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Περίληψη
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, αναπτύχθηκε μια ταχεία και ευαίσθητη
μέθοδος υγρής χρωματογραφίας που χρησιμοποιεί διαδοχική φασματομετρία μαζών σε
συνδυασμό με την τεχνική του ηλεκτροψεκασμού (LC-ESI-MS-MS) για τον
ταυτόχρονο προσδιορισμό 10 γεωργικών φαρμάκων (imidacloprid, methomyl,
carbendazim, diethofencarb, methiocarb, metalaxyl, myclobutanil, fenhexamid,
fenbutatin oxide και abamectin) σε ντομάτες. Για την εκχύλιση των δειγμάτων
χρησιμοποιήθηκε οξεικός αιθυλεστέρας. Η αυξημένη εκλεκτικότητα του συστήματος
διαδοχικής

φασματομετρίας

μαζών

συνδυασμένου

με

την

τεχνική

του

ηλεκτροψεκασμού, καθιστά δυνατό το διαχωρισμό των υπό μελέτη ουσιών οι οποίες
εμφανίζουν παραπλήσιους χρόνους έκλουσης.
Οι μέσες ανακτήσεις για τα περισσότερα γεωργικά φάρμακα κυμαίνονται
μεταξύ 80% και 90% , με τυπικές αποκλίσεις < 10%. Οι καμπύλες αναφοράς είναι
γραμμικές στην περιοχή μεταξύ 5 ng/ml και 100 ng/ml, με συντελεστή γραμμικής
συσχέτισης μεγαλύτερο από 0.995 για όλα τα υπό μελέτη γεωργικά φάρμακα. Τα όρια
ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού είναι ικανοποιητικά.
Το αναλυτικό σύστημα δοκιμάστηκε για ανάλυση δειγμάτων ντομάτας από
θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Κρήτης. Για περαιτέρω θετική ταυτοποίηση των
ανιχνευομένων ουσιών στα ύποπτα δείγματα εκτελείται κατάλληλη επιβεβαιωτική
δοκιμασία.

Λέξεις-κλειδιά : Ντομάτα, Φρούτα, Λαχανικά, Ανάλυση τροφίμων, Υγρή
χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, Ηλεκτροψεκασμός, Διαδοχική φασματομετρία
μαζών, Φυτοφάρμακα

Abstract
In this work, a rapid and sensitive liquid chromatographic electrospray
ionization mass spectrometric (LC-ESI-MS-MS) method for the simultaneous
determination of 10 pesticides (imidacloprid, methomyl, carbendazim, diethofencarb,
methiocarb, metalaxyl, myclobutanil, fenhexamid, fenbutatin oxide and abamectin) in
tomato samples has been developed. The samples were extracted with ethylacetate. The
enhanced selectivity afforded by the use of electrospray tandem mass spectrometry
allowed discrimination between target pesticides that were marginally separated under
isocratic conditions.
Mean recoveries ranging from 80% to 90% for most pesticides, with relative
standard deviations < 10%. Calibration curves were obtained for all analytes and
displayed good linearity between 5 and 100 ng/ml, with correlation coefficients higher
than 0.995. Detection and quantitation limits were satisfactory.
The method was applied to analyze tomatoes grown in commercial
greenhouses in the vicinity of Crete. Methods suitable for the confirmation of residues
detected in samples are specified.

Keywords : Tomato, Fruits, Vegetables, Food analysis, High performance liquid
chromatography, Electrospray, Tandem mass spectrometry, Pesticides
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1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα φυτοφάρμακα είναι συνθετικές χημικές ουσίες , ισχυρά δηλητήρια που
φτιάχνονται για να σκοτώνουν ζωϊκούς και φυτικούς οργανισμούς που στη συμβατική
γεωργία θεωρούνται οικονομικά ζημιογόνοι ή απειλητικοί για τις καλλιέργειες.
Η χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία περίπου
50 χρόνια. Η συμβολή των πρώτων αυτών φυτοφαρμάκων στην αποτελεσματική
προστασία της φυτικής παραγωγής γεννά βάσιμες ελπίδες για την οριστική λύση του
επισιτιστικού προβλήματος της ανθρωπότητας. Xωρίς τη χρήση των φυτοφαρμάκων ,
δύσκολα θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι σημερινές αποδόσεις ανά στρέμμα , σε
οποιαδήποτε μορφή καλλιέργειας. Κατά το παρελθόν , τα φυτοφάρμακα
αντιμετωπίστηκαν μόνο από τη θετική τους πλευρά. Τώρα ανακαλύπτονται οι
σοβαρές αρνητικές ιδιότητες των φυτοφαρμάκων και οι άμεσες επιπτώσεις τους στον
άνθρωπο και στο οικοσύστημα. Οι κίνδυνοι , που εγκυμονούν , σχετίζονται κυρίως με
την οξεία και τη χρόνια τοξικότητα των ουσιών αυτών.
Η οξεία τοξικότητα είναι υπεύθυνη για μια σειρά ατυχημάτων , που
συμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή. Τα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν , ότι
1500

περίπου

περιστατικά

δηλητηριάσεων

από

φυτοφαρμακευτικές

ουσίες

αντιμετωπίζονται ετησίως στα νοσοκομεία της Αθήνας και άλλα τόσα στα
νοσοκομεία της Θεσ/κης. Από αυτά πάνω από 50 καταλήγουν σε θάνατο.
Όσον αφορά τη χρόνια τοξικότητα , οι ανησυχίες που εκφράζονται σήμερα ,
έχουν σχέση με τις μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο οικοσύστημα από τη
συσσώρευση μικροποσοτήτων , που μένουν σε αυτό μετά από κάθε εφαρμογή , και
επιπλέον με τις επίσης μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη
συνεχή και σε μικροποσότητες λήψη φυτοφαρμάκων κυρίως μέσω της λαμβανόμενης
τροφής [1,2]. Έτσι , στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι ειδικοί δεν συζητούν
πλέον , για το αν υπάρχουν υπολείμματα αλλά για τον καθορισμό ανωτάτων ορίων
υπολειμμάτων , τα οποία σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την
ανθρώπινη υγεία.
Η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων στη χημική φυτοπροστασία των
θερμοκηπιακών και υπαίθριων καλλιεργειών έχει ως συνέπεια την ύπαρξη τοξικών
υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα φρούτα και λαχανικά που διατίθενται στο εμπόριο
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για δημόσια κατανάλωση. Ο αριθμός των γεωργικών φαρμάκων που διατίθενται
στους παραγωγούς αυξάνει συνεχώς καθώς παρασκευάζονται διαρκώς νέα προϊόντα
που καταπολεμούν συγκεκριμένους παθογόνους μικροοργανισμούς.
Τα προβλεπόμενα από το νόμο ανώτατα επιτρεπτά όρια για τα
φυτοφάρμακα στα τρόφιμα έχουν καθοριστεί στις περισσότερες χώρες ώστε να
προστατευτεί ο καταναλωτής [3-8]. Σε μια προσπάθεια μελέτης της έκτασης του
φαινομένου της αλόγιστης χρήσης επικίνδυνων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
των επιπτώσεων που αυτά επιφέρουν στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, πολλές χώρες
έχουν αναπτύξει προγράμματα για την καταγραφή της μόλυνσης των φρούτων και
των λαχανικών [9-11]. Για το σκοπό αυτό χρειάζονται πολυϋπολειμματικές
(multiresidue) αναλυτικές µέθοδοι µε τις οποίες να ταυτοποιούνται (αναγνωρίζονται)
και να προσδιορίζονται ποσοτικά όσο το δυνατόν περισσότερα γεωργικά φάρµακα σε
πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις (trace level determination) στα φρούτα και στα
λαχανικά.
Ο προσδιορισμός των φυτοφαρμάκων πραγματοποιείται συνήθως με
χρωματογραφικές τεχνικές και περιλαμβάνει πολλά προκαταρκτικά στάδια όπως τη
δειγματοληψία , την εκχύλιση , τον καθαρισμό ή την απομάκρυνση των προσμείξεων.
Η εκχύλιση των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων από τα φρούτα και τα λαχανικά
δημιουργεί πολύπλοκα μίγματα , που συχνά απαιτούν καθαρισμό του δείγματος και
διαδικασίες προετοιμασίας του δείγματος προκειμένου να απομονωθούν τα
φυτοφάρμακα που εξετάζονται στη συγκεκριμένη ανάλυση. Ο κόπος , τα υλικά , και
ο χρόνος θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά εάν παραμερίζαμε την προετοιμασία
του δείγματος και τις διαδικασίες καθαρισμού του και εάν ήταν διαθέσιμη μια ευρείας
εφαρμογής χρωματογραφική μέθοδος.

1.1.

Επιβάρυνση των Οπωρολαχανικών από Φυτοπροστατευτικά
Προϊόντα
Σε έναν κυκεώνα ανακριβειών , επιστημονικών συγκρούσεων και ελλιπών

στοιχείων βρίσκονται τα γεωργικά προϊόντα. Η αλόγιστη χρήση επικίνδυνων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο
και για την οικονομία. Οι περισσότερες δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα
φυτοφάρμακα είναι κυριολεκτικά δηλητήρια. Η δράση τους δεν περιορίζεται στην
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καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών και των ζιζανίων αλλά επεκτείνεται σε
ολόκληρο το οικοσύστημα σαν αλυσιδωτή αντίδραση [1,2].
Συντονισμένη πολιτική για την προστασία του καταναλωτή ή την
ενημέρωσή του σχετικά με τα τοξικά υπολείμματα φυτοφαρμάκων δεν υπάρχει. Οι
κρατικοί έλεγχοι είναι πολύ λίγοι. Οι λιγοστές εργαστηριακές μελέτες έχουν βρει
κατά καιρούς υπολείμματα πάνω από τα όρια ασφαλείας. Τα αποτελέσματα αυτά
όμως σπάνια βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Τα όρια ασφαλείας είναι ένα άλλο ζήτημα εξίσου μπερδεμένο και
διφορούμενο. Κανονικά δεν θα πρέπει να ανιχνεύονται καθόλου υπολείμματα. Τα
όρια έχουν οριστεί με στατιστικές εξισώσεις , λαμβάνοντας υπόψη τη μέση
κατανάλωση και το μέσο άνθρωπο από άποψη υγείας και αντοχής. Δεν λαμβάνεται
υπόψη ότι ειδικά στις νότιες χώρες καταναλώνουμε πολύ περισσότερα φρούτα και
λαχανικά , ενώ περισσότερο ευπαθείς ομάδες είναι τα παιδιά , οι έφηβοι και οι
ηλικιωμένοι. Εκτός αυτού , αυτοί που τα έχουν καθορίσει δεν έχουν λάβει υπόψη
τους , τους πιθανούς συνδυασμούς των τροφών (π.χ. ντομάτα με λάδι στη σαλάτα)
καθώς και τους συνδυασμούς των χημικών ουσιών στο ίδιο προϊόν. Ενδεικτικό της
σύγχυσης είναι το γεγονός , ότι σε κάθε γεωργικό προϊόν τα όρια για το ίδιο
φυτοφάρμακο διαφέρουν.
Ο μεγάλος κίνδυνος από τα φυτοφάρμακα ελλοχεύει στην κακή χρήση τους,
που οφείλεται κυρίως στην άγνοια των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν. Οι οδηγίες
χρήσης , στην πίσω μεριά των πλαστικών μπουκαλιών , σπάνια ακολουθούνται κατά
γράμμα.

Έτσι

,

παρατηρείται

το

φαινόμενο

,

οι

ποσότητες

τοξικών

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες συχνά να
είναι δύο ή τρεις φορές περισσότερες της κανονικής. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να
χρησιμοποιείται περισσότερο φυτοφάρμακο από το αναγκαίο που αναγράφει η
συσκευασία , εφόσον οι εταιρείες που τα παράγουν φροντίζουν να πάρουν έγκριση
για τη μεγαλύτερη ανεκτή ποσότητα για να κερδίσουν περισσότερο. Οι συνέπειες της
υπέρμετρης αυτής χρήσης έχουν σχέση με σοβαρά θέματα υγείας. Τα φυτοφάρμακα
αποτελούν μια δυνητική πηγή επηρεασμού του οργανισμού μας. Μπορούν να
οδηγήσουν σε αθροιστικές ανεπιθύμητες ενέργειες που στη συνέχεια θα
δημιουργήσουν το υπόστρωμα δημιουργίας διαφόρων μορφών καρκίνου [1,2,12].
Επίσης , οι παραγωγοί συχνά όταν τελειώσουν τον ψεκασμό ρίχνουν το υπόλοιπο του
φυτοφαρμάκου στην άκρη του χωραφιού , αγνοώντας ότι πρόκειται για επικίνδυνο
δηλητήριο. Όσο για το χρόνο αναμονής που πρέπει να τηρείται , οι παραγωγοί δεν
8

διστάζουν να συγκομίσουν την παραγωγή όταν πετύχουν την καλύτερη τιμή και όχι
όταν είναι σίγουροι ότι τα φυτοφάρμακα που έχουν χρησιμοποιήσει έχουν
αποικοδομηθεί. Η πραγματοποίηση από τους χρήστες επεμβάσεων με επικίνδυνα
φυτοφάρμακα με μεγάλη υπολειμματική δράση , όταν πλησιάζει η περίοδος της
συγκομιδής δεν δίνει τη δυνατότητα στα φυτοφάρμακα να διασπασθούν , με φυσικό
επακόλουθο την προώθηση στην αγορά προϊόντων με υψηλά επίπεδα υπολειμμάτων.
Η εφαρμογή υψηλών δόσεων επιμηκύνει τη χρονική διάρκεια διάσπασης με
αποτέλεσμα επίσης τη διάθεση προϊόντων βεβαρημένων με υψηλά υπολείμματα ,
χωρίς καμία προφύλαξη για την υγεία των καταναλωτών.
Τη σύγχυση επιτείνουν τα πειράματα γενετικής μετάλλαξης , που έχουν ήδη
ξεκινήσει και στη χώρα μας και έχουν φέρει τους καταναλωτές σε αμηχανία.
Στην προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης , έχει αναπτυχθεί η θεωρία
της ονομαζόμενης "βιολογικής καλλιέργειας" , της καλλιέργειας εκείνης όπου
απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών , δηλαδή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Θεωρητικά , μια τέτοια καλλιέργεια θα ήταν επιθυμητή από όλους , αφού θα
πρόσφερε προϊόντα απαλλαγμένα από δηλητηριώδεις ουσίες , ενώ παράλληλα θα
αποφεύγονταν και η μόλυνση του περιβάλλοντος , που σήμερα σε πολλά σημεία του
πλανήτη τείνει να φτάσει σε στάδια μη αναστρέψιμα. Αλλά η μέχρι σήμερα πρόοδος
της βιολογικής καλλιέργειας στη χώρα μας είναι πολύ μικρή. Μπορεί να έχει
καλύτερη διάδοση αν υπάρχει κρατική αρωγή. Η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων
καλλιέργειας , φιλικών προς το περιβάλλον , όπου τα φυτοφάρμακα δεν
χρησιμοποιούνται , απαιτεί εκατοντάδες άτομα και εξειδικευμένους επιστήμονες για
ερευνητικά προγράμματα μελέτης της καλλιέργειας , για εισαγωγή νέας τεχνολογίας ,
για εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο των καλλιεργητών που θα θελήσουν να
ασχοληθούν με βιολογικές καλλιέργειες , και για προώθηση των βιολογικών
προϊόντων.
Για την εκτίµηση του πιθανού κινδύνου (risk assessment) για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία από την παρουσία των επικίνδυνων αυτών χημικών ουσιών
στα τρόφιμα, απαιτείται µεταξύ άλλων και ο συνεχής προσδιορισµός (monitoring)
της παρουσίας ή µη, υπολειµµάτων των ενώσεων αυτών στα τρόφιμα. Για το λόγο
αυτό,

η

ανάπτυξη

νέων

µεθόδων

ανάλυσης

υπολειμμάτων

προϊόντων

φυτοπροστασίας , κυρίως στα φρούτα και λαχανικά , βρίσκεται στο κέντρο της
επιστηµονικής επικαιρότητας.
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1.2. Παρασιτοκτόνα [13]
Τα παρασιτοκτόνα , με βάση τη δράση τους , μπορούν να καταταχθούν στις
παρακάτω κατηγορίες : εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, ακαρεοκτόνα,
νηματωδοκτόνα και τρωκτικοκτόνα. Η δραστικότητά τους ποικίλει ανάλογα με τη
χημική ομάδα στην οποία ανήκουν.
Το πλήθος των παρασιτοκτόνων μπορεί να καταταχθεί σε διάφορες χημικές
ομάδες, ανάλογα με τη δραστική ουσία που περιέχουν. Οι κυριότερες από αυτές είναι:
α) Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες
β) Οργανοφωσφορικοί εστέρες
γ) Καρβαμιδικά και αλειφατικά οξέα και οι εστέρες τους
δ) Ενώσεις των χλωρο- και αμινο- τριαζινών
ε) Ενώσεις της ομάδας των ουριών
στ) Πυρεθρινοειδή και φυσικές πυρεθρίνες
ζ) Φερομόνες
η) Ανόργανα άλατα των μετάλλων As , Zn , Cu κ.α.
Τα φυτοφάρμακα παρέχονται στα φυτά κυρίως με τρείς τρόπους : 1) σαν
ψεκαζόμενο υδατικό διάλυμα, 2) με τη μορφή ατμών και 3) σαν υδατικό διάλυμα με
το οποίο ποτίζεται η ρίζα του φυτού. Οι δύο πρώτοι τρόποι θεωρούνται σαν οι πλέον
επικίνδυνοι.
α) Οργανοχλωριωμένα εντομοκτόνα
Τα οργανικά χλωριωμένα εντομοκτόνα είναι νευροτοξικά, θανατώνουν
δηλαδή τα έντομα επιδρώντας στο νευρικό τους σύστημα. Ο ακριβής μηχανισμός της
τοξικής τους δράσης δεν είναι πλήρως γνωστός , για αρκετές από τις ενώσεις αυτές.
Μερικές από αυτές ενεργοποιούνται μέσα στο σώμα των εντόμων , των θηλαστικών ,
των μικροοργανισμών , των φυτών ή στο έδαφος , κυρίως με οξείδωση. Η τοξικότητά
τους για τα έντομα και τα θερμόαιμα ζώα ποικίλει.
Είναι από τα σταθερότερα χημικά οργανικά εντομοκτόνα. Τα πιο πολλά
εναποτίθενται και συσσωρεύονται στο λιπώδη ιστό των εντόμων και των άλλων ζώων
και στο συκώτι των ανώτερων σπονδυλωτών , όπου μένουν σχεδόν αναλλοίωτα για
αρκετό χρόνο. Η αθροιστική αυτή ιδιότητα , η σχετικά εύκολη είσοδός τους από το
δέρμα και η χημική τους σταθερότητα , δημιουργούν κινδύνους για τον άνθρωπο και
το οικοσύστημα. Η εισαγωγή και διάθεση στην κατανάλωση των πιο επικίνδυνων
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μελών αυτής της ομάδας έχει απαγορευθεί και στην Ελλάδα , ενώ επιτρέπεται η
χρήση ορισμένων , με περιορισμούς.
Έχει πλέον αποδειχθεί , ότι τα χλωριωμένα εντομοκτόνα διατηρούνται στο
έδαφος και στο νερό για χρόνια ή δεκαετίες και ότι η συγκέντρωσή τους από μέρη
στο τρισεκατομμύριο (ppt) στο υδάτινο περιβάλλον , μπορεί να βιομεγεθυνθεί 105-107
φορές στους ιστούς των ψαριών , των πουλιών και των θηλαστικών και να φτάσει σε
μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) στους ιστούς του ανθρώπου [13].
β)Καρβαμιδικά και θειοκαρβαμιδικά παρασιτοκτόνα
Είναι οι εστέρες ή οξίμες του καρβαμιδικού οξέος. Τα παρασιτοκτόνα της
κατηγορίας αυτής , απορροφούνται αμέσως από το δέρμα , τους πνεύμονες και το
γαστρεντερικό σωλήνα και μεταφέρονται στο αίμα και στους ιστούς του ανθρωπίνου
σώματος. Η κύρια δράση τους είναι ότι παρεμποδίζουν (δεσμεύουν) το ένζυμο
ακετυλοχολιστεράση. Αποτέλεσμα αυτής της παρεμπόδισης είναι η συσσώρευση της
ουσίας ακετυλοχολίνης μεταξύ νεύρων και μυών (νευρομυικές συνάψεις) και ,
συνεπώς , η μη κανονική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Υπάρχουν πάνω από
50 ενώσεις σε αυτή την κατηγορία παρασιτοκτόνων. Αντικατέστησαν σε πολλές
περιπτώσεις τα χλωριωμένα εντομοκτόνα εξ αιτίας της μικρής υπολειμματικότητάς
τους (υδρολύονται στο έδαφος και στο αλκαλικό υδατικό περιβάλλον). Είναι όμως
πολύ τοξικά για τις μέλισσες και τα ψάρια και μερικά απ’ αυτά πολύ τοξικά για τον
άνθρωπο.

1.3. Μέθοδοι Προσδιορισμού
Υπάρχουν

διάφορες

αναλυτικές

τεχνικές

για

τον

προσδιορισμό

φυτοφαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά , οι περισσότερες όμως δεν είναι απόλυτα
ικανοποιητικές ή επειδή δεν είναι εξειδικευμένες ή γιατί τα περισσότερα φρούτα και
λαχανικά περιέχουν πολυάριθμες ουσίες, που παρεμποδίζουν αυτό τον προσδιορισμό.
Για

την

ανάλυση

των

γεωργικών

φαρµάκων

σε

πολύ

χαµηλές

συγκεντρώσεις , απαιτείται πριν από την ανάλυση του δείγµατος ένα στάδιο
προσυγκέντρωσης (preconcentration) των γεωργικών φαρµάκων που περιέχονται στο
δείγµα. Συνήθως , επιτελούνται προκαταρκτικές εργασίες για τον αποχωρισμό ενός ή
περισσοτέρων προσδιοριζόμενων ουσιών από άλλες , που δρουν παρεμποδιστικά
κατά την πορεία της αναλύσεως.
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Το παρασκευασθέν δείγµα , σε όλες σχεδόν τις µεθόδους αυτές , αναλύεται
στη συνέχεια ή µε την τεχνική της υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC)
[14-20] ή µε την τεχνική της αέριας χρωµατογραφίας (GC) [21,29-31]. Οι
υπάρχουσες μέθοδοι υγρής και αέριας χρωματογραφίας για τον προσδιορισμό των
φυτοφαρμάκων , βασίζονται κυρίως σε πολύπλοκες διαδικασίες προετοιμασίας του
δείγματος και εκτεταμένη χρήση τοξικών οργανικών διαλυτών.
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν την τεχνική της υγρής χρωµατογραφίας
έχουν ευρύτερο φάσµα εφαρµογής από τις µεθόδους που χρησιµοποιούν την τεχνική
της αέριας χρωµατογραφίας , διότι µε την τεχνική της υγρής χρωµατογραφίας
αναλύεται άµεσα ευρύτερο φάσµα χηµικών οµάδων γεωργικών φαρµάκων. Πολλές
χηµικές

οµάδες

γεωργικών

φαρµάκων

,

όπως

τα

καρβαµιδικά

και

οι

καρβαµοϋλοξίµες , οι υποκατεστηµένες ουρίες , οι σουλφονυλουρίες , τα
φαινοξυαλκανοϊκά και διάφορα φαινολικά παράγωγα , παρουσιάζουν προβλήµατα
στην ανάλυσή τους µε την τεχνική της αέριας χρωµατογραφίας διότι οι ενώσεις που
ανήκουν στις οµάδες αυτές ή δεν είναι αρκετά πτητικές για να αναλυθούν µε αέρια
χρωµατογραφία ή είναι θερµικά ασταθείς στις συνήθεις θερµοκρασίες λειτουργίας
της αερίου χρωµατογραφίας. Για την ανάλυσή τους µε την τεχνική της αέριας
χρωµατογραφίας , όλες οι παραπάνω ενώσεις χρειάζεται να µετατραπούν πρώτα σε
πτητικά και θερµικώς σταθερά παράγωγα [21-28]. Κάτι τέτοιο όµως , προσθέτει
επιπλέον στάδια στην ανάλυση των ενώσεων αυτών αυξάνοντας έτσι την
πολυπλοκότητα της µεθόδου.
Οι περισσότερες από τις µεθόδους ανάλυσης γεωργικών φαρµάκων που
βασίζονται στην τεχνική της υγρής χρωµατογραφίας , αναπτύχθηκαν για την ανάλυση
συγκεκριµένων οµάδων γεωργικών φαρµάκων [16,32-34]. Συνεπώς , σήµερα , για
τον πλήρη έλεγχο της ποιότητας των φρούτων και των λαχανικών , όσον αφορά την
παρουσία ή µη υπολειµµάτων φυτοφαρμάκων , απαιτείται η εφαρµογή πολυάριθµων
µεθόδων µε αποτέλεσµα το έργο αυτό να είναι πολυδάπανο , κουραστικό και
χρονοβόρο. Στις µεθόδους αυτές , το χρησιµοποιούµενο χρωµατογραφικό σύστηµα
είναι συνήθως εξοπλισµένο µε ανιχνευτή φωτοδιόδων (DAD) , ο οποίος επιτρέπει και
τη

µερική

ταυτοποίηση

των

ανιχνευοµένων

ουσιών

,

βασιζόµενος

στα

χαρακτηριστικά του φάσµατος απορρόφησής τους στην περιοχή του υπεριώδους
φωτός (UV). Η ανίχνευση με ανιχνευτή φθορισμού θα μπορούσε να αποτελέσει μια
εναλλακτική λύση , αν λάβουμε υπόψη τη µεγάλη ευαισθησία και εκλεκτικότητα του
ανιχνευτή φθορισµού που καθιστά δυνατή την ανίχνευση ουσιών σε πολύ χαμηλά
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επίπεδα. Όμως η καταλληλότητά του περιορίζεται σε ορισμένης κατηγορίας ουσίες
[50]. Τα περισσότερα γεωργικά φάρμακα που εξετάζονται , δεν είναι επιδεκτικά σε
αντιδράσεις παραγωγοποίησης προς παραγωγή φθορίζοντος παραγώγου , και δεν
μπορούν να ανιχνευτούν με ανιχνευτή φθορισμού.
Στις µεθόδους που βασίζονται σε υγρή χρωµατογραφική ανάλυση του
δείγµατος και ανίχνευση µε ανιχνευτή φωτοδιόδων η αξιοπιστία των ταυτοποιήσεων ,
που γίνονται µε σύγκριση των φασµάτων απορρόφησης στο UV µε τα αντίστοιχα
φάσµατα των προτύπων ουσιών , δεν είναι επαρκής για θετική ταυτοποίηση των
ανιχνευοµένων ενώσεων , και οι σχετικές µέθοδοι , χρησιµοποιούνται κυρίως για
προκαταρκτική ανάλυση των δειγµάτων , ενώ περαιτέρω θετική ταυτοποίηση των
ανιχνευοµένων ουσιών πρέπει να γίνει και µε άλλες µεθόδους (κυρίως µε µεθόδους
βασιζόµενες στην αέρια χρωµατογραφία σε συνδυασµό µε φασµατομετρία µαζών ,
GC-MS). Μια οριστική λύση στο πρόβληµα αυτό φαίνεται ότι δίνει η ανάπτυξη
συστηµάτων υγρής χρωµατογραφικής ανάλυσης συνδυασµένων µε φασµατομετρία
µαζών (LC-MS και ιδίως LC-MS-MS) [32-46]. Από τις μεθόδους που έχουν
αναπτυχθεί για την ανάλυση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε φρούτα και
λαχανικά και στηρίζονται στην τεχνική της υγρής χρωματογραφίας , οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούν

διπλό

φασματόμετρο

μάζας

σε

συνδυασμό

με

την

υγρή

χρωματογραφική ανάλυση συγκεντρώνουν ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον διότι:
περιλαμβάνουν μικρότερο αριθμό σταδίων στην παρασκευή του δείγματος με
αποτέλεσμα το σφάλμα , λόγω απωλειών στο δείγμα , να είναι μικρότερο , επιπλέον
καταναλώνεται

μικρότερη

ποσότητα

επικίνδυνων

οργανικών

διαλυτών

και

προσφέρουν μεγάλη αναλυτική ακρίβεια , σε ελάχιστο χρόνο.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη µιας ταχείας και
ευαίσθητης µεθόδου υγρής χρωµατογραφίας που χρησιμοποιεί φασματομετρία μαζών
για τον προσδιορισµό υπολειµµάτων ενός ευρέως φάσµατος χηµικών οµάδων
γεωργικών φαρµάκων σε ντομάτες.
Στη µέθοδο αυτή , σε αντίθεση µε τις υφιστάµενες µεθόδους που έχουν
αναπτυχθεί για ανάλυση συγκεκριµένων οµάδων γεωργικών φαρµάκων , έγινε
προσπάθεια να συµπεριληφθούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα από διάφορες ομάδες
που κυκλοφορούν στη χώρα µας και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα µέλη των οµάδων
αυτών να ανιχνευτούν στις ντομάτες θερμοκηπιακής καλλιέργειας (και όχι μόνο) της
Κρήτης. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα φυτοφάρµακα εκείνα , των οποίων η ανάλυση
µε την τεχνική της αέριας χρωµατογραφίας παρουσιάζει προβλήµατα.
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1.4. Οι κυριότερες Φυσικοχημικές Ιδιότητες

των

υπό μελέτη

Φυτοφαρμάκων
FOSETYL-AL
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Γενική Ονομασία : aluminum tris (O-ethyl phosphonate)
- Κοινή Ονομασία : Fosetyl-Al
- Εμπορικό Όνομα Προϊόντος : Aliette
- EPA Shaughnessy Code : 123301
- Chemical Abstracts Service (CAS) Number : 39148-24-8
- Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά : 1983
- Κατηγορία : Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση φυτόφθορας ,
περονόσπoρου , ψευδοπερονόσπορου (περονοσπεροκτόνο)
- Χημική Ομάδα : Aluminum ester of alkyl phosphonate
- Εμπειρικός τύπος : C6H18AlO9P3 (fosetyl-Al)
C2H7O3P

(fosetyl)

- Μοριακό Βάρος : 354.10562 (fosetyl-Al)
110.0

(fosetyl)

- Ακριβές Μοριακό Βάρος : 353.9979
- Συνώνυμα : Aliette , Aluminum tris(o-ethylphosphonate) , aluminum tris(ethyl
hydrogen phosphonate) , Aluminum tris(ethyl phosphonate) , aluminum triethyl
triphosphonate , Chipco aliette WDG , Efosite-Al , Epal , EXP 1659 , Fosetyl-Al ,
Fosetyl-al , Fosetyl-aluminum , LS 74783 , Mikal , phosethyl-al , Phosphonic acid ,
monoethyl ester , aluminum salt , RP-32545.
- Δράση : Το Fosetyl-Al , είναι ένα ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο που
χρησιμοποιείται για να εμποδίζει την ανάπτυξη σπόριων ή το σχηματισμό μυκηλίων.
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Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται με μεγάλη συχνότητα για να καταπολεμά ασθένειες
όπως ο περονόσπορος , η Phytophthora (σάπισμα των ριζών) , η Pythium (σάπισμα
των φυτών), και να προστατεύει από το σάπισμα των κορμών και του καρπού πολλών
φρούτων και λαχανικών. Χρησιμοποιείται ενσωματώνοντάς το μέσα στο έδαφος πριν
από την εμφύτευση , και εφαρμόζοντάς το στο φύλλωμα.
- Φάσμα δράσης : Εσπεριδοειδή : Φυτόφθορα (κομμίωση , καρκίνος) , Φυτόφθορα
καρπών ,
Τομάτα , Αγγούρι , Πεπόνι , Καρπούζι : Περονόσπορος , Ψευδοπερονόσπορος ,
Λάχανο , Μαρούλι , Κουνουπίδι : Περονόσπορος ,
Κρεμμύδι , Πράσσο : Περονόσπορος ,
Φράουλες : Σήψεις λαιμού (P. Cactorum , P. fragarinae),
Καλλωπιστικά , Κωνοφόρα , Ροδόδενδρο : Phytophthora cinnamomi ,
Μηλιές : Φυτόφθορα λαιμού και ριζών ,
Πατάτα , Καπνός , Αμπέλι , Λυκίσκος : Περονόσπορος , Φυτόφθορα
- Φυσικά χαρακτηριστικά : λευκή , άοσμη σκόνη. Σταθερό στη θερμότητα , τήκεται
με αποσύνθεση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 200 °C.
- Τοξικολογικά στοιχεία : Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες. Βλαβερό για τους
υδρόβιους οργανισμούς.
IMIDACLOPRID
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Χημική Ονομασία : 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine
- Chemical Abstracts Service (CAS) Number : 13826-41-3
- Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά : 1993 (UK) , 1994 (United States)
- Κατηγορία : Εντομοκτόνο για επένδυση σπόρων
- Χημική Ομάδα : Νιτρογουανιδίνη
- Εμπειρικός τύπος : C9H10ClN5O2
- Μοριακό Βάρος : 255.7
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- Ακριβές Μοριακό Βάρος : 255.0523
- Σημείο τήξης : 136.4-143.8 °C
- Πυκνότητα : 1.543 g cm-3 (20 ºC)
- Διαλυτότητα στο νερό : 0.51 g/l (20 ºC)
- Πίεση αερίων ατμών : 1.00 x 10-7 mm Hg (20 ºC) (η χαμηλή τάση ατμών δείχνει
ότι είναι μη πτητικό)
- Συνώνυμα : Admire , Condifor , Gaucho , Premier , Premise , Advantage , Merit ,
Imicide , Imisol , Vision , Provado , Marathon
- Τρόπος δράσης : Το imidacloprid ανήκει στις χλωρονικοτυλ-νιτρογουανιδίνες ,
είναι χημικά συγγενές με την τοξίνη του καπνού , τη νικοτίνη , και επιδρά στο
νευρικό σύστημα των εντόμων , με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα , επικάθεται
στους δέκτες της ακετυλοχολίνης και παρεμποδίζει τη μεταφορά των νευρικών
ερεθισμάτων. Η ισορροπία του νευρικού συστήματος των εντόμων διαταράσσεται και
τελικά τα έντομα θανατώνονται. Αυτός είναι ο κύριος τρόπος δράσης του με
εκδήλωση

συμπτωμάτων

νευροτοξικότητας.

Το

imidacloprid

είναι

κυρίως

εντομοκτόνο στομάχου και δευτερευόντως επαφής. Είναι διασυστηματικό με κίνηση
ακροπέταλη.
Το εντομοκτόνο εφαρμόζεται στους σπόρους με επένδυση σε ειδικές εγκαταστάσεις.
Η δραστική ουσία μετακινείται από το σπόρο (διαχέεται) στο έδαφος , σχηματίζοντας
μια ζώνη προστασίας γύρω από το σπόρο. Έτσι τα νεαρά αναπτυσσόμενα φυτά
προστατεύονται από έντομα εδάφους. Στη συνέχεια , κατά το φύτρωμα η δραστική
ουσία μεταφέρεται με το ανοδικό ρεύμα του φυτού και κυκλοφορεί μέσα στα
αναπτυσσόμενα υπέργεια όργανα , ώστε να τα προστατεύει από τα έντομα
φυλλώματος.
- Φάσμα δράσης : ΄Εντομα εδάφους και φυλλώματος. Σιδηροσκώληκας , Θρίπας ,
Αφίδες , Αλευρώδη , Άλτης , Κασσίδα , Τανύμεκος.
- Φυσικά χαρακτηριστικά : Άχρωμοι κρύσταλλοι με απαλή χαρακτηριστική οσμή.
- Τοξικολογικά στοιχεία : Τοξικό. Θέτει σε σημαντικό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία
λόγω της χρόνιας τοξικότητας. Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Βλαβερό για τα πουλιά.
- Αναλυτικές μέθοδοι : Οι μέθοδοι που υπάρχουν για τον προσδιορισμό
υπολειμμάτων imidacloprid σε φρούτα και λαχανικά , βασίζονται στην τεχνική της
υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) με UV ανιχνευτή.
- Σχόλια : Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του imidacloprid στο
έδαφος κυμαίνεται από 48-190 ημέρες [51].
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METHOMYL
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Χημική Ονομασία : S-methyl N((methylcarbamoyl)oxy) thioacetimidate
- Κοινή Ονομασία : metomil , mesomile
- Εμπορικό Όνομα Προϊόντος : Lannate , Nudrin
- Chemical Abstracts Service (CAS) Number : 16752-77-5
- Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά : 1966
- Κατηγορία : Εντομοκτόνο
- Χημική Ομάδα : Καρβαμιδικό
- Εμπειρικός τύπος : C5H10N2O2S
- Μοριακό Βάρος : 162.21
- Ακριβές Μοριακό Βάρος : 162.0463
- Σημείο τήξης : 79 °C
- Πυκνότητα : 1.3 g cm-3
- Διαλυτότητα στο νερό : 58 g/l
- Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες : διαλυτό σε μεθανόλη , ακετόνη , αιθανόλη , και
ισοπροπανόλη
- Πίεση αερίων ατμών : 6.65 mPa σε 25 °C
- Συνώνυμα : Nudrin, Lannate, Lanox, Lannabait, Acetamidic acid, thio-N-[(methylcarbamoyl)oxy]- methyl ester, Lannate LB, N-methyl-Carbamic acid, compd. with (2methylthio)acetaldoxime, Insecticide 1179, Lanox 216, LANOX 90, Mesomile, Nubait II.
- Τρόπος δράσης : Ο τρόπος δράσης του είναι κυρίως χολινεργικός. Εισέρχεται στο
σώμα των εντόμων και παρεμποδίζει (δεσμεύει) το ένζυμο ακετυλοχολιστεράση.
Αποτέλεσμα αυτής της παρεμπόδισης είναι η περίσσεια ακετυλοχολίνης και συνεπώς
η μη κανονική λειτουργία του νευρικού συστήματος.
- Εχθροί : Ακάρεα , Αράχνες
- Φυσικά χαρακτηριστικά : λευκό , κρυσταλλικό στερεό.
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- Τοξικολογικά στοιχεία : Επικίνδυνο. Πολύ τοξικό για τον άνθρωπο. Υψηλή
στοματική τοξικότητα , μικρή δερματική τοξικότητα. Πολύ τοξικό για τα πουλιά.
Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Τοξικό για τα ψάρια.
- Αναλυτικές μέθοδοι : Επειδή είναι θερμικά ασταθής ένωση , συνήθως αναλύεται
με HPLC-UV – Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης με ανιχνευτή UV.
- Σχόλια :Μικρή υπολειμματικότητα[52]. Μετά την εφαρμογή του εντομοκτόνου στο
φύλλωμα , ο χρόνος ημίσειας ζωής του methomyl κυμαίνεται από 3-7 μέρες [53,54].
CARBENDAZIM
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Χημική Ονομασία : methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
- Κοινή Ονομασία : carbendazim (BSI, E-ISO) , carbendasime (F-ISO) , carbendazol
(JMAF) , BMC (USSR)
- Chemical Abstracts Service (CAS) Number : 10605-21-7
- Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά : 1973
- Κατηγορία : Μυκητοκτόνο
- Χημική Ομάδα : Βενζιμιδαζολικό καρβαμιδικό
- Εμπειρικός τύπος : C9H9N3O2
- Μοριακό Βάρος : 191.189
- Ακριβές Μοριακό Βάρος : 191.0695
- Σημείο τήξης : 302-307 °C
- Πυκνότητα : 0.27 g/cm3
- Διαλυτότητα στο νερό : 0.0008 g/100 ml στους 24 °C
- Πίεση αερίων ατμών : αμελητέα
- Συνώνυμα : Aimcozim, BAS 346F, BavistinR, BCM, Bendazim, BMC,
carbendazole, Carbendor, Cekudazim, Corbel, CustosR, DelseneR, DerosalR,
Derosalin, EquitdazinR, Focal, Hoe 017411, KemdazinR, Kombat, Konker, Lignasan,
MBC, MCAB, MCB, PillarstinR, Triticol.
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- Δράση : Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση
για Γλοιοσπόριο, Βοτρύτη, Μονίλια, Ωίδιο, Φαιά σήψη, Φουζικλάδιο, Πενικίλλια,
Ριζοκτόνια,

Κηλίδωση

φύλλων,

Σκωρίωση,

Σκληρωτίνια,

Σεπτορίωση,

Ανδρομυκώσεις, Σήψη λαιμού και ριζών, Παρασιτικό πλάγιασμα, Ελμινθοσπόριο,
Δαυλίτης,

Άνθρακες,

Φουζάριο,

Πυρικουλάρια,

Ασκοχύτωση, Ανθράκνωση,

Βερτισιλλίωση, Μυκοσφαιρέλλα.
- Φυσικά χαρακτηριστικά : άχρωμο ή λευκό κρυσταλλικό , άοσμο στερεό , που
αποσυντίθεται κατά την τήξη του περίπου στους 250 ºC. Το carbendazim είναι μη
διαβρωτικό.
- Υπολείμματα σε τρόφιμα : Είναι ένα από τα δώδεκα φυτοφάρμακα που
ανιχνεύονται πιο συχνά από προγράμματα παρακολούθησης υπολειμμάτων
φυτοφαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [55]. Το 2000 , βρέθηκε σε βρεφικές τροφές
που παράγονται από τη Heinz και τη Milupa [56]. Επιπρόσθετα , το 2000 , το ένα
τρίτο όλων των αχλαδιών , το 16% των μήλων που εξετάστηκαν [57] , και πάνω από
το ένα τέταρτο (27%) των δειγμάτων χυμού μήλου περιείχαν υπολείμματα
carbendazim [58]. Αν και , τα ποσά του carbendazim που ανιχνεύτηκαν ήταν πολύ
μικρά σε όλα τα δείγματα , από την άλλη πλευρά είναι ένα πρόβλημα υπό συζήτηση
επειδή τα μωρά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα [59] , και τα μήλα και τα αχλάδια είναι από
τις κύριες τροφές για τα μωρά και για τα παιδιά μικρής ηλικίας [60].
- Τοξικολογικά στοιχεία : Θέτει σε σημαντικό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία λόγω
της χρόνιας τοξικότητας. Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες. Πολύ τοξικό για τα ψάρια
και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς.
DIETHOFENCARB
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Εμπορικό Όνομα Προϊόντος : Sumico
- Chemical Abstracts Service (CAS) Number : 87130-20-9
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- Κατηγορία : Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση
(βοτρυδιοκτόνο)
- Εμπειρικός τύπος : C14H21NO4
- Μοριακό Βάρος : 267.3242
- Ακριβές Μοριακό Βάρος : 267.1471
- Σημείο τήξης : 100.3 °C
- Διαλυτότητα στο νερό : 26.6 ppm στους 25 °C
- Συνώνυμα : Diethofencarb , 1-methylethyl (3,4 diethoxyphenyl)carbamate , Powmil
- Τρόπος δράσης : Διασυστηματικό μυκητοκτόνο που καταπολεμά τα ανθεκτικά στα
βενζιμιδαζολικά μυκητοκτόνα στελέχη του βοτρύτη , καθώς και στελέχη του βοτρύτη
που είναι ταυτόχρονα ανθεκτικά στα δικαρβοξιμιδικά (vinclozolin, iprodione,
procymidone) μυκητοκτόνα και στα βενζιμιδαζολικά (carbendazim, thiophanate
methyl).
- Εχθροί : Βοτρύτης.
METHIOCARB
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Χημική Ονομασία : 4-methylthio-3,5-xylyl methylcarbamate (IUPAC) , 3,5dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate (CA)
- Chemical Abstracts Service (CAS) Number : 2032-65-7
- Κατηγορία : Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου , ακαρεοκτόνο
- Χημική Ομάδα : Καρβαμιδικό
- Εμπειρικός τύπος : C11H15NO2S
- Μοριακό Βάρος : 225.305
- Ακριβές Μοριακό Βάρος : 225.0824
- Σημείο τήξης : 119 °C
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- Πίεση αερίων ατμών : 15 mPa στους 60 °C
- Διαλυτότητα στο νερό : 30 mg/l στους 20 °C
- Συνώνυμα : 3,5-dimethyl-4-(methylthio)phenol methylcarbamate , 3,5-Dimethyl-4(methylthio)phenyl

methylcarbamate,

Bay

37344,

BAY

9026,

Draza,

Mercaptodimethur, Mesurol, Methiocarb, Methylcarbamic acid, 4-(methylthio)-3,5xylyl ester, metmercapturon, Slug-Geta, Slug'm, Snail Bait
- Τρόπος δράσης : Επιδρά στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Ο τρόπος δράσης του
είναι κυρίως χολινεργικός. Εισέρχεται στο σώμα των εντόμων και παρεμποδίζει
(δεσμεύει) το ένζυμο ακετυλοχολιστεράση. Αποτέλεσμα αυτής της παρεμπόδισης
είναι η περίσσεια ακετυλοχολίνης και συνεπώς η μη κανονική λειτουργία του
νευρικού συστήματος.
- Καλλιέργειες : Αγγούρι , Ντομάτα , Πιπεριά , Αμπέλι
- Εχθροί : Θρίπας (Συστήνεται για την αντιμετώπιση του Θρίπα της Καλιφόρνιας).
Το methiocarb διαθέτει επίσης πολύ καλή σαλιγκαροκτόνο δράση.
- Φυσικά χαρακτηριστικά : λευκή , κρυσταλλική σκόνη
- Τοξικολογικά στοιχεία : Τοξικό (Τ). Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση
κατάποσης. Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά τους
υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τα πουλιά. Βλαβερό για τα άγρια ζώα.
- Αναλυτικές μέθοδοι : Επειδή είναι θερμικά ασταθής ένωση , συνήθως αναλύεται
με HPLC-UV – Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης με ανιχνευτή UV.
METALAXYL
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Χημική Ονομασία : methyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-xylyl)-DL-alaninate
- Κοινή Ονομασία : Metalaxyl
- Εμπορικό Όνομα Προϊόντος : Ridomil , Subdue , Apron , Proturf.
- EPA Shaughnessy Code : 113501
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- Chemical Abstracts Service (CAS) Number : 57837-19-1
- Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά : 1979
- Κατηγορία : Διασυστηματικό μυκητοκτόνο (περονοσπεροκτόνο)
- Χημική Ομάδα : Benzenoid
- Εμπειρικός τύπος : C15H21NO4
- Μοριακό Βάρος : 279.3352
- Ακριβές Μοριακό Βάρος : 279.1471
- Σημείο τήξης : 71.8 - 72.3 °C
- Πυκνότητα : 1.21 g/cm3 στους 20 °C
- Πίεση αερίων ατμών : 0.293 mPa στους 20 °C
- Διαλυτότητα στο νερό : 7100 mg/L στους 20 °C
- Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες : διαλυτό σε μεθανόλη , μεθυλενοχλωρίδιο ,
βενζόλιο , ισοπροπανόλη και ελαφρώς διαλυτό σε εξάνιο
- Συνώνυμα : Metalaxil , Metalaxyl , Apron , Apron 25 WP , Apron 2E , Fubol ,
Ridomil , Ridomil 2E , Methyl N-(2,6-dimethyl-phenyl)-N-(2'-methoxyacetyl)-DLalaninate , methyl N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-DL-alanine , N-(2,6Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-DL-alanine methyl ester , Subdue , Subdue 2E ,
Subdue 5SP
- Τρόπος δράσης : Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
- Εχθροί : Περονόσπορος
- Φυσικά χαρακτηριστικά : άχρωμοι , άοσμοι κρύσταλλοι.
- Αναλυτικές μέθοδοι : Έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι υγρής χρωματογραφίας υψηλής
απόδοσης (HPLC/MSD) και αέριας χρωματογραφίας (GC/NPD).
MYCLOBUTANIL
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Χημική Ονομασία : a-butyl-a-(4-chlorophenyl) 1H-1,2,4 triazole-1-propanenitrile
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- Κοινή Ονομασία : Myclobutanil
- Εμπορικό Όνομα Προϊόντος : Systhane
- Chemical Abstracts Service (CAS) Number : 88671-89-0
- Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά : 1986 (Europe)
- Κατηγορία : Διασυστηματικό μυκητοκτόνο (ωιδιοκτόνο)
- Χημική Ομάδα : Τριαζόλη (azole)
- Εμπειρικός τύπος : C15H17ClN4
- Μοριακό Βάρος : 288.7791
- Ακριβές Μοριακό Βάρος : 288.1142
- Σημείο τήξης : 63-68 °C
- Σημείο ζέσεως : 202-208 °C
- Πυκνότητα : 1.22 g/cc στους 23 °C
- Πίεση αερίων ατμών : 0.213 mPa στους 25 °C
- Διαλυτότητα στο νερό : 142 ppm στους 25 °C
- Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες : διαλυτό σε εξάνιο και στους περισσότερους
οργανικούς διαλύτες
- Συνώνυμα : alpha-Butyl-alpha-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile,
Myclobutanil , Nova , Rally , RH-3866 , Systhane , Systhane/RH-3866.
- Τρόπος δράσης : Τριαζολικό μυκητοκτόνο (παρεμποδιστής βιοσύνθεσης
εργοστερόλης, υποομάδα DMIs) με προστατευτική και θεραπευτική δράση για Ωίδιο,
Φουζικλάδιο , Σκωρίαση , Μαύρη κηλίδωση φύλλων.
- Καλλιέργειες : Αμπέλι, Ντομάτα, Αγγούρι, Κολοκυνθοειδή, Μηλοειδή-ΒερικοκιάΔαμασκηνιά-Νεκταρινιά-Ροδακινιά.
- Φυσικά χαρακτηριστικά : άοσμο , λευκό στερεό.
- Αναλυτικές μέθοδοι : Έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι αέριας χρωματογραφίας
(GC/NPD/ECD).
FENHEXAMID
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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- Χημική Ονομασία : 2,3-dichloro-4-(1-methylcyclohexylcarbonylamino)-phenol
(IUPAC) , N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methyl cyclohexanecarboxamide (CAS)
- Κοινή Ονομασία : Fenhexamid
- Εμπορικό Όνομα Προϊόντος : Fenhexamid Technical (EPA Reg. No. 66330-GL) ,
Elevate 50 WDG (EPA Reg. No. 66330-GA) , Teldor
- Chemical Abstracts Service (CAS) Number : 126833-17-8
- Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά : 1999
- Κατηγορία : Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο
- Χημική Ομάδα : Υδροξυανιλίδη
- Εμπειρικός τύπος : C14H17Cl2NO2
- Μοριακό Βάρος : 302.2
- Ακριβές Μοριακό Βάρος : 301.0636
- Σημείο τήξης : 153 °C
- Σημείο ζέσεως : 320 °C (extrapolated)
- Πυκνότητα : 1.34 g/ml στους 20 °C
- Πίεση αερίων ατμών : 7 x 10-9 Torr (στους 25 °C) (η χαμηλή τάση ατμών δείχνει
τη χαμηλή πτητικότητα της ουσίας)
- Διαλυτότητα στο νερό : 0.02 g/l στους 20 °C (pΗ 5-7)
- Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες (g/l στους 20 °C) : Διχλωρομεθάνιο : 31 ,
n-Εξάνιο : <0.1 , 2-Προπανόλη : 91 , Τολουόλιο : 5.7
- Τρόπος δράσης : Μυκητοκτόνο επαφής , της ομάδας των υδροξυανιλιδίων , με
εκλεκτική προληπτική δράση στο βοτρύτη (Botrytis cinerea). Είναι κυρίως
προστατευτικό (αν και εισέρχεται σε κάποιο βαθμό μέσα στα κύτταρα). Το
fenhexamid δεν παρεµποδίζει τη βλάστηση των σπορίων αλλά παρεμποδίζει την
ανάπτυξη των βλαστικών υφών του βοτρύτη , την ανάπτυξη του βλαστικού σωλήνα
και τη διείσδυσή του μέσα στα κύτταρα. Εκτός από τη δράση στο βοτρύτη , το
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fenhexamid είναι δραστικό και στη μονίλια και στη σκληρωτίνια , ενώ παρουσιάζει
δευτερεύουσες δράσεις σε άλλους μύκητες (π.χ. ανθρακώσεις).
- Καλλιέργειες : Ντομάτα (θερμοκηπίου) , αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα) ,
φράουλα (υπαίθρου και θερμοκηπίου) , καρποί ακτινιδιάς (μόνο μετασυλλεκτική
εφαρμογή).
- Εχθροί : Συστήνεται για την αντιμετώπιση του βοτρύτη (Botrytis cinerea)
- Φυσικά χαρακτηριστικά : λευκή σκόνη
- Αναλυτικές μέθοδοι : Έχει αναπτυχθεί μέθοδος υγρής χρωματογραφίας υψηλής
απόδοσης με ηλεκτροχημική ανίχνευση (HPLC/ECD) για τον προσδιορισμό των
υπολειμμάτων του fenhexamid
- Τοξικολογικά στοιχεία : Τοξικό στα φύκη. Τοξικό στα ψάρια.
FENBUTATIN OXIDE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Χημική Ονομασία : hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)distannoxane (CA) ,
bis[tri(2-methyl-2-phenyl propyl)tin]oxide (IUPAC)
- Κοινή Ονομασία : Fenbutatin oxide (ISO)
- Εμπορικό Όνομα Προϊόντος : Vendex
- Chemical Abstracts Service (CAS) Number : 13356-08-6
- Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά : 1974 (United States)
- Κατηγορία : Ακαρεοκτόνο , εντομοκτόνο
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- Χημική Ομάδα : Οργανοκασσιτερική ένωση
- Εμπειρικός τύπος : C60H78OSn2
- Μοριακό Βάρος : 1052.6556
- Ακριβές Μοριακό Βάρος : 1052.4049
- Σημείο τήξης : 138 - 139 °C
- Πυκνότητα : 1.31 g cm-3
- Πίεση αερίων ατμών : Μη πτητικό. 8.5 x 10-8 N m-2 στους 20 °C (Shell)
- Διαλυτότητα στο νερό : αδιάλυτο (5 x 10-6 g/l στους 23 °C)
- Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες : ελαφρώς διαλυτό στους περισσότερους
οργανικούς διαλύτες : διαλυτό σε εξάνιο, οξεικό αιθυλεστέρα, ισοπροπανόλη,
τολουόλιο, βενζόλιο, μεθανόλη, διχλωρομεθάνιο.
- Συνώνυμα : Di(tri(2,2-dimethyl-2-phenylethyl)tin)oxide , Bis(trineophyltin) oxide ,
Fenbutatin oxide , hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)distannoxane, Hexakis(beta,betadimethylphenethyl)distannoxane , Neostanox , Osadan , Torque , Vendex.
- Φάσμα δράσης : Ακάρεα , Θρίπας , Αφίδες , Αλευρώδη , Λεπιδόπτερα.
- Καλλιέργειες : μήλα , πορτοκάλια , αχλάδια , σταφύλια , πιπεριά , κίτρα , κεράσια ,
ντομάτες , αγγούρια.
- Φυσικά χαρακτηριστικά : λευκό , κρυσταλλικό στερεό. Μη μεταβαλλόμενο από
το ηλιακό φως.
- Αναλυτικές μέθοδοι : Σχετικά πρόσφατα , αναπτύχθηκε μέθοδος υγρής
χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC/APCI-MS) [43].
- Τοξικολογικά στοιχεία : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- Σχόλια : Πειράματα έδειξαν ότι τα υπολείμματα του fenbutatin oxide παραμένουν
κυρίως στην επιφάνεια ή στη φλούδα του φρούτου ή λαχανικού [61]. Πειράματα με
μήλα και κίτρα , έδειξαν ότι πλένοντάς τα απομακρύνεται το 60% ή και περισσότερο
του αρχικού υπολείμματος , ενώ η αφαίρεση του φλοιού από κάποιο φρούτο ή
λαχανικό μειώνει το αρχικό υπόλειμμα του fenbutatin oxide τουλάχιστον κατά 75%
ανάλογα με το προϊόν [61].
ABAMECTIN
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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- Σχόλια : Το abamectin είναι ένα μείγμα που αποτελείται από ≥ 80% avermectin B1a
και ≤ 20% avermectin B1b. Αυτές οι δύο ενώσεις έχουν παρόμοιες βιολογικές και
τοξικολογικές ιδιότητες. Οι avermectins είναι εντομοκτονικές/ακαρεοκτονικές ουσίες
που παράγονται από το βακτήριο εδάφους Streptomyces avermitilis. Το Abamectin
είναι ένα φυσικό προϊόν ζύμωσης αυτού του βακτηρίου.
- Χημική Ονομασία : avermectin B1 (CA) , μείγμα των (10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl] - 21, 24 - dihydroxy
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5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]

pentacosa-

10,14,16,22-tetraene) -6-spiro-2′- (5′,6′-dihydro-2′H-pyran) -12-yl 2,6-dideoxy-4-O(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl) - 3- O- methyl- α- L- arabinohexopyranoside και (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)21,22 - dihydroxy- 6′ - isopropyl - 5′,11,13,22 - tetramethyl - 2- oxo- (3,7,19trioxatetracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene) -6-spiro-2′- (5′,6′dihydro-2′H-pyran) -12-yl 2,6-dideoxy-4-O- (2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabinohexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside (IUPAC)
- Εμπορικό Όνομα Προϊόντος : Agri-Mek , Vertimec
- Chemical Abstracts Service (CAS) Number : 71751-41-2 (avermectin B1a and
avermectin B1b)
- Κατηγορία : Εντομοκτόνο / ακαρεοκτόνο
- Χημική Ομάδα : Μακροκυκλική λακτόνη
- Εμπειρικός τύπος : C48H72O14 Β1α
C47H70O14 Β1b
- Μοριακό Βάρος : 873.11 Β1α
860.11 Β1b
- Ακριβές Μοριακό Βάρος : 872.4922
- Σημείο τήξης : 150 - 155 °C
- Πυκνότητα : 1.16 στους 21 °C
- Πίεση αερίων ατμών : αμελητέα , 1.5 x 10-9 Torr
- Διαλυτότητα στο νερό : αδιάλυτο , 0.0000000078 g/100 mL
- Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες : διαλυτό σε ακετόνη, μεθανόλη, ισοπροπανόλη,
αιθανόλη, χλωροφόρμιο και τολουόλιο
- Συνώνυμα : Abamectin, Affirm, Agri-Mek, Avermectin, Avermectin B1, Avid, MK
936, Dynamec, Vertimec, mixture of Avermectin B1a and Avermectin B1b, Zephyr.
- Τρόπος δράσης : Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου. Προκαλεί
παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία.
- Καλλιέργειες : Αχλαδιά , Ντομάτα , Αγγούρι.
- Εχθροί : Ακάρεα , Ψύλλα , Λιριόμυζα , Τετράνυχοι.
- Φυσικά χαρακτηριστικά : άχρωμη με υποκίτρινη , κρυσταλλική σκόνη.
- Τοξικολογικά στοιχεία : Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους
οργανισμούς. Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Σχετικά μη τοξικό για τα πουλιά.
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2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
2.1. Αναλυτικά Όργανα
2.1.1. Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης
Το σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) που
χρησιμοποιείται σε αυτή την εργασία είναι της κατασκευάστριας εταιρείας Thermo
Finnigan (San Jose , USA), αποτελείται από μια αντλία (HPLC Pump) και έναν
αυτόματο δειγματολήπτη (Surveyor AS , Thermo Finnigan). Η ανάλυση των
συστατικών του δείγµατος γίνεται µε υγρή χρωµατογραφία αντιστρόφου φάσεως
(reverse phase) σε αναλυτική στήλη C-8 , στους 30 ºC με μια ταχύτητα ροής 500
μl/min και ο εισαγόμενος όγκος του δείγματος επιλέχθηκε στα 20 μl. Για την
ανάλυση των δειγµάτων επιλέχθηκε η αναλυτική στήλη Eclipse XDB-C8 ,
4.6x150_mm , 5_µm (Agilent , USA). Μετά την έκλουση των συστατικών του
δείγματος από την αναλυτική στήλη και πριν την εισαγωγή τους στο φασματόμετρο
μάζας παρεμβάλλεται ένας διακλαδωτής ροής (post-column flow-splitting device),
που επιτρέπει στο 16 % του εκλούσματος να συνεχίσει τη ροή του προς το
φασματόμετρο μάζας με ροή 80 μl/min , ενώ το υπόλοιπο μέρος καταλήγει στα
απόβλητα [βοηθητικό εξάρτημα , σύνδεσμος σε σχήμα Τ με μηδενικό νεκρό όγκο , με
άνοιγμα 0.020" , κατασκευασμένο από PEEK]. Η διάταξη αυτή χρησιμοποιείται
ούτως ώστε να επιτευχθεί μέγιστη ευαισθησία στο φασματόμετρο μάζας. Στη
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι πειράματα που έγιναν για τη μελέτη της επίδρασης της
ταχύτητας ροής του δείγματος στην αποδοτικότητα του ηλεκτροψεκασμού (τεχνική
που εφαρμόστηκε στην εργασία αυτή και περιγράφεται στην ενότητα 2.1.3), έδειξαν
ότι σε μικρές ταχύτητες ροής αυξάνεται η ποιότητα του σήματος και η απόδοση του
ηλεκτροψεκασμού , με αποτέλεσμα τελικά να αυξάνεται η ευαισθησία της μεθόδου
φασματομετρίας μάζας [47]. Η προτεινόμενη μέθοδος στηρίζεται στην έκλουση των
συστατικών του δείγµατος από την αναλυτική στήλη µε ισοκρατική ανάµειξη 93 %
μεθανόλης και 7 % απιοντισμένου νερού.
Η εισαγωγή όλων των προτύπων διαλυµάτων και δειγμάτων στη
χρωματογραφική στήλη γίνεται µε τον αυτόµατο δειγµατολήπτη , που είναι
εξοπλισµένος µε βαλβίδα 6 εισόδων εισαγωγής δείγµατος (Rheodyne), η οποία φέρει
βρόγχο εισαγωγής δείγµατος (loop) όγκου 20 µl.
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2.1.2. Φασματομετρία Μάζας
Το σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας είναι συνδυασμένο µε ένα φασματόμετρο
μάζας, που φέρει αναλυτή μάζας με τρία τετράπολα (TSQ Quantum , Thermo Finnigan).
Πρόκειται για μια γραμμική διάταξη από τρία τετράπολα όπως φαίνεται στο Σχήμα
2.1.

Σχήμα 2.1. Σχηματική αναπαράσταση ενός φασματομέτρου μαζών με τρία
τετράπολα [48].

Από τα τετράπολα αυτά , μόνο το πρώτο και το τρίτο τετράπολο είναι
αναλυτές μάζας , τα οποία λειτουργούν με συνδυασμό και των δύο δυναμικών , radio
frequency (r.f.) και direct current (d.c.) , έτσι ώστε να επιτρέπουν τη δίοδο μόνο των
επιθυμητών ιόντων με κατάλληλη επιλογή του λόγου μάζας προς φορτίο (m/z). Στο
δεύτερο τετράπολο , στο μεσαίο , εφαρμόζεται μόνο ένα σταθερό δυναμικό r.f. Στην
περίπτωση αυτή , ιόντα οποιουδήποτε λόγου m/z μπορούν να περάσουν αυτό το
τετράπολο , το οποίο λειτουργεί ως μια κυψελίδα πρόσκρουσης με ιδιότητες εστίασης
ιόντων. Ο εστιασμός των ιόντων στην κυψελίδα πρόσκρουσης οφείλεται στην
επίδραση του δυναμικού r.f. Τα ιόντα υφίστανται προσκρούσεις με ένα ευγενές αέριο
που διοχετεύεται μέσα στην κυψελίδα , η μεταβολή πολικότητας όμως του
εφαρμοζόμενου δυναμικού r.f. τα αναγκάζει να επανέλθουν πίσω στο κέντρο της
διάταξης ούτως ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα απώλειας των
διασκορπισμένων ιόντων. Τα εξερχόμενα ιόντα από το τετράπολο-κυψελίδα ,
διέρχονται από το τρίτο τετράπολο Q3 , το οποίο επιτρέπει τη δίοδο μόνο των
επιθυμητών ιόντων με κατάλληλη επιλογή του λόγου μάζας προς φορτίο (m/z).
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Βασικά πλεονεκτήματα των αναλυτών μάζας με τρία τετράπολα , είναι το σχετικά
μικρό κόστος και η ευκολία στη χρήση τους.
Η μέθοδος που αναπτύχθηκε σε αυτή την εργασία για τον προσδιορισμό της
παρουσίας ή μη υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στις ντομάτες , στηρίζεται στην
παρακολούθηση 11 μεταβάσεων μάζας (MS-MS transitions) στη διάρκεια ενός
τυπικού

ισοκρατικού

διαχωρισμού.

Το

είδος

σάρωσης

κατά

το

οποίο

παρακολουθείται μια χαρακτηριστική αντίδραση (SRM , selected reaction
monitoring), όπως είναι η θραύση ενός ιόντος , έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη
των 11 αυτών μεταβάσεων πρόδρομων ιόντων σε επιλεγμένα προϊόντα ιόντα. Η
τεχνική της παρακολούθησης μιας χαρακτηριστικής αντίδρασης (SRM), η οποία
εφαρμόσθηκε στην εργασία αυτή θα αναπτυχθεί αναλυτικά στην ενότητα 2.3.2. Το
φασματόμετρο μάζας προγραμματίζεται στην αρχή για πόσες και ποιες μεταβάσεις
μάζας θα παρακολουθηθούν , καθώς και για τη σειρά που αυτές θα
παρακολουθούνται. Η προτεινόμενη μέθοδος περιλαμβάνει 11 γεγονότα σάρωσης
(scan events), τα οποία παρατίθενται με σειρά χρόνου παραμονής και τα οποία έχουν
κατανεμηθεί σε τρία διαδοχικά , ξεχωριστά μεταξύ τους τμήματα (segments). Κάθε
τέτοιο τμήμα προγραμματίζεται ξεχωριστά για τις παραμέτρους λειτουργίας του. Ο
χωρισμός αυτός του προγράμματος χρωματογραφικής ανάλυσης σε τμήματα έχει ως
συνέπεια να επιτυγχάνεται ελαφρώς καλύτερη ευαισθησία. Κατά τη διάρκεια του
πρώτου τμήματος παρακολουθείται ένα γεγονός σάρωσης , κατά τη διάρκεια του
δεύτερου εννέα γεγονότα σάρωσης και κατά τη διάρκεια του τρίτου τμήματος ένα. Η
χρονική διάρκεια του πρώτου τμήματος επιλέχθηκε στα 2.50 min , του δεύτερου πάλι
στα 2.50 min και του τρίτου στα 3.50 min , ούτως ώστε να χρωματογραφούνται
ικανοποιητικά όλα τα υπό μελέτη γεωργικά φάρμακα. Οι χρόνοι σάρωσης (scan time)
προγραμματίζονται ξεχωριστά για κάθε διαδικασία SRM. Στο φασματόμετρο μάζας ,
ρυθμίστηκε το εύρος της κορυφής εις το ήμισυ του μεγίστου ύψους της στα 0.7 Th ,
και στα δυο τετράπολα Q1 και Q3 (μοναδιαία διαχωριστική ικανότητα , unit
resolution : FWHM = 0.7 Th).
Ως αέριο πρόσκρουσης (collision gas) χρησιμοποιήθηκε αργό υπερυψηλής
καθαρότητας (99.999%) που περιέχεται σε μεταλλική ανοξείδωτη φιάλη. Στην κυψελίδα
πρόσκρουσης , η πίεση του αερίου αργού έχει ρυθμιστεί στο 1 mTorr. Οι βέλτιστες τιμές
ενέργειας πρόσκρουσης (collision energy) και δυναμικού κυλινδρικού φακού (Tube
Lens Offset) προσδιορίσθηκαν χωριστά για κάθε αναλυόμενη ένωση (Πίνακας 3.1). Η
βελτιστοποίηση των συνθηκών επιτυγχάνεται για κάθε ένωση χωριστά με απ ’
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ευθείας , συνεχή τροφοδοσία (έγχυση) (direct infusion) των αναλυόμενων ουσιών από
μια σύριγγα που συμπιέζεται με αντλία (syringe pump). Η σύριγγα αυτή είναι
ηλεκτρονικά ελεγχόμενη και το διάλυμα απελευθερώνεται από τη σύριγγα μέσα στην
πηγή ηλεκτροψεκασμού.

2.1.3. Τεχνική Ηλεκτροψεκασμού
Η μέθοδος που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία βασίζεται στην τεχνική
του ηλεκτροψεκασμού σε συνδυασμό με τη φασματομετρία μάζας. Κατά τον
ηλεκτροψεκασμό διαλύματος , τα εντός του διαλύματος ιόντα της προσδιοριζόμενης
ουσίας μεταβαίνουν στην αέρια κατάσταση. Η τεχνική του ηλεκτροψεκασμού
χρησιμοποιείται ευρέως στην ανάλυση πολικών ενώσεων. Επίσης , καθιστά δυνατή
την ανάλυση θερμικά ασταθών ενώσεων ή ενώσεων υψηλού μοριακού βάρους , οι
οποίες παρουσιάζουν προβλήματα στην ανάλυσή τους με τη συνήθη τεχνική της
φασματομετρίας μάζας. Η διαδικασία του ηλεκτροψεκασμού μπορεί να χωριστεί
βασικά σε τρία στάδια : στο σχηματισμό σταγόνας , στη συρρίκνωση της σταγόνας
και στην παραγωγή ιόντων στην αέρια φάση. Το διάλυμα της προσδιοριζόμενης
ένωσης απελευθερώνεται στην άκρη της βελόνας ηλεκτροψεκασμού , όπου
εφαρμόζεται ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο για τη διατήρηση της άκρης της βελόνας
ηλεκτροψεκασμού σε αρκούντος υψηλή τάση. Μόλις το διάλυμα “ βλέπει ” το ισχυρό
ηλεκτρικό πεδίο σχηματίζει ένα νέφος από σταγόνες ισχυρά φορτισμένες στην
επιφάνειά τους. Αν θεωρήσουμε ότι εφαρμόζεται θετικό δυναμικό , τα εντός του
διαλύματος θετικά ιόντα συσσωρεύονται στην επιφάνεια με τέτοιο τρόπο ώστε
σχηματίζουν έναν κώνο (Taylor cone). Σε αρκούντος ισχυρό πεδίο , ο κώνος παράγει
θετικά φορτισμένες σταγόνες όταν η εφαρμοζόμενη ηλεκτροστατική δύναμη υπερβεί
την επιφανειακή τάση του διαλύτη. Η διάμετρος της σταγόνας εξαρτάται από το
εφαρμοζόμενο δυναμικό , την ταχύτητα ροής του διαλύματος και τη φύση του
διαλύτη. Καθώς το νέφος από σταγόνες διασχίζει μια βαθμωτή μεταβολή της πίεσης
προς την κατεύθυνση του αναλυτή μάζας , κατ’ αρχάς λαμβάνει χώρα εξάτμιση του
διαλύτη από τις αρχικά σχηματιζόμενες σταγόνες , η οποία επιφέρει μια μείωση στη
διάμετρο της σταγόνας με ταυτόχρονη αύξηση της πυκνότητας φορτίου στην
επιφάνεια κάθε σταγόνας. Η πυκνότητα φορτίου στην επιφάνεια κάθε σταγόνας
αυξάνει συνεχώς μέχρι ενός κρίσιμου σημείου , πού είναι γνωστό ως όριο Rayleigh.
Στο κρίσιμο αυτό σημείο , λαμβάνει χώρα η σχάση της σταγόνας (σχάση Coulomb)
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σε μικρότερα σταγονίδια διότι η ηλεκτροστατική άπωση έχει υπερβεί την
επιφανειακή τάση που κρατάει ενωμένη τη σταγόνα. Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα
περαιτέρω εξάτμιση του διαλύτη και σχάσεις κ.ο.κ., με αποτέλεσμα το σχηματισμό
τελικά πολύ μικρών σταγονιδίων από τα οποία εκτινάσσονται τα ιόντα της
εξεταζόμενης ένωσης στην αέρια κατάσταση λόγω της ηλεκτροστατικής άπωσης. Για
την ευκολότερη εκνέφωση του διαλύματος καθώς αυτό εξέρχεται από τη βελόνα
ηλεκτροψεκασμού , συνήθως διαβιβάζεται ένα αέριο εκνέφωσης (sheath gas).
Παράλληλα , το αέριο αυτό διευκολύνει και την εξάτμιση του διαλύτη από τις
σταγόνες (auxiliary gas).
Στο Σχήμα 2.2 δίνεται σχηματική παράσταση των σπουδαιότερων φαινομένων τα
οποία λαμβάνουν χώρα κατά τον ηλεκτροψεκασμό διαλύματος.

Σχήμα 2.2. Σχηματισμός σταγόνων κατά τον ηλεκτροψεκασμό διαλύματος [47].

Στην προκειμένη περίπτωση , ως αέριο ξήρανσης (βοηθητικό αέριο ,
auxiliary gas) καθώς και ως αέριο εκνέφωσης (sheath gas) χρησιμοποιήθηκε άζωτο
υψηλής καθαρότητας 99% που παράγεται από μια γεννήτρια αζώτου. Στη γεννήτρια
αζώτου παρέχεται αέρας από έναν αεροσυμπιεστή (compressor) όπου διατηρείται ο
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αέρας υπό ατμοσφαιρική πίεση. Η πίεση του αερίου εκνέφωσης έχει επιλεγεί στην
τιμή των 40 p.s.i. (1 p.s.i. = 6894.76 Pa) και του βοηθητικού αερίου στην τιμή των 10
αυθαίρετων μονάδων.
Στο πρώτο τμήμα (segment), εφαρμόζεται ηλεκτροψεκασμός σε αρνητική
πολικότητα για τη μελέτη του fosetyl-aluminum (αρνητικά ιόντα). Στα υπόλοιπα
τμήματα εφαρμόζεται θετική πολικότητα (θετικά ιόντα). Το δυναμικό στη βελόνα
ηλεκτροψεκασμού (capillary voltage), για αρνητική πολικότητα ρυθμίζεται στην τιμή
των 3.5 kV , ενώ για θετική πολικότητα στην τιμή των 4.0 kV. Η θερμοκρασία στον
θερμαινόμενο τριχοειδή (capillary temperature) ρυθμίζεται στους 300 ºC.

2.2. Αντιδραστήρια και Δείγματα
2.2.1. Αντιδραστήρια
1. Πρότυπη ουσία Fosetyl-Aluminum (Dr. Ehrenstorfer Laboratory , Augsburg ,
Germany).
1.α. Stock διάλυμα Fosetyl-Aluminum (276 ng/μl) : 2.76 mg του φυτοφαρμάκου
διαλύονται σε απεσταγμένο νερό μέχρι τελικού όγκου 10 ml. Διατηρείται στο ψυγείο
και είναι σταθερό για μερικούς μήνες.
1.β. Πρότυπο διάλυμα εργασίας Fosetyl-Aluminum (9.66 ng/μl) : Σε 350 μl από το
προηγούμενο διάλυμα προστίθεται μίγμα (1+1) μεθανόλης και νερού μέχρι τελικού
όγκου 10 ml.
2. Πρότυπο διάλυμα Imidacloprid (10 ng/μl) σε οξεικό αιθυλεστέρα (Dr.
Ehrenstorfer Laboratory , Augsburg , Germany).
3. Πρότυπο διάλυμα Methomyl (10 ng/μl) σε κυκλοεξάνιο (Dr. Ehrenstorfer
Laboratory , Augsburg , Germany).
4. Πρότυπο διάλυμα Carbendazim (10 ng/μl) σε ακετονιτρίλιο (Dr. Ehrenstorfer
Laboratory , Augsburg , Germany).
5. Πρότυπο διάλυμα Metalaxyl (10 ng/μl) σε ακετονιτρίλιο (Dr. Ehrenstorfer
Laboratory , Augsburg , Germany).
6. Πρότυπο διάλυμα Diethofencarb (10 ng/μl) σε ακετονιτρίλιο (Dr. Ehrenstorfer
Laboratory , Augsburg , Germany).
7. Πρότυπο διάλυμα Methiocarb (10 ng/μl) σε κυκλοεξάνιο (Dr. Ehrenstorfer
Laboratory , Augsburg , Germany).
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8. Πρότυπο διάλυμα Myclobutanil (10 ng/μl) σε κυκλοεξάνιο (Dr. Ehrenstorfer
Laboratory , Augsburg , Germany).
9. Πρότυπο διάλυμα Fenhexamid (10 ng/μl) σε κυκλοεξάνιο (Dr. Ehrenstorfer
Laboratory , Augsburg , Germany).
10. Πρότυπο διάλυμα Abamectin (10 ng/μl) σε ακετονιτρίλιο (Dr. Ehrenstorfer
Laboratory , Augsburg , Germany).
11. Πρότυπο διάλυμα Fenbutatin oxide (10 ng/μl) σε κυκλοεξάνιο (Dr. Ehrenstorfer
Laboratory , Augsburg , Germany).
12. Άνυδρο θειϊκό νάτριο (Na2SO4) (Merck).
13. Όξινο ανθρακικό νάτριο (NaHCO3) (Fluka).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1. Tα διαλύματα των φυτοφαρμάκων φυλάσσονται σε συνθήκες κατάψυξης στους
-23 °C , σε γυάλινα φιαλίδια καλά σφραγισμένα με parafilm και τυλιγμένα με
αλουμινόχαρτο. Καλύπτουμε τα φιαλίδια με αλουμινόχαρτο λόγω της αποσύνθεσης
των φυτοφαρμάκων στο φως.
2. Τα πρότυπα διαλύματα των γεωργικών φαρμάκων βρίσκονται σε διαφορετικούς
διαλύτες που δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους. Προστίθενται 2 ml κυκλοεξάνιο σε 2
ml ακετονιτρίλιο και παρατηρούμε ότι δεν αναμειγνύονται αναμεταξύ τους
(σχηματισμός δύο φάσεων). Για να αντιμετωπισθεί η δυσκολία αυτή προσθέτουμε
επαρκή ποσότητα ισοπροπανόλης , ώστε να έχουμε πλήρη ανάμειξη των διαλυτών.
Στην προκειμένη περίπτωση χρειάστηκαν 2.5 ml ισοπροπανόλης. Αυτή η αναλογία
διαλυτών θα χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή όλων των διαλυμάτων (δείγματα
και πρότυπα) σε αυτή την εργασία. Δηλαδή , η ισοπροπανόλη χρησιμοποιείται σαν
κοινός διαλύτης του διαλύματος των φυτοφαρμάκων του κυκλοεξανίου και του
διαλύματος των φυτοφαρμάκων του ακετονιτριλίου.

∆ιαλύτες. Η μεθανόλη που χρησιµοποιείται σαν συστατικό της κινητής φάσης είναι
HPLC-grade (Riedel de Haen) (Seelze-Hannover , Germany). Για την παρασκευή των
προτύπων διαλυµάτων χρησιµοποιείται µεθανόλη HPLC-grade (Riedel de Haen) ,
ακετονιτρίλιο

HPLC-grade

(Riedel

de

Haen)

,

κυκλοεξάνιο

HPLC-grade

(φιλτραρισµένο από φίλτρο µεµβράνης διαµέτρου πόρων 1.5 μm) (Merck),
ισοπροπανόλη HPLC-grade (Riedel de Haen). Για την εκχύλιση των δειγμάτων
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χρησιμοποιείται οξεικός αιθυλεστέρας (Fluka). Το νερό που χρησιµοποιείται ως
συστατικό της κινητής φάσης , είναι απιοντισµένο νερό. Για τον καθαρισμό των
γυαλικών χρησιμοποιείται ακετόνη (Fluka).

2.2.2. Καθαρισμός των γυαλικών
Όλα τα γυαλικά , πριν χρησιμοποιηθούν σε αυτή την εργασία , πλένονται
προηγουμένως με καθαρό τρεχούμενο νερό και μετά καθαρίζονται με διάλυμα
απορρυπαντικού

με

τη

βοήθεια

ψήκτρας.

Η

πλήρης

απομάκρυνση

του

απορρυπαντικού είναι απαραίτητη και επιτελείται με επανειλημμένες εκπλύσεις ,
στην αρχή μεν με κοινό τρεχούμενο νερό , μετά με απεσταγμένο ύδωρ και τελικά με
ακετόνη. Τα πλυμένα γυαλικά στεγνώνουν σε πυριαντήριο στους ~ 100 °C , με
εξαίρεση τους ογκομετρικούς κυλίνδρους και τις ογκομετρικές φιάλες που
στεγνώνουν σε θερμοκρασία δωματίου.

2.2.3. Προετοιμασία του Δείγματος
Μεταφέρουμε τις ντομάτες στο εργαστήριο τυλιγμένες σε πλαστική
σακούλα. Κατόπιν παίρνουμε κάθε ντομάτα , την κόβουμε σε μικρά κομμάτια χωρίς
καμία προεπεξεργασία , όπως πλύσιμο ή αφαίρεση του φλοιού και την
ομογενοποιούμε χρησιμοποιώντας ένα blender. Περίπου 8 g από το ομογενοποιημένο
δείγμα ντομάτας μεταφέρονται σε ένα ποτήρι ζέσεως των 500 ml. Στο ποτήρι
προσθέτουμε 70 g άνυδρου θειϊκού νατρίου , 2 g όξινου ανθρακικού νατρίου και 50
ml οξεικού αιθυλεστέρα μετρημένα με ογκομετρικό κύλινδρο. Αμέσως το μείγμα
ομογενοποιείται καλά με ένα μίνι μίξερ επί 2 λεπτά και αφήνεται σε ηρεμία για
διαχωρισμό των στοιβάδων. Το υγρό στρώμα μεταγγίζεται προσεχτικά μέσω ενός
διηθητικού χαρτιού Whatman No 1001110 (11.0 cm) (διήθηση με πτυχωτό ηθμό) και
το διήθημα συλλέγεται σε μια σφαιρική φιάλη των 500 ml ή των 250 ml. Ακόμα 50
ml οξεικού αιθυλεστέρα προστίθενται στο υπόλειμμα μέσα στο ποτήρι. Αυτό
ομογενοποιείται πάλι επί 2 λεπτά , αφήνεται σε ηρεμία και διηθείται προσεχτικά. Το
στερεό υπόλειμμα ομογενοποιείται πάλι όπως και προηγουμένως δύο φορές με 25 ml
οξεικού αιθυλεστέρα κάθε φορά , διηθείται και ο ηθμός πλένεται δύο φορές με 10 ml
(2x10ml) οξεικού αιθελεστέρα. Όλα τα διηθήματα συλλέγονται μέσα στη σφαιρική
φιάλη. Τα συνενωμένα εκχυλίσματα συμπυκνώνονται σε περιστροφικό εξατμιστήρα
μέχρι μικρού όγκου ~ 2 ml (η θερμοκρασία του λουτρού του νερού να μην υπερβαίνει
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τους 30 °C). Στη φιάλη προστίθενται 10 ml μεθανόλης και το διάλυμα της μεθανόλης
συμπυκνώνεται μέχρι ~ 2 ml. Ακόμα 10 ml μεθανόλης προστίθενται στη φιάλη , το
διάλυμα ξαναεξατμίζεται μέχρι ~ 2 ml , έπειτα μεταφέρεται ποσοτικά σε μια
ογκομετρική φιάλη των 25 ml και προστίθεται μεθανόλη μέχρι τη χαραγή. Σε μια
ογκομετρική φιάλη των 10 ml φέρονται με πιπέττα ακριβείας 2 ml κυκλοεξάνιο , 2 ml
ακετονιτρίλιο και 2.5 ml ισοπροπανόλη και συμπληρώνουμε μέχρι του τελικού όγκου
με το μεθανολικό εκχύλισμα της ντομάτας. Ένα κλάσμα αυτού του διαλύματος,
φιλτράρεται με φίλτρο μεμβράνης διαμέτρου πόρων 0.45 μm (Gelman) μέσα σε ένα
φιαλίδιο αυτόματου δειγματολήπτη χρησιμοποιώντας μια πλαστική σύριγγα 2.5- ml
μιάς χρήσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1. Ο πολτός της ομογενοποιημένης ντομάτας φυλάσσεται σε γυάλινα βαζάκια στην
κατάψυξη μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Πριν από κάθε δειγματοληψία , ο πολτός
αποψύχεται και αναμειγνύεται καλά σε blender.
2. Για τη χημική ανάλυση απαιτείται σχολαστική ομογενοποίηση πριν από τη
διήθηση των δειγμάτων.
3. Η ομογενοποίηση πρέπει να γίνει αμέσως μετά την προσθήκη του θειϊκού νατρίου,
του όξινου ανθρακικού νατρίου και του οξεικού αιθυλεστέρα διότι κατά την
παραμονή του μείγματος σχηματίζεται μια συμπαγής μάζα (πάστα) που δυσκολεύει
πολύ την ομοιογενή ανάμειξη.
4. Το άνυδρο Na2SO4 χρησιμοποιείται για την ξήρανση του εκχυλίσματος επειδή
απορροφά το νερό του δείγματος.
5. Το NaHCO3 προστίθεται για τη ρύθμιση του pH (Πριν την προσθήκη του NaHCO3
το pH της ντομάτας συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 3 και 4. Μετά την προσθήκη το pH
γίνεται ελαφρώς αλκαλικό, pH~8). Το NaHCO3 σχηματίζει αδιάλυτα άλατα με τα
οξέα που υπάρχουν στη ντομάτα, τα οποία στη συνέχεια απομακρύνονται με διήθηση.
6. Η θερμοκρασία του λουτρού του νερού στον περιστροφικό εξατμιστήρα δεν
πρέπει να υπερβαίνει τους 30 °C , γιατί τα φυτοφάρμακα είναι ευαίσθητα στη
θερμοκρασία και μπορεί να διασπασθούν.
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2.3. Διεργασίες Ανάπτυξης και Βελτιστοποίησης της Αναλυτικής
μεθόδου
Κάθε στάδιο της αναλυτικής µεθόδου αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε
χωριστά. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν πρότυπα διαλύµατα των διαφόρων
γεωργικών φαρµάκων καθώς και δείγµατα ανάκτησης σε ορισμένο επίπεδο
συγκέντρωσης , τα οποία παρασκευάστηκαν µε χρήση των προαναφερθέντων
προτύπων διαλυµάτων.
Από τα πυκνά διαλύµατα των προτύπων ουσιών παρασκευάζεται μια σειρά
από πρότυπα διαλύµατα µε µίγµατα γεωργικών φαρµάκων (standard mixture
solution), σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 1 μέχρι 400 ppb για κάθε γεωργικό
φάρμακο. Για να παρασκευάσουμε πρότυπο διάλυμα μίγματος φυτοφαρμάκων
συγκέντρωσης 400 ppb για κάθε φυτοφάρμακο, προσθέτουμε με πιπέττα ακριβείας σε
μια ογκομετρική φιάλη των 10 ml 0.4 ml από τα 10 ng/μl των προτύπων διαλυμάτων
γεωργικών φαρμάκων imidacloprid , methomyl , carbendazim , methiocarb ,
diethofencarb , metalaxyl , myclobutanil , fenhexamid , abamectin , fenbutatin oxide
και 0.4 ml από τα 9.66 ng/μl πρότυπου διαλύματος fosetyl-aluminum. Στη φιάλη των
10 ml , προσθέτουμε ακόμα 2.5 ml ισοπροπανόλης και συμπληρώνουμε μέχρι τη
χαραγή με μεθανόλη. Με κατάλληλες διαδοχικές αραιώσεις με μεθανόλη ,
κυκλοεξάνιο , ακετονιτρίλιο , ισοπροπανόλη , παρασκευάζονται οι συγκεντρώσεις
200 , 100 , 50 , 25 , 10 , 5 , 2.5 και 1 ppb. Για να παρασκευάσουμε πρότυπο διάλυμα
μίγματος φυτοφαρμάκων συγκέντρωσης 200 ppb για κάθε φυτοφάρμακο,
προσθέτουμε ακριβώς 5 ml από το μικτό πρότυπο διάλυμα των 400 ppb σε
ογκομετρική φιάλη των 10 ml. Στη φιάλη των 10 ml , προσθέτουμε ακόμα 1 ml
κυκλοεξάνιο , 1 ml ακετονιτρίλιο , 1.25 ml ισοπροπανόλη και συμπληρώνουμε μέχρι
τη χαραγή με μεθανόλη. Από το μικτό πρότυπο διάλυμα των 200 ppb ,
παρασκευάζεται πρότυπο διάλυμα με μίγμα γεωργικών φαρμάκων σε συγκέντρωση
100 ppb για κάθε γεωργικό φάρμακο , με προσθήκη ακριβώς 5 ml από το μικτό
πρότυπο διάλυμα των 200 ppb σε ογκομετρική φιάλη των 10 ml. Στη φιάλη ακόμα
προστίθενται 1 ml κυκλοεξάνιο , 1 ml ακετονιτρίλιο , 1.25 ml ισοπροπανόλη και
συμπληρώνουμε μέχρι του τελικού όγκου με μεθανόλη. Από το μικτό πρότυπο
διάλυμα των 100 ppb , παρασκευάζεται πρότυπο διάλυμα με μίγμα γεωργικών
φαρμάκων σε συγκέντρωση 50 ppb για κάθε γεωργικό φάρμακο , με προσθήκη
ακριβώς 5 ml από το μικτό πρότυπο διάλυμα των 100 ppb σε ογκομετρική φιάλη των
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10 ml. Ομοίως στη φιάλη προστίθενται 1 ml κυκλοεξάνιο , 1 ml ακετονιτρίλιο , 1.25
ml ισοπροπανόλη και συμπληρώνουμε μέχρι του τελικού όγκου με μεθανόλη. Για να
παρασκευάσουμε πρότυπο διάλυμα μίγματος φυτοφαρμάκων συγκέντρωσης 25 ppb
για κάθε φυτοφάρμακο, προσθέτουμε ακριβώς 5 ml από το μικτό πρότυπο διάλυμα
των 50 ppb σε ογκομετρική φιάλη των 10 ml. Στη φιάλη των 10 ml , προσθέτουμε
ακόμα 1 ml κυκλοεξάνιο , 1 ml ακετονιτρίλιο , 1.25 ml ισοπροπανόλη και
συμπληρώνουμε μέχρι τη χαραγή με μεθανόλη. Για να παρασκευάσουμε πρότυπο
διάλυμα μίγματος φυτοφαρμάκων συγκέντρωσης 10 ppb για κάθε φυτοφάρμακο,
προσθέτουμε ακριβώς 1 ml από το μικτό πρότυπο διάλυμα των 100 ppb σε
ογκομετρική φιάλη των 10 ml. Στη φιάλη των 10 ml , προσθέτουμε ακόμα 1.8 ml
κυκλοεξάνιο, 1.8 ml ακετονιτρίλιο, 2.25 ml ισοπροπανόλη και συμπληρώνουμε μέχρι
τη χαραγή με μεθανόλη. Για να παρασκευάσουμε πρότυπο διάλυμα μίγματος
φυτοφαρμάκων συγκέντρωσης 5 ppb για κάθε φυτοφάρμακο, προσθέτουμε ακριβώς 2
ml από το μικτό πρότυπο διάλυμα των 25 ppb σε ογκομετρική φιάλη των 10 ml. Στη
φιάλη των 10 ml , προσθέτουμε ακόμα 1.6 ml κυκλοεξάνιο , 1.6 ml ακετονιτρίλιο , 2
ml ισοπροπανόλη και συμπληρώνουμε μέχρι τη χαραγή με μεθανόλη. Από το μικτό
πρότυπο διάλυμα των 5 ppb , παρασκευάζεται πρότυπο διάλυμα με μίγμα γεωργικών
φαρμάκων σε συγκέντρωση 2.5 ppb για κάθε γεωργικό φάρμακο , με προσθήκη
ακριβώς 5 ml από το μικτό πρότυπο διάλυμα των 5 ppb σε ογκομετρική φιάλη των 10
ml. Στη φιάλη προστίθενται ακόμα 1 ml κυκλοεξάνιο , 1 ml ακετονιτρίλιο , 1.25 ml
ισοπροπανόλη και συμπληρώνουμε μέχρι του τελικού όγκου με μεθανόλη. Από το
μικτό πρότυπο διάλυμα των 2.5 ppb , παρασκευάζεται πρότυπο διάλυμα με μίγμα
γεωργικών φαρμάκων σε συγκέντρωση 1 ppb για κάθε γεωργικό φάρμακο , με
προσθήκη ακριβώς 4 ml από το μικτό πρότυπο διάλυμα των 2.5 ppb σε ογκομετρική
φιάλη των 10 ml. Στη φιάλη προστίθενται ακόμα 1.2 ml κυκλοεξάνιο , 1.2 ml
ακετονιτρίλιο , 1.5 ml ισοπροπανόλη και συμπληρώνουμε μέχρι του τελικού όγκου με
μεθανόλη. Τα διαλύµατα αυτά φυλάσσονται σε γυάλινα φιαλίδια ερμητικά
κλεισμένα, αποθηκεύονται σε συνθήκες κατάψυξης (-23 ºC) και ανανεώνονται κάθε
δύο µήνες. Για το διάστηµα αυτό δεν παρατηρήθηκε καµία αλλοίωση της σύστασης
των παρασκευαζοµένων διαλυµάτων. Με τη βοήθεια των διαλυµάτων αυτών
κατασκευάζονται οι καµπύλες αναφοράς.
Για την παρασκευή των δειγμάτων ανάκτησης τα γεωργικά φάρμακα
ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες , ανάλογα με το διαλύτη που βρίσκονται όταν
αγοράστηκαν τα πρότυπα διαλύματα γεωργικών φαρμάκων (Πίνακας 2.1).
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Πίνακας 2.1. Χωρισμός προτύπων διαλυμάτων γεωργικών φαρμάκων σε δυο
ομάδες.
ΟΜΑ∆Α Α
Fenbutatin oxide(CY)
Fenhexamid(CY)
Methiocarb(CY)
Methomyl(CY)
Myclobutanil(CY)

ΟΜΑ∆Α Β
Abamectin (AL)
Carbendazim(AL)
Diethofencarb(AL)
Fosetyl-Aluminum(MeOH-H20:1-1)
Imidacloprid (EA)
Metalaxyl(AL)

Παρασκευάζουμε ένα διάλυμα της ομάδας Α (2 ppb): Σε ένα γυάλινο
φιαλίδιο φέρονται με πιπέττα ακριβείας 2 ml από τα 10 ng/μl όλων των προτύπων
διαλυμάτων γεωργικών φαρμάκων της ομάδας Α. Μετά από ισχυρή ανάδευση σε
κυκλοαναδευτήρα Vortex , το φιαλίδιο φυλάσσεται στην κατάψυξη όπως
περιγράφεται πιο πάνω.
Παρασκευάζουμε ένα διάλυμα της ομάδας Β (1.67 ppb): Σε ένα γυάλινο
φιαλίδιο φέρονται με πιπέττα ακριβείας 2 ml από τα 10 ng/μl όλων των προτύπων
διαλυμάτων γεωργικών φαρμάκων της ομάδας Β και 2 ml από τα 9.66 ng/μl (1.61
ppb) πρότυπου διαλύματος fosetyl-aluminum. Ακολουθεί ισχυρή ανάμειξη σε
κυκλοαναδευτήρα Vortex , και το φιαλίδιο φυλάσσεται στην κατάψυξη όπως
περιγράφεται πιο πάνω.
Τα δείγματα ανάκτησης παρασκευάζονται , με προσθήκη ακριβώς 1.2 ml
από το διάλυμα της ομάδας Α (2 ppb) και 1.5 ml από το διάλυμα της ομάδας Β (1.67
ppb , για το fosetyl-aluminum η συγκέντρωση είναι 1.61 ppb) και 1.6 ml
ισοπροπανόλης σε 8 γρ. ομογενοποιημένου δείγματος ντομάτας βιολογικής
καλλιέργειας από την περιοχή της Κρήτης , η οποία έχει προηγουμένως αναλυθεί για
την ύπαρξη ή όχι σε αυτήν ανιχνεύσιμων ποσοτήτων γεωργικών φαρμάκων
(μάρτυρας). Τα εμβολιασμένα αυτά δείγματα ανακινούνται , καλύπτονται με
αλουμινόχαρτο και αφήνονται σε ηρεμία επί μια ώρα στο σκοτάδι για εξισορρόπηση.
Ακολουθεί εκχύλιση με την ίδια ακριβώς διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Οι
ανακτήσεις όλων των γεωργικών φαρμάκων και οι τυπικές τους αποκλίσεις
υπολογίστηκαν για τη συγκέντρωση 33.60 ng/ml (ppb), για κάθε γεωργικό φάρμακο
της ομάδας Α, και για τη συγκέντρωση 35.07 ng/ml (ppb), για κάθε γεωργικό
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φάρμακο της ομάδας Β, αναλύοντας εις τριπλούν δείγματα ανάκτησης από την ίδια
ντομάτα στις συγκεντρώσεις αυτές.
Κατασκευάζονται

καμπύλες

αναφοράς

τεσσάρων

σημείων

με

τις

συγκεντρώσεις 100 , 50 , 25 και 5 ppb. Οι καμπύλες αναφοράς αυτές είναι γραμμικές
με συντελεστή γραμμικής συσχέτισης r>0.995. Από τη στιγµή της κατασκευής των
καµπυλών αναφοράς , οι καµπύλες αυτές ανανεώνονται µε ανάλυση τεσσάρων
προτύπων διαλυµάτων διαφόρων συγκεντρώσεων κάθε ηµέρα.
Πλήρης

επαναβελτιστοποίηση

των

παραµέτρων

λειτουργίας

του

συστήµατος απαιτείται µετά από συνεχή λειτουργία άνω των τριών µηνών ή όταν
αλλάζουµε κάποιο βασικό για τη λειτουργία του τµήµα (π.χ. την αναλυτική στήλη).
Οι παράµετροι λειτουργίας των διαφόρων τµηµάτων του συστήµατος , που
ελέχθηκαν εκτεταμένα , παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.2 , 2.3 και 2.4. Στις
επόµενες παραγράφους ακολουθεί λεπτοµερής περιγραφή της ανάπτυξης της
αναλυτικής µεθόδου για κάθε τµήµα του συστήµατος ξεχωριστά.

2.3.1. Μέθοδος Υγρής Χρωματογραφικής Ανάλυσης
Η ανάλυση των συστατικών του δείγµατος γίνεται µε υγρή χρωµατογραφία
αντιστρόφου φάσεως (reverse phase) σε αναλυτική στήλη C-8.
Οι απαιτήσεις από µία αναλυτική στήλη για να κριθεί κατάλληλη για το
σύστηµα αυτό είναι οι εξής :
α) να χρωµατογραφεί ικανοποιητικά όλα τα υπό µελέτη φυτοφάρµακα.
β) να παρέχει λεπτές και συµµετρικές κορυφές για όλες τις υπό εξέταση ουσίες.
Αυτό εκτιµάται µε τη χρωµατογραφική απόδοση (efficiency , N) της στήλης , όπως
αυτή εκφράζεται µε τον αριθµό των θεωρητικών της πλακών και το συντελεστή
ασυµµετρίας (asymmetry factor , αs).
γ) να είναι εκλεκτική µεταξύ βασικών ουσιών που εµφανίζονται συχνά στα προς
ανάλυση δείγµατα.
Οι τρείς παραπάνω παράγοντες εξαρτώνται , βέβαια , και από την κινητή
φάση του χρωµατογραφικού συστήµατος.
Η στήλη που επιλέχθηκε για το σύστηµά µας είναι η Εclipse XDB-C8 , µε
διαστάσεις 4.6x150 mm και διάµετρο σωµατιδίων 5 µm (Agilent , USA). Η στήλη
αυτή έχει όλες τις πιο πάνω αναφερόµενες προδιαγραφές.
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Το µήκος της στήλης επιλέχθηκε στα 15 cm σαν ένας συµβιβασµός µεταξύ
του χρόνου ανάλυσης και της ποιότητας του διαχωρισµού. Όσο αυξάνεται το µήκος
της αναλυτικής στήλης αυξάνεται η ποιότητα του διαχωρισµού , αλλά αυξάνεται
ταυτοχρόνως και ο απαιτούµενος χρόνος ανάλυσης.
Η κινητή φάση είναι μίγμα απεσταγμένου νερού και μεθανόλης. Ο διαλύτης
Α αποτελείται από 100 % μεθανόλη. Ο διαλύτης C αποτελείται από 100 %
απιοντισμένο νερό. Η έκλουση των συστατικών του δείγµατος από την αναλυτική
στήλη γίνεται µε ισοκρατική ανάµειξη (isocratic elution) των δύο αυτών διαλυτών.
Η διάρκεια του προγράµµατος ισοκρατικής έκλουσης επιλέχθηκε στα 8.5
min , πάλι σαν ένας συµβιβασµός µεταξύ του χρόνου ανάλυσης , της ποιότητας του
διαχωρισµού και της ευαισθησίας του συστήµατος , στο βαθµό που αυτή εξαρτάται
από το πλάτος των κορυφών. Μεγαλύτερα χρονικά προγράµµατα χρωµατογραφικής
ανάλυσης επιφέρουν καλύτερη ποιότητα διαχωρισµού , αλλά στις περιπτώσεις αυτές
εκτός του ότι αυξάνεται ο χρόνος ανάλυσης , αυξάνεται και το πλάτος των
εκλουοµένων κορυφών µε αποτέλεσµα να µειώνεται η ευαισθησία της µεθόδου.

Πίνακας 2.2. Παράμετροι λειτουργίας της αντλίας.

Αναλυτική στήλη :

Εclipse XDB-C8 , 4.6x150 mm , 5 µm
Διαλύτης Α : Μεθανόλη

Κινητή φάση :

Σύσταση κινητής
φάσης :

Διαλύτης C : Νερό
Min

A%

C%

0

0.00

93

7

500

1

8.50

93

7

500
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Ροή (μl/min)

Πίνακας

2.3.

Παράμετροι

λειτουργίας

του

αυτόματου

δειγματολήπτη

(autosampler).

Φιαλίδιο 1 :

MeOH

Φιαλίδιο 2 :

MeOH-H2O : 70-30

Φιαλίδιο 3 :

MeOH-IsoProp : 50-50

Μπουκάλι με διαλύτη έκπλυσης :

MeOH-H2O : 50-50

Εισαγόμενος όγκος δείγματος (μl) :

20

Απόσταση βελόνας από τον πυθμένα του vial
(mm) :

0.2

Ταχύτητα εισαγωγής του δείγματος (μl/s) :

8.0

Ταχύτητα έκπλυσης (μl/s) :

250

Μοντέλο εισαγωγής δείγματος :

Πλήρης βρόγχος

Ταχύτητα τροφοδοσίας του βρόγχου (μl/s) :

8.0

Θερμοκρασία στήλης (ºC) :

30.0
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Η ακρίβεια των χρωματογραφικών αναλύσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την ακρίβεια εισαγωγής του δείγματος. Για αυτό επιβάλλεται καλή έκπλυση της
σύριγγας με επανειλημμένες αναρροφήσεις και αποχύσεις , για πλήρη απομάκρυνση
των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Εάν τα εσωτερικά τοιχώματα της σύριγγας
είναι ακάθαρτα , η έκχυση των δειγμάτων δεν γίνεται κανονικά και είναι δυνατόν να
προκύψουν σφάλματα , λόγω παραμονής υπολειμμάτων στη σύριγγα. Η χρήση
προγράμματος για το ξέπλυμα της σύριγγας του αυτόματου δειγματολήπτη κρίθηκε
απαραίτητη γιατί τα υπό εξέταση γεωργικά φάρµακα αποτελούν µία πολύ ετερογενή
οµάδα όσον αφορά την πολικότητά τους. Έτσι , απαιτείται σειρά διαλυτών
κατάλληλης πολικότητας , για την έκπλυση της σύριγγας πριν από κάθε εισαγωγή
(Πίνακας 2.4). Στην αρχή η σύριγγα εκπλύνεται μεν με 400 μl μίγματος διαλυτών
MeOH-IsoProp (50-50), στη συνέχεια με 400 μl MeOH-H2O (50-50), μετά με 400 μl
MeOH-H2O (70-30) και τέλος με 400 μl καθαρή μεθανόλη. Οι διαλύτες που
προορίζονται για την έκπλυση της σύριγγας εισάγονται σε ειδικά γυάλινα φιαλίδια ,
χωρητικότητας περίπου 10 ml , και τοποθετούνται εντός του αυτόματου
δειγματολήπτη (Πίνακας 2.3). Εκτός από το διαλύτη MeOH-H2O (50-50), ο οποίος
φυλάσσεται στο χώρο που φυλάσσονται οι διαλύτες κινητής φάσης σε ειδικό γυάλινο
μπουκάλι χωρητικότητας 1 l , διότι είναι ο κατ’ εξοχήν χρησιμοποιούμενος διαλύτης
έκπλυσης. Τέλος , πριν από μια εισαγωγή δείγματος , λαμβάνεται πρόνοια για την
απομάκρυνση φυσαλίδων αέρα από τη σύριγγα. Η εκδίωξη τυχόν υπαρχουσών
φυσαλίδων αέρα από τη σύριγγα του αυτόματου δειγματολήπτη , πραγματοποιείται
με αναρρόφηση και ταχεία απόχυση στα απόβλητα αρχικά 400 μl MeOH-H2O (5050) και στη συνέχεια 400 μl καθαρή μεθανόλη.
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Πίνακας 2.4. Πρόγραμμα για το ξέπλυμα της σύριγγας του αυτόματου
δειγματολήπτη.
1.

Έκπλυση σύριγγας

Όγκος διαλύτη έκπλυσης : 400 μl
Φιαλίδιο του διαλύτη : 3

2.

Έκπλυση σύριγγας

Όγκος διαλύτη έκπλυσης : 400 μl
Φιαλίδιο του διαλύτη : Μπουκάλι με διαλύτη έκπλυσης

3.

Έκπλυση σύριγγας

Όγκος διαλύτη έκπλυσης : 400 μl
Φιαλίδιο του διαλύτη : 2

4.

Έκπλυση σύριγγας

Όγκος διαλύτη έκπλυσης : 400 μl
Φιαλίδιο του διαλύτη : 1

5.

Αναρρόφηση και απότομη απόχυση στα απόβλητα

Όγκος διαλύτη έκπλυσης : 400 μl
Φιαλίδιο του διαλύτη : Μπουκάλι με διαλύτη έκπλυσης
Ταχύτητα αναρρόφησης : 250 μl/s

6.

Αναρρόφηση και απότομη απόχυση στα απόβλητα

Όγκος διαλύτη έκπλυσης : 400 μl
Φιαλίδιο του διαλύτη : 1
Ταχύτητα αναρρόφησης : 250 μl/s

2.3.2. Τεχνική Σάρωσης με Μελέτη Χαρακτηριστικών Αντιδράσεων
Η μέθοδος που αναπτύχθηκε σε αυτή την εργασία για την ανάλυση των
γεωργικών φαρμάκων σε ντομάτες , εφαρμόζει την τεχνική (SRM , Selected Reaction
Monitoring) κατά την οποία παρακολουθείται μια χαρακτηριστική αντίδραση ή μια
ομάδα αντιδράσεων για κάθε αναλυόμενη ένωση· αντιδράσεις όπως είναι η
θραυσματοποίηση ενός ιόντος. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει σήμερα τεράστιο
ενδιαφέρον και ευρύτητα εφαρμογών λόγω της απλότητας , της συντομίας και της
υψηλής ακρίβειας που προσφέρει. Η τεχνική αυτή επιτυγχάνεται συνήθως με τον
κατάλληλο καθορισμό του πρόδρομου ιόντος (με βάση το λόγο της μάζας προς το
φορτίο , m/z) και την παρακολούθηση ενός θυγατρικού ιόντος. Για το σκοπό αυτό
καθορίζεται ένα πρόδρομο ιόν και ένα ή περισσότερα θυγατρικά για κάθε υπό μελέτη
ένωση

(κατάλληλα

διαλεγμένα

με

βάση

τα

δεδομένα

των

καμπυλών

θραυσματοποίησης). Η δυνατότητα επιλογής ζεύγους ιόντων σε κάθε ένωση που
μελετάται , καθιστά τη μέθοδο αυτή ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ανάλυση λόγω
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της εξαιρετικά μεγάλης ακρίβειάς της , σε αντίθεση με τη μέθοδο SIM (Selected Ion
Monitoring) η οποία υστερεί σε εκλεκτικότητα και συνεπώς σε ακρίβεια.
Η μέθοδος SIM είναι μια εναλλακτική μέθοδος σάρωσης , γενικά
εφαρμόσιμη , κατά την οποία ένα χαρακτηριστικό ιόν ή μια ομάδα ιόντων
παρακολουθείται σε μια ένωση. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής αποτελεί το
γεγονός , ότι τα ιόντα μιας ένωσης που έχουν επιλεγεί να παρατηρούνται πιθανόν να
σχηματίζονται και από ορισμένες άλλες ενώσεις που συνυπάρχουν στο δείγμα πλήν
της προσδιοριζόμενης. Τα μόρια των συνυπαρχουσών αυτών ενώσεων ιονίζονται και
διασπώνται προς διάφορα θραύσματα , μερικά από τα οποία πιθανόν να έχουν τις
συγκεκριμένες σχέσεις μάζας προς φορτίο που έχουν καθορισθεί για τη μελέτη της
αναλυόμενης ένωσης. Ως εκ τούτου , η τεχνική αυτή δεν είναι πολύ ακριβής και
προκύπτουν θετικά σφάλματα κατά την εφαρμογή της , διότι παράγεται και τελικά
προσδιορίζεται ποσότητα ιόντων (ένταση σήματος) μεγαλύτερη αυτής που
αντιστοιχεί στην προσδιοριζόμενη ουσία. Με τη χρήση όμως της μεθόδου SRM είναι
δυνατόν να αποφύγουμε τέτοια σφάλματα. Επειδή σε αυτή την τεχνική, οι
παρεμποδίζουσες ενώσεις που περιέχονται στο δείγμα θα πρέπει αρχικά να παράγουν
πρόδρομο ιόν , του οποίου η τιμή m/z να είναι ταυτόσημη με αυτήν του πρόδρομου
ιόντος που έχει καθορισθεί για την αναλυόμενη ένωση , και επιπλέον το πρόδρομο
αυτό ιόν θα πρέπει να διασπασθεί προς ορισμένα θραύσματα , ένα από τα οποία θα
πρέπει να έχει τον ίδιο λόγο m/z με αυτόν του θυγατρικού ιόντος που έχει καθορισθεί
για την αναλυόμενη ένωση. Αυτή η αυστηρότητα των συνθηκών που απαιτούνται για
να λάβει χώρα μια διαδικασία SRM, καθιστά την τεχνική αυτή ένα πολύτιμο μέσο για
την ανάλυση και η σπουδαιότητά της συνεχώς μεγαλώνει και συμβαδίζει με την
πρόοδο της τεχνολογίας των χρησιμοποιούμενων συσκευών και της μεθοδολογίας.
Στα Σχήματα 2.3 και 2.4 φαίνεται ένα παράδειγμα εφαρμογής των δύο αυτών τρόπων
σάρωσης για το γεωργικό φάρμακο abamectin.
Τα αποτελέσματα από την ανάλυση ενός πρότυπου διαλύματος abamectin
σε επίπεδο συγκέντρωσης 400 ng/ml και ενός τυφλού διαλύματος (τυφλού διαλυτών),
με τη μέθοδο SIM και με τη μέθοδο SRM , παρουσιάζονται στα Σχήματα 2.3 και 2.4
αντίστοιχα. Από μια απλή σύγκριση μεταξύ αυτών των χρωματογραφημάτων
φαίνεται ότι οι χρόνοι έκλουσης των δυο κορυφών συμπίπτουν , υπάρχει όμως
διαφορά στο θόρυβο και τις εντάσεις των κορυφών. Θα πρέπει να επισημανθεί η
αύξηση της έντασης αλλά και του θορύβου με την τεχνική SIM. Παρατηρούμε ότι η
ένταση του σήματος για το abamectin , με τη μέθοδο SIM είναι περίπου 3.5 φορές
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μεγαλύτερη από αυτή με τη μέθοδο SRM. Επίσης , ο θόρυβος του σήματος με τη
μέθοδο SIM είναι περίπου 189 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν της μεθόδου
SRM. Επειδή ο λόγος σήματος προς θόρυβο (signal/noise , S/N) , όπως αυτός
υπολογίστηκε με βάση τα δεδομένα των σχημάτων , με τη μέθοδο SRM είναι περίπου
54 φορές μεγαλύτερος από αυτόν της μεθόδου SIM , έχουμε με τη μέθοδο SRM όριο
ανίχνευσης για το abamectin περίπου 54 φορές καλύτερο από αυτό που επιτυγχάνεται
με τη μέθοδο SIM. Παρόμοια κατάσταση ισχύει και για τα υπόλοιπα γεωργικά
φάρμακα που μελετήθηκαν. Για το λόγο αυτό , η ανάπτυξη της μεθόδου έγινε με
βάση την τεχνική SRM , που είναι και η καλύτερη τεχνική σάρωσης από άποψης
ορίων ανίχνευσης στην ανάλυση. Στον Πίνακα 2.5 παρατίθενται οι χαρακτηριστικές
αντιδράσεις SRM , που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των υπό μελέτη
γεωργικών φαρμάκων.

Σχήμα 2.3. Χρωματογραφήματα από την ανάλυση ενός πρότυπου διαλύματος
abamectin σε επίπεδο συγκέντρωσης 400 ng/ml και ενός τυφλού διαλύματος
(τυφλού διαλυτών) με τη μέθοδο SIM.
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Σχήμα 2.4. Χρωματογραφήματα από την ανάλυση ενός πρότυπου διαλύματος
abamectin σε επίπεδο συγκέντρωσης 400 ng/ml και ενός τυφλού διαλύματος
(τυφλού διαλυτών) με τη μέθοδο SRM.
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Πίνακας 2.5. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις SRM των γεωργικών φαρμάκων που
εξετάζονται στην παρούσα εργασία.

Γεωργικό Φάρμακο

Μετάβαση Μάζας

Abamectin

895→751

Carbendazim

192→160

Diethofencarb

268→226

Fenbutatin oxide

519→350

Fenhexamid

302→97

Fosetyl-Al

109→81

Imidacloprid

256→209

Metalaxyl

280→220

Methiocarb

226→169

Methomyl

185→128

Myclobutanil

289→70

2.3.3. Μέθοδος για Προσδιορισμό της Μάζας Πρόδρομου Ιόντος
Προς μεγιστοποίηση της ακρίβειας , οι πειραματικές συνθήκες πρέπει να
διατηρούνται σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια μιας σειράς μετρήσεων. Σημαντικά
σφάλματα στην ανάλυση μπορούν να προκύψουν από μεταβολές στον άξονα μάζας
(δυναμικά r.f. και d.c.) του αναλυτή μάζας με την πάροδο του χρόνου, που οφείλονται
κυρίως στη μη σταθερότητα των παραμέτρων λειτουργίας του πρώτου τετραπόλου. Ο
ακριβής καθορισμός της μάζας του πρόδρομου ιόντος (εκφρασμένης με τρία
δεκαδικά ψηφία) κάθε αναλυόμενης ένωσης κάθε μέρα πρίν από την έναρξη μιας
σειράς αναλύσεων και ο συχνός έλεγχος της τυχόν απαιτούμενης διόρθωσης του
άξονα μάζας (βαθμονόμηση του πρώτου τετραπόλου) έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα
για την ανάλυση , γιατί είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά την ορθότητα και την
ακρίβεια των μετρήσεων. Επομένως , για να ληφθούν αξιόπιστα αποτελέσματα στην
ανάλυση , απαιτείται η χρησιμοποίηση μιας κατάλληλης μεθόδου που βασικός της
σκοπός είναι ο προσδιορισμός της μάζας του πρόδρομου ιόντος κάθε αναλυόμενης
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ενώσης με μεγάλη ακρίβεια. Διάφορες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό
[49]. Για αναλύσεις ρουτίνας , συνήθως εφαρμόζεται η μέθοδος σάρωσης του
πρόδρομου ιόντος (Precursor Ion Scanning). Η μέθοδος αυτή επιτυγχάνεται με
σάρωση του πρόδρομου ιόντος στο πρώτο τετράπολο Q1 σε μια στενή περιοχή μάζας
με την κεντροειδή τεχνική (centroid), ενώ στο τρίτο τετράπολο Q3 καθορίζεται η
μάζα του θυγατρικού ιόντος της υπό μελέτη ένωσης. Και στα δύο τετράπολα
ρυθμίζεται το εύρος της κορυφής εις το ήμισυ του μεγίστου ύψους της στα 0.7 Th. Η
μέθοδος αυτή απαιτεί λίγο χρόνο , είναι εύχρηστη , αξιόπιστη και ομοιάζει μερικώς
με την κατά την ανάλυση χρησιμοποιούμενη μέθοδο SRM. Η μέθοδος αυτή
εφαρμόζεται στην παρούσα εργασία πριν την έναρξη μιας σειράς αναλύσεων , για το
σύγχρονο προσδιορισμό της μάζας του πρόδρομου ιόντος όλων των υπό εξέταση
γεωργικών φαρμάκων , στη συνέχεια γίνεται η σχετική διόρθωση της μάζας στη
μέθοδο SRM και αμέσως ακολουθεί η ανάλυση των δειγμάτων. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιήθηκε πρότυπο διάλυμα μίγματος των φυτοφαρμάκων συγκέντρωσης 400
ng/ml. Η εκτέλεση αυτού του πειράματος για τη γρήγορη βαθμονόμηση του αναλυτή
μάζας , λαμβάνει χώρα και κατά τη διάρκεια της σειράς των αναλύσεων και στο τέλος
αυτής , για να επιβεβαιωθει ότι δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά ο άξονας μάζας του
πρώτου τετραπόλου.

2.3.4. Επεξεργασία του Σήματος του Ανιχνευτή μετά την ανάλυση
του δείγματος
Το σήμα του ανιχνευτή κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του δείγματος
καταγράφεται , όπως ήδη αναφέρθηκε , από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μετά τη
συμπλήρωση της ανάλυσης , ακολουθεί η επεξεργασία των καταγραμμένων σημάτων
με

εντολή

του

χειριστή

ανά

πάσα

χρονική

στιγμή.

Τα

καταγραμμένα

χρωματογραφήματα ελέγχονται για την ύπαρξη ή όχι κορυφών σε αυτά , και οι
ανιχνευόμενες κορυφές ολοκληρώνονται για την εύρεση του εμβαδού της επιφανείας
τους και ταυτοποιούνται , με βάση τη σύγκριση του χρόνου έκλουσής τους με τους
αντίστοιχους χρόνους έκλουσης των προτύπων ουσιών στα δείγματα ανάκτησης. Οι
ποσοτικοί προσδιορισμοί γίνονται με βάση τις καμπύλες αναφοράς.

50

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
3.1. Βελτιστοποίηση Ευαισθησίας του Φασματομέτρου Μάζας
για όλα τα υπό μελέτη φυτοφάρμακα
Μεγάλη σημασία δόθηκε στη βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας
του φασματομέτρου μάζας στο οποίο στηρίζεται η προτεινόμενη μέθοδος. Οι
παράμετροι αυτοί (π.χ. δυναμικό στη βελόνα ηλεκτροψεκασμού , πίεση αερίου
εκνέφωσης , πίεση βοηθητικού αερίου , θερμοκρασία στον τριχοειδή σωλήνα ,
δυναμικό κυλινδρικού φακού), επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος και την
αποδοτικότητα του ηλεκτροψεκασμού. Οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν συνεπώς
και στην ευαισθησία του φασματομέτρου μάζας. Η διαδικασία βελτιστοποίησης των
συνθηκών επιτυγχάνεται για κάθε ένωση χωριστά και οι τιμές των παραμέτρων
λειτουργίας ελέγχονται και καταγράφονται αυτόματα από τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν διαλύματα για κάθε γεωργικό
φάρμακο ξεχωριστά σε συγκέντρωση 0.5 ppm. Για να παρασκευάσουμε κάθε ένα από
τα διαλύματα αυτά , αραιώνουμε ακριβώς 0.2 ml από το κάθε πρότυπο διάλυμα 10
ng/μl του γεωργικού φαρμάκου σε 3.8 ml ισοπροπανόλης. Αυτό ισχύει για τα
γεωργικά φάρμακα της ομάδας Α. Για τα διαλύματα της ομάδας Β γεωργικών
φαρμάκων , αραιώνονται επίσης ακριβώς 0.2 ml από το κάθε πρότυπο διάλυμα 10
ng/μl (για το fosetyl-aluminum η συγκέντρωση είναι 9.66 ng/μl) της ομάδας Β σε 3.8
ml μίγματος MeOH-H20:1-1. Τα διαλύµατα αυτά αποθηκεύονται σε σφραγισµένα
φιαλίδια , όπως περιγράφεται παραπάνω , σε συνθήκες κατάψυξης (-23 ºC). Με τη
βοήθεια των διαλυμάτων αυτών κατασκευάζονται οι καμπύλες θραυσματοποίησης
(Breakdown Curve) και για τις έντεκα υπό εξέταση ουσίες. Μια γραφική παράσταση
που δείχνει τις σχετικές εντάσεις των ιονικών θραυσμάτων μιας ένωσης στις διάφορες
τιμές ενέργειας πρόσκρουσης καλείται καμπύλη θραυσματοποίησης της ένωσης , και
είναι πολύ χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ένωσης. Οι καμπύλες αυτές
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών παρακολούθησης
κάθε χαρακτηριστικής αντίδρασης SRM που μελετάται στη συγκεκριμένη μέθοδο.
Παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το πρόδρομο ιόν , το κύριο θραύσμα (βασική
κορυφή) και τα δευτερεύοντα θραύσματα , καθώς και τη βέλτιστη τιμή ενέργειας
πρόσκρουσης για κάθε θραύσμα.
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Στο Σχήμα 3.1 φαίνεται η καμπύλη θραυσματοποίησης για το metalaxyl.
Στο επάνω μέρος του σχήματος αυτού, παρουσιάζεται ο λόγος μάζας προς φορτίο
(m/z) για το πρόδρομο ιόν (m/z 280) καθώς και ένας κατάλογος που δείχνει τις
σχέσεις μάζας προς φορτίο (m/z) για τα τέσσερα κυριότερα ιονικά θραύσματα της
ένωσης (product ions), καθώς και τις αντίστοιχες βέλτιστες ενέργειες πρόσκρουσης
για το καθένα θραύσμα. Στο σχήμα αυτό παρατηρούμε ακόμα μια σειρά καμπυλών
που παριστούν τη μεταβολή της έντασης συναρτήσει της ενέργειας πρόσκρουσης
(collision energy) για τα τέσσερα κυριότερα θυγατρικά ιόντα του metalaxyl.
Λαμβάνεται μια καμπύλη για κάθε θραύσμα. Η μεγαλύτερη καμπύλη αντιστοιχεί στο
κύριο θραύσμα. Υπάρχει μια βέλτιστη τιμή ενέργειας πρόσκρουσης για κάθε
θραυσματοποίηση πρόδρομου ιόντος σε ένα θυγατρικό ιόν , στην οποία αντιστοιχεί
μια μέγιστη τιμή της έντασης του θυγατρικού ιόντος , για την οποία μεγιστοποιείται
το σήμα και επομένως και η ευαισθησία του συστήματος για την υπό μελέτη ουσία.
Στις καμπύλες αυτές παρατηρούμε , ότι αρχικά καθώς αυξάνει η ενέργεια
πρόσκρουσης αυξάνεται και η ένταση των θυγατρικών ιόντων και συγκλίνει προς μια
μέγιστη τιμή. Όπως φαίνεται από το σχήμα , στην τιμή αυτή της ενέργειας
πρόσκρουσης η ένταση του θυγατρικού ιόντος έχει τη μέγιστη τιμή της. Μόλις η
ενέργεια πρόσκρουσης ξεπεράσει τη βέλτιστη τιμή της , η ένταση αρχίζει να
μειώνεται. Με περαιτέρω αύξηση της ενέργειας πρόσκρουσης , η ένταση συνεχίζει να
μειώνεται. Από μια απλή σύγκριση μεταξύ των τεσσάρων αυτών καμπυλών στο
μέγιστο του ύψους τους φαίνεται ότι η ένταση του θραύσματος , με λόγο m/z 220 ,
είναι πολύ μεγαλύτερη από τις εντάσεις των υπολοίπων ιονικών θραυσμάτων του
metalaxyl. Η αρκετά μεγάλη ένταση του θραύσματος με λόγο m/z 220 , οφείλεται
στην πολύ μεγάλη σταθερότητα που έχει το εν λόγω θυγατρικό ιόν εξαιτίας της δομής
του. Για το λόγο αυτό , η κύρια χαρακτηριστική αντίδραση που χρησιμοποιείται για
τη μελέτη του metalaxyl είναι η θραύση 280→220. Σε αυτή τη διαδικασία SRM , η
ενέργεια πρόσκρουσης επιλέγεται στη βέλτιστη τιμή της που είναι τα 20eV (με βάση
τα δεδομένα του Σχήματος 3.1) με σκοπό τη βελτιστοποίηση της θραυσματοποίησης
για την υπό μελέτη ουσία. Η πίεση του αερίου αργού στην κυψελίδα πρόσκρουσης
επιλέχθηκε στο 1 mTorr. Η τιμή αυτή κρίθηκε κατάλληλη , αφού οι εντάσεις των
θραυσμάτων του metalaxyl στο 1 mTorr είναι ελαφρώς μεγαλύτερες από τις εντάσεις
αυτών σε άλλες τιμές πίεσης που δοκιμάστηκαν. Για τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα
που

μελετήθηκαν

στην

εργασία

αυτή,

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.
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οι

καμπύλες

θραυσματοποίησης

Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι χημικές δομές , οι σχετικές
μοριακές μάζες (Mr , relative molecular mass), τα πρόδρομα ιόντα και τα κυριότερα
ιονικά θραύσματα των έντεκα γεωργικών φαρμάκων που εξετάζονται. Στον ίδιο
πίνακα παρουσιάζονται επίσης, και οι βέλτιστες τιμές ενέργειας πρόσκρουσης για το
καθένα θραύσμα καθώς και το βέλτιστο δυναμικό κυλινδρικού φακού για κάθε
αναλυόμενη ένωση. Τα πρόδρομα ιόντα για τα περισσότερα γεωργικά φάρμακα
παρατηρούμε ότι είναι τα πρωτονιωμένα μόρια [Μ+Η]+ , εκτός από το Abamectin για
το οποίο το πρόδρομο ιόν είναι το [Μ+Na]+ και το Fosetyl-Aluminum με πρόδρομο
ιόν το [C2H6O3P] -.
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Σχήμα 3.1. Καμπύλη θραυσματοποίησης του Metalaxyl.
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Πίνακας 3.1. Μοριακά και θραύσματα ιόντα και ενέργειες πρόσκρουσης, για τη
ρύθμιση των συνθηκών ανάλυσης για κάθε ένωση.
Γεωργικό
Φάρμακο
(Μr)

m/z και πιθανά ιόντα

∆υναμικό
Κυλινδρικού

Ενέργεια
Πρόσκρουσης

Φακού

(eV)

(Tube Lens Offset)

(V)

Abamectin
(872)

Carbendazim
(191)

895 [Μ+Na]+
751 [Μ+Na-CH3OC6H9O2]+
327
449

192
160
132
105

[Μ+Η]+ [41]
[Μ+Η-CH3OH]+ [41]
[Μ+Η-CH3O2CH]+
[Μ+Η-CH3O2CΝ=CH2]+

Diethofencarb
(267)

Fenbutatin oxide
(1052)

240
32
42
37

115

268 [Μ+Η]+
226 [Μ+Η-CH3CH=CH2]+
124 [Μ+Η-(CH3)2CHO2CH-2
(CH2=CH2)]+
180 [Μ+Η-(CH3)2CHO2H]+

107

519 [C30H39Sn+Η]+
350 [C30H39Sn+Η-2C6H5-CH3]+
196
90
288 [C30H39Sn+Η-3C6H5]+

190

55

27
39
46

10
42
26

43
60
53
46

Fenhexamid
(301)

Fosetyl-Al
(354)

Imidacloprid
(255)

Metalaxyl
(279)

Methiocarb
(225)

302 [Μ+Η]+
97 [Μ+Η-C6H2OHCl2N=C=O]+
55 [Μ+Η-C6H3OHCl2-C6H12]+

140
32
42

109 [C2H6O3P]81 [C2H6O3P-CH2=CH2]63 [C2H6O3P-CH3CH2OH]79 [C2H6O3P-CH3CH3]-

67

256 [Μ+Η]+ [41]
209
175 [Μ+H-NO2-Cl]+ [41]

93

280 [Μ+Η]+
220 [Μ+Η-CH3O2CH]+
192 [Μ+Η-CH3O2CCH2CH3]+
160 [Μ+Η-CH3O2CCH2CH3-CH3OH]+

226 [Μ+Η]+ [41]
169 [Μ+Η-CH3N=C=O]+ [41]
121 [Μ+Η-CH3N=C=O-CH3SH]+ [41]
77 [C6H5]+

56

17
43
28

17
20

104
20
27
32

53
10
27
49

Methomyl
(184)

Myclobutanil
(288)

185 [Μ+Η]+
128 [Μ+Η-CH3N=C=O]+

140

289 [Μ+Η]+
70 [Μ+Η-C6H4ClCCH3C≡NC4H5]+
125 [Μ+Η-C2H6-C≡N-C6H4Cl]+

125

57

10

26
41

3.2.

Ανακτήσεις , Όρια Ανίχνευσης και Όρια Ποσοτικού
Προσδιορισμού
Οι ανακτήσεις όλων των γεωργικών φαρμάκων και οι τυπικές τους

αποκλίσεις υπολογίστηκαν για τη συγκέντρωση 33.60 ng/ml για κάθε γεωργικό
φάρμακο της ομάδας Α (Πίνακας 2.1) , και για τη συγκέντρωση 35.07 ng/ml για κάθε
γεωργικό φάρμακο της ομάδας Β (Πίνακας 2.1) , αναλύοντας εις τριπλούν δείγματα
ανάκτησης από την ίδια βιολογική ντομάτα στις συγκεντρώσεις αυτές. Στις επόµενες
παραγράφους παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα.
Χρωματογραφήματα από την ανάλυση (α) ενός πρότυπου διαλύματος
μίγματος φυτοφαρμάκων σε επίπεδο συγκέντρωσης 100 ng/ml , (β) ενός τυφλού
εκχυλίσματος ντομάτας και (γ) ενός δείγματος ανάκτησης παρουσιάζονται στο Σχήμα
3.2. Τα χρωματογραφήματα αυτά δείχνουν πώς η αυξημένη εκλεκτικότητα του
συστήματος διαδοχικής φασματομετρίας μαζών για όλα τα υπό μελέτη γεωργικά
φάρμακα , καθιστά δυνατό το διαχωρισμό των ουσιών αυτών οι οποίες εμφανίζουν
παραπλήσιους χρόνους έκλουσης. Από μια απλή σύγκριση μεταξύ των τριών αυτών
χρωματογραφημάτων , φαίνεται ότι το σύστημα διαδοχικής φασματομετρίας μαζών
είναι πολύ εκλεκτικό , με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στην
ανάλυση όλων των γεωργικών φαρμάκων από άλλες ουσίες που προέρχονται από τη
μήτρα του δείγματος. Στο χρωματογράφημα του δείγματος ανάκτησης παρατηρούμε
ότι όλα τα υπό εξέταση γεωργικά φάρμακα εκλούονται ως ευδιάκριτες κορυφές και
δεν εμφανίζονται κορυφές από άλλα συστατικά του δείγματος , δεν υπάρχουν
παρεμβολές στην ανίχνευση και στον ποσοτικό προσδιορισμό των γεωργικών
φαρμάκων. Επίσης , όπως παρατηρούμε από τα χρωματογραφήματα , οι χρόνοι
παραμονής των γεωργικών φαρμάκων στα δείγματα ανάκτησης είναι ελαφρώς μόνο
μεγαλύτεροι αυτών στα χρωματογραφήματα των προτύπων διαλυμάτων. Στο
χρωματογράφημα του τυφλού εκχυλίσματος ντομάτας , όπως φαίνεται στο Σχήμα
3.2β , κατά τη σάρωση του methiocarb (m/z 226→m/z 169) εμφανίζεται μια κορυφή
με χρόνο έκλουσης 3.65 min. Πρόκειται για μια παρεμβολή η οποία δεν προέρχεται
από

το

δείγμα

αλλά

από

τους

διαλύτες

,

διότι

εμφανίζεται

και

στα

χρωματογραφήματα του τυφλού διαλυτών. Για να επιβεβαιωθεί ότι η κορυφή αυτή
δεν αντιστοιχεί στο methiocarb , το ίδιο δείγμα τυφλού εκχυλίσματος ντομάτας
αναλύθηκε παρακολουθώντας μια δευτερεύουσα αντίδραση SRM του methiocarb ,
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(α)

59

(β)

60

(γ)
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Σχήμα 3.2. Χρωματογραφήματα από την ανάλυση (α) ενός πρότυπου διαλύματος
μίγματος φυτοφαρμάκων σε επίπεδο συγκέντρωσης 100 ng/ml , (β) ενός τυφλού
εκχυλίσματος ντομάτας και (γ) ενός δείγματος ανάκτησης. Τα γεωργικά
φάρμακα παρατίθενται με σειρά χρόνου παραμονής. Οι πειραματικές συνθήκες
είναι ίδιες , όπως αναγράφονται στο κείμενο.

την m/z 226→m/z 121 (Πίνακας 3.1). Στο χρωματογράφημα αυτό δεν εμφανίστηκε
καμία κορυφή κατά τη σάρωση του methiocarb. Έτσι , αποδείχθηκε ότι πράγματι η
κορυφή που εμφανίζεται στο χρωματογράφημα του τυφλού εκχυλίσματος ντομάτας
κατά τη σάρωση του methiocarb , δεν αντιστοιχεί στην υπό μελέτη ένωση αλλά
πρόκειται για μια παρεμβολή.
Στον Πίνακα 3.2 φαίνονται αναλυτικά οι μέσες % ανακτήσεις για τα δέκα
γεωργικά φάρμακα καθώς και οι τυπικές τους αποκλίσεις , όπως υπολογίστηκαν κατά
την ανάλυση δειγμάτων ανάκτησης σε συγκέντρωση 33.6 ng/ml για τα φυτοφάρμακα
της ομάδας Α και 35.07 ng/ml για τα φυτοφάρμακα της ομάδας Β. Για το γεωργικό
φάρμακο fosetyl-aluminum (fosetyl-al) , δεν υπάρχουν αποτελέσματα ανάκτησης
λόγω της απώλειας της ένωσης αυτής κατά το στάδιο της εκχύλισης. Για την ένωση
αυτή , οι συνθήκες εκχύλισης δεν είναι κατάλληλες ώστε να απομονωθεί το
φυτοφάρμακο αυτό από το δείγμα και να αναλυθεί. Αυτό οφείλεται στο ότι η ένωση
αυτή δεν διαλύεται στο διαλύτη οξεικό αιθυλεστέρα που χρησιμοποιείται για την
εκχύλιση των δειγμάτων.
Οι ανακτήσεις για τα περισσότερα γεωργικά φάρμακα κυμαίνονται μεταξύ
80% και 90% , με τυπικές αποκλίσεις < 10%. Για μερικά από τα γεωργικά αυτά
φάρμακα που παρουσιάζονται πληροφορίες από την ανάλυσή τους στη βιβλιογραφία ,
έχουν παρατηρηθεί χαμηλότερες ανακτήσεις και οι τυπικές αποκλίσεις που
επιτυγχάνουν δεν είναι καλύτερες σε σύγκριση με την παρούσα μέθοδο [38-41]. Η
ακρίβεια και η επαναληψιμότητα της λειτουργίας του συστήματος είναι
ικανοποιητικές κρίνοντας από τις τυπικές αποκλίσεις των ανακτήσεων. Οι τυπικές
αυτές αποκλίσεις αναφέρονται στη συνολική λειτουργία του συστήματος και είναι
μικρότερες από 10% για τα περισσότερα γεωργικά φάρμακα.
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Πίνακας 3.2. Χρόνοι έκλουσης tR

,

μέσες ανακτήσεις % , σχετικές

τυπικές αποκλίσεις (RSD %) δειγμάτων ανάκτησης (*).

Γεωργικό
Φάρμακο

Συγκέντρωση
(ng/ml)

tR
(min)

Μέση Ανάκτηση %

RSD %,
n=3

Imidacloprid

35.07

3.01

78.3

10.6

Methomyl

33.60

3.06

86.8

13.6

Carbendazim

35.07

3.21

83.2

4.6

Diethofencarb

35.07

3.40

86.7

6.6

Metalaxyl

35.07

3.39

84.0

2.3

Myclobutanil

33.60

3.47

80.5

7.8

Fenhexamid

33.60

3.47

92.3

6.0

Methiocarb

33.60

3.51

86.6

5.3

Abamectin

35.07

4.43

71.4

3.7

Fenbutatin oxide

33.60

6.92

82.9

6.8

(*) Τα γεωργικά φάρµακα παρατίθενται µε σειρά χρόνου παραµονής.
Οι πειραµατικές συνθήκες είναι όπως αναφέρονται στο κείµενο.

Η κατασκευή των καμπυλών αναφοράς (Calibration Curve) γίνεται με την
ανάλυση , κατά προτίμηση με σειρά αυξανόμενης συγκέντρωσης , τεσσάρων
προτύπων διαλυμάτων μίγματος γεωργικών φαρμάκων με τις συγκεντρώσεις 5 , 25 ,
50 και 100 ng/ml. Η εξίσωση της καμπύλης αναφοράς (κλίση και τομή με τον άξονα)
βρίσκεται εύκολα με τη βοήθεια προγραμματιζόμενου ηλεκτρονικού υπολογιστή (με
τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων). Οι τεσσάρων σημείων καμπύλες αναφοράς
αυτές , είναι γραμμικές στην περιοχή που μελετήσαμε , με συντελεστή γραμμικής
συσχέτισης r > 0.995 για όλα τα υπό μελέτη γεωργικά φάρμακα (Πίνακας 3.3). Για το
fosetyl-aluminum κατασκευάζεται καμπύλη αναφοράς επίσης τεσσάρων σημείων, με
τις συγκεντρώσεις 4.83 , 24.15 , 48.3 και 96.6 ng/ml. Και αυτή η καμπύλη αναφοράς
είναι γραμμική στην υπό μελέτη περιοχή , με συντελεστή γραμμικής συσχέτισης r >
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0.995 (Πίνακας 3.3). Από τη στιγμή της κατασκευής των καμπυλών αναφοράς , οι
καμπύλες αυτές ανανεώνονται με ανάλυση τεσσάρων προτύπων διαλυμάτων
διαφόρων συγκεντρώσεων κάθε ημέρα.
Στο Σχήμα 3.3 παρουσιάζεται η καμπύλη αναφοράς για το Diethofencarb.
Οι καμπύλες αναφοράς για τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα παρουσιάζονται στο
Παράρτημα Β.

Σχήμα 3.3. Καμπύλη αναφοράς (ευθεία παλινδρόμησης) για το Diethofencarb.
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Πίνακας

3.3.

Παράμετροι

γραμμικότητας

της

ευθείας

παλινδρόμησης

(συντελεστής γραμμικής συσχέτισης r , κλίση καμπύλης αναφοράς , τομή της
ευθείας με τον άξονα των y) για τα γεωργικά φάρμακα που μελετήθηκαν.

Γεωργικό
Φάρμακο

r

Κλίση ευθείας

Τομή ευθείας με
τον άξονα
των y

Fosetyl-aluminum

0.9970

1922

-6764

Imidacloprid

0.9964

17983

-47981

Methomyl

0.9956

35940

-132388

Carbendazim

0.9952

157680

-574946

Diethofencarb

0.9987

180391

-270313

Metalaxyl

0.9964

13638

-24454

Myclobutanil

0.9975

8862

-18754

Fenhexamid

0.9985

9267

-15293

Methiocarb

0.9990

65212

-33358

Abamectin

0.9981

3529

-13219

Fenbutatin oxide

0.9968

25585

-72282

Το όριο ανίχνευσης (Limit of Detection , LOD) µιας ουσίας ορίζεται ως το
κατώτερο επίπεδο συγκέντρωσης , που η ουσία αυτή µπορεί να ανιχνευτεί µε λόγο
σήµατος προς θόρυβο (signal to noise ratio , S/N) S/N=3. Το όριο ποσοτικού
προσδιορισµού (Limit of Quantitation , LOQ) ορίζεται ως η χαµηλότερη
συγκέντρωση στην οποία η ένωση µπορεί να ανιχνευτεί με λόγο σήματος προς
θόρυβο S/N=10.
Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικού
προσδιορισμού , όπως αυτά υπολογίστηκαν με βάση τα δεδομένα των αναλύσεων
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προτύπων διαλυμάτων στις χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Όπως φαίνεται και στον
Πίνακα 3.4 , τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού είναι ικανοποιητικά.
Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη ευαισθησία του συστήματος διαδοχικής
φασματομετρίας μαζών αλλά και στο γεγονός ότι όπως ήδη αναφέρθηκε , οι
παρεμβολές στην ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των γεωργικών
φαρμάκων είναι μικρές με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται πολύ καλά όρια ανίχνευσης
και ποσοτικού προσδιορισμού. Τα όρια ανίχνευσης για όλες τις ουσίες που
εξετάζονται , εκτός από τα abamectin και fosetyl-aluminum , κυμαίνονται από 0.03
ng/ml μέχρι 0.2 ng/ml. Για τα abamectin και fosetyl-aluminum , τα όρια ανίχνευσης
είναι 0.54 και 0.57 ng/ml αντίστοιχα. Τα όρια ποσοτικού προσδιορισμού για όλες τις
ουσίες , εκτός από τα abamectin και fosetyl-aluminum , κυμαίνονται από 0.1 ng/ml
μέχρι 0.8 ng/ml. Για το abamectin το όριο ποσοτικού προσδιορισμού είναι 1.80
ng/ml, ενώ για το fosetyl-aluminum 1.89 ng/ml.
Στην παρούσα εργασία , έγινε μια προσπάθεια μελέτης των ορίων
ανίχνευσης ορισμένων γεωργικών φαρμάκων και σε αυξημένη διαχωριστική
ικανότητα (enhanced resolution , FWHM = 0.30Th). Για το σκοπό αυτό , στο
φασματόμετρο μάζας ρυθμίστηκε το εύρος της κορυφής εις το ήμισυ του μεγίστου
ύψους της στα 0.3 Th ,στο πρώτο τετράπολο Q1 , και στα 0.7 Th στο τρίτο τετράπολο
Q3. Στην περίπτωση αυτή , το όριο ανίχνευσης για κάθε γεωργικό φάρμακο
υπολογίστηκε από τη μαθηματική σχέση : LOD=3*[C]*Std ⁄ (Intensity-Average
blank) , αναλύοντας εις τριπλούν ένα μίγμα εκχυλίσματος ντομάτας+πρότυπου
διαλύματος (προκύπτει από ανάμιξη 1 ml τυφλού εκχυλίσματος βιολογικής ντομάτας
με 50 μl πρότυπου διαλύματος μίγματος φυτοφαρμάκων συγκέντρωσης 400 ng/ml και
ανακίνηση) , και εις εφταπλούν το τυφλό εκχύλισμα ντομάτας. Όπου , [C] είναι η
συγκέντρωση του γεωργικού φαρμάκου στο μίγμα εκχυλίσματος+πρότυπου , Std
είναι η τυπική απόκλιση της έντασης της προσδιοριζόμενης ένωσης στις εφτά
αναλύσεις του τυφλού εκχυλίσματος , Intensity είναι η μέση ένταση της υπο μελέτη
ένωσης στο μίγμα εκχυλίσματος+πρότυπου , και Average blank είναι η μέση ένταση
της ένωσης αυτής στο τυφλό εκχύλισμα ντομάτας. Τα αποτελέσματα από την
ανάλυση των δειγμάτων αυτών με αυτή τη διαδικασία σε μοναδιαία διαχωριστική
ικανότητα (unit resolution : Q1 FWHM = 0.70Th , Q3 FWHM = 0.70Th) , στην οποία
στηρίχθηκε η προτεινόμενη μέθοδος , και σε αυξημένη διαχωριστική ικανότητα
(enhanced resolution : Q1 FWHM = 0.30Th , Q3 FWHM = 0.70Th) φαίνονται στον
Πίνακα 3.5. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται επίσης τα όρια ανίχνευσης , όπως αυτά
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υπολογίστηκαν με βάση τον προαναφερθέντα τύπο , αναλύοντας εις τριπλούν ένα
πρότυπο διάλυμα των υπο μελέτη γεωργικών φαρμάκων χαμηλής συγκέντρωσης και
εις εφταπλούν ένα τυφλό διάλυμα (τυφλό διαλυτών). Στην περίπτωση αυτή , [C] είναι
η συγκέντρωση του γεωργικού φαρμάκου στο πρότυπο διάλυμα , Std είναι η τυπική
απόκλιση της έντασης της ένωσης στις εφτά αναλύσεις του τυφλού διαλυτών ,
Intensity είναι η μέση ένταση της υπο μελέτη ένωσης στο πρότυπο διάλυμα , και
Average blank είναι η μέση ένταση της ένωσης αυτής στο τυφλό διαλυτών.

Πίνακας 3.4. Όρια ανίχνευσης (LOD) και όρια ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ)
για τα υπό μελέτη γεωργικά φάρμακα. Οι πειραματικές συνθήκες είναι ίδιες ,
όπως αναγράφονται στο κείμενο.

Γεωργικό
Φάρμακο

LOD
(ng/ml)

LOQ
(ng/ml)

Fosetyl-aluminum

0.57

1.89

Imidacloprid

0.17

0.56

Methomyl

0.10

0.32

Carbendazim

0.04

0.12

Diethofencarb

0.04

0.13

Metalaxyl

0.04

0.12

Myclobutanil

0.24

0.79

Fenhexamid

0.06

0.19

Methiocarb

0.04

0.14

Abamectin

0.54

1.80

Fenbutatin oxide

0.03

0.10
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Πίνακας 3.5. Όρια ανίχνευσης (LOD) μερικών από τα υπό εξέταση γεωργικά
φάρμακα , που υπολογίζονται από την ανάλυση ενός πρότυπου διαλύματος των
γεωργικών φαρμάκων και ενός μίγματος εκχυλίσματος+πρότυπου , σε μοναδιαία
(FWHM=0.70Th) και σε αυξημένη διαχωριστική ικανότητα (FWHM=0.30Th).
Πρότυπο διάλυμα

Γεωργικό
Φάρμακο

(0.7 Th)

(0.3 Th)

Μίγμα εκχυλίσματος+πρότυπου
(0.7 Th)

(0.3 Th)

LOD

LOD

LOD

LOD

(ng/ml)

(ng/ml)

(ng/ml)

(ng/ml)

Carbendazim

0.02

0.01

0.04

0.04

Diethofencarb

0.12

0.07

0.16

0.12

Fenbutatin oxide

0.05

0.01

0.01

0.01

Fenhexamid

1.39

0.22

1.36

0.20

Fosetyl-aluminum

0.02

0.05

0.02

0.07

Methiocarb

0.98

1.93

0.33

0.66

Methomyl

0.22

0.13

0.27

0.23

Myclobutanil

0.02

0.03

0.09

0.06

Από τα δεδομένα του Πίνακα 3.5, φαίνεται ότι καθώς αυξάνει η
διαχωριστική ικανότητα από τα 0.7 Th στα 0.3 Th , οι παρεμποδίσεις στην ανίχνευση
και στον ποσοτικό προσδιορισμό των ενώσεων diethofencarb , fenbutatin oxide ,
fenhexamid , methomyl και myclobutanil από άλλες ενώσεις που περιέχονται στο
δείγμα μειώνονται , με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται καλύτερα όρια ανίχνευσης για
τις ενώσεις αυτές. Για τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα του Πίνακα 3.5 , καθώς
αυξάνει η διαχωριστική ικανότητα είτε αυξάνονται τα όρια ανίχνευσης των ενώσεων
αυτών (methiocarb , fosetyl aluminum) , είτε παραμένουν σχεδόν σταθερά
(carbendazim). Επίσης , τα όρια ανίχνευσης για τα περισσότερα γεωργικά φάρμακα ,
όπως αυτά υπολογίζονται με βάση το μίγμα εκχυλίσματος+πρότυπου , είναι ελαφρώς
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μόνο μεγαλύτερα αυτών που υπολογίστηκαν με βάση το πρότυπο διάλυμα , εξ’ αιτίας
των παρεμβολών από άλλες ενώσεις του δείγματος , εκτός των fenhexamid και
methiocarb για τα οποία τα όρια ανίχνευσης είναι καλύτερα στο μίγμα
εκχυλίσματος+πρότυπου. Αν και μερικά γεωργικά φάρμακα που μελετήθηκαν στην
εργασία αυτή έχουν καλύτερα όρια ανίχνευσης σε FWHM = 0.30 , η μοναδιαία
διαχωριστική ικανότητα κρίθηκε ότι είναι ικανοποιητική για την ανάλυση όλων των
γεωργικών φαρμάκων που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μέθοδο.

3.3.Ανάλυση δειγμάτων ντομάτας Θερμοκηπιακής Καλλιέργειας
Μετά τη βελτιστοποίηση της μεθόδου λειτουργίας του , το αναλυτικό
σύστημα δοκιμάστηκε για ανάλυση 5 δειγμάτων ντομάτας από θερμοκηπιακές
καλλιέργειες της Κρήτης. Σε 3 από τα 5 δείγματα που ελέγχθηκαν βρέθηκαν
υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
Στο Σχήμα 3.4 παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα από την ανάλυση
των

τριών

δειγμάτων

ντομάτας

στα

οποία

εντοπίστηκαν

υπολείμματα

φυτοφαρμάκων. Η ανάλυση για κάθε δείγμα εκτελείται τουλάχιστον εις τριπλούν, για
τη λήψη αξιόπιστου αποτελέσματος. Οι τιμές της συγκέντρωσης των φυτοφαρμάκων
στα άγνωστα δείγματα υπολογίζονται από την καμπύλη αναφοράς. Στο Σχήμα 3.4α
παρουσιάζονται τα δεδομένα από την ανάλυση ενός δείγματος ντομάτας (δείγμα 1)
του οποίου η λήψη δείγματος έγινε την 02/12/03. Όπως φαίνεται στο σχήμα
ανιχνεύεται το μυκητοκτόνο metalaxyl. Στο Σχήμα 3.4β παρουσιάζεται το
χρωματογράφημα για ένα άλλο δείγμα ντομάτας (δείγμα 2) του οποίου η λήψη
δείγματος πραγματοποιήθηκε την 10/12/03 και στο οποίο όπως φαίνεται ανιχνεύονται
τα γεωργικά φάρμακα methomyl , myclobutanil , fenhexamid , methiocarb και
fenbutatin oxide. Στο Σχήμα 3.4γ παρουσιάζεται το χρωματογράφημα για ένα ακόμα
δείγμα ντομάτας (δείγμα 3) του οποίου η λήψη δείγματος πραγματοποιήθηκε την
15/03/04 και στο οποίο ανιχνεύονται τα μυκητοκτόνα carbendazim και diethofancarb.
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(α)
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(β)
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(γ)
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Σχήμα 3.4. Χρωματογραφήματα από την ανάλυση τριών δειγμάτων ντομάτας
θερμοκηπίου. Η λήψη κάθε δείγματος πραγματοποιήθηκε την α)02/12/03,
β)10/12/03, γ)15/03/04. Οι πειραματικές συνθήκες είναι ίδιες, όπως αναγράφονται
στο κείμενο.

Όπως παρατηρούμε από τα χρωματογραφήματα αυτά , οι χρόνοι παραμονής των
γεωργικών φαρμάκων στα δείγματα συμπίπτουν ή είναι ελαφρώς μόνο μικρότεροι
αυτών στα χρωματογραφήματα των προτύπων διαλυμάτων.
Στα χρωματογραφήματα των δειγμάτων εμφανίζονται επίσης και μερικές
άλλες μικρές σχετικά κορυφές των οποίων ο χρόνος παραμονής δεν συμπίπτει με
κανένα γεωργικό φάρμακο , αλλά δεν δημιουργούν πρόβλημα στην ανίχνευση και
στον ποσοτικό προσδιορισμό των γεωργικών φαρμάκων. Στο χρωματογράφημα 3.4α ,
κατά τη σάρωση του fenhexamid (m/z 302→m/z 97) εμφανίζεται μια κορυφή με
χρόνο έκλουσης 3.01 min , η οποία δεν αντιστοιχεί στο fenhexamid. Μια παρόμοια
κορυφή εμφανίζεται και στα χρωματογραφήματα των άλλων δειγμάτων όπως
φαίνεται στα Σχήματα 3.4β και 3.4γ, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Πρόκειται για
μια παρεμβολή η οποία εκλούεται λίγο πριν το fenhexamid. Η παρεμβολή αυτή δεν
προέρχεται από το πρότυπο διάλυμα αλλά από τη μήτρα του δείγματος , διότι δεν
εμφανίζεται στα χρωματογραφήματα των προτύπων διαλυμάτων των γεωργικών
φαρμάκων. Όπως φαίνεται στο χρωματογράφημα 3.4α , κατά τη σάρωση του
methiocarb (m/z 226→m/z 169) εμφανίζεται μια μεγάλη κορυφή με χρόνο έκλουσης
3.13 min. Όπως ήδη αναφέρθηκε στη σελ. 58 , πρόκειται για μια παρεμβολή η οποία
δεν προέρχεται από το δείγμα αλλά από τους διαλύτες. Για να επιβεβαιωθεί ότι η
κορυφή αυτή δεν αντιστοιχεί στο methiocarb , το ίδιο δείγμα αναλύθηκε πάλι
παρακολουθώντας μια δευτερεύουσα αντίδραση SRM του methiocarb , την m/z
226→m/z 121 (Πίνακας 3.1). Στο χρωματογράφημα αυτό δεν εμφανίστηκε καμία
κορυφή κατά τη σάρωση του methiocarb. Στα χρωματογραφήματα 3.4β και 3.4γ των
δειγμάτων 2 και 3 αντίστοιχα , φαίνονται τα αποτελέσματα κατά τη σάρωση του
methiocarb παρακολουθώντας τη μετάβαση μάζας m/z 226→m/z 121. Στο
χρωματογράφημα του δείγματος 2 εμφανίζεται μια ευδιάκριτη κορυφή με χρόνο
έκλουσης 3.49 min, η οποία αντιστοιχεί στο methiocarb, ενώ στο δείγμα 3 δεν
ανιχνεύτηκε το φάρμακο.
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Για να είναι αξιόπιστα τα πειραματικά αποτελέσματα , που οδηγούν σε
συμπεράσματα μετά από μια ανάλυση και για να αποφεύγονται σφάλματα , είναι
απαραίτητο να εκτελείται και κάποια επιβεβαιωτική δοκιμασία για περαιτέρω θετική
ταυτοποίηση των ανιχνευομένων ουσιών στα ύποπτα δείγματα. Η δοκιμασία αυτή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σαν ένα επιπρόσθετο στοιχείο , για να αυξήσει την
αξιοπιστία της ταυτοποίησης των ενώσεων αυτών από την προτεινόμενη αναλυτική
μέθοδο. Για τα γεωργικά φάρμακα myclobutanil , fenhexamid και methiocarb που
ανιχνεύτηκαν στο δείγμα 2 , δεν πραγματοποιήθηκε κάποια επιβεβαιωτική δοκιμασία
επειδή η συγκέντρωσή τους ήταν πολύ κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια.
Για να επιβεβαιωθεί το θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την εργασία , έγινε
χρήση μιας γρήγορης και αποτελεσματικής μεθόδου , που στηρίζεται στην
ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών μεταβάσεων μάζας (MS-MS transitions) της
ουσίας που ανιχνεύτηκε στο ύποπτο δείγμα. Η δοκιμασία αυτή εκτελείται με το
ύποπτο δείγμα και με ένα πρότυπο διάλυμα της ουσίας που ανιχνεύτηκε παραπλήσιας
συγκέντρωσης. Τα χρωματογραφήματα αυτά ελέγχονται για την ύπαρξη ή όχι
κορυφών σε αυτά και οι ανιχνευόμενες κορυφές ολοκληρώνονται για την εύρεση του
εμβαδού της επιφανείας τους. Οι λόγοι των επιφανειών των κορυφών των
επιλεγμένων προϊόντων ιόντων του γεωργικού φαρμάκου στο ύποπτο δείγμα
συγκρίνονται με τους αντίστοιχους λόγους των προϊόντων ιόντων του γεωργικού
φαρμάκου στο πρότυπο διάλυμα , για τις συγκεκριμένες πάντα συνθήκες
χρωματογραφικής ανάλυσης. Όσο πιο συγκρίσιμοι είναι οι αντίστοιχοι λόγοι που
προσδιορίζονται , τόσο μεγαλύτερη είναι η βεβαιότητα για την παρουσία μιας ένωσης
στο ύποπτο δείγμα. Η επιβεβαιωτική αυτή δοκιμασία είναι πολύ ειδική
(εξειδικευμένη) και η αξιοπιστία των ταυτοποιήσεων που επιτυγχάνονται με τη
μέθοδο αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Στην παρούσα εργασία , έγινε προσπάθεια για να επιβεβαιωθεί το θετικό
αποτέλεσμα για κάθε μια από τις ανιχνευόμενες ουσίες στα ύποπτα δείγματα με βάση
τη μέθοδο αυτή. Τα αποτελέσματα για το fenbutatin oxide , από την ανάλυση του
δείγματος 2 και ενός πρότυπου διαλύματος του φαρμάκου συγκέντρωσης 5 ng/ml
φαίνονται στον Πίνακα 3.6. Όπως φαίνεται και από τα δεδομένα του πίνακα αυτού ,
υπάρχει μεγάλη συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων στο πρότυπο αυτό διάλυμα
και στο ύποπτο δείγμα , εκτός από τους λόγους 350/196 που διαφέρουν ελαφρώς
επειδή η ένταση της αντίδρασης SRM : m/z 519→m/z 196 είναι πολύ μικρή. Έτσι ,
με βάση τα δεδομένα του Πίνακα 3.6 , η παρουσία του fenbutatin oxide στο δείγμα 2
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επιβεβαιώνεται. Οι μεταβάσεις μάζας του fenbutatin oxide παρουσιάζονται στον
Πίνακα 3.5.
Για τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα που ανιχνεύτηκαν στα δείγματα
(Σχήμα 3.4) , η μέθοδος αυτή αποδείχθηκε ότι δεν είναι ικανοποιητική και δεν μπορεί
να εφαρμοσθεί γιατί οι εντάσεις των δευτερευουσών μεταβάσεων μάζας των
ενώσεων αυτών είναι πολύ χαμηλές. Οι χαμηλές αυτές εντάσεις έχουν παρατηρηθεί
και στη βιβλιογραφία , σε πειράματα που έγιναν για να επιβεβαιωθεί το θετικό
αποτέλεσμα για το carbendazim σε φρούτα και λαχανικά [39].

Πίνακας 3.5. Μεταβάσεις μάζας που μελετούνται κατά τη δοκιμασία
επιβεβαίωσης

της

παρουσίας

υπολειμμάτων

του

fenbutatin

oxide

σε

εκχυλίσματα ντομάτας.
Γεωργικό
Φάρμακο
Fenbutatin oxide

Μέθοδος ανίχνευσης

Μέθοδος επιβεβαίωσης

m/z 519→m/z 350

m/z 519→m/z 288
m/z 519→m/z 90
m/z 519→m/z 196

Πίνακας 3.6. Σχέσεις των διαφόρων προϊόντων ιόντων του fenbutatin oxide για
ένα πρότυπο διάλυμα σε επίπεδο συγκέντρωσης 5 ng/ml και για ένα ύποπτο
δείγμα.
Γεωργικό Φάρμακο

Fenbutatin oxide
Σχέσεις προϊόντων ιόντων
350/288

350/90

350/196

Πρότυπο διάλυμα (n=4)

1.84 ± 0.11

1.39 ± 0.09

1.06 ± 0.06

Δείγμα 2 (n=3)

1.73 ± 0.04

1.31 ± 0.09

0.86 ± 0.07
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Περαιτέρω θετική ταυτοποίηση των υπολοίπων ανιχνευομένων ουσιών ,
που όπως ήδη αναφέρθηκε η έντασή τους κατά τις δευτερεύουσες μεταβάσεις μάζας
είναι χαμηλή , μπορεί να γίνει με τη μέθοδο προσθήκης προτύπου. Η τεχνική αυτή
βασίζεται στην ανάλυση του ύποπτου δείγματος και στη συνέχεια μίγματος , το οποίο
προκύπτει από προσθήκη ορισμένης ποσότητας πρότυπου διαλύματος της ουσίας την
οποία υποπτευόμαστε ως παρούσα στο ύποπτο δείγμα σε ορισμένο όγκο δείγματος.
Στην περίπτωση αυτή , παρακολουθείται η ίδια χαρακτηριστική μετάβαση μάζας που
παρακολουθείται και κατά τη μέθοδο ανίχνευσης που αναπτύχθηκε σε αυτή την
εργασία. Αύξηση της επιφάνειας της κορυφής στο δεύτερο χρωματογράφημα (σε
σύγκριση προς το πρώτο) αποδεικνύει την παρουσία της ουσίας στο ύποπτο δείγμα ,
ενώ εμφάνιση νέας κορυφής μη υπάρχουσα στο πρώτο χρωματογράφημα μαρτυρεί
την απουσία της ουσίας από το δείγμα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα
ύποπτα δείγματα , καθώς και πρότυπα διαλύματα των διαφόρων γεωργικών
φαρμάκων σε συγκεντρώσεις ελαφρώς μεγαλύτερες από αυτές που εντοπίστηκαν στα
δείγματα. Από τα διαλύματα αυτά παρασκευάζονται μίγματα με ανάμιξη ίσων όγκων
από το μικτό πρότυπο διάλυμα γεωργικών φαρμάκων συγκέντρωσης 5 ng/ml και του
υπό μελέτη ύποπτου δείγματος , το οποίο έχει προηγουμένως αναλυθεί για την
ύπαρξη σε αυτό ανιχνεύσιμων ποσοτήτων γεωργικών φαρμάκων. Η δεύτερη αυτή
δοκιμασία είναι ευκολότερη, απλούστερη από την προηγούμενη και όπως βρέθηκε
στην πράξη , μπορεί να εφαρμοστεί ικανοποιητικά για την επιβεβαίωση όλων των
ανιχνευομένων ουσιών στα ύποπτα δείγματα.
Τα δεδομένα του Σχήματος 3.5 προέρχονται από την ανάλυση του ύποπτου
δείγματος 1 και ενός μίγματος (1+1) δείγματος 1 και πρότυπου διαλύματος
συγκέντρωσης 5 ng/ml σε metalaxyl. Από μια απλή σύγκριση μεταξύ των δύο αυτών
κορυφών παρατηρούμε ότι το δείγμα 1 δίνει μια αρκετά ευδιάκριτη κορυφή παρόμοια
με την κορυφή του metalaxyl στο μίγμα , και οι χρόνοι έκλουσης των κορυφών αυτών
συμπίπτουν. Επειδή η επιφάνεια της κορυφής αυξάνει καθώς αυξάνει η συγκέντρωση
του φαρμάκου , αυτό σημαίνει ότι η κορυφή στο δείγμα 1 αντιστοιχεί πράγματι στο
metalaxyl.
Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και για τα υπόλοιπα γεωργικά
φάρμακα που μελετήθηκαν με τη μέθοδο προσθήκης προτύπου. Τα αποτελέσματα
που λαμβάνονται με την εύχρηστη αυτή μέθοδο για τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα
παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ. Στον Πίνακα 3.7 παρατίθενται οι
χρόνοι έκλουσης των ανιχνευομένων κορυφών στα ύποπτα δείγματα (tR), και στο
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μίγμα (1+1) του αντίστοιχου δείγματος και πρότυπου διαλύματος της ουσίας την
οποία υποπτευόμαστε ως παρούσα στο δείγμα (tR´). Όπως φαίνεται και από τον
πίνακα αυτό , υπάρχει μεγάλη συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων στα ύποπτα
δείγματα και των αποτελεσμάτων στα μίγματα. Για τους ίδιους λόγους που
περιγράψαμε , επιτυγχάνεται η θετική ταυτοποίηση και για τα υπόλοιπα γεωργικά
φάρμακα που ανιχνεύτηκαν αρχικά στα δείγματα.

Σχήμα 3.5. Ανάλυση του ύποπτου δείγματος 1 και ενός μίγματος (1+1) δείγματος
1 και πρότυπου διαλύματος metalaxyl συγκέντρωσης 5 ng/ml. Οι πειραματικές
συνθήκες είναι ίδιες , όπως αναφέρονται στο κείμενο.
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Πίνακας 3.7. Χρόνοι έκλουσης των ανιχνευομένων κορυφών στα ύποπτα
δείγματα (tR), και στο μίγμα (1+1) δείγματος και πρότυπου διαλύματος της υπό
εξέταση ένωσης (tR´).
Δείγμα

Γεωργικό Φάρμακο

tR
(min)

tR´
(min)

1

Metalaxyl

3.37

3.36

2

Methomyl
Fenbutatin oxide

3.06
6.18

3.06
6.15

3

Carbendazim
Diethofencarb

3.21
3.35

3.21
3.35

*Η συγκέντρωση των γεωργικών φαρμάκων στο πρότυπο διάλυμα είναι 5 ng/ml.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν , υπολείμματα
ανιχνεύτηκαν σε 3 από τα 5 εξεταζόμενα δείγματα ντομάτας θερμοκηπίου. Στη
μελέτη αυτή , τα δείγματα ντομάτας που εξετάστηκαν , συλλέχθηκαν από σημεία
πώλησης και όχι από σημεία παραγωγής (χωράφι). Τα αποτελέσματα από την
ανάλυση των δειγμάτων αυτών φαίνονται στον Πίνακα 3.8. Οι ποσοτικοί
προσδιορισμοί γίνονται με βάση τις καμπύλες αναφοράς. Όπως φαίνεται και στον
πίνακα αυτό , εντοπίζονται αρκετά από τα υπό μελέτη γεωργικά φάρμακα στις
ντομάτες που διατίθενται στο εμπόριο για δημόσια κατανάλωση. Οι συγκεντρώσεις
των φαρμάκων που ανιχνεύτηκαν , ήταν πάντα κάτω από τα ανώτατα αποδεκτά όρια
της Ε.Ε. (Maximum Residue Limit , MRL) ή από τα προβλεπόμενα από το νόμο
επιτρεπτά όρια που έχουν καθορισθεί στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες
[3-8].
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Πίνακας 3.8. Αποτελέσματα από την ανάλυση δειγμάτων ντομάτας από
θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Κρήτης.
∆είγμα

Γεωργικό φάρμακο

Συγκέντρωση
(mg/kg ντομάτας),
n=3

MRL
(mg/kg ντομάτας)

1

Metalaxyl

0.03

0.05

2

Methomyl

0.02

0.5

Fenbutatin oxide

0.01

1.0

Carbendazim

0.02

0.5

Diethofencarb

0.01

5.0

3

79

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής αναπτύχθηκε μια νέα μέθοδος , που
βασίζεται σε υγρή χρωματογραφική ανάλυση σε συνδυασμό με σύστημα διαδοχικής
φασματομετρίας μαζών , για την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό ενός
ευρέως φάσματος χημικών ομάδων γεωργικών φαρμάκων σε διάφορες ντομάτες. Η
μέθοδος έχει βελτιστοποιηθεί για την ανάλυση 10 γεωργικών φαρμάκων σε δείγματα
ντομάτας. Η πολυυπολειμματική αυτή μέθοδος είναι απλούστερη , ταχύτερη , πιο
αποτελεσματική και ευαίσθητη , και τα αποτελέσματά της είναι πιο ακριβή σε
σύγκριση με τις αναλυτικές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Η
ανάλυση συνδυάζει απλότητα , ευαισθησία και εξαιρετική διαχωριστική ικανότητα. Η
παρούσα μέθοδος είναι ταχύτερη έναντι άλλων πολυδύναμων αναλυτικών μεθόδων (ο
απαιτούμενος χρόνος ανάλυσης είναι 8.5 min), για αυτό και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε αναλύσεις ρουτίνας. Επειδή δεν απαιτεί πολλά προκαταρκτικά
στάδια , οι συνήθεις εργαστηριακές εργασίες προετοιμασίας του δείγματος
περιορίζονται στο ελάχιστο , με αποτέλεσμα το σφάλμα , λόγω απωλειών στο δείγμα ,
να είναι μικρότερο.
Η αυξημένη εκλεκτικότητα του συστήματος διαδοχικής φασματομετρίας
μαζών συνδυασμένου με την τεχνική του ηλεκτροψεκασμού , καθιστά δυνατό το
διαχωρισμό ουσιών οι οποίες εμφανίζουν παραπλήσιους χρόνους έκλουσης και την
ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στην ανάλυση από άλλα συστατικά του δείγματος.
Η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα της λειτουργίας του συστήματος είναι
ικανοποιητικές κρίνοντας από τις τυπικές αποκλίσεις των ανακτήσεων. Οι τυπικές
αυτές αποκλίσεις αναφέρονται στη συνολική λειτουργία του συστήματος και είναι
μικρότερες από 10% για τα περισσότερα γεωργικά φάρμακα.
Η μεγάλη ευαισθησία του φασματομέτρου μάζας , στο οποίο στηρίζεται η
προτεινόμενη μέθοδος , καθιστά δυνατή την ανίχνευση των γεωργικών φαρμάκων σε
πολύ χαμηλά επίπεδα. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε στην εργασία αυτή επιτρέπει την
ανάλυση όχι μόνο ντοματών αλλά και άλλων φρούτων και λαχανικών , όπως για
παράδειγμα τα αγγούρια , οι πιπεριές , τα σταφύλια , τα λεμόνια , οι φράουλες και
πολλά άλλα οπωρολαχανικά , χωρίς καθόλου ή με ελάχιστες τροποποιήσεις στις
παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Καμπύλες θραυσματοποίησης (Breakdown curve) των υπό μελέτη γεωργικών
φαρμάκων
Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται οι καμπύλες θραυσματοποίησης για τα γεωργικά
φάρμακα που μελετήθηκαν.

Καμπύλη θραυσματοποίησης του abamectin.

81

Καμπύλη θραυσματοποίησης του carbendazim.

82

Καμπύλη θραυσματοποίησης του diethofencarb.

83

Καμπύλη θραυσματοποίησης του fenhexamid.

84

Καμπύλη θραυσματοποίησης του fosetyl-aluminum.

85

Καμπύλη θραυσματοποίησης του methiocarb.

86

Καμπύλη θραυσματοποίησης του methomyl.

87

Καμπύλη θραυσματοποίησης του myclobutanil.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Καμπύλες αναφοράς για τα υπό μελέτη γεωργικά φάρμακα
Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται οι καμπύλες αναφοράς για τα γεωργικά φάρμακα
που μελετήθηκαν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Αποτελέσματα επιβεβαίωσης του θετικού αποτελέσματος για κάθε μια από τις
ανιχνευόμενες ουσίες , με βάση τη μέθοδο προσθήκης προτύπου.
Στο Παράρτημα Γ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση του ύποπτου
δείγματος και ενός μίγματος (1+1) ύποπτου δείγματος και πρότυπου διαλύματος της
ανιχνευόμενης ένωσης συγκέντρωσης 5 ng/ml.
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∆είγμα 2

Γεωργικό φάρμακο : Methomyl

∆είγμα 2

Γεωργικό φάρμακο : Fenbutatin oxide
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∆είγμα 3

Γεωργικό φάρμακο : Carbendazim

∆είγμα 3

Γεωργικό φάρμακο : Diethofencarb
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