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1. Bevezetés

Az induktív csatolású plazma tömegspektrometria 
(ICP-MS) az elemtartalmi vizsgálati lehetőségek kö-
zül az egyik leggyorsabb és legérzékenyebb multie-
lemes elemtartalom-meghatározási technika, amely 
alacsony kimutatási határral rendelkezik [ppt (ng L-1) 
- ppb (μg L-1)], és emellett a vizsgálható elem izo-
tóp összetételének meghatározására is lehetőséget 
nyújt. Mint minden spektroszkópiai módszernél, az 
ICP-MS-nél is különböző spektrális és nem spektrá-
lis (mátrix) hatások rontják az elemzés teljesítmény-
jellemzőit (szelektivitás, pontosság, precizitás, kimu-
tatási- és meghatározási határ).

A spektrális zavarás ICP-MS esetén izobár zavarást 
és kettőstöltés-képződést is jelenthet, de ezeknél 

nagyobb anaitikai nehézséget okoz, ha a plazmában 
poliadduktumok jönnek létre [1]. May és Wiedmeyer 
[2] szerint a poliatomok prekurzorának számos forrá-
sa lehet, pl. a minta mátrixa, a minta-előkészítésnél 
használt vegyszerek, a plazmagáz és a légköri gá-
zok. A leggyakrabban előforduló prekurzorok: a 1H, 
12C, 13C, 14N, 16O, 17OH, 32S, 35Cl, 36Ar és a 40Ar. A nem 
spektrális eredetű zavarások közé az összes többi, a 
jelnagyságot befolyásoló zavaró jelenséget sorolják. 
Ezeket összefoglaló néven mátrixhatásoknak nevezi 
a szakirodalom. A mátrix az a közeg, ami a mérendő 
elemet körülveszi, befolyásolja annak jelnagyságát 
[3]. A továbbiakban a destruktív, szerves mátrixot 
megszüntető, valamint ezen módszerek alternatívá-
jaként használható minta-előkészítési módszerekről 
lesz szó.

Összefoglalás
Írásunkban összefoglaltuk a folyékony élelmiszerek hagyományosnak mondható 
hamvasztásának, nedves roncsolásának alternatívájaként használható nem 
destruktív minta-előkészítési módszereket, ICP-MS meghatározáshoz. A roncsolás 
legfőbb hátrányaként azt lehet említeni, hogy nagymértékben hígul a minta, nagy a 
keresztszennyeződés esélye, valamint időigényes. A roncsolás elmaradása esetén 
ugyanakkor számolni kell a visszamaradó szerves anyagok hatásával, melyek spektrális, 
de legfőképpen nem spektrális/mátrixhatást fejtenek ki. 
Részletesen tárgyaltuk a sztenderd addíciót, a bepárlást, az oxigén-bevezetést, a mikro-
koncentrikus porlasztó alkalmazását, valamint a különleges mintabeviteli rendszereket 
is, de a leggyakrabban használt technikának mégis a mátrixillesztés, a minta hígítása 
és belső sztenderdek alkalmazása minősül. Legfőképpen az utóbbi három módszerrel, 
ill. ezek kombinált használatával lehetőség nyílik folyékony, porlasztható és könnyen 
homogenizálható élelmiszerek gyorsabb, egyszerűbb és olcsóbb ICP-MS vizsgálatára. 
Leggyakrabban vizsgált folyékony élelmiszernek a borok tekinthetők, ennek ellenére 
találkozhatunk sörök, gyümölcslevek, ill. tejek ICP-MS mérésével is.
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2. Destruktív minta-előkészítés

ICP-MS mérésnél hagyományos esetben a mintát 
előkészítik, folyékony halmazállapotot hoznak létre, 
emellett megszüntetik a szerves mátrixot, ami zava-
rást okozna. Élelmiszereknél gyakran alkalmazott el-
járás a hamvasztás, illetve nedves roncsolás, amely 
manapság leggyakrabban mikrohullámú roncsolást 
jelent [4].

A minta-előkészítés során általában hígulás lép fel 
az elemzésre kész mintaoldatban és az eredeti min-
tában lévő elem-koncentrációkat tekintve. ICP-MS 
esetében a hígítás többcélú. Egyrészt a roncsolás 
után az oldatok savtartalma jellemzően nem halad-
hatja meg az 5%-ot, ideális esetben maximum 2-3% 
lehet (máskülönben a készülék gyors ütemű korrózi-
ója lép fel), másrészt az interferenciák kialakulásának 
valószínűségét mérsékli [5].

A hamvasztás ugyan hatékonyan és gyorsan szünte-
ti meg a szerves anyagokat a mintában, ugyanakkor 
veszteséget okozhat az illékony elemek mennyiségé-
ben (Cd, Pb, Hg, Se, Zn). Napjainkban a korszerű és 

kényelmes kezelési módszert a mikrohullámú kezelés 
jelenti, mellyel csökkenthető a roncsolás vegyszer-
szükséglete és mivel zárt rendszerről van szó, nem 
lép fel veszteség és egyenletes hőeloszlást kap a 
minta [4].

A roncsolásos minta-előkészítés folyékony minták 
esetében a minta halmazállapotából adódóan elhagy-
ható lenne, az előkészítést azonban az indokolhatja, 
hogy a szerves anyagok sok esetben erőteljes mátrix 
és spektrális zavarásokat okoznak. Emiatt számos 
kutató alkalmazza folyékony élelmiszerek esetén 
is a mikrohullámú nedves roncsolást (1. táblázat.). 
Katona és munkatársai [6] borok minta-előkészíté-
si műveleteit összehasonlító vizsgálatában a H2O2 
nélküli salétromsavas, mikrohullámmal elősegített 
minta-előkészítést tekintették viszonyítási alapnak. 
A mikrohullámú roncsolás mellett használatos még 
a blokkroncsolóval végrehajtott nedves roncsolás is. 
Khan és munkatársai [7] HNO3 és H2O2 hozzáadását 
követően tej és joghurt minták roncsolását végezte 
ezzel a technikával.

1. táblázat: Mikrohullámú nedves roncsolással előkészített élelmiszerek 
Table 1: Sample preparation of foods by microwave-assisted wet digestion

Vizsgált élelmiszer / Food type
Roncsoló közeg 

Digestion medium
Hivatkozás / Reference

bor, sör, teljes zsírtartalmú tej 
Wine, beer, whole milk

HNO3, H2O2 Husáková és munkatársai [8] / Husáková et al. [8]

bor / Wine HNO3 Geana és munkatársai [9] / Geana et al. [9]

növényi olaj / Vegetable oil HNO3

Llorent-Martinez és munkatársai [10] 
Llorent-Martinez et al. [10]

narancslé / Orange juice HNO3

Simpkins és munkatársai [11] 
Simpkins et al. [11]

tej / Milk HNO3, H2O2 Potortì és munkatársai [12] / Potortì et al. [12]

A mikrohullámú roncsolás számos előnye mellett 
hátrányokkal is rendelkezik. A fentebb említett okok 
miatt hígul a minta, ennek következtében egyes ele-
mek mérendő mennyisége akár a vizsgálandó elem 
kimutatási határa alá is csökkenhet. A hamvasztás-
hoz és egyéb roncsoláshoz képest ugyan kevésbé 
időigényes, de még mindig körülményes módszer-
nek tekinthető. Nagy a keresztszennyeződés esé-
lye a roncsoló edénnyel érintkező minta, valamint a 
hozzáadott reagensek miatt [4]. Magas költséget je-
lent a nagytisztaságú salétromsav használata, illetve 
szükséges lehet savdesztilláló készülék beszerzése. 
A vegyszerfelhasználás emellett környezetvédelmi 
szempontokat is érint.

3. Roncsolás nélküli, egyéb használható  
technikák

Lehetőség van a roncsolás elhagyására és a min-
ta roncsolás nélküli közvetlen bevitelére folyadékok 
esetében, különböző technikákat alkalmazva, pl. hid-
rid-generálásos (HG) atomfluoreszcens (HG-AFS) és 
atomabszorpciós (HG-AAS), valamint elektrotermi-
kus atomabszorpciós (HG-ET-AAS), illetve induktív 

csatolású plazma optikai emissziós spektrométerrel 
(ICP-OES) [13], de ICP-MS esetében is használható 
ez a mérési módszer. Ezáltal egyszerűsödik a min-
ta-előkészítés, csökkenthető a minták keresztszeny-
nyeződésének a kockázata, minimalizálható az analit 
vesztesége, valamint nem szükséges veszélyes vagy 
korrozív vegyszerek használata.

 

A visszamaradó szerves mátrix ugyanakkor befolyá-
solhatja: 

•	a minta porlasztási hatásfokát, 

•	a minta transzportját a plazmába [14], [15],

•	a lerakódás-képződést a plazmaégőben és 
az ionoptikában [15],

•	a mintázó kónusz nyílásának átmérőjét, így 
csökkenti a tömeganalizátorba jutó ionok 
mennyiségét [16],

•	az egyes magas ionizációs energiájú elemek 
(pl. As, Se) ionizációjának mértékét [14].
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Possibilities of trace 
element content 
determination in liquid 
foods without destrucitve 
sample preparation 
using inductively 
coupled plasma mass 
spectrometry
Áron Soós – Dávid Andrási – Béla Kovács

Summary

In this review, non-destructive sample preparation 
techniques were summarized as possible alternatives to 
the traditional dry ashing and wet digestion for liquid food 
samples in ICP-MS measurements. The most important 
disadvantages of destructive techniques are the high 
dilution factor, the high risk of cross-contamination, 
and being considerably time-consuming. The lack of 
destruction causes organic components to remain behind, 
resulting in the emergence of spectral and, more often, 
non-spectral/matrix effects.

These effects can be eliminated or corrected by standard 
addition, evaporation, addition of oxygen, using a micro-
concentric nebulizer, and also by the application of special 
sample introduction systems, however, the most important 
techniques are the application of sample dilution, matrix-
matched calibration and internal standardization. Using 
these three techniques, or a combination of them, makes 
a simple, rapid and relatively cheap sample preparation 
possible in homogeneous liquid food samples for ICP-MS 
determination. The most often measured liquid food is 
wine, however, analyses of beer, fruit juices and milk can 
also be found in scientific literature.

1. Introduction

Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-
MS) is one of the fastest and most sensitive methods for 
multielement determination of element content, having 
a low limit of detection [ppt (ng L-1) - ppb (μg L-1)], also 
making it possible to determine the isotope composition of 
the element measured. As is the case for all spectroscopic 
methods, performance characteristics of ICP-MS 
(selectivity, accuracy, precision, limits of detection and 
quantification) are diminished by different spectral and 
non-spectral (matrix) effects.

Spectral interference in the case of ICP-MS can mean 
isobaric interferences or the formation of double charged 
ions, but an even bigger analytical problem is if polyadducts 
are formed in the plasma [1]. According to May and 
Wiedmeyer [2], there can be several sources of precursors to 
polyatomic ions, e.g. the sample matrix, chemicals used for 
sample preparation, plasma gas or atmospheric gases. The 
most common presursors are 1H, 12C, 13C, 14N, 16O, 17OH, 32S, 
35Cl, 36Ar and 40Ar. All other phenomena influencing signal 
intensity are considered non-spectral interferences. These 
are collectively referred to as matrix effects in the literature. 
The matrix is the medium that surrounds the element to be 
measured, influencing its signal intensity [3]. Henceforth, 
destructive sample preparation methods eliminating the 
organic matrix, and their alternatives are discussed.

2. Destructive sample preparation

Traditionally, when samples are preapred for ICP-MS 
measurement, a liquid state is established, eliminating the 
organic matrix that may cause interference. In the case of 
foods, commonly used methods are dry ashing and wet 
digestion, generally meaning microwave digestion these 
days [4].

During sample preparation, generally dilution occurs in 
terms of the concentration of the elements in the sample 
solution ready to be analyzed, compared to the original 
sample. This dilution has several purposes in the case of 
ICP-MS. On the one hand, acid content of the solutions 
after digestion typically should not exceed 5%, and 
should be no more than 2 to 3% ideally (otherwise rapid 
corrosion of the instrument will occur), and on the other 
hand, it reduces the probability of interferences [5].

Although dry ashing is an efficient and fast way to remove 
organic substances from the sample, but it also reduces 
the amount of volatile elements (Cd, Pb, Hg, Se, Zn) in 
the sample. Today, a modern and convenient treatment 
method is microwave digestion, reducing the demand for 
chemicals, and since it is a closed system, no loss occurs 
and the heat distribution of the sample is uniform [4].

Destructive sample perparation in the case of liquid 
samples could be omitted due to the physical state of 
the sample, but sample preparation can be justified by 
the fact that organic substances often result in strong 
matrix and spectral interferences. Therefore, microwave-
assisted wet digestion is used by many researchers even 
in the case of liquid foods (Table 1). Microwave-assisted 
nitric acid digestion without H2O2 was considered as the 
benchmark by Katona et al. [6] in their study comparing 
sample preparation methods of wines. In addition to 
microwave digestion, wet digestion performed by a block 
digester is also used. This technique was used by Khan et 
al. [7] to digest milk and yogurt samples after the addition 
of HNO3 and H2O2.

Table 1: Sample preparation of foods by microwave-
assisted wet digestion

Microwave digestion has not only several advantages, 
but some disadvantages as well. Because of the reasons 
mentioned above, the sample is diluted and, consequently, 
the amount of certain elements to be measured might fall 
below their limits of detection. Even though it is less time-
consuming that dry ashing or other digestion techniques, 
but it can still be considered an elaborate method. The 
likelihood of cross-contamination is high because of the 
contact with the digestion vessel, and also because of 
the reagents added [4]. The use of high purity nitric acid 
is very costly, as can be the purchase of the necessary 
acid distillation apparatus. The use of chemicals has also 
environmental aspects.

3. Other, non-destructive techniques

It is possible to omit digestion and introduce liquid 
samples directly, without digestion, using a variety of 
techniques, for example hydride generation (HG) atomic 
fluorescent (HG-AFS) and atomic absorption (HG-AAS), 
as well as electrothermal atomic absorption (HG-ET-
AAS) and inductively coupled plasma optical emission 
spectrometry (ICP-OES) [13], but this analytical method 
can also be used with ICP-MS. It simplifies sample 
preparation, reduces the risk of cross-contamination, 
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Grindlay és munkatársai [17] vizsgálatai szerint egyes 
magas ionizációs energiájú elemek (Sb, Te, Au, Se, 
As, Hg, I és P) ionizációját elősegíti a szén jelenléte 
a mintában. Ezzel szemben a szén jelenléte más, ha-
sonlóan magas ionizációs energiájú elemek (B, Os, 
Pt, Ir, Cd, Be, Zn, és S) jelnagyságát nem befolyásol-
ja, nagyobb gázáramlási sebesség és két különböző 
típusú tömegspektrométer összehasonlításakor sem. 
Megállapították azt is, hogy a szénforrás jellege is 
befolyásolhatja az ionizációt, ugyanis egyes elemek-
nél eltérő hatás tapasztalható metanol vagy illékony 
szerves komponens jelenlétében. 

4. Sztenderd addíció

Sztenderd addíciós technikával hatékonyan ki lehet 
küszöbölni a minta mátrixhatását a minta többszöri 
spike-olásával. A módszer lényege az, hogy első lé-
pésben a készülékbe be kell porlasztani a spike-olat-
lan oldatot, vagyis a mintából meg kell határozni kí-
vánt elemek mennyiségét (ez esetben a „vak” minta 
a spike-olatlan minta oldata). Ezt követően ismert 
koncentrációban kell hozzáadni a mintához a mér-
ni kívánt elemeket (spike), amit újabb mérés követ. 
Néhány különböző koncentrációban spike-olt minta 
elemtartalmának mérése után tulajdonképpen egy 
kalibrációs egyenest kapunk. Az egyenes meredek-
sége és a tengelymetszet helye alapján meghatá-
rozható a mintában lévő vizsgált elem koncentrá-
ciója [18]. Katona és munkatársai [6] vizsgálatában 
a sztenderd addíció kielégítő pontossággal hozta a 
borok roncsolásának eredményeit a legtöbb elem 
esetében. Elmondható, hogy talán az egyik legpon-
tosabb eredményt szolgáltatja, ám nagyszámú minta 
elemzésére nem alkalmas módszer, mivel időigényes 
és költséges [15].

5. A mátrix eltávolítása

A mátrix eltávolítás többféleképpen valósítható meg. 
A bor bepárlása során az illékony szerves kompo-
nensek, főleg az etanol eltávolítása a cél, amely a leg-
nagyobb szénforrást jelenti. Katona és munkatársai 
[6] ugyan a bepárlást követően még roncsolták is a 
mintát, eredményeik alapján azonban egyes elemek 
illékonysága révén (As, Cd, Zn, Ni) veszteség lépett 
fel, és az eredmény torzítottá vált. 

A membránnal kiegészített mikro-koncentrikus por-
lasztó képes eltávolítani a mintából a szerves oldó-
szereket (etanolt), ezáltal megszünteti az általa oko-
zott spektrális és nem spektrális zavarást. Castiñeira 
és munkatársai [19] MCN-6000 típusú mikro-kon-
centrikus porlasztóval végzett vizsgálatai rámutattak, 
hogy ugyan az etanol hatását szinte teljes mértékben 
kiküszöböli a borokból a porlasztó, ám egyéb szer-
ves és szervetlen komponensek mátrixhatását nem. 
Emellett érzékenységcsökkenést is tapasztaltak, ami 
miatt használatát elvetették. 

További mátrix-eltávolítási lehetőséget jelent tejnél a 
Ca-tartalom és a fehérjék kicsapása oxálsav és cc. 
HNO3 hozzáadásával, majd a csapadék eltávolítása 
centrifugálással és szűréssel. Bizonyos elemek (As, 
Se, Co, Ni) ezzel a módszerrel gyorsan meghatá-

rozhatóvá váltak, ugyanakkor számos elem részben 
vagy egészben eltávolításra került a csapadékkal 
(Cd, Pb, Hg, Sr, Cu, Bi, Ag, stb.), emiatt csak korláto-
zottan használható, és nem alkalmas a mikrohullámú 
roncsolás kiváltására [20].

6. A minta hígítása

Elmondható, hogy a mátrixhatás mértéke nem a 
mátrix és a meghatározandó elem relatív mennyisé-
gétől függ, hanem az elem abszolút mennyiségétől. 
Így a mátrixhatás a minta hígításával exponenciáli-
san csökken [3]. A hígítás szükséges továbbá azért 
is, mert magas szervetlen sótartalom esetén szilár-
danyag kiválás léphet fel a kis átmérőjű (0,6-1,2 mm) 
kónuszok nyílásán, ezért lehetőleg 0,2% alatt kell tar-
tani azt, de az is megemlítendő, hogy néhány mintá-
nál ennél magasabb koncentráció sem okoz gondot, 
mivel a lerakódás kialakulása a szervetlen anyagok 
minőségétől is függ [16].

A hígítás gyakran alkalmazott eljárás folyékony minták 
direkt mintabevitelű mérésénél, főleg azok szerves-
anyag-tartalma miatt. Jellemzően a borok 2-10-sze-
res hígítása terjedt el, de sörök esetében alkalmaz-
tak már 10-szeres, gyümölcsleveknél 10-szeres, ill. 
20-szoros hígítást (2. táblázat). A hígítást leggyak-
rabban ionmentes vízzel végzik, melyet 0,1-2%-os 
HNO3 oldattal egészítenek ki. Tejsavó 5-szörös hígí-
tása során, Martino és munkatársai [21] jó eredmé-
nyeket értek el egyéb korrekciós tényezők alkalma-
zása mellett (2. táblázat), ugyanakkor Cava-Monte-
sinos és munkatársai [22] eredményei szisztematikus 
negatív hibát mutattak tejminták esetében, hasonló 
módszer mellett. Ugyanakkor szobahőmérsékleten, 
ultrahangos fürdőben történő kezeléssel kiegészít-
ve, az ionmentes víz és HNO3 hozzáadásával vég-
zett 10-szeres hígításos minta-előkészítés, a mikro-
hullámú roncsolással egyező eredményt [22]. Meg-
említendő, hogy tej mérésénél ICP-OES esetében a 
hígítás mellett Hua és munkatársai [23] EDTA, mint 
diszpergálószer, McKinstry és munkatársai [24] pe-
dig Triton X-100 hozzáadásával végezték mérésüket, 
ICP-MS használatával pedig amin-oldattal történő 
hígítás bizonyult alkalmasnak [25]. 

7. Belső sztenderd használata

ICP-MS esetében, multielemes technika lévén, le-
hetséges a mérések pontosságának javítása, az ér-
zékenységváltozás („drift”) kiküszöbölése és a fizikai 
mátrix-hatások korrigálása belső sztenderd elem, 
illetve elemek használatával [26]. Az analízis vonat-
kozásában ez azt jelenti, hogy kiválasztunk egy olyan 
elemet, vagy elemeket, amely (amelyek) elhanyagol-
hatóan kis mennyiségben van (vannak) jelen a vizs-
gálandó mintában. Ezek ismert és megfelelően nagy 
mennyiségét adjuk hozzá az analitikai vakhoz, a ka-
libráló sorhoz és a mérendő oldathoz, majd a belső 
sztenderd elem intenzitásváltozása alapján korri-
gáljuk a többi elem mért jelintenzitását [18]. A belső 
sztenderd használatával korrigálható többek között 
a kónuszon lévő lerakódás miatt bekövetkező érzé-
kenységváltozás, így nem válik szükségessé a minta 
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minimalizes analyte loss, and eliminates the need for 
the use of hazardous or corrosive chemicals.

However, the remaining organic matrix can affect:

•	 sample nebulization efficiency,
•	 sample transport into the plasma [14], [15],
•	 deposit formation in the plasma torch and the ion 

optics [15],
•	 the diameter of the sample cone opening, thus 

decreasing the amount of ions reaching the mass 
analyzer [16],

•	 the degree of ionization of certain elements with 
high ionization energies (e.g. As, Se) [14].

According to the studies of Grindlay et al. [17], 
ionization of certain elements with high ionization 
energies (Sb, Te, Au, Se, As, Hg, I and P) is aided by 
the presence of carbon in the sample. On the other 
hand, signal intensities of other elements with similarly 
high ionization energies (B, Os, Pt, Ir, Cd, Be, Zn, 
and S) are not influenced by the presence of carbon, 
even at higher gas flow rates or when comparing two 
different types of mass spctrometers. They also found 
that the nature of the carbon source can have an effect 
on the ionization, because, in case of certain elements, 
the effect was different in the presence of methanol 
and other volatile organic components.

4. Standard addition

The standard addition technique efficiently eliminates 
the matrix effect of the sample by multiple spiking of 
the sample. The essence of the method is that, in the 
first step, the solution is nebulized into the instrument 
without spiking, so concentrations of the required 
elements in the sample are determined (in this case, 
the „blank” sample is the sample solution without 
spiking). Next, known concentrations of the elements 
to be analyzed are added (spike), followed by another 
measurement. After measurement of the element 
content of the sample spiked with several different 
concentrations, basically a calibration curve is 
obtained. Concentration in the sample of the element 
to be analyzed is determined by the slope and the 
intercept of the line [18]. In the study of Katona et al. 
[6], the match between the results of standard addition 
and digestion of wines was satisfactory for most 
elements. It can be stated that this method provides 
probably the most accurate results, but it is unsuitable 
for the analysis of a large number of samples because 
it is time-consuming and costly [15].

5. Matrix removal

Matrix removal can be achieved in severeal ways. 
During evaporation of wine, the objective is to remove 
volatile organic components, mainly ethanol, which 
represents the largest source of carbon. The sample 
was also digested after evaporation by Katona et 
al. [6], however, based on their results, results were 
inaccurate due to the volatility of certain elements (As, 
Cd, Zn, Ni) which resulted in losses.

A microconcentric nebulizer complemented by a 
membrane can remove organic solvents (ethanol) 
from the sample, thus eliminating spectral and non-
spectral interferences caused by them. Experiments of 
Castiñeira et al. [19] with an MCN-6000 microconcentric 
nebulizer showed that the effect of ethanol in wines 

hígítása. Ugyanakkor a hígítással javítható a jelinten-
zitás-változás mértéke [44]. Lényeges szempont még, 
hogy a minta az előkészítés során ne szennyeződjék a 
választott belső sztenderdként használt elemmel, vala-
mint a belső sztenderdnek választott elem, ne okozzon 
spektrális zavarást a mérendő elemek spektrumában és 
rajta se lépjen fel spektrális zavarás. 

A készüléket és a mérést vezérlő szoftverek általában 
lehetőséget nyújtanak minden egyes mérendő elem - 
belső sztenderd pár beállítására. Egyes vezérlőszoftve-
rek lehetővé teszik azt is, hogy egy mérendő elem meg-
határozása során több belső sztenderdet is figyelembe 
vehessünk. Vizsgálatok tárgyát képezi a megfelelő bel-
ső sztenderd - analit pár kiválasztása [26], [27] melynél 
figyelembe veendő pl. a tömeg [28], az ionizációs po-
tenciál, a kémiai viselkedés [29], valamint egyéb tulaj-
donságok is [26]. Ugyanakkor, ha az összes mérendő 
elemre mindössze egy belső sztenderdet választunk ki, 
akár rosszabb eredményt is kaphatunk egyes elemekre, 
ahhoz képest mintha nem alkalmaztunk volna korrekci-
ót [26].

Roncsolás elhagyása esetén gyakran alkalmazott belső 
sztenderd a Rh [30], [31] Rh és Tl [32], Rh és Ir [33], In 
[34], [35] ill. Rh és In [36]. Emellett előfordulhat kettőnél 
több belső sztenderd egyidejű alkalmazása is [21], [37].

8. Mátrixillesztés

A mátrixillesztésnél a kalibrálósor összetételét a méren-
dő mintához hasonlóvá alakítják. Ezáltal a belső szten-
derdnek kisebb mértékben kell korrigálnia a driftet és a 
mátrixhatásokat. Boroknál leggyakrabban etanolt hasz-
nálnak, az alkalmazott hígítástól függő koncentrációban 
[30], [36], [35]. 

Irodalmi előtanulmányaink során nem találtunk olyan 
szakirodalmi hivatkozást, amelyben az etanolon kívül 
más szerves komponenssel számolnának, amelyek 
esetleg más befolyásoló tényezőként viselkednének, 
mint pl. a glicerin, szerves savak, vagy a cukrok. Gyü-
mölcslevek ICP-MS mérésénél nem jellemző a mátrixil-
lesztés, de használtak már ICP-OES esetében mátrixil-
lesztésre glükózt, fruktózt és szaharózt is [38]. Az alkal-
mazott mátrixillesztések a 2. táblázatban láthatóak.

9. Oxigén-bevezetés

Nagy szervesanyag-tartalmú kőolajipari termékek direkt 
mintabevitelű mérése esetében [39], ill. HPLC-ICP-MS-
nél [40] használják főleg ezt a megoldást, de lehető-
sége folyékony élelmiszereknél is fennáll. Megszünteti 
ugyanis a mintázó és merítő kónuszon lerakódott szén-
réteget, ezáltal a mérés időtartama alatt a tömegspekt-
rométerbe jutó minta mennyisége folyamatosan nem 
csökken. Ugyanakkor a porlasztógázzal bejuttatott oxi-
géngáz a nikkel kónuszok károsodását idézheti elő [41]. 
Az oxigén bejuttatásával emellett megnőhet a spektrális 
zavarást képező, oxigénhez köthető poliadduktumok 
mennyisége.

10. Mikro mennyiségű mintabeviteli rendszer

Cheng és munkatársai [41] olyan mintabeviteli rendszert 
szerkesztettek, amellyel kis,  mikroliternyi mennyiségben 
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kínai rizsbort (8-16% etanol-tartalom, akár 100 g/l fö-
lötti cukortartalom) juttattak be az ICP-MS-be. Ezáltal 
a plazmában csökken a zavarást okozó szén mennyi-
sége, és bejutott analit mennyisége is. Ennek ellenére 
méréseik szerint a Cd és Pb esetében kielégítő volt a 
vizsgált mintákban a kimutatási határ.

11. A módszerek kombinálása

Általánosan elterjedt a minta hígítása (2-20-szoros) 
mellett valamilyen belső sztenderd elem (elemek) 
használata. Boroknál emellett a legtöbb esetben mát-
rixillesztett kalibrálósort is készítenek, míg más élel-
miszereknél ez nem jellemző. Ennek feltételezhetően 
az lehet az oka, hogy bonyolultabb mátrixokról van 
szó, azok „lemásolása” összetettebb feladat lenne. 

A mérés pontosságát nagyban befolyásolja a plaz-
mába bejutó minta-összetevők aránya, ezért lénye-
ges szempont a minta homogenitása. A zsírtarta-

lommal rendelkező tej jelentheti talán a legnagyobb 
problémát e tekintetben. A belső sztenderd haszná-
lata mellett a tej esetében szükséges lehet valamilyen 
diszpergálószer hozzáadása, de egy ultrahangos für-
dőben végrehajtott mintakezelés is jó megoldás le-
het. 

A mátrix eltávolítására irányuló törekvések általában 
nem alkalmasak a destruktív minta-előkészítés kivál-
tására és multielemes meghatározásra, ám megfelelő 
körültekintéssel alkalmasak lehetnek bizonyos ele-
mek meghatározására, az élelmiszerekből. 

A sztenderd addíció önmagában is működő eljárás, 
ám az eredmények javíthatóak belső sztenderd hasz-
nálatával és a minta hígításával. Talán az egyik leg-
pontosabb eredményt szolgáltatja, ám nagyszámú 
minta elemzésére nem alkalmas módszer, mivel idő-
igényes és költséges.

2. táblázat: Az alkalmazott módszerek direkt mintabevitel esetén, különböző folyékony élelmiszereknél 
Table 2: Methods applied in case of direct sample introduction, for different liquid foods

Élelmiszer 
Food

Hígítás 
mértéke 
(minta+ 

hígítószer) 
Dilution rate 

(sample+ 
dilution 
agent)

Belső 
sztenderd 
Internal 

standard

Mátrix-illesztés 
Matrix matching

Hivatkozás 
Reference

Bor 
Wine

1+1* In
Etanol 

(vivőáramban)
Baxter és munkatársai [34] 

Baxter et al. [34]

1+1 Rh Etanol
Pérez-Jordán és munkatársai [30] 

Pérez-Jordán et al. [30]

3+2 Rh, Tl Etanol
Iglesias és munkatársai [32] 

Iglesias et al. [32]

1+9 In Etanol
Rodriguez és munkatársai [35]   

Rodriguez et al. [35] 

1+9 In -
Fiket és munkatársai [42]  

Fiket et al. [42]      

1+9 Rh, Ir Etanol
Martin és munkatársai 12 [33] 

Martin et al. [33]

1+9 Rh, In Etanol
Thiel és munkatársai [36] 

Thiel et al. [36]

Sör / Beer 1+9 Sc, Rh, Ge, Tl - Woods [37] / Woods [37]

Szőlőlé 
Grape juice

1+9 Rh - Toaldo [43] / Toaldo [43]

Egyéb 
gyümölcslé 

Other fruit juice
1+19 Rh - Tormen [31] / Tormen [31]

Tejsavó / Whey 1+4
Ga, Y, Rh, 

In, Tl
-

Martino és munkatársai [21] 
Martino et al. [21]

Tej / Milk 1+4** Rh -
Cava-Montesinos és munkatársai [22] 

Cava-Montesinos et al. [22]

* áramlásos mintabevitel (flow injection) / * flow injection
** szobahőmérsékleten ultrahangos kezeléssel kiegészítve / ** supplemented by ultrasonic teatment at room temperature

Összességében elmondható, hogy folyékony élelmi-
szerek esetében léteznek a destruktív minta-előké-
szítés kiváltására alkalmas egyéb módszerek, me-
lyekkel kiküszöbölhetőek a roncsolás és hamvasztás 
hátrányai, úgy mint az idő- és vegyszerigény, vala-

mint a keresztszennyeződés esélye. Ezáltal idő és 
költséghatékony módszer állhat rendelkezésünkre, 
akár egy multielemes elemtartalom-meghatározásra.
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A publikáció az Európai Unió és Magyarország támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú 
„Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve 
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidol-
gozása és működtetése konvergencia program” című 
kiemelt projekt keretei között valósult meg. 

Changes in sensitivity due to deposits on the cone can 
be corrected using internal standards, among other 
things, therefore, dilution of the sample becomes 
unnecessary. However, the extent of the change in 
signal intensity can be improved by dilution [44]. Other 
important aspects to consider are that the sample 
should not be contaminated by the element chosen 
as the internal standard during sample preparation, 
the element chosen as the internal standard should 
not cause spectral interferences in the spectra of 
the elements to be analyzed, and there should be no 
spectral interference for the internal standard element 
either. 

Generally, the instrument and measurement control 
software makes it possible to select any possible 
combination of element to be analyzed / internal 
standard. Some control software products even make 
it possible to consider several internal standards when 
measuring the element to be analyzed. Selection 
of the appropriate internal standard – analyte 
combination was also investigated [26], [27], taking 
into consideration, for example, the mass [28], the 
ionization potential and chemical behavior [29], as 
well as other properties [26]. However, if only a single 
internal standard is selected for all elements to be 
analyzed, results of the individual elements can even 
be worse than without applying a correction [26].

Internal standards that are often used when omitting 
digestion include Rh [30], [31] Rh and Tl [32], Rh and 
Ir [33], In [34], [35] or Rh and In [36]. Simultaneous 
application of more than two internal standards is also 
customary [21], [37].

8. Matrix matching

When performing matrix matching, the composition of 
the calibration set is made similar to that of the sample 
to be analyzed. Thus, drifting and matrix effects have to 
be corrected less by the internal standard. In the case 
of wines, ethanol is used most often, in concentrations 
depending on the dilutions used [30], [36], [35].

When surveying the literature, no reference was 
found where organic components other than ethanol 
were considered as influencing factors, for example, 
glycerol, organic acids or sugars. Matrix matching is 
not typical for the ICP-MS analysis of fruit juices, but 
glucose, fructose and sucrose have already been used 
for ICP-OES [38]. The list of matrix matching examples 
are found in Table 2.

9. Oxygen addition

This solution is applied mainly when analyzing 
petroleum products of high organic matter content 
by direct sample introduction [39], or in the case of 
HPLC-ICP-MS [40], but it is possible to use it for liquid 
foods as well. It eliminates the carbon layer depostied 
on sample and skimmer cones, therefore, the amount 
of sample entering the mass spectrometer does not 
decrease continuously during the measurement. 
However, the oxygen gas introduced together with 
the nebulizer gas might damage nickel cones [41]. In 
addition, introduction of oxygen can also increase the 
amount of polyadducts causing spectral interference.

10. Micro amount sample introduction system
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A sample introduction system able to introduce microliter 
quantities of Chinese rice wine (with 8 to 16% ethanol 
content and sugar content even in excess of 100 g/l) 
into the ICP-MS was constructed by Cheng et al. [41]. 
Thus, both the amount of carbon in the plasma causing 
interference and the analyte introduced was decreased. 
Nevertheless, according to their measurements, detection 
limits for Cd and Pb were satisfactory in the samples 
analyzed.

11. Combination of methods

A widespread method is the use of internal standard 
elements, in addition to dilution of the sample (2 to 20-
fold). In the case of wines, a matrix matched calibration 
set is also prepared in most cases, while this is not typical 
for other foods. The reason for this supposedly lies in the 
fact that their matrices are more complex, and to „copy” 
them would be a more complicated task.

Accuracy of the measurement is greatly affected by the 
ratio of sample components entering the plasma, therefore, 
sample homogeneity is of utmost importance. Possibly 
the biggest problem in this respect is posed by the fat 
content of milk. In addition to using an internal standard, 
addition of a dispersing agent might be necessary for 
milk, but sample treatment in an ultrasonic bath can be a 
good solution as well.

Efforts to remove the matrix are usually not suitable 
for the replacement of destructive sample preparation 
and multielement analysis, but can be suitable for the 
determination of certain elements in foods, using proper 
caution.

Standard addition is a method that works well in itself, but 
results can be improved by the use of internal standards 
and sample dilution. This method provides probably the 
most accurate results, but it is unsuitable for the analysis 
of a large number of samples because it is time-consuming 
and costly.

Table 2: Methods applied in case of direct sample 
introduction, for different liquid foods 

Overall, it can be stated that there are other methods 
suitable for the replacement of destructive sample 
preparation methods for liquid foods, which can be 
used to eliminate the disadvantages of dry ashing and 
wet digestion, such as the high demand for time and 
chemicals, and the risk of cross-contamination. Thus, 
time and cost-effective methods are available, even for 
multielement analyses.
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LC-MS/MS módszerek alkalmazása az élelmi-
szeranalitikában (részlet)

dr. Tölgyesi Ádám, NÉBIH

Az élelmiszer minták összetételüket tekintve a leg-
komplexebb mátrixok közé tartoznak így a mai mo-
dern élelmiszeranalitikai meghatározások megköve-
telik a legpontosabb, legszelektívebb és legérzéke-
nyebb technikák alkalmazását. A mátrixoktól a rezi-
duumok elválasztása sok esetben kapcsolt techni-
kák (LC-MS/MS QQQ) alkalmazását igényíli. melyek 
lehetővé teszik a célmolekulák ultranyomnyi kimu-
tatását még a legösszetettebb mintákban is. Ilyen 
célokra 2007 novemberétől van lehetőségem hasz-
nálni az Agilent legelső hármaskvadrupol rendszerű 
LC-MS/MS készülékét, a 6410A jelzésű modellt. A 
laboratórium 2010. áprilisi NAT auditálása során 16 
ilyen módszer került akkreditálásra a készüléken, és 
ez a módszerszám még néggyel bővült.

Amfenikolok meghatározása állati eredetű élel-
miszerekből

Az amfenikolok csoportjába tartoznak engedélye-
zett szerek, mint tiamfenikol (TAP) és  flórfenikol 
(FAP), mégis a legismertebb amfenikol a klóramfe-
nikol (CAP), ami tiltott (MRPL 0,3 µg/kg). Laborató-
riuminkban a CAP szűrő mérése (screening) enzim-
jelzésű kompetitív immunanalitikai módszerrel folyik 
(ELISA). A screening méréssel pozitívként értékelt 

minták megerősítő (konfirmációs) mérésére LC-MS/
MS módszert fejlesztettünk, mellyel 2010-ben nem-
zetközi körvizsgálatban (szervező: ANSES EU-RL, 
Fougeres, Franciaország) vettünk részt. Pisztráng 
mintákból kellett a CAP-ot kimutatni ismét µg/kg-os 
szint alatt. Az általunk mért értékek 0,15 és 0,21 µg/
kg-nak adódtak, melyekre számolt Z értékek -0,28 
és -0,37 voltak. A pisztráng minták tényleges CAP 
koncentrációi 0,15 és 0,23 µg/kg voltak.

Összefoglalás

A bemutatásra került módszerek szemléletesen mu-
tatják, hogy az LC-MS/MS technika milyen széles 
körben alkalmazható különböző hatóanyagok (szte-
roidok, antibiotikumok, mikotoxinok) meghatározá-
sára akár a legösszetettebb mátrixokból (testi flui-
dumok, szövetek, tej, stb.) is. A pontos analízis kul-
csa egy jó előkészítés és egy jó műszer. Az Agilent 
készülék több tízezer kromatogram felvétele után is 
megbízhatóan használható a szermaradékok nyom-
nyi kimutatására.
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