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Summary

A liquid chromatographic metho,d has
and B, (FB, and FB,) in corn and fodder..
extracts were then purified on immuno
from o-phtalodialdehyde on & fluore§cence detector. T
column with a mobile phase of ńethanol - 0,1 M sodi

Recoveries of FB, and FB, in samples fortified at 3
94.1Vo with coefficićnts of vańation below 107o.

This method permits the definition of ż ttg FB, and 5 pg FB, in 1 kg of corn and fodder.

Keywords : fumonisin, fodder.

Fumonizyny stanowią grup ę mikotoksyn wytw ar za-
nych głównie przez pleśnie Fusarium moniliforme i
Fusarium proliferatum (2, 7, 24). Grzyby te są po-
wszechnymi pato genami kukurydzy, Zasiedlaj ą ro ś1 i-
ny już w p o czątkowych f azach we getacj i or az p oźniej
w trakcie magazynowania. Nagromadzone w tkankach
ro ś linnych fu monizyny zachowuj ą swą toksycz nośc aż
poza okres przetwarzania kukurydzy na pasze bądź
środki spożywcze,

W warunkach nafuralnych spośród siedmiu pozna-
nych fumonizyn, najczęściej i w największych stęże-
niach stwierdzana jest fumonizynaB, (FB, )i fumoni-
zynaBr(FBr) (3, 15,20,26). Sąone silnymi zootok-
synamil mogą stanowić czynnlk etiologiczny leuko-
encefalomalacji u koni i obrzęku płuc u świń (4, 8, 9,
2I, 23). W piśmiennictwie weterynaryjnym opisano
przypadki śmierlelnych zatruć świń i koni kukurydzą
skażoną FBl i FB2 (5, 10). Poza zatruciami ostrymi
spowodowańymi wysokimi dawkami fumonizyn, bar-
dzo ważnę znaczenie zdrowotne i ekonomiczne ma
działanie niższych dawek tych mikotoksyn. Fumoni-
zyny skażające pasze mogąprzyczyniać się do zmntej-
szanta przyro stów wagowych zw ier ząt, zwi ększani a
zuży cia paszy i wzrostu zachorowalności.

Jest więc tzęczązrozumiałą że związki o tak ujem-
nym o ddzi aĘwaniu na or ganizmy zw ier zęc e w zbudza-
jądlże zainteresowanie środowisk naukowych i prak-
tyków. W piśmiennictwie, zwłaszcza krajowym, od-
czuwa się brak danych na temat stopnia skażenia fu-

monizynami żywności i pasz oraz do oceny zagroże-
nia, jakie mogąone stanowić dla zdrowia ludziizwie-
rząt.Dobadań w tym zakresie niezbędne sąodpowied-
nie metody ilościowego oznaczania zawaftości fumo-
nlzyn.

Op rac ow an o wi e 1 e meto d anality czny ch o znac zania
FBl i FB2 w różnorodnym materiale: w kulturacb grzy-
b owych f kukury dzy, p aszach i artykułach zywno ś c io -

wych. Najczęściej fumonizyny ekstrahuje się z bada-
nego materiału wodnym roztworem metanolu lub ace-
tonitrylu, następnie oczyszcza na kolumnach wypeł-
nionych fazą staŁą (żel krzemionkowy, oktadecyl na
żelu Wzęmionkowym, j onowymie ntacze) or az ozna-
czajakościowo i ilościowo metodąchromatografii cie-
czow ej (LC -RP). Fumonizyny nie pos iadaj ą grup chro-
moforowych, nie mogą więc byó wykrywane bęz
uprzedni e go przeprow adzenia re akcj i deryw aty zacli.
Początkowo tworzono pochodne fumonizyn zbęzw od-
nikiem maleinowymi oznaczano je na detektorze UV
(17). Technika ta była używana z powodzeniem do
analtz kultur grzybowych,Iecz okazaŁa się zbyt mało
czlła do analtz fumonizyn w naturalnie skażonych
próbkach kukurydzy. Obecnie naj częściej oznacza się
przedkolumnowe pochodne fumonizyn na detektorze
fluorescencyjnym. Do tworzenia fluoryzuj ących po-
chodnych stosowane sąodczynniki reagujące z pierw-
szorzędową grupą aminową fu monizyn : fl uore scami-
na, o-ftalodialdehyd, naft aleno-2,3 -dikarboksy-aldehyd
(I2, 16). Fluorescanrina nie daje zadowalających re-



zultatów, ponieważ dla pochodnych fumonizyn na
chromatogramie występują dwa piki. Pozostałe reagen-
ty tworząpochodne o wysokiej czułości, Iecz o różnej
stabilności.

Pomimo dużego wyboru metod analitycznych, na-
dal istniej ą problemy utrudniaj ące uzyskanie dokład-
nych i powtarza|nych wyników oznaczania fumoni-
zynw rożnych matrycach. Dotycząone głównie wy-
dajności ekstrakcji orazodzysków związanych ze sto-
sowaniem do oczyszczania ekstraktów kolumn zróż-
nymi wypełnieniami.

W oparciu o dostępne w piśmiennictwie metody i
doświadczenia własne opracowano procedurę anali-
tycznąoznaczania FBl i FB2 w kukurydzy ipaszach.

Zasada metody

Fumonizynę B1 i 82 ekstrahuje się z badanego materiału
80% alkoholem metylowym. Ekstrakt oczyszcza się na
kolumienkach powinowactwa immunologicznego Fumoni-
TestTM. Fumonizyny eluuje się z kolumienek alkoholem
metylowym. Analizę fumonizyn przeprowadza się metodą
chromatografii cieczowej (LC) po utworzeniu pochodnych
fumonizyn z o-ftalodialdehydem w obecności merkapto-
etanolu. Rozdziafu dokonuje się na kolumnie z odwróconą
faząC^ stosując fazę ruchomą o składzie alkohol metylo-
wy - 0,1 M diwodorofosforan sodu (80 + 20, YlY) o
pH-3,35.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny
1. Chromatograf cieczowy z detektorem fluorescencyj-

nym i kolumnąanalitycznąz odwróconą fazą C,* (np. Sphe-
risorb 55 ODS 2,250 mm x 4,6 mm).

2. Typowy sprzęt laboratoryjny: butla ze sptężonymazo-
tem, łaźnia wodna z termoregulacją mieszadło typu Vor-
tex, pH-metr, pompka wodna, prózniowy odparowywacz
obrotowy, waga laboratoryjna i ana7ityczna, wstrząsarka,
zestaw do odparowywania w strumieniu azotu z kontrolo-
waną temperaturą zestaw do ekstrakcji do fazy stałej.

3. Typowe szkIo laboratoryjne.

Odcrynniki i roztwory
l. Alkohol metylowy, woda czystości HPLC.
2, Acetonitryl, chlorek sodu, diwodorofosforan sodu, o-

-ftalodialdehyd (OPA), kwas o-fosforowy stęzony, mer-

kaptoetanol (2-hydroksyetylomerkaptan, MCE), Tween-20,
węglan sodu cz.d.a.

3. Czteroboran sodu cz.d.a., roztwor 0,1 M. Rozpuścić
na gorąco 3,8 g czteroboranu sodu w 100 ml wody.

4. Bufor przemywający do kolumienek powinowactwa
immunologicznego. Do kolby stożkowej pojemności 500
ml odważyć l2,5 g chlorku sodu, 2,5 g węglanu sodu, do-
dać kroplę Tween-2O i 500 ml wody. Dobrze wymieszać.

5. Fazaruchoma do HPLC. Wymieszać 800 ml alkoholu
metylowego z200 ml0,1 M diwodorofosforanu sodu. Do-
prowadzić do pH-3,35 za pomocą stężonego kwasu o-fos-
forowego.

6. Kolumienki powinowactwa immunologicznego Fu-
moniTestTM firmy Vicam.

7. Odczynnlk do tworzenia pochodnej OPA/MCE. Roz-
puścić 40 mg OPA w 1 ml alkoholu metylowego. Dodać 5
ml 0,1 M czteroboranu sodu i 50 pl MCE, dobrze wymie-
szać. Odczynnik jest trwały przez 1, tydzień w temperatu-
rze pokojowej.

8. Roztwory wzorcowe podstawowe FBr i FB2, 1000 pgl
lmI. Odważyć po kilkanaście miligramów wzorców anali-

Ęcznych FBl i FB2, przenieść do oddzielnych kolbek ze
szlifem i rozpuścic w równoważnych ilościach mililitrów
mieszaniny acetonitryl-woda (1+1, VlY). Z roztworu pod-
stawowego sporządzić roztwory robocze FB, i FB, o stęże-
niu 50 pglml i 2,5 pglml oraz roztwór roboczy mieszany
FBl i FB2 o stęzeniu 2,5 p,glm|, wszystkie w mieszaninie
acetonitryl-woda (l+1, V/V).

Postępowanie
Ekstrakcj a FB I i FBr. Dokolbystozkowejpoj.

250 ml odważyć 50 g rozdrobnionego materiału (kukury-
dza, mieszanka paszowa), dodac 5 g chlorku sodu, 100 ml
80% alkoholu metylowego i szczelnie zamknąć. Wstrzą-
sać przez 30 min. Ekstrakt przesączyć przez sączek karbo-
wany z bibuĘ szybkosączącej, odrzucić pierwsze 10 ml
przesączu. PozostaĘ przesącz dokładnie wymieszać i po-
zostawió do oczyszczania na kolumienkach powinowactwa
immunologicznego.

Oczyszczanie ekstraktu. Do zlewki poj. 50
ml odmierzyć 5 ml przesąaz\ i dodac 20 ml buforu prze-
mywaj ącego do kolumienek powinowactwa immunologicz-
nego. Przesączyćprzez sączek drobnowłóknisĘ do następ-
nej zlewki poj. 100 ml i dokładnie wymieszać.

Tab. 1. Ocena staĘsĘczna wyników oznaczania fumonizyny B, (FB,) i fumonĘny B, (FBr) w próbkach kukurydzy, n:6
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Ryc. 1. Chromatogramy fumonizyn B, i B,
Objaśnienia: A - ekstrakt kukurydzy wolnej od fumonizyn; B
ekstraktkukurydzy naturalnie skażonej 98,0 pglkg FB, i 20,0 pgl
/kg FB,

Kolumienkę powinou,actwa immunologicznego Fumo-
niTestTM podłączyć do zestawu do ekstrakcji do fazy sta-
łej, Nanieść na nią 10 ml rozcieńczonego i przesączonego
ekstraktu. Po wsiąknięciu ekstraktupodwpĘwem siĘ cięż-
kości przepłukać kolumienkę 2 ruzy po 10 ml buforu prze-
mywającego każdorazowo i l0 ml wody. Wyciek z kolu-
mienki odrzucić. Osuszyć kolumienkę stosując słabąptoż-
nię do zaniku śladów wody na adsorbencie. FB I i FB, elu-
ować 1 ml alkoholu metylowego. Eluat zebrać do probów-
ki poj. 5 ml, odparować do sucha w delikatnym strumieniu
azofu w temperaturze nie przekraczającej 35'C. Suchąpo-
zostałość rozpuścić w 0,1 ml mieszaniny acetonitryl-woda
(1+1, V/V) i dobrze wymieszać.

Tworzenie pochodnych fumonizyn. Do
suchej pozostałości rozpuszczonej w 0,1 ml mieszaniny
acetonitryl-woda (1+l, V/V) dodać 0,2 ml mieszaniny re-
akcyjnej OPA/MCE i dobrze wymieszać, Po l minucie
dozować na kolumnę chromatograftczną.

Anal iza chromato gr aficzna. Pochodne FB,
i FB, analizować w chromatografie cieczowym wyposażo-
nynlw detektor fluorescencyjny (długość fali wzbudzenia

- 335 nm, emisji 440nm) i kolumnę chromatograftcznąz
odwróconą faząC,r. Rozdział prowadzić w lkładzię izo-
WaĘ cznym,w temperaturze pokoj owej przepuszczając fazę
ruchomą z szybkością 1 ml/min. Przybltżony czas trwania
ana|tzy około 20 min.

Zawartość fumonizyn w badanej próbce v"ryIiczyć zŁ,rzy-
wych wzorcowych. W celu wykreślenia krzywych wzor-
cowych należy na kolumnę chromatograficznąnanieść po-
chodne FBl i FB, uzyskane w reakcji znanych wzrastają-
cych ilości fumońizyn z mieszaninąreakcyjną OPA/MCE.
W tym celu do probówek poj. 5 ml należy odpipetować po
0, 15, 30, 60 i 100 pl standardu roboczego mieszanego FB,
i FB. zawierającego po ż,5 pg obu fumonizyn w 1 ml. Na-
stępńie dodac odpowiednio: 100, 85, 70, 40 i 0 pl miesza-
niny acetonitryl woda (1+1, V/V). Do każdej probówki do-
dać po 200 pl mieszaniny reakcyjnej OPA/MCE i dobrze
wymieszać, Po upływie jednej minuty od dodania OPA/
/MCE ut\^,orzone pochodne dozować na kolumnę chroma-
tograflczną. Wykreślić krzywe wzorcowe odkładając na osi
rzędnych ilość ng FB, lub FB,zawatl'ych w 20 pl naniesio-
nego roztworu po reakcji, na osi odcięĘch - uzyskane pola
powierzclrni.

W opi s anych warunkach r ozdzi afu chrom ato gra ftczne -
go, na kolumnie Spherisorb 55 ODS 2, czas retencji po-
chodnej FB, wynosi około 5,6 min.; poclrodnej FB, około
11,0 min.

Ob 1 i c zenl,a. Stężenia poszczególnych fumonizyn
(C) w próbkach badanych w pglkg obliczyć wg wzoru:

C:Ax

w którym:
A - ilość ng FB, lub FB, odczytana zkrzywej wzorco-

weJ,
W - współczynnik rozcieńczenia,
m - masa próbki wzięta do tworzenia pochodnej, g.

Dla opisanej procedury analitycznel W: 15, m: 1.

Wyniki iomówienie

Doboru warunków opisanej powyżej procedury po-
stępowania anality oznaczaniaFB,
iFB,wkukurydzy owychdokona-
no pó określeniu parametrów analizy chromatograftcz-
nej, sprawdzeniu wydajności ekstrakcji różnymi roz-
puszczalnikami oraz stopnia oczyszczania i wydajno-
ści kolumie nek z r óżnymi wypełnieniami.

Przy wyborze odczynnika do tworzenia pochodnych
FBI i FB2 przetestowano mieszaninę o-ftalodialdehy-
du Ż merkapto etano lem or az naftaleno -2 - 3 - dikarb ok-
sy-aldehydu (NDA). Uzyskano wyniki zgodne z da-
nymi ze światowego piśmiennictwa ( 1, 12, I 4, I 6, 19,
22,25). Stwierdzono, zepochodne z OPA/MCE sąsta-
btlne przez 5 minut; po 30 minutach następuje roz-
I<ład I5oń fluoryzującej pochodnej. Bardziej stabilne
okazaŁy się pochodne z NDA, jednak są one bardziej
kłopotliwe w wykonaniu, a otrzymane wyniki charak-
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tery zow ały s ię mniej sz ą p ow tarzalno ś ci ą ntż w pr zy -
padku zastosowania mieszaniny OPA/MCE.

Rozdztały pochodnych FB, i FB, przeprowadzano
na kolumnach chrom ato gtaftcznych anality czny ch z
odwróconą fazą C, *: Hypersil H5 ODS (firmy Hichrom
Ltd) i Spherisorb 55 ODS 2 (finny Phase Sep. Ltd)
(I3,22). W celu uzyskania optymalnych warunków
rozdziaŁu sprawdzano fazy mobilne o róznym składzie:
alkohol metylowy - 0,1 M diwodorofosforan sodu
(68+32;30+10; 80+20; V/V), acetonitryl - 0,05 M
diwodorofosforan potasu (40+60, V/V) i acetonitryl -woda kwas octowy lodowaty (49,5+49,5+I,0;
55+45+10; YlVlV) (I, 14,19). Szybkość przepływu
fazy mobilnej regulowano w zakresie od 1,0 do 1,5
ml/min. Ponieważ istotnym czynnikiem mającym
wpływ na rozdział pochodnych fumonizyn jest wła-
ściwa kwasowość, wybraną fazę mobilną modyfiko-
wano stężonym kwasem o-fosforowym w zakresie pH
od 3,0 do 3,8.

Ekstrakcję fumonizyn z próbek kukurydzy I pasz
przeprowadzano sto suj ąc homo genizacj ę b adanej prób -
ki lub wytrząsani e z mięszaninami rozpuszczalników
o rożnej polamości. Na podstawie danych literaturo-
wych wybrano najczęściej zalecane mieszaniny: alko-
hol metylowy z wodą i acetonitryl z wodą o rożnym
pro c entowym u dzial e p o szcze golnych składn 1ków (23,
24, 25, 26, 21 ). Każda ekstrakcj a była wykon ana w 2-
-krotnym powtórzeniu.

Optymalizacj i warunkó w o czy szczania ekstraktów
dokonywano na zestawie ciśnieniowym Baker-IZG
przy zastosowaniu techniki SPE wykorzystując kolu-
mienki C,, (oktadecylowe, 6 ml, 500 mg, firmy Ba-
ker) i kolumienki powinowactwa immunologicznego
(FumoniTestTM, firmy Vicam). W przypadku stosowa-
nia kolumienek FumoniTestTM postępowano zgodnie
z dołączoną do nich instrukcją stosowania (6).

Na uprzednio przygotowane do pracy kolumienki
C,, nanoszono roztwory wzorcowe fumonizyn bądź
też ekstrakty z kukurydzy lub pasz wzmocnione fu-
monizynami o znanych stężeniach, Kolumienki
przemywano 20oń acetonitrylem lub 25% alkoholem
metylowym i mieszaniną acetonu z octanem etylu w
r ożny ch obj ęto ściach. P o wys us zeniu, fu monizyny elu-
owano 50lub 70oń acetonitrylem.

Kolumienki powinowactwa immunologicznego
Fum o n i Te s tT M zaw i er aj ąc e pr ze ciwc i ała mo n o kl on al -
ne dla fumonizyn wymywano różnymi objętościami
buforu wymywającego i wody destylowanej. Elucję
fumonizyn przepfowadzano alkoholem metylowym
lub mieszaniną alkohol metylowy-woda (4+1, V/V),

Precyzję i dokładność opracowanej procedury ana-
|itycznej ustalono po przeprowadzeniu badań, w któ-
rych wykonano oznaczenia fumonizyn w stężeniach
37,5;75,0; 150,0 i 300,0 pglkg w próbkach kukury-
dzy i mteszanek paszowych. Do badań przygotowano
serie po 6 próbek dla każdego poziomu stężenia.

Zebrane wyniki poddano ocenie statystycznej okre-
ślając warlości średnich arytmetycznych 1i.;, odchyle-

nie standardowe (s) i współczynniki zmienności (CV).
W tab. 1 zestawiono wyniki oznaczeiwykonanych w
próbkach kukurydzy. Wartości współczynników
zmienności określające ptecyzję metody nie przekra-
czały 70oń, a więc mieszcząsię w granicach przyjmo-
wanych do oznaczęń metodą LC (CV < I0%). Odzy-
ski metody dla cztęrech poziomów stężeń zawierały
się w przedziale od 77 ,7 do 94,Ioń dla FB, i od 61,1
do 89,8oń dla FB,.

Metoda pozwala na oznaczenie FB, w stęzeniach
powyzej 2 ptg i FB, powyzej 5 pg w 1 kg badanego
materiału,

Na ryc. 1 przedstawiono chromatogramy ekstrak-
nre skazonej FB, i FB, i kukurydzy
nej 98,0 F8 FB, i20,0 F8 FB, w 1 kg

Przygotowana metoda została sprawdzona pod
względem przydatności we wstępnych badaniach mo-
nitorowych nad stopniem skażenia kukurydzy i pasz
fumonizynami w kraju.
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