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2. Bevezető

A nyomnyi szennyezők élelmiszerekből történő vizs-
gálata az analitikai technikák fejlődésével az utóbbi 
évtizedekben teret hódított. Az Európai Unió szigo-
rúan szabályozza az állati eredetű élelmiszerekben 
előforduló antibiotikumok mennyiségét [1]: MRL-ér-
tékeket határoz meg, amelyek mátrixonként és ve-
gyületenként is eltérők lehetnek. A lista időnként vál-
tozik: új antibiotikumot vonnak szabályozás alá vagy 
egy már szabályozottnak a határértékét módosítják, 
ezért mindig a legfrissebb módosítás az irányadó. Az 
élelmiszervizsgáló laboratóriumok feladata e nyom-
nyi mennyiségek mérése. A hatósági laboratórium az 
eredménytől függően beavatkozik az élelmiszerlánc-
ba, mert a szermaradványok határértéket meghaladó 
koncentrációja élelmiszerbiztonsági kérdésnek szá-
mít. A szolgáltató laboratóriumok az eredményt köz-
lik a megrendelővel. Az alacsony határértékek miatt 
az analitikai laboratóriumnak a kis koncentrációkat is 
megbízhatóan kell mérnie, ami érzékeny és szelektív 
analitikai technikát igényel. 

Költséghatékonyság szempontjából fontos cél a mi-
nél több vegyület egy méréssel történő meghatáro-
zása, amit azonban a komponensek sokszor igen 
eltérő fizikai-kémiai tulajdonsága korlátoz. A szakiro-
dalomban számos módszert lehet találni egyes anti-
biotikum-csoportok meghatározására állati eredetű 
termékekből [2], [3], a több csoportot is vizsgáló mul-
ti-módszerek már ritkábbak.

A minta-előkészítés a mérés egy igen kritikus pontja: 
ki kell vonni a célvegyületeket a mintából valamilyen 
extrakciós eljárással, de ezzel együtt a lehető legjob-
ban kell csökkenteni a mátrix jelenlétét. A mintatisztí-
tásra gyakran alkalmazott eljárás a szilárd fázisú ext-
rakció (SPE), amelynek során egy szorbensrétegen 
engedik át az adott térfogatú extraktumot. A szor-
bens megköti a számunkra értékes komponenseket, 
a zavaró mátrixot viszont nem, ezért az oldószeres 
lemosáskor már nem lesz az oszlopon és nem ke-
rül bele az eluátumba. Az SPE technika laboratóriu-
mi időigénye jelentős, manuálisan lehet végezni akár 
több párhuzamos mintával is. Az SPE automatizálá-
sára volt már próbálkozás, de az a lépések automa-
tizálását és nem a csapdázást alkalmazta, és HPLC-
hez csatolt külön eszköz kellett hozzá [5].
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1. Összefoglalás

 
A célkitűzésünk az volt, hogy tej mátrixból a szabályozás alatt álló, leggyakoribb 
antibiotikumok mérésére fejlesszünk egy olyan UHPLC-MS/MS módszert, amellyel 
az időigényes, szilárd fázisú, extrakciós minta-előkészítés automatizálható, a minta 
pedig dúsítható. Ez segíti az alacsonyabb kimutatási határok elérését az off-line 
minta-előkészítéshez képest. A módszerfejlesztés során rutinmódszert fejlesztettünk, 
ami kiváló teljesítmény-jellemzőivel és kimutatási határ értékeivel bármilyen 
élelmiszervizsgáló laboratóriumnak a javára válhat, illetve a költséghatékonysága 
is figyelemre méltó lehet, mivel mind az idő-, mind az eszköz- és vegyszerköltség is 
csökkenthető általa.



Vizsgálataink célcsoportja a β-laktám antibiotikumok, 
ezen belül a leggyakoribb penicillineket (Penicillin V, 
Penicillin G, Oxacillin, Cloxacillin, Dicloxacillin, Naf-
cillin, Amoxicillin, Ampicillin és Penicillin G D7 (ISTD)) 
és cefalosporinokat (Cefalexin, Cefazolin, Cefopera-
zon, Cefapirin, Cefquinome, Ceftiofur és Cefalonium) 
vizsgáltuk.

3. Anyag és módszer

Készülék: 

•	 Shimadzu Nexera (2 db LC-30AD, SIL-
30AC, CTO-20AC, CBM-20A, DGU-20A5R, 
DGU-20A3R)

•	 Shimadzu LCMS-8050 (ESI ionforrás)

•	 on-line SPE verzióhoz: LC-20AD + FCV-
12AH

Oszlop: Chromanik SunShell RP-AQUA, 2,6 µm; 
100×2,1 mm, héjszerkezetű

on-line SPE oszlop: Phenomenex Strata-X 25 µm; 
20×2 mm

A eluens: víz + 0,1% hangyasav

B eluens: acetonitril + 0,1% hangyasav

Eluens az on-line extrakcióhoz: víz + 0,1% hangya-
sav

A készülék összeállítását az 1. ábra mutatja:

 
1. ábra Shimadzu Nexera-on-line SPE- LCMS-8050 rendszer 
Figure 1 Shimadzu Nexera-on-line SPE- LCMS-8050 system

3.1 Optimálási paraméterek

A módszerfejlesztés első lépése a célvegyületek 
MRM átmeneteinek optimálása. Először azt kell 
megvizsgálni, hogy a sztenderd oldat (célvegyület) 
pozitív vagy negatív módban ionizálódik jobban. 
Ezért FIA (flow injection analysis) módban, rövid, 1 
perces módszerrel, oszlop nélkül nézzük meg, mi a 
kvázi-molekula ion. A hármas kvadrupol lehetőséget 
ad az első (Q1) és a harmadik (Q3) kvadrupolon tör-

ténő pásztázásra és pozitív/negatív módok kombi-
nálására egy módszeren belül. Ehhez 100 µg/mL-es 
oldatot használunk. Az anyaion regisztrálása után, 
az optimálás további része automatikusan történik, 
egyenkénti sztenderdek injektálásával, de már ki-
sebb koncentrációban: 10-1 µg/mL. Egy komponens 
teljesen automatikus MRM optimálása 7 injektálást, 
azaz 7 percet vesz igénybe és csak 35 µL (7×5 µL) 
sztenderdet igényel. Az optimálás során alkalmazott 
paramétereket az alábbi táblázat tartalmazza. 
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1. Summary

Our objective was to develop a UHPLC-MS/MS method 
for the measurement of the most common antibiotics 
under regulation in milk, with which the time-consuming 
solid phase extraction sample preparation can be 
automated, and the sample can be enriched. This helps 
to achieve lower limits of detection, compared to off-
line sample preparation. During method development, a 
routine method was developed that can be beneficial for 
any food testing laboratory with its excellent performance 
characteristics and low limits of detection. Its cost 
efficiency can also be noteworthy, because both time, 
equipment and chemical costs can be reduced by it.

2. Introduction

Analysis of trace contaminants in foods has been gaining 
ground in the last decades with the development of 
analytical techniques. The allowable amount of antibiotics 
in foods of animal origin is strictly regulated by the European 
Union [1]: MRL values are determined that can vary by 
matrix, as well as by compound. The list is updated from 
time to time: new antibiotics are covered by the regulation 
or the limit value of an already regulated one is altered, 
therefore, the relevant modification is always the latest 
one. It is the task of food testing laboratories to measure 
these trace quantities. The authority laboratory then gets 
involved in the food chain, depending on the results, since 
concentrations of antibiotics residues exceeding limit 
values are considered a food safety issue. Results are 
communicated to the customer by service laboratories. 
Because of the low limit values, low concentrations have 
to be measured reliably by the analytical laboratory, which 
requires sensitive and selective techniques.

From a cost efficiency point of view, it is an important 
objective to determine as many compounds as possible 
in one analysis, which is limited by the often very diverse 
physico-chemical properties of the components. There are 
several methods in the literature for the determination of 
individual groups of antibiotics in products of animal origin 
[2, 3], however, multi-methods capable of determining 
more than one group at a time are more uncommon.

One of the critical points of the analysis is sample 
preparation: target compounds have to be separated from 
the sample using some kind of extraction method and, 
at the same time, the presence of the matrix have to be 
reduced to a minimum as much as possible. A frequently 
used procedure for sample preparation is solid phase 
extraction (SPE), during which a given volume of the 
extract is passed through a sorbent layer. Components 
that are valuable for us are bound by the sorbent, while 
the interfering matrix is not, and so the latter will not be 
there on the column during solvent desorption and will not 
be present in the eluate. Laboratory time demand of the 
SPE technique is quite large, it can be performed manually 
(even on several samples in parallel). There was already 

an attempt to automate SPE, but it tried to automate the 
individual steps and not to use trapping, and a separate 
instrument, coupled to the HPLC, was needed [5].

The target group of our investigation was β-lactam 
antibiotics, specifically the most commonn penicillins 
(Penicillin V, Penicillin G, Oxacillin, Cloxacillin, Dicloxacillin, 
Nafcillin, Amoxicillin, Ampicillin és Penicillin G D7 (ISTD)) 
and cephalosporins (Cefalexin, Cefazolin, Cefoperazon, 
Cefapirin, Cefquinome, Ceftiofur és Cefalonium) were 
analyzed.

3. Materials and methods

Instrument: 

•	 Shimadzu Nexera (2 LC-30AD, SIL-30AC, CTO-
20AC, CBM-20A, DGU-20A5R, DGU-20A3R)

•	 Shimadzu LCMS-8050 (ESI ion source)

•	 for the on-line SPE version: LC-20AD + FCV-
12AH

Column: Chromanik SunShell RP-AQUA, 2.6 µm; 
100×2.1 mm, core shell structure

on-line SPE column: Phenomenex Strata-X 25 µm; 20×2 
mm

Eluent A: water + 0.1% formic acid

Eluent B: acetonitrile + 0.1% formic acid

Eluent for on-line extraction: water + 0.1% formic acid

Instrument configuration is shown on Figure 1 below:

3.1 Optimization parameters

The first step of method development is the optimization 
of the MRM transitions of the target compounds. 
First, one has to examine whether positive or negative 
ionization mode works better for the standard solution 
(target compound). Therefore, we check what the quasi-
molecular ion is in FIA (flow injection analysis) mode, using 
a short, one-minute method without a column. The triple 
quadrupole provides an opportunity to scan on the first 
(Q1) and third (Q3) quadrupoles and to combine positive/
negative modes in a single method. For this, a 100 µg/mL 
solution is used. After recording the parent ion, the rest of 
the optimization is performed automatically by injecting 
the individual standards, but in lower concentrations: 
10-1 µg/mL. Fully automated MRM optimization of one 
component requires 7 injections, that is, 7 minutes, and 
only 35 µL (7×5 µL) of standards. Parameters used in the 
optimization are listed in the table below.

From the components optimized in one sequence, a 
common method, as well as individual methods are 
prepared by the software. Other compounds can always 
be added to the method. Optimized MRM transitions and 
their parameters are listed in Table 2. HPLC parameters 
of the method thus obtained have to be rescaled, because 
an analytical column is used for the separation, and the 
flow rate is different from the one used for optimization. 
The objective of the trapping column is to bind, slow down 
and enrich target compounds in the sample, and to wash 
off most of the matrix. In the first phase, the washed off 
material goes to the waste, so it does not contaminate 
the ion source of the MS. The goal is to get a much larger 
amount of sample into the system than the typical 10-20 
µL injected onto the analytical column, without causing 
significant peak broadening and overloading of the 
analytical column. The autosampler of the UHPLC system 
is equipped with a 50 µL saple loop, therefore, volumes 
larger than this can only be achieved by multiple injection. 
For trapping, the initial organic phase concentration was 
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1. táblázat Optimálási paraméterek 
Table 1 Optimization parameters

Paraméter / Parameter Érték / Value

HPLC

Áramlási sebesség (mL/perc, izokratikus) / Flow rate (mL/min, isocratic) 0.2
A/B eluens / Eluents A/B 50/50
Futtatási idő (perc) / Run time (min) 1
Oszlop termosztát hőmérséklete / Column thermostat temperature Nem kontrollált

ESI

Nebulizing gas flow (porlasztógáz; mL/perc) 3
Heating gas flow (fűtött gáz; mL/perc) 10
Drying gas flow (szárítógáz; mL/perc) 5
Interface hűmérséklete (°C) / Interface temperature (°C) 230
DL hőmérséklete (°C) / DL temperature (°C) 230
Heat block hőmérséklete (°C) / Heat block temperature (°C) 300
ESI tű távolsága a forrástól (mm; skála:[-2 ;10]) / ESI needle distance from 
source (mm; scale:[-2 ;10]) 0

MS
Q1 felbontás / Q1 resolution Egység
Q3 felbontás / Q3 resolution Egység
Üzemmód / Mode +/- scan

Az egy szekvenciában optimált komponensekből a 
szoftver egy közös módszert, valamint egyedi mód-
szereket is készít. A módszer bármikor bővíthető 
egyéb vegyületekkel. Az optimált MRM-átmeneteket 
és paramétereiket a 2. táblázat tartalmazza. Az így 
nyert módszer HPLC-paramétereit kell átméretez-
ni, mert az elválasztáshoz analitikai oszlopot hasz-
nálunk, és az áramlási sebesség az optimáláshoz 
használttól eltérő. A csapdázó oszlop célja, hogy a 
mintából a célvegyületeket megkösse, lelassítsa, dú-
sítsa, míg a mátrix nagy részét lemossa róla. Az első 
fázisban a lemosás a szennyesbe kerül, ezért ez nem 
szennyezi az MS ionforrását. A cél az, hogy az ana-
litikai oszlopra injektálható szokványos 10-20 µL-nél 
jóval több mintát tudjunk a rendszerbe juttatni anél-
kül, hogy az jelentős csúcsszélesedést és túltelítést 
okozzon az analitikai oszlopon. Az UHPLC rendszer 
automata injektora 50 µL-es mintahurokkal van ellát-
va, ezért ennél nagyobb térfogatot csak többszörös 
injektálással tudunk elérni. A csapdázáshoz kezdet-
ben a szerves fázis koncentrációját 5%-ra állítottuk  

1 mL/perc áramlás mellett. Az injektált minta kompo-
nensei a csapdázás után nem adtak csúcsot az MS-
ben, ami arra utal, hogy a csapdázó oszlop nem fog-
ta meg, az 5% szerves tartalom erősnek bizonyult. 

Ennek megerősítésére az on-line SPE oszlopot a 
szennyes helyett az ionforrásba kötöttük egy injektá-
lás erejéig. 5%-os szerves mosás során megjelentek a 
kérdéses vegyületek a tömegspektrométerben, ezért 
a csapdázási körülményeket 100%-os vizes fázissal 
folytattuk. Ugyanezt a mintát még egyszer injektálva 
már nem kaptunk jelet egyik vegyületre sem a 3.5 per-
ces mosás alatt, ami azt jelzi, hogy az antibiotikumok 
a csapdázó oszlopnon maradnak. A mosási időtartam 
azért fontos, mert a kis térfogatú mintahurok miatt 
többszörös injektálás szükséges, aminek az injek-
tálások számától függően 0,2-2 perc az időtartama. 
Továbbá, az injektálástól elegendő időnek kell eltelnie 
ahhoz, hogy hogy a poláros szennyezők elhagyják a 
csapdázó oszlopot, ellenkező esetben azokat is a tö-
megspektrométerbe juttatnánk, feleslegesen terhelve azt. 

2. táblázat Mérési paraméterek 
Table 2 Measurement parameters

Paraméter / Parameter Érték / Value

HPLC
Áramlási sebesség (mL/perc) / Flow rate (mL/min) 0.3
Futtatási idő (perc) / Run time (min) 20
Oszlop termosztát hőmérséklete / Column thermostat temperature 40

ESI

Nebulizing gas flow (porlasztógáz; mL/perc) 3
Heating gas flow (fűtött gáz; mL/perc) 10
Drying gas flow (szárítógáz; mL/perc) 10
Interface hőmérséklete (°C) / Interface temperature (°C) 400
DL hőmérséklete (°C) / DL temperature (°C) 250
Heat block hőmérséklete (°C) / Heat block temperature (°C) 400
ESI tű távolsága a forrástól (mm; skála:[-2 ;10]) / ESI needle distance 
from source (mm; scale:[-2 ;10]) 1.5

MS

Q1 felbontás / Q1 resolution Egység
Q3 felbontás / Q3 resolution Egység
Üzemmód / mode +/- MRM
Dwell time (msec) 20
Pause time (msec) 1
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5%, with a flow rate of 1 mL/min. Components of the 
injected sample gave no peaks in the MS after trapping, 
indicating that the trapping column did not retain them, 
the 5% organic content was too high.

To confirm this, the on-line SPE column was connected 
to the ion source instead of the waste, for one injection. 
During the 5% organic washing, the compounds in 
question appeared in the mass spectrometer, therefore, 
trapping conditions were switched to 100% aqueous 
phase. Injecting the same sample again, there was no 
signal for any of the compounds during the 3.5-minute 
washing, which means that the antibiotics stayed on the 
trapping column. Washing time is important, because 
multiple injections are necessary due to the small volume of 
the sample loop, which takes 0.2 to 2 minutes, depending 
on the number of injections. In addition, the time elapsed 
after injection should be sufficient for polar contaminants 
to leave the trapping column, otherwise they will enter the 
mass spectrometer, burdening it unnecessarily.

Gradient: 0% B (for 3.5 minutes), 90% B at 13 minutes 
(hold for 2 minutes), 0% B at 15.5 minutes.

High pressure flow change valve: position 1 initially, 
position 0 at 3 minutes, position 1 at 15.5 minutes (see 
also: Figure 2).

3.2 Sample preparation

The goal was to apply as simple sample preparation 
as possible. Milk samples contain proteins, mik sugar 
and fats, and these should be prevented from being 
included in the injection sample, if possible. Proteins 
can be removed by precipitation and centrifugation, fats 
by centrifugation and sugars partially by centrifugation. 
Therefore, two precipitation-sample preparation methods 
were tried: acetonitrile and acetic acid precipitation. The 
two methods are shown in Figure 3.

Milk proteins can be precipitated by the addition of an 
equivalent quantity to the milk, they cannot be centrifuged 
if a smaller amount of acetonitrile is added (lower dilution). 
This means that 1 mL of supernatant, which is a mixture 
of acetonitrile and water, represents 0.5 g of milk. This 
is important, because the on-line SPE column is washed 
with a 100% aqueous eluent following the injection, and 
even the small amont of organic solvent van have an 
effect on peak shape and retention. With a sample volume 
of 100 µL, peak shapes were analyzed in the case of two 
extractions. We were also interested in whether the peak 
shape changes if the 100 µL sample is introduced into the 
system in two different ways: 5×20 µL or 2×50 µL. This 
comparison is illustrated in Figure 4. 

Introduction of a large amount (50 µL) of the acetonitrile 
extract onto the on-line SPE column all at once causes 
peak widening, which does not improve when washing 
onto the analytical column. However, several smaller 
amounts of the acetonitrile extract did not show this 
phenomenon, the reason for which might be that in 
this case only smaller quantities of organic solvent are 
mixed with the 1 mL/min aqueous eluent, resulting in a 
smaller peak widening effect. In contrast, peak shapes 
of the acetic acid (aqueous) extract are independent of 
the number of sample portions injected onto the column. 
Another advantage of the acetic acid sample preparation, 
compared to the acetonitrile one, is that the sample is 
diluted less. For this reason, henceforward only the acetic 
acid precipitation was used.

4. Results

For the measurement of milk samples, a standard 
calibration set additioned to blind milk was compiled, 
which is a matrix matched calibration. Sample preparation 
was performed using acetic acid. Concentration ranges 
of the calibration curves varied, it was always adjusted 
to the MRL value of the given compound. Accordingly, 
concentrations of the 7-point calibration were 0.01 MRL; 
0.05 MRL; 0.1 MRL; 0.5 MRL; 1 MRL; 2 MRL and 5 MRL. 
Figure 5 shows, as an example, the lowest concentration 
calibration point and the calibration curve of nafcillin. 
MRM transitions, their detection parameters, MRL values, 
limits of detection and limits of quantitation are listed in 
Table 3. For the sake of low limits of detection, 10×50 
µL of the sample was injected into the system during 
each analysis, obtaining such low limits of detection that 
are not achievable by conventional systems. Using the 
UHPLC- on-line SPE- LCMS TQ system, concentrations 
that are lower than the MRL values of antibiotics by 
several orders of magnitude can be measured reliably. A 
significant portion of the time needed for off-line SPE is 
the evaporation and repeated dissolution of the sample. 
This step is eliminated by the on-line sample preparation, 
and the two factors that provide the ability to measure 
the low concentrations listed in the table are the injection 
volume that is fifty times higher than the conventional one 
(10 µL vs. 500 µL) and the sensitive triple quadrupole MS 
instrument.

Using similar methodology, the system can be adapted 
for the on-line solid phase extraction sample preparation 
and analysis of other compounds, therefore, it can be 
recommended to anyone and everyone who would like 
to reduce the time spent on sample preparation and also 
limits of detection.

A kép illusztráció / The picture is illustration



Gradiens: 0% B (3.5 percig), 90% B 13 percnél (tart-
ja 2 percig), 0% B 15.5 percnél.

Nagy nyomású váltószelep: kezdetben 1-es pozí-
ció, 3 percnél 0-s pozíció, 15.5 percnél 1-es pozíció 
(lásd még: 2. ábra).

2. ábra: A rendszer működése 
Figure 2 Operation of the system
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High pressure 
diverter valve 

 

Szennyes
Waste

 

1-es pozíció: csapdázás / Position 1: trapping 
0-s pozíció: mérés / Position 0: measurement 

SPE csapdázó oszlop
SPE trapping column

Analitikai oszlop
Analytical column 

Automata 
mintaadagoló

Automatic 
sampler 
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3.2 Minta-előkészítés 

A cél az volt, hogy a lehető legegyszerűbb minta-elő-
késítést alkalmazzuk. A tejminták fehérjéket, tejcukrot 
és zsírokat tartalmaznak, amelyek injektálási mintába 

kerülését lehetőség szerint meg kell akadályozni. A 
fehérjéket kicsapással és centrifugálással, a zsírokat 
centrifugálással, a cukrokat részben centrifugálással 
lehet leválasztani. Ezért, kétféle kicsapási-előkészíté-
si módszert próbáltunk ki: az acetonitriles és az ecet-
savas kicsapást. A két módszert a 3.ábra szemlélteti.

3. ábra Minta-előkészítési technikák antibiotikumok mérésére tej mátrixból 
Figure 3 Sample preparation techniques for the measurement of antibiotics in milk

A tejfehérjék a tej mennyiségével ekvivalens mennyi-
ségű acetonitril hozzáadásával csapódnak ki, keve-
sebb acetonitril (kisebb hígítás) hozzáadásával nem 
centrifugálhatóak. 1 mL felülúszó, ami acetonitril-víz 
elegy, ezért 0.5 g tejet reprezentál. Ez azért fontos, 
mert az on-line SPE oszlopot 100% vizes eluenssel 
mossuk az injektálást követően, és a kis mennyiségű 

szerves oldószer is befolyással lehet a csúcsalakra 
és a visszatartásra. 100 µL mintamennyiség mel-
lett megvizsgáltuk a csúcsalakokat a két extrakció 
esetén. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy változik-e a 
csúcsalak, ha a 100 µL mintát kétféle módon visszük 
a rendszerbe: 5×20 vagy 2×50 µL formájában. A 4. 
ábra ezt az összehasonlítást szemlélteti. 

5g  

+ 0-100 µL standard mix   

+ 5000-4900 µL acetonitril / acetonitrile   

rázatás
shaking  

centrifuga 4000 RPM, 10 perc
centrifuge 4000 RMP, 10 minutes  

felülúszó szűrése 0,22 µm
PVDF fecskendőszűrőn
filtering of supernatal using 0,22 um 
PVDF syringe filter 

 

 

Acetonitriles kicsapás
Precipitation with acetonitrile  

Ecetsavas kicsapás
Precipitation using acetic acid  

5g 

+ 10, 20, 40, 100, 200 µL standard mix   

+ 400 µL 10% ecetsav / acetic acid  

rázatás
shaking  

centrifuga 4000 RPM, 10 perc
centrifuge 4000 RPM, 10 minutes  

felülúszó szűrése 0,22 µm PVDF
fecskendőszűrőn
filtering of supernatant using 0,22 um 
PVDF syringe filter  

 

 

(+200 µL ISTD)*   

lehetőleg a teljes felülúszó elvétele / preferably 
with the complete removal of the supernatant  

+ 75 µL 1 N NaOH  

rázatás
shaking  

centrifuga 4000 RPM, 10 perc
centrifuge 4000 RPM, 10 minutes  

* Amennyiben belső sztenderdes kalibrációt akarunk.
* In the case of applying internal standard calibration.  
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4. ábra. A mintamennyiség hatás a csúcsalakokra 

Figure 4 the effect of sample quantity on peak shapes
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2×50 µL injektálás
2×50 µL Injection
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Acetonitriles, addícionált extraktum 
Added extract deluted with acetonitrile extact  

Csúcs torzulás
Peak distortion  
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  Változatlan csúcsalak
Unchanged peak shape

 

Ecetsavas, addícionált extraktum
Added extract with acetic acid 

2×50 µL injektálás
2×50 µL Injection

5×20 µL injektálás
5×20 µL Injection
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Az egyszerre nagy mennyiségű (50 µL) acetonitriles 
extraktum az on-line SPE oszlopon is csúcsszélese-
dét okoz, ami az analitikai oszlopra való mosásnál 
nem javul. Acetonitriles extraktumból több kisebb 
mennyiség azonban ezt a jelenséget nem mutatta, 
aminek az lehet az oka, hogy az 1 mL/perc vizes el-
uens-áramba csak kisebb mennyiségű szerves ke-
rül, aminek ennél fogva a csúcsszélesítő hatása is 

kisebb. Ezzel szemben az ecetsavas (vizes) extrak-
tum csúcsainak alakja független attól, hogy a mintát 
hány részletben juttatom az oszlopra. Az ecetsavas 
minta-előkészítés előnye az acetonitrileshez képest 
továbbá az, hogy a mintát kevésbé hígítjuk. Ezért, a 
továbbiakban csak az ecetsavas kicsapást alkalmaz-
tuk.

3. táblázat LC-MS/MS paraméterek és analitikai teljesítmény-jellemzők 
Table 3 LC-MS/MS parameters and analytical performance characteristics

Komponens
Component

Molekula- 
tömeg

Molecular 
weight

Anyaion
Parent 

ino

Fragmens 1 
Fragmens 2
Fragment 1
Fragment 2

Q1 
Pre 
Bias 
(V)

CE

Q3 
Pre 
Bias 
(V)

Fragmens1 
Fragmens2 
arány (%)

Fragment1 
Fragment2 

ratio (%)

Retenciós 
idő (perc)
Retention 
time (min)

MRL 
(µg/
kg)

LOD  
(µg/
kg)

LOQ  
(µg/
kg)

Amoxicillin 365.4 365.7 349.3 -30 -9 -25
6.25 4 0.1 0.3

114.25 -30 -20 -21 74

Cefapirin 423.47 423.6 292.2 -30 -16 -21
6.44 60 0.01 0.05

152.2 -30 -24 -28 43

Cefquinome 528.6 528.7 134.3 -40 -16 -26
6.55 20 0.01 0.05

396.25 -40 -13 -29 37

Penicillin V 350.39 350.9 160.25 -27 -11 -17
6.75 30 0.1 0.3

114.25 -27 -31 -21 91

Ampicillin 348.4 349.7 106.3 -30 -21 -20
6.78 4 0.001 0.005

192.3 -30 -16 -21 33

Cefalexin 347.39 347.7 158.25 -30 -10 -30
6.81 100 0.01 0.03

174.3 -30 -14 -18 60

Cefalonium 458.51 459 337.25 -17 -11 -24
6.88 20 0.01 0.03

152.25 -17 -20 -29 92

Cefazolin 454.51 454.8 323.25 -23 -12 -23
7.28 50 0.1 0.3

156.25 -23 -16 -29 45

Cefoperazon 645.67 667.8 526.1 -32 -18 -38
7.69 50 0.01 0.03

410.2 -32 -24 -30 21

Ceftiofur 523.56 523.6 241.2 -40 -20 -29
8.23 100 0.1 0.3

125.3 -40 -53 -24 61

Oxacillin 401.44 401.9 243.3 -20 -13 -17
9.52 30 0.01 0.03

160.3 -20 -15 -30 79

Cloxacillin 435.88 436 277.2 -22 -15 -30
9.75 30 0.03 0.1

160.25 -22 -14 -17 53

Nafcillin 414.48 414.7 199.3 -30 -15 -21
9.86 30 0.03 0.1

171.25 -30 -34 -18 51

Dicloxacillin 470.33 469.8 311.2 -18 -15 -15
9.75 30 0.1 0.3

160.3 -18 -15 -30 83
Penicillin G 

D7 (neg) 341.4 372.2 294.45 19 14 30
8.76 ISTD 0.05 0.15

262.4 19 22 26 14
Penicillin G 

(neg) 334.4 333.1 192.35 17 11 19
6.76 4 0.05 0.15

74.15 17 26 29 35
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5. ábra Nafcillin csúcsa és külső sztenderdes kalibrációs egyenese 
Figure 5 Peak and external standard calibration curve of nafcillin

4. Eredmények

A tejminták méréséhez vak tejre addícionált sztenderd 
kalibrációs sort állítottunk össze, ami mátrixra illesztett 
kalibráció. A mintákat ecetsavas kinyeréssel készítet-
tünk elő. A kalibrációs egyenesek koncentráció-tarto-
mánya eltérő volt, minden vegyület saját MRL-érté-
kéhez igazítottuk. Ezek alapján a 7-pontos kalibráció 
pontjai: 0.01 MRL; 0.05 MRL; 0.1 MRL; 0.5 MRL; 1 
MRL; 2 MRL és 5 MRL voltak. Az 5. ábrán példaként 
a nafcillin legkisebb kalibrációs pontja és kalibrációs 
egyenese látható. Az MRM átmeneteket, azok detek-
tálási paramétereit, az MRL értékeket, és a kimutatási 
és mennyiségi méréshatárokat a 3. táblázat tartalmazza. 

Az alacsony kimutatási határok érdekében a rend-
szerbe egy mérés során 10×50 µL mintát injektáltunk, 
mellyel olyan alacsony kimutatási határokat értünk el, 
ami konvencionális rendszerekkel nem kivitelezhető. 
Az UHPLC- on-line SPE- LCMS TQ rendszerrel az 
antibiotikumok MRL-értékeinél több nagyságrenddel 
kisebb koncentrációk is biztonsággal mérhetőek. Az 
off-line SPE időigényének jelentős hányada a minta 
elpárologtatása és visszaoldása. Az on-line minta-elő-
készítéssel kiküszöböljük ezt a lépést, valamint a kon-
vencionálishoz képest ötvenszer nagyobb (10 µL vs. 
500 µL) injektálási mennyiség és az érzékeny hármas 
kvadrupol MS készülék a két biztosíték a táblázatban 
foglalt alacsony koncentrációk méréséhez. 

Nafcillin tej mátrixban  0.3 µg/kg
Nafcillin milk in matrix

0.3 µg/kg  

8.50 8.75 9.00 9.25 9.50 9.75 10.00 10.25 10.50 10.75 11.00 11.25

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000
14:414.70>171.25(+)
14:414.70>199.30(+)

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 Conc.
0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000
Area

Nafcillin kalibráció tej 
mátrixban: 0.3 - 150 µg/kg
Nafcillin calibration - Milk
in matrix: 0.3 - 150 µg/kg  

Y=57899X+129562  
R2=0.9993  
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Szakmai továbbképzés  
a BME Alkalmazott Biotechnológia  
és Élelmiszer-tudományi Tanszékén

• Minőségirányítási rendszer és felügyelet a vizsgáló laboratóriumokban
• Gabona-minőség és minősítés
• Gyorsvizsgálati módszerek az élelmiszeripar területén
• Élelmiszer allergének analitikája és élelmiszerbiztonsági kérdései
• A közeli infravörös spektroszkópia alkalmazásai az élelmiszer 

minőségellenőrzésben
• Biotechnológiai folyamattervezés és optimálás
•  Élelmiszerminősítő szakmérnöki képzés

Programfelelős, szakmai egyeztetés: 
Tömösközi Sándor, E-mail: tomoskozi@mail.bme.hu 

Érdeklődés, jelentkezés:
Török Kitti E-mail: ktorok@mail.bme.hu 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. 1/106. 
Tel: 1/463-1153 Fax: 1/463-3855,Honlap: http://biokemia.bme.hu 

Hasonló metodikával a rendszer adaptálható egyéb 
vegyületek on-line szilárd fázisú extrakciós előkészí-
tésére és mérésére, ezért ajánljuk mindenkinek, aki 
csökkenteni szeretné a minta-előkészítésre fordított 
időt és a kimutatási határokat.
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