m6dszer, a

bomliisterm6kek egyenk6nti koncentnici6jrir6l nem ad informrici6t.
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2.1.3. GC-MS

A gazkomatogafiaban hasznrilt detektorok kiiziil a tdmegspektrom6ter a

leghat6konyabb, mert a molekullk azonositristit 6s kvantifikrikisrlt a t6megspektrum alapj6n

lehetSv6 teszi. A t6megspektrom6ter n6gy fii egys6gb6l illl. az ionfomisban az oszlopr6l

eluril6d6 minta ioniz6l6dik. A keletkez6 ionokat a kiiliinbdzti nagysdgfr potencirilokra kapcsolt

optikai lencs6k (ionoptikai rendszer) tovribbitja az analizitorba. Az analizirlorban tdrt6nik meg

a be6rkez6 ionok tiimeg/tiilt6s szerinti sz6tv6logat,isa, mely sz6tvelogatott ionok intenzitiisrit

ion-elektron-6talakit6k segits6g6vel m6rik. [8] A detektor 6rz6kenys6ge het nagys6grendet

olel fel ( l0-r4-t0-7 g).

Az amitriz bomkis- QH: ah, cHr

term6keinek vizsgrilatrihoz Korta 6s \ -,*:",-*-."--nt. -Jo.
munlatdrsai a kdvetkezri m6dszert 

--(_ -ll t -1
dolgoztrik ki: 2 g viaszminrrit 

t"c/ -\-/ -"72- \*"

centrifugacs6ben 15 ml metanollal I

6rdn 6t ultrahangos fiird6ben

extrahAltak. majd a mintrir 20 percig

9000 G-n, 20"C-on centrifugeltek. 
Hrc

Ezut6n a feliihisz6t egy [j
centrifugacs6ben iisszegyiijtve a

mint6kat 2 6rdra m6lyhiit6ben

helyezt6k el 6s -4'C-on

centrifugiiltiik le. SPE tisaitrls el6tt a

minta 7 ml-es r6szlet6hez 63 ml

TRIS puffen adtak. Ezutin a Cl8

t6ltetet 6 ml metanollal aktiv6ltrik,

majd mostdk 6 ml metanol:TRlS:10:90 eleggyel mostek. A mintafelvitel ur6n az oszlopor

tov6bbi l0 ml metanol:TRls:10:90 eleggyel mostek, 5 percig leveg6 iitsziv6ssal sz6ritottrlk,

majd az ehici6t k6tszer I ml metanollal v6gea6k. A mintiit 0,1 g niitrium-szulf6ton

szriritott6k, majd sziir6s utin k6szen 6llt a direkt injekril6sra. Az analizist DB-I7 MS (30 m x

0,25 mm, 0,25 pm) oszloppal felszerelt, SIM iiaemm6dban iizemel<i GC-MS k6sziil6kkel

v6,gezt|k. t2ll A 6. 6bra szeml6lteti az amir.iz boml6si s6mrij6t Lenicek 6s munkatiirsai

k<izlem6nye 22 alapjin: amely szerint a kiivetkezd molekukik keletkeznek: 2,4-dimetil-

formamidin (DMF), N-(2,4-dimetilfenil)-N-metilformamidin (DPMF) 6s 2,4-dmietil-anilin

(DMA).
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Chauzat 6s Faucon [23] kumafosz meghatrlrozisiira alkalmas m6dszert dolgoaak ki. 2

g viaszt 40 ml n-hexrinban ultrahangos fiird6 6s 40'C-os melegit6s segits6g6vel teljesen

feloldottak, majd a minuit tartalmaz6 centrifugacsdvet 2 percre foly6kony nitrog6nben

helyea6k el 6s halad6ktalanul 1424 G-n 15 percig centrifugriltrik. Az anyaltgot 40'C-on

vdkuumbeprirl6 k6sziil6kkel 6 ml-re piirohik be 6s a bep6rl6si marad6khoz 6 ml hex6nt 6s 20

ml hex6n:acetonitril= 1:9 elegyet adtak. & elegyet vrilaszt6 ttjlcs6rben 6sszer6ztrik 6s 20

percig hagytrik a flizisokat sz6tv6lni. Az acetonitriles frlzis legyiijt6se ut6n az extrakci6t

megism6telt6k [jabb 20 ml hexdn:acetonitril:l :9 eleggyel. Az egyesitett extraktumokat

vilkuumbeprirl6 k€sziil6kkel 2 ml-re pdroltrik be. A prirlatot Crr t,iilteten tisztitortek. A tdlret

aktivrilisrihoz 6 ml metanolt, 6 ml vizet 6s 6 ml acetonitrilt hasznriltak. A mintafelvitel ut6n az

eltci6t l5 ml acetonitril:viz:5: I eleggyel v6gezt6k. Az elu6tumhoz 20 ml acetonitrilt adtak 6s

vdkuumbep6rl6 k6sziil6kkel szitrazra p roltirk A bep6rLlsi marad6kot I ml etil-acetdtban

oldottrik vissza. Az analizist GC-MSA4S rendszerrel vlgea€k triple-quad analiz6tor

rendszerrel. A grizkromatogr6fban CP Sil 8 CB/I,fS (30 m x 0,25 mm,0,25 pm) kapilliris

oszlop volt. Az oszlopteret 60'C-r6l 300'C-ra fiitittt6k fel. A k6sztil6kben elektroniitk6z6ses

ionforriis volt. A m6dszer kimutatrisi hat6ra kumafoszra 6s t-fluvalineitra is egyarrint 0,005

mg/kg volt. A megvizsg6lt mintiikban kumafosz mellett r-fluvalinritot is azonositottak.

Termolada 6s munkatrirsai [24] kumafosz meghatdroziishoz 6s a kapt6rban val6

eloszlils6nak vizsgilatithoz az alibbi m6dszert alkottiik meg. 0,5 g viaszt 5 ml n-hexiljrban

extrahiiltak ultrahangos fiird5 segits6g6vel. Ezutrin viilaszt6 tdlcs6rben a hexdnos extraktumot

k6tszer 50 ml acetonitrillel rriztriLk ki. A k6t acetonitrilis frizis egyesit6se utAn az extraktumor

rot6ci6s vAkuumbepiirl6val l0 ml-re priroltrik be 6s 25 ml desztillelt vizet adtak a p rlathoz.

Az igy nyert elegyet k6tszer 20 ml n-hexrinnal extrahiltrik. Az egyesitett hexrinos frlzisokat

k6tszer 20 ml desztilLllt vizzel most6k, majd a hexdnos frizist I ml-re priroltrik be. A

koncentrilt hexiinos mint6t Florisil tiiltetii SPE oszlopra vitt6k fel. Az ehici6 els6 frakci6jrit,

mely 6 ml n-hexiin:etil-acekit:85: 15 eleggyel ttirt6nt eltivolitottrik 6s gr2kromatogdfias

analizishez a l0 ml n-hex6n:etil-acetet=70:30 6sszet6tel eleggyel k6sziilt elu6tumot tartott.ak

meg. Az analizishez hasznrilt k6sziil6kben Easy 68 (25 m x 0,25 mm, 0,25 pm) tipusu

kapilkiris oszlop volt, viv6gr2k6nt h6liumot haszniiltak. A k6sziil6k SIM iizemm6dban vette

fel a t<imegspektrumokat: a kumafoszra 226 €,s 362 tdmegszrimri fragmensek jellemz6ek. A

mint6b6l I pl-t injektriltak splitless injektriliissal. A visszanyer6s a m6dszerre kumafosz

eset6ben igen alacsony, csup6n 65%, ez6rt az eredm6nyeket 1,54-es konekci6s faktorral kell
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korrigrilni. Kis6rleteik sor6n Termolada-6k bebizonltottik, hogy a viasz a legink6bb

szennyezett komponens a kaptiirban.

Bonzini 6s munkat6rsai l25l t-fluvalinrlt maradvrinyok viaszban tdrt6n6

meghat irozrlsrira dolgoztak ki GC-MS m6dszert 201 l-ben. I,5 g viaszt oldottak fel

ultrahangos flird6ben 45 perc alatt l0 ml n-hex6nban, 40'C-os melegit6s mellett. Az

extraktumot m6sf6l 6nin keresaiil m6lyhiit6ben hfttttt6lq majd 18 percig -5"C-on 10000 rpm

fordulatsziimon centrifug6lt6k. Az anyahigot rotAci6s vekuumbep6rl6 k6sziil6kkel I ml

terfogatra priroltrik be, majd egy irj centrifugacs6be vitt6k 6t a mint6t. A centrifugril6si l6p6st

k6tszer ism6telt6k meg 6s a vdgsti I ml anyalirgot SPE ttilteten tisztitottak. Az els6 20 ml n-

hex6nnal k6sziilt ehici6s frakci6 eltrhvolitds6t k6vet6en a m6sodik, l0 ml n-he6n:aceton= l: I

eleggyel k6sziilt ehici6s frakci6t nitrog6n riramban szbrazra piroltik A sz6ritott, tisaitott

extraktumot 0,5 ml n-hex:inban oldottrik vissza GC-MS meghatirozrishoz. Az analizist SIM

iizemm6dban v6gezt6k, a kivilasztott ionok a 250 6s a l8l -es ttimegsz6mtak voltak. Az

injektrilt t6rfogat I pl volt 6s az analizis sor6n splitless injektriList alkalmaztak. Az

6raml6fiizisk6nt hasznrilt h6lium 6ramkisi sebess6ge I mVmin volt. Az elv6lasztiis HP 5 tipusir

(30 m x 0,25 mm, 0,25 pm) oszlopon tiirtent.

2.2. Elemz6s HPLC m6dszerrel

2.2.I. HPLC-DAI)

A di6dasoros detektor az ultraibolya-lithat6 hullimhossz-tartomiinyf detektorok

csal6djriba tartozik. A folyad6kkromatogr6fiSban leggyakrabban hasmrilt detektortipus az

ultraibolya-kithat6 hull6mhossz-tartom6nyir detekror. A detektrikis elm6leti alapj6t az

optikailag homog6n ktizegbe bel6p6 6s kil6p6 f6nlntenzit6sok hriLnyadosa alapjiin a Lambert-

Beer-tdrv6ny irja le. A tiirv6ny gyakorlati formiija a kiivetkez6:

A-los(}):'...r
ahol A az abszorbancia, 16 abel6p6,lpedig a kil6p6 f6ny intenzitrisa, ea mol6ris abszorpci6s

koefficiens, / az optikai tthossz 6s c a vizsgrilt komponens koncentnici6ja a mintriban. Az

abszorbancia m6r6sse[ lehet6s6g van 6tfoly6 celkiban a folyad6kkromatogr:iffal elv6laszott

komponensek folyamatos detekt6ldsrira 6s koncentrici6juk meghat6roz6s6ra. A detektril6s

univerzdlis 6s nem destruktiv jellegii. I l8]

A di6dasoros detektorokban a xenonlimpa f6nyfomis teljes spektruma 6thalad a

mintiin. A m6r<icelkib6l kil6pti f6ny prizrnrival vagy nicsoptikrival felbontjrik 6s a teljes

spektrumiit 512 vagy 1O24 6n€keli5 elemb6l rill6 di6dasora vetitik. Nagy kapacitisa,

gyorsasiga 6s informrici6tartalma mellett a di6dasoros detektor nagy eltinye, hogy mozg6
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alkah6szt nem tartaknaz, h6trrinya azonban, hogy 6rz6kenys6 Ee az egy- illewe, t6bbcsatomils

detektorokhoz viszonftva is alacsonyabb. I I 8]

Adamczyk 6s munkatriLrsai [26] m6dszert dolgoaak ki kumafosz 6s r-fluvalindt

meghatriroziis6ra m6hviaszban. Az eljrinist laborat6riumban megfelel6 koncentrici6

tartomrlnyban addicioniilt viaszmintiik felhaszniil6srival dolgoztriLk ki. A mintak6szit6shez

felhasznilt viaszt el6zetesen -18'C-on egy 6niig fagyasaottrik, majd mozsArban elporitott6k.

Ezut6n a poritott viaszt felolvasztottrik 80'C-on 40 percig sz6rit6szekr6nyben 6s az olvad6kot

addicionriluik a c6lvegyiiletet tartalmaz6 oldattal. 0,2 g viasa iiveg centrifugacs6ben

helyeZek el 6s 6 ml n-hexiint adtakhozzit. A viasz teljes old6drisa 6rdek6ben a mintrlLt 5 percig

7OoC-on tartottAk, majd -10"C-on 3800 rpm fordulatszdmon l5 percen keresztiil

centrifugriltrik. A centrifugrikisi l6p6st m6g k6tszer ism6telt6k meg 3-3 ml n-hex6nnal 6s a

legyiijt6tt feliihisz6kat egyesitett6k. A minta tisztitrisrihoz k6tf6le SPE tdltetet is

megvizsgriltak. Az egyik esetben C1s tiilteten tisztitott6k az extraktumot. Ehhez a mintAt

elcizetesen szArazra piroltitk 6s 15 ml metanol:viz=l: I elegyben oldottik vissza. A tdltetet 2

ml metanollal, 2 ml desztillilt vizzel 6s 5 ml metanol:viz:l : I eleggyel aktiv6lt6k.

Mintafelvitel utiin a t6ltetet 9 ml metanol:viz=l: I eleggyel most6k majd l0 perc

leveg66tsziv6ssal sziLritottrik. Az elirci6t 5 ml n-hexdnnal v6,gezt1k. A m6sik esetben a mintAt

Florisil tdlteten tisztitottak. A t6ltetet 20 m[ n-hexrfu:nal aktiv5ltrik majd a mintafelvitel utrin

irjabb 20 ml n-hexdnnal mostek. Az ehici6t 20 ml aceton:n-hexin= l: I eleggyel v|geztlk. Az

eluitumot nitrog6n d.ramban szdrazra piroltrik 6s a beprirl6si marad6k visszaoldrlsrihoz tiibb

old6szert is kipr6briltak: l-1 ml izooktiint, metanolt 6s acetonitrtilt. A vizsg6latok alapjrin a

florisil oszlopot tal6ltrik hat6konyabbnak 6s a visszaoldiishoz acetonitrilt haszn6lrak a tov6bbi

kis6rletekben. Az igy el6k6szitett mintAkat di6dasoros detektorral rendelkez<i HPLC

k6sziil6ken analiziititk. Az elv6laszt6shoz Spherisorb forditott f,2isir 250 mm x 4,6 mm, 5 pm

kromatogriifiris oszlopot haszniiltak. Az injektelt Grfogat 20 pl volt 6s az analizis sor6n I

mUmin riraml6si sebess6gii gradiens elfci6t hasznriltak acetonitril 6s viz eluensekkel. A

kumafoszt 313 nm-en a t-fluvaliniitot pedig 254 nm-en detektiiltiiLk. A m6dszer kimutatrisi

hat6ra kumafoszra 6s r-fluvaliniitra n6zve is egyardnt 0,2 mg/kg viasz volt.

Martel 6s munkauirsai [27] ket m6dszert dolgoztak ki a t6miban. Az els6, 2002-es

publikrici6ban m6zben hatdroztak meg egym6s mellett amitrdzt, kumafoszt 6s t-fluvalin6tot.

20 g m|zet 2 percig turmixg6ppel 60 ml n-hexiinnal, 30 ml propanollal 6,s 0,28Yo amm6ni6val

egyiitt turmixoltri,k. Az amm6nirira az6rt van sztiks6g, mert az amitrbz igen instabil savas

k6riilm6nyek koztitt. Az elegyet sziiLr6papiron sziirt6k 6s az eljrl.nist m6g egyszer

megism6telt6k. Az egyesitett extraktumot vilaszt6ttilcs6rben 0,28o/o amm6ni:it tartalmazo 50
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ml desailLilt vLzel niarik ki. Fizissz6wril6s utin a vizes frizist elvezett6k 6s megism6telt6k az

eljrir:ist rijabb k6tszer 50 ml-rel. A hex6nos fiizist vizmentes nritrium-szulfdt r6tegen sziirt6k 61,

majd az extraktumot rotiici6s vaLkuumbep6rl6 k6sziil6kkel 35-40oC-os vizfitdot szitrazra

priroltrik. A beparkisi maraddkot I ml acetonban oldott6k vissza 6s 0,45 pm nylon sziir6n val6

sziir6s ut6n a minta k6szen rillt a HPLC analizisre. Az utalizishezLiChrospher 100 RP-l8 250

mm x 4,0 mm, 5 pm forditott fr2isri kromatogrrifiris oszlopot haszn6ltak. A mozgfifiais

acetonitril:viz=80:20,0,28o/o amm6nia tartalmfi elegy volt, melyet I ml/min 6raml6si

sebess6ggel izokratikusan riramoltattak. A kumafoszt 313 nm-en, az rmitrizt 289 nm-en, a r-

fluvalin6tot pedig 254 nm-en detektriltrik. A m6dszer kimutatdsi hatAra amifilzra nbzve

0,0015 mg&g, kumafoszra n6zve 0,005 mg/kg, r-fluvalinitra n6zve pedig 0,003 mglkg volt.

Ugyanezen szerzfik 2007 -es publikrici6jukban [16] amitr6z 6s r-fluvaliniit m6hviaszb6l

val6 kimutatrisrlval foglalkoztak. Az extrakci6hoz 3 g viasa 100 ml-es Erlenmeyer lombikba

m6rtek be 6s 15 ml petrol6ter 6s 10 ml 0,1 M-os nritrium-hidroxid elegy6vel extrahaltrik. Az

extraktumot 50'C-ra melegitett6k fel 6s l5 percen keresztiil kevertett6k. Hiit6s utrin n6gyszer

30 ml petroldterrel telitett acetonitrilt adtak hozzA, majd sziir6s ut6n az elegyet viilasa6

t<ilcs6rbe vitt6k et. A t6lcs6rben 700 ml2% niitrium-klorid tartalmf desztilkilt vizet 6s 100 ml

pertol6tert adtak a mintrihoz 6s <isszeriiziis utdn hagltAft a flizisokat szepanil6dni. Az als6

frlzist rijra extrahriltrik 100 m[ petrol6terrel. A fels6 frizist az el6zovel iissze6nwe rijra

extrah6ltiik 200 ml 2% niitrium-klorid tartalmri desaill6lt vizzel, majd frizissz6w6l6s utiln a

fels<i frizist vizmentes nrlLtrium-szulfrit r6tegen sztirt6k ,t. Az extraktumot rot6ci6s

vrikuumbeprirl6 k6sziil6kkel 35-40'C-on szitrazra piroltitk A beprirkisi marad6kot I ml

acetonban oldottik vissza 6s 0,45 pm nylon sziircin val6 sztir6s uten analiz6lt6.k a mint6t. A

HPLC analizist a konlbbi kis6rletiikkel teljesen anal6g m6don v6gezt6k. A m6dszer

kimutat6si hatrira amitrlzra n6zve 0,01 mg/kg, mig t-fluvalin6tra n6zve 0,03 mg/kg volt.

A szerzok k6t publikrici6jdt <isszehasonlitva megrillapithat6, hogy a kimutatrisi hatri.r

viaszban egy nagysrigrenddel kisebb, de a m6zre kidolgozott analitikai m6dszer alkalmas a

viaszban l6vci komponensek meghatrirozrisira is megfelel<i mintael6k6szit6si l6p6st k<ivetcien.

Korta 6s munkatilrsai [28] felig automatizelt szil6rdfrizisir extrakci6s minta-

el<ik6szit6st haszniiltak a&aiil6-szerek maradvrinyainak m6zmintrl.Lkb6l val6 kimuta&isiira. A

vizsgrilathoz haszn6lt m6zmintiikat laborat6riumban adal6koltrik a kdvetkezci m6don: a m6zet

40'C-os vizflird6n 20 percig melegiteu6k, majd szobah6m6rs6kleten 10 percig 6llni hagl6d
6s l0 g m6zet 0,5 ml ismert koncentrrici6jir akariciddel addicionriltrik. 0,5 g adal6kolt m6zet

foszflit pufferben oldottak fel 6s a minta t6rfogatar 5 ml-re eg6szitettek ki. A mintrit 5 percig

szonikdltattrik. A tisztitlisr Crs SPE tiilteten tisztitottek. A tdlteter 2 ml metanollal 6s I ml
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foszfrit puffenel aktivriltrik, majd 4 ml minta felvitele utrin I ml tetrahidrofuniLn:foszfiit

puffer:10:90 eleggyel mostiik aa. Leveg<i iitszivrissal szriritotlik 6s a mintrit I ml

tetrahidrofurrinnal eluriltrik. Az extrakrumot sz6razra p6Lrol6s utiin I ml mozg6frizisban

oldottiik vissza a megfelel6en alacsony kimutat6si haulr el6r6se 6rdek6ben. A kromatogrrifiris

elv6lasztiist Zorbax SB-Crs (150 x 4,6 mm, 5 pm) forditott frizisri oszlopon v€geztbk €s az

oszlop v6delme 6rdek6ben Waters Novapak C;3 (20 x 3,9 mm,4 pm) el6t6toszlopot is iktattak

a rendszerbe. Az elvrilasa6s szobah5m6rs6kleten, izokratikus kezd6 l6p6s utAn gradienssel

folltat6d6 el0ci6val, I ml/min 6raml6si sebess6ggel, acetonitril 6s 0,01 M TEA

mozg6frizisokkal v6gezt6k. A kimutatasi hatir DMF, kumafosz 6s r-fluvalinit eset6ben

sorrendben a kiivetkez6 volt: 0,2 mg&g, 0,001 mglkg, 0,004 mg/kg.

2.2.2. HPLC-UV/US

Atienza 6s munkatiirsai [29] szuperkritikus

fluid extrakci6s minta-el<ik6szit6st alkalmaztak r-

fluvalinrit maradvrinyainak m6zb6l val6

kimutatrisdhoz. Az extrakci6 el6tt 20 g mbzet 2 ml

vizzel elegyitetlek 6s 2 g cellul6z port adtak hozzri. A

homogenizrilt mintit -40'C-on liofiliz6ltdk, majd 2 g-

ot 25 I benzol:izopropanol:7:3 eleggyel kezeltek. Az

igy el6k6szitett mintrit HP 7680 A szuperkritikus fluid

extraktorral kezelt6k. Extrah6l6szerk6nt sz6ndioxidot

hasmriltak. Az extrakci6 param6terei a kiivetkez6k

voltak: a sz6ndioxid fluidum siiriis6ge 0,45 g/ml volt,

az iizemi nyom6s 138 bar, az extrakci6s kamra

h6m6rs6klete 70oC 6s 0,8 ml/min-es 6ramkisi

sebess6get alkalmaaak. Az extrakci6 ideje hrisz perc

volt 6s az extraktumot I ml metanolban nyelett6k el.

Az analizist Novapak Crs (150 mm x 4,6 mm)

komatognifiris oszlopon, 14 mVl 0,01 M ecetsav

tartaknf acetonitril:viz:80:20 eluenssel 1,5 mVmin

riramliisi sebess6g mellett izokratikus ehici6val

v€geatk. A detektrilist 254 nm-en v6gea6k. A

kis6rlet soriin vizsgilt6k a r-fluvaliniit stabilit-lis:it 6s

7. ihru t-fiut:alindt honlisa I 1a1. 6 lht is l)
lc) aoDal a fiinta-el6kas;itlst kd|et6en I29l

i., ,t ll r, a! al at

aa figyeltek meg, hogy m6r a mintaeltik6szit6s ut6n egy napig terolt minteban is megindult a

r-fluvalinrit boml6sa 6s megjelenik a kromatogramon k6t metabolit csics (Lrisd 7. ribra).



2.2.3. HPLC-MS

Wiest 6s kutat6tri,rsai [30] olyan HPLC-MS m6dszert dolgoztak ki mellyel egymds

mellett 80 k6rnyezeti szennyezl meghatiiroziis6ra nyilik lehetcis6g m6zb6l 6s pollenb6l. A

m6dszer m6dositott QUEChERS (Quick Easy Cheap Effective Rugged Safe) eljrinison alapul.

A QuEChERS sorrl.m folyad6k-folyad6k extrakci6s l6p6st diszperziv SPE k<ivet. 5 g mlzet

centrifugacsSben l0 ml vizzel homogeniziiltak, majd 10 ml acetonitrilt, 4 g magn6zium

szulf6tot, I g niitrium-kloridot, I g nAtrium-citrat-dihidftitot es 0,5 g diniitrium-citriit-

szeszkvihidnitot (k6s6bbiekben citret QuEChERS s6k). A mintrit 2 percen keresztiil 5000 G-n

centrifug6ltiLk majd 6 ml-t a feliilirsz6b6l egy rij centrifugacs6be vittek 6t 6s 900 mg

vizmentes magn6zium-szulfdtot 6s 150 mg PSA-I adt* hozz6, majd 2 percen keresztiil 5000

g fordulaton lecentrifug6lteik. 4 ml extraktumot 50 pl-re pd,roltak be 6s az analizisig -18'C-on

tiroltiik. Pollen eset6ben, amely halmazillapotrit tekinwe kiizelebb 6ll a viaszhoz, mint a m6z

a kiivetkez<i m6don jrirtak el: 2 g pollenhez l0 ml acetonirilt, 8 ml vizet, 3 ml hexrint 6s citnit

QuEChERS s6kat adtak egy centrifugacs6ben, majd az el6k6szit6s tov6bbi r6sz6ben a mbznll

ismertetett m6don jirtak el. Az anal(zist triple quad detektorral felszerelt LC-MSA4S

rendszerrel v€geatk el. A kromatognifiris elvilasarist Nucleodur Sphinx RP-Cl8 (50 x 2 mm,

1,8 m) forditott frizisir oszlopon hajtott6k v6gre. Az riraml6 frizis amm6nium-form6t 6s

hangyasav tartalmt viz illetve metanol volt, az 6raml6si sebess6g 300 pUmin 6s az elvrilasads

sor6n gradiens eltci6t alkalmaaak. Az elektrospray ionforr6s pozitiv m6dban iizemelt 6s a

komponenseket tcibbsz6r6s reakci6k6vet6si m6dszerrel detektiltrlk. A m6dszerrel az amitriz

bomlisterm€kei kiil6n-kiilirn detektalhat6k. A m6dszer kimutatiisi hatrira DMF-re n6zve 0,01

mg/kg, DPMF-re 6s kumafoszra vonatkoz6an 0,0003 mg/kg volt.

Tomasini kutat6csoportjiinak l3ll az el6z6hoz hasonl6an m6dositott QuEChERS

m6dszeren alapul6 eljiiLrilsa r-fluvalinrit meghatii.rozrlsrira is alkalmas. l0 g m€zhez l0 ml vizet

6s 150 pl amm6nium-hi&oxidot adtak, majd I perc homogeniziiliis utiin l0 ml acetonitrilt 6s

4 g vizmentes magn6zium-szulfiltot m6rtek a mintrihoz. A kever6ket l0 percen keresaiil 8000

rpm fordulatszdmon centrifugeltdk 6s a feliihisz6 l0 pl-es r6szlet6t HPLC-MS/MS rendszerrel

analizriltiik. Az elvrilasztrist XTerra (50 x 3 mm, 3,5 pm) oszlopon v6gezt6k. Az etv6laszuls

sonin gradiens ehici6t alkalmaztak 0,1% hangyasav tartalm(r viz 6s metanol mozg6frizisokkal.

Az ionforr6s APCI (atmoszf6rikus nyomrisri k6miai ioniz:ici6) interf6sz volr, a komponensek

detektdliisa pedig MRM (t6bbsziir<is reakci6ktivet6s) m6dszenel r6rt6nt. A m6dszer

kimutat6si hat6ra r-fluvalinetra 0,016 mg/kg 6s amifiilTa 0,0016 mg/kg volt. Az amitniz
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kimutatrisi hatifu:a enn6l a m6dszem6l alacsonyabb, mint az el6z6 esetben, azonban itt nem

detekuiltrik kiiliin a boml6sterm6keket.
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Az ismertetett m6dszerek kimutatrisi hatriLrait a jobb ettekinthet6s6g 6rdek6ben az akibbi.

2. titblirz,atbar, foglaltuk 6ssze:

Szrrzii Meghatirozis Kozeg LOD

A-C. Manel, S. Zeggane, C. Auridres,
P. Drajundel, J-P. Faucon, M. Aubert

GC-NPD Viasz
Amitr6z: 0,01 mglkg
Kumafosz: 0,08 mg/kg
t-fluvalin6t: 0,03 mglkg

J. Salar Amoli, J. Hassan, M.
Heiazy

GC-TSD Viasz DMA: 0,003 mg/kg

W. van Rillaer, H. Beemaert GC-ECD
M€z
L6p

Kumafosz: 0,010 mg/kg

J. J. Jim6nez, J.L. Bemal, M.J.
Nozal,
C. Alonso

GC-ECD Viasz N/A

E. Korta, A. Bakkali, L.A.
Berrueta,
B. Gallo,F. Vincente, S. Boqdanov

GC.MS Viasz DMPF: 0,2 mg/kg

M-P. Chauzat, J-P. Faucon GC-MSTMS Viasz
Kumafosz: 5,0 mglkg
r-fluvalinlt: 5,0 mg/kg

P. Termolada, I. Bernardinelli. M.
Colombo. M. Spreafico, M. Vighi GC-MS

Miz
Viasz

N/A

S. Bonzini, P. Termolada, I.
Bemardinelli, M. Colombo, M.
Vishi

GC.MS M,EZ

Viasz
N/A

S. Adamczyk, R. Lazaro, C. P&ez-
Arquillue, A. Herrera HPLC-DAD Viasz Kumafosz: 0,2 mgkg

t-fluvalindt: 0,2 mgkg

A-C. Martel, S. Zeggane HPLC-DAD M€z

Amitr6z: 0,0015 mg/kg
Kumafosz: 0,005 mgikg
r-fluvalin6t: 0,003
mgke

E. Korta, A. Bakkali, L.A:
Bemreta,
B. Gallo, F. Vincente

HPLC-UV-VIS Mez

DMF: 0,2 mg/kg
Kumafosz: 0,001 mg/kg
r-fluvalinit: 0,004
m/kc

J. Atienza, M.T. Martin, J.J.
Jim6nez,
J.L. Bemal

HPLC-W.VIS Mez N/A

L. Wiest, A. Bulet6, B. Giroud, C.
Fratta, S. Amic, O. Lambert,
H. Pouliquen, C. Arnaudguilhem

HPLC.MS
Mtz,
M6h,
Pollen

Amitr6z: 0,01 mglkg
Kumafosz: 0,0003
mC/kC

D. Tomasini, M.R.F. Sampaio,
S.S. Caldas, J.G. Buffon, F.A.
Duarte, E.G. Primel

HPLC-MS1MS Mez
Amilr6z: 0,0016 mg/kg
r-fluvalin6t: 0,016
m/kc
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