
Įžanga 

Chloro pesticidai yra dirbtinės cheminės 
medžiagos, kurios plačiai naudojamas žemės 
ūkyje. 1960-ųjų metų pradžioje visuomenė 
buvo informuota apie jų toksiškumą ir jau 
1970-aisiais daugelis organinių chloro 
pesticidų buvo uždrausti. Tačiau 
besivystančiose šalyse chloro pesticidai vis 
dar išlieka plačiai naudojami.

Patvarių organinių teršalų klasei 
priklausantys chloro pesticidai pasižymi 
toksiniu poveikiu reprodukcinei ir nervų 
sistemai. Tyrimuose su gyvūnais buvo 
nustatyta, kad chloro pesticidai sukelia 
kepenų ir inkstų vėžį.

Dėl šių medžiagų stabilumo ir toksiškumo,  
chloro pesticidų stebėsena maiste kelia vis 
didesnį susirūpinimą maisto gamintojams ir 
vartotojams. Dažniausiai, maisto produktai yra 
sudėtingos paruošimo ir analizės 
reikalaujančios matricos. Toliau aprašomas 
greitas ir efektyvus chloro pesticidų 
ekstrakcijos, ekstrakto valymo ir koncentracijos 
procsesas, panaudojant neapdorotas kavos 
pupeles, kaip maistinę medžiagą.

Naudojami prietaisai 
• FMS, Inc. PLE ekstraktorius
• FMS, Inc. SuperVap™ Direct-to-vial
koncentravimo sistema

• FMS, Inc. koncentravimo mėgintuvėliai
• 6 gramų InCell Florisil® PLE end cap

kolonėles
• Agilent 7890A dujų chromatografas

PLE programa 
1. Ekstrakcijos kamera pripildoma heksanu
2. Slėgis pakeliamas iki 1500 PSI
3. Temperatūra pakeliama iki 120 ºC
4. 120 ºC temp. palaikoma 10 minučių
5. Kamera atšaldoma ir sumažinamas slėgis
6. Kamera išplaunama su heksanu (80%

kameros tūrio dalimi)
7. Likęs tirpiklis išplaunamas į koncentravimo

mėgintuvėlius, panaudojant suslėgtą
azotą

SuperVap koncentravimo sistema 
1. Pašildymas: 40 ºC
2. Pašildymo laikas: 30 minutes
3. Temperatūra jutiklio režime: 40 ºC
4. Azoto slėgis: 15 PSI
5. Jutiklio galutinio taško aptikimas

Mėginio paruošimas ir ekstrakcija
Neapdorotos pupelės susmulkinamos iki 
gumulėlių neturinčios konsistencijos.
Kavos pupelių mėginiai padalinami į 
septynias, penkių gramų frakcijas.
Frakcijos sumaišomas su Varian Hydro 
matriksu. 
10 gramų mėginai pernešami į 100 ml tūrio 
kamerą prijungtą prie 6 gramų Florisil® 
valymo kolonėlės.
Penki mėginiai prisodrinami 0.1ug/ml 
pakaitalais ir pesticidais. Tuo tarpu likę du 
mėginiai prisodrinami tik pakaitalais, tam, 
kad įvertinti mėginio matricos fona.

Ekstrakcijos kameros uždengiamos ir 
įdedamos į PLE ekstraktorių
Ekstraktai automatiškai pernešami į 
SuperVap sistemą ir prademas 
koncentracimo procesas
Ekstraktas išimamas iš SuperVap 
sistemos. Mėginys, suokoncentruotas 
dujų chromatografui tinkančiuose 
mėgintuvėliuose, analizuojamas.

Vieno žingsnio pesticidų ekstrakcija
iš neapdorotų kavos pupelių

Pritaikymo aprašas

1 paveikslas: FMS PLE ir SuperVap 
sistemos. 



Išvados
Duomenų analizė dujų chromatografe rodo 
puikų atkuriamumą ir nuoseklius rezultatus 
gautus ruošiant sudėtingos matricos mėginį.  
InCell valymo kolonėlė pašalino būtinybę 
atlikti rankinį valymą ir pakartotinį 
koncentravimą. Panaikinus pakartotinį 
koncentracijos etapą žymiai sumažinama 
lakiųjų organinių junginių analičių atkūrimo 
rizika. Tiesioginis koncentravimas buvo 
atliktas į dujų chromatografui tinkančius 
mėgintuvėlius. Tai leido atlikti mėginių 
ekstrakciją, valyma ir koncentravimą vienu 
žingsniu ir gauti tyrimui paruoštas analites 
per trumpą laiko tarpą.

Pritaikymo aprašas

Rezultatai 

1 lentelė: Vidutinis atkuriamumas ir standartiniai 
nuokrypiai nuo penkių ekstraktų analizės.

Vidutinis
atkur.  

Stand.
nuokrypis 

104.8% 4.6 

92.0% 1.5 

89.8% 1.1 

89.2% 1.6 

109.5% 2.7 

87.0% 4.8 

95.8% 15.6 

81.8% 1.3 

76.7% 1.5 

79.9% 1.2 

78.7% 1.6 

75.4% 1 

74.7% 1.5 

135.0% 3.2 

81.2% 1.5 

92.1% 9.4 

77.1% 1.8 

98.8% 2.5 

83.4% 23.9 

80.8% 4.6 

91.2% 17.9 

Medžiaga
TCMX 

Alpha-BHC 

Beta-BHC Gamma-

BHC Delta-BHC 

Heptachlor 

Aldrin 

Heptachlor 

Epoxide Gamma-

Chlordane 

Endosulfan I 

Alpha-Chlordane 

Dieldrin 

4,4"-DDE 

Endrin Endosulfan 

II 

4,4'-DDD 

Endrin Aldehyde 

Endosulfan Sulfate 

4,4'-DDT 

Endrin Ketone 

Methoxychlor 

Deca-PCB 93.6% 10.4 
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