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Дисертационният труд е написан на 135 страници, съдържа 52 фигури и 19 таблици. 

Цитирани са 127 източника. 

 

Представеният дисертационен труд е обсъден и приет за защита на заседание на разширен 

научен съвет на научното звено на катедра „Биотехнология”, състояло се на 23.06.2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.11.2021 г. от 11.00 часа, 

онлайн https://meet.google.com/eje-qdvz-syu?hs=224 

Материалите са на разположение на интересуващите се на интернет страницата на ХТМУ 

и в отдел „Научни дейности”, стая 406, етаж 4, сграда „А” на ХТМУ. 
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Списък на съкращенията в дисертацията 

АТФ  Аденозинтрифосфат  

БАБХ  Българска Агенция по Безопасност на Храните 

ВМП  Ветеринарно медицински продукт 

ЕС  Европейски съюз 

НМПКО Национална мониторингова програма за контрол на остатъци 

ОПК  Основна процедура по качеството 

МДСОК Максимално допустими стойности на остатъчни количества 

ЦЛВСЕЕ Централна Лаборатория по Ветеринарно-Санитарна Експертиза и Екология 

ЦНС  Централната нервна система  

AсhE  Ацетилхолинестеразата 

APCI  Atmospheric Pressure Chemical Ionization 

CI  Chemical Ionization  

CID  Сollision Induced Dissociation 

ССα  Граница за решение за потвърждение 

ССβ  Откриваемост при скрининг 

CRM  Сертифициран референтен материал 

ELISA  Ензимно-свързан имуносорбентен анализ 

EI  Електронударна йонизация 

ESI  Електроспрей йонизация  

FDA   Администрация по храните и лекарствата на САЩ 

FAB  Fast Atom Bombardment 

GC  Газова хроматография 

GC-MS Газова хроматография с мас спектрометрия 

GluCl  Глутамат-зависимите хлоридни канали 

GTP  Гуанозинтрифосфат 

HPLC  Високо ефективна течна хроматография 

HPLC MS Високо ефективна течна хроматография с мас спектрометрия 

HPLC-UV Високо ефективна течна хроматография с ултравиолетов детектор 

HPLC-FLD Високо ефективна течна хроматография с флуоресцентен детектор 

HPLC-DAD Високо ефективна течна хроматография с детектор с диодна матрица 

LOD  Граница на детекция 

LOQ  Граница на количествено определяне 

MALDI Матрично подпомогната лазарно-десорбционна йонизация 
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MRL  Максимални остаъчни количества 

MRPL  Минимално изискуеми ефективни граници  

ppb  Милиардна част 

RP-HPLC Обратнофазова високо ефективна течна хроматография 

RP  Обратна фаза 

SPE  Твърдофазна екстракция 

SCX  Силен катионообменик 

SRM  Selected Reaction Monitoring 

TSP  Термоспрей йонизация 

UPLC/TOF/MS ВЕТХ с детектори по време на полет и мас-спектрометричен 

UHPLC Ултраефективна течна хроматография 

UV-Vis Ултра виолетова - видима област 

 

I.	ВЪВЕДЕНИЕ	

Безопасността на хранителните продукти е неразделна част от политиката на Европейския 

съюз (ЕС) с цел опазване здравето на потребителя. ЕС гарантира, че продуктите, които 

консумираме, са с един и същ висок стандарт за всички граждани, без значение дали се 

произвеждат в конкретната страна, или идват от друга страна в или извън ЕС [Регламент 

(ЕС) № 37/2010, Регламент (ЕС) 2017/625, Решение на Комисията 657/2002/ЕО и 

Регламент (ЕС) 2021/808]. Според съвременната дефиниция безопасността на 

хранителните продукти е многокомпонентна система от регламенти, стандарти, 

ръководства, методи, оборудване, препарати и финансови потоци, осигуряващи 

хигиенен дизайн на хранителния продукт от ''фермата до вилицата'', т.е. по цялата 

хранителна верига. Водещият принцип на политиката на ЕС е прилагане на интегриран 

подход за безопасност, покриващ всички сектори на хранителната верига, включително 

производство на фуражи, здравето на растенията и животните, хуманното отношение към 

животните, първичното производство, преработката на храни, съхранението, транспорта и 

продажбата им. 

Нежеланите химични компоненти, които могат да бъдат открити в храните се разделят на 

две категории: 

Химични остатъци от ветернарномедицински продукти от третиране на животните и 

птиците; 

Химични замърсители - вещества, които замърсяват организма на животните и птиците по 

време на отглеждане, транспортирането и преработката. 
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Химичните субстанции имат важна роля в производството и разпространението на 

хранителни продукти. Като хранителни добавки, те удължават срока за съхранение, а като 

фармакологично активни вещества те се използват за борба с болести по 

селскостопанските животни и растения. 

Проблемът с остатъчните количества от ветеринарномедицински продукти в 

животновъдството и хранителната промишленост е актуален поради факта, че те имат 

канцерогенно, тератогенно, мутагенно и хепатогенно действие и в допълнение съществува 

възможност те да причиняват алергични реакции при хората. Тяхното присъствие може да 

се определи като следа от вещество в една матрица след определен вид администратиране. 

Според Приложение I на Директива 96/23/ЕС [Директива на Съвета 96/23/ЕС] относно 

мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и 

животински продукти, има две групи вещества. Група А са вещества с анаболен ефект и 

неразрешени вещества и група Б са ветеринарномедицински продукти и замърсители.  

Фармакологично активните субстанции във ветеринарната медицина се включват в 

състава на ветеринарномедицинските продукти. Това е химично вещество или 

комбинация от вещества, които се прилагат към организма за лечение, профилактика и 

диагностика на заболявания при животните. Те трябва да бъдат разрешени за употреба в 

дадената страна под определена лекарствена форма. 

С цел защита на общественото здраве, фармакологично активните субстанции се 

класифицират според максимално допустимите стойности на остатъчни количества 

(МДСОК) на разрешени фармакологично активни субстанции (Таблица 1) и забранени 

субстанции (Таблица 2) в Приложението към Регламент (ЕС) 37/2010. Установена е 

процедура за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 

ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход. 

Максимално допустима стойности на остатъчни количества (МДСОК) е най-високото 

съдържание на остатък от ветеринарномедицински продукт, изразено в микрограм на 

килограм (ppb), което се разрешава да присъства в или върху храните. Определя се на 

основата на научно обосновани данни в резултат на проведени реални опити с одобрени 

продукти. Установените МДСОК осигуряват съдържание на остатъци от 

ветеринарномедицински продукти в и/или върху храните на нива, които са приемливи от 

токсикологична гледна точка. 

Като страна членка на ЕС, България трябва и се стреми да изпълни стриктно европейските 

критерии в своята практическа работа. Организацията и ефективността на официалния 

контрол изисква създаване на необходимия лабораторен капацитет. Анализи на проби от 
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хранителни продукти могат да се извършват само в акредитирани лаборатории, 

определени като официални за съответната държава. Лабораториите трябва да докажат 

своята компетентност чрез регулярни и успешни участия в съответни схеми за тестване, 

признати или организирани от Референтни Лаборатории на ЕС. Тези тестове за 

пригодност са особено важни за оценка на аналитичните умения на лабораториите. 

Всяка страна-членка е длъжна да осигури постоянен контрол под формата на 

Национална Мониторингова Програма за Контрол на Остатъци (НМПКО), която да се 

изпълнява от акредитирани по стандарт EN ISO 17025:2018 (БДС EN/ISO 17025:2018) 

лаборатории. 

Националния компетентен орган за изпълнението на програмата е Българска Агенция по 

Безопасност на Храните (БАБХ), а националната референтна лаборатория за остатъци е 

Централна Лаборатория по Ветеринарно-Санитарна Експертиза и Екология (ЦЛВСЕЕ). 

ЦЛВСЕЕ е акредитирана съгласно изискванията на EN ISO 17025:2018 (БДС EN/ISO 

17025:2018). В Лабораторията се извършват около 70 различни анализа за остатъчни 

количества ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда, както и 

други физикохимични анализи в различни видове матрици: 

- Ветеринарномедицински продукти (ВМП) са препарати с хормонално и анаболно 

действие, антитироидни агенти, бета-агонисти, хлорамфеникол, нитрофурани, 

нитроимидазоли, антибиотици, квинолони и сулфонамиди, противопаразитни средства, 

антикокцидийни средства, седативи, нестероидни противовъзпалителни средства; 

– Замърсители от околната среда (ЗОС) са хлорорганични и фосфорорганични пестициди, 

РСВs, N-метил карбамати и пиретроиди, тежки и токсични метали, афлатоксини, багрила 

и техногенни гама-емитиращи радионуклиди; 

– Изпитвания на пчелен мед по органолептични и физикохимични характеристики - 

захароза, редуциращи захари, диастазна активност, водно съдържание, 

електропроводимост, свободна киселинност и съдържание на хидроксиметилфурфурол 

(ХМФ). От 1990 г. лабораторията непрекъснато е обновявала наличната конвенционална и 

аналитична лабораторна техника и към момента разполага със съвременна апаратура за 

извършваните анализи в обхвата на дейност – GC, GC/MS/MS, HPLC, LC/MS/MS, AAS, 

ICP/MS, Gamma spectrometer, ELISA и други, част от които са приложени и при 

разработване на настоящия дисертационен труд. 
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III.	Цел	и	задачи	на	дисертационния	труд	

Целта на настоящата дисертационна работа е разработване и валидиране на 

аналитични методи за количествено определяне на остатъчни количества от 

антихелмитните препарати левамизол, макроциклични лактони и бензимидазолни 

съединения в проби от животински произход – матрици „мускул” и „мляко”. 

За постигане на поставената цел бяха поставени следните задачи: 

1. Да се разработи и валидира метод за количествен анализ на левамизол в проби от 

животински произход матрица „мляко”, като се създаде и/или оптимизира подходящ 

метод за пробоподготовка на избраната матрица. Методът да се валидира според 

изискванията на Решение на Комисията 657/2002/ЕО.  

2. Да се разработи и валидира метод за количествен анализ на макроциклични 

лактони в проби от животински произход матрица „мляко” чрез HPLC с FLD, като се 

създаде и/или оптимизира подходящ метод за пробоподготовка на избраната матрица. 

Методът да се валидира според изискванията на Решение на Комисията 657/2002/ЕО.  

3. Да се разработи и валидира метод за количествен анализ на бензимидазоли в 

проби от животински произход матрици „мускул” и „мляко” чрез LC/MS/MS, като се 

създаде и/или оптимизира подходящ метод за пробоподготовка на избраните матрици. 

Методът да се валидира според изискванията на Решение на Комисията 657/2002/ЕО.  

4. Да се демонстрира приложимостта на валидираните методи за остатъчни 

количества от левамизол, макроциклични лактони и бензимидазолни съединения при 

анализ на рутинни проби от матрици „мускул” и „мляко” от лабораторната практика на 

ЦЛВСЕЕ при БАБХ. 

IV.	Експериментална	част	

IV.1.	Разработване	на	метод	за	определяне	на	левамизол	в	мляко	

IV.1.1.		Стандартни	субстанции,	реагенти	и	консумативи		 	 	
 За целта на анализа беше използван Levamisol hydrochlorid VETRANAL,  

произведен от фирма Riedel-de Haën GmbH с химична формула (C11H13ClN2S), молекулна 

маса 240.75 g/mol и със степен на чистота 99.9%. За вътрешен стандарт е използван  

Tetramisole-D5 hydrochloride произведен от фирма Witega. Метанол, Supergradient Grade; 

Вода - дейонизирана Milli Q; Етилацетат, ч.з.а.; Амониев ацетат – 98 %, ч.з.а.; Ледена 

оцетна киселина, ч.з.а.; Aмониев хидроксид ,ч.з.а.; Солна киселина 36%, ч.з.а. Картриджи 

Strata - SCX – от фирма Phenomenex. 
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IV.1.2.	Помощни	и	стандартни	разтвори	 	 	 	 	
Приготвяне на стандартни  разтвори 

Изходните и работните стандартни разтвори на Левамизол и Тетрамизол Д5 с 

концентрации съответно 1000 μg mL-1 и 1µg mL-1 са приготвени в метанол. Изходните и 

работните разтвори се приготвят на всеки 12 месеца и се съхраняват на тъмно при 

температура 2-8°С. За този период разтворите са стабилни и не се наблюдава разпадане на 

изследваните аналити. 

Приготвяне на разтвори за пробоподготовката 

0,1N разтвор на HCl. Приготвя се в мерителна колба от 100 mL, като 0,86 mL HCl се 

разтварят до 100 mL H2O. 

10% разтвор на NH3 в CH3OH. Приготвен е в мерителна колба от 100 mL, като 10 mL 

амониев хидроксид се разтварят до 100 mL метанол. 

10% разтвор на  метанол в H2O. Приготвен е в мерителна колба от 100 mL, като 10 mL 

метанол се разтварят до 100 mL H2O. 

Приготвяне на разтвори за подвижната фаза 

Подвижна фаза А : 20 mМ ацетатен буфер CH3COONH4  с pH 5. На техническа везна се 

претегля 0,46 g амониев ацетат и се разтваря с 300 mL дейонизирана H2O. Разтворът се 

коригира с оцетна киселина до pH 5 и се филтрува. 

Подвижна фаза В: Метанол 

IV.1.3.	Апаратура	
Инструменталният анализ се извършва на апарат Високо Ефективна течна хроматография 

с масспектрометър - LC-MS/MS Surveyor LC Thermo Electron Corporation: TSQ® Quantum 

Discovery Max Mass Spectrometer, (Thermo Electron Corporation); Вакуум помпа тип EM30, 

(Edwards, USA); PC система Dell със софтуер Xcalibur®, Thermo Electron Corporation 

(Thermo Finnigan, USA).  

IV.1.4.	Пробоподготовка	
Претеглят се 2.00 ± 0.02g сурово мляко (мляко от крави, овце или кози) в 50 mL 

полипропиленова центрофужна епруветка. Добавя се 10 µL от разтвор на Тетрамизол Д5 

(Вътрешен стандарт) с концентрация 1 µg mL-1. Следва екстракция с 10 mL етилацетат, 

хомогенизиране на вортекс, след което пробата се  центрофугира 10 мин. при 8500 

оборота/минута. Органичният слой се отдекантира в стъклена епруветка.  

Твърдо-фазно пречистване на екстракта (SPE) 
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Екстрактът се пречиства посредством картридж Strata SCX. Картриджът се активира с 1 

обем метанол и 1 обем дейонизирана вода, след което пробата се нанася. Измива се с 1 

обем разтвор на 0,1N HCl, 1 обем метанол и се суши с въздух. Левамизолът се елуира с 2 

обема разтвор на 10% амониев хидроксид в метанол. Елуатът се изпарява до сухо на водна 

баня при температура 50ºC с азотна атмосфера, след което се възстановява с 0.5 mL 10% 

разтвор на метанол във вода. Проба от 25µL се инжектира в течно-хроматографската 

система. 

IV.1.5.	Инструментален	анализ	
Хроматографски условия 

Хроматографирането се извършва на хроматографска колона Phenomenex Synergi 4u 

POLAR-RP 80A, 150 x 2mm ID (Phenomenex, USA). Състава на подвижната фаза е 0,02М 

Ацетатен буфер (CH3COONH4) с рН = 5,0 (A) и Метанол (Б), организирани в градиентна 

програма. Първоначалните условия на състава на подвижната фаза са 95:5 (A:Б, v:v). 

Метанолът се увеличава до 100% за 9 мин. От 9 до 10,5 мин. системата се ре-еквилибрира 

с първоначалните условия на състава на подвижната фаза. Скоростта на потока на 

подвижната фаза е 0,25 mL min-1.   

LC-MS/MS определяне 

Левамизолът е детектиран с LC-MS/MS мас-спектрометър  с елекстроспрей положителна 

йонизация. Сканиращите параметри за йоннен мониторинг са представени в Таблица 5. 

Параметрите за оптимизиране на хроматографския процес са: пулверизатор налягане 2,4 

bar, газов поток 12 L min-1 и температура 250ºС, волтаж на капилярата 3000V, 

положителен йонизационен режим. 

 

Табл. 5.  Сканиращи детайли и йоннен мониторинг на Левамизол и Вътрешен стандарт 

Тетрамизол Д5 

Аналит Родителски йон (m/z) Продуктови йони 

(m/z) 

Кол. Енерг. (eV) 

Левамизол 205 178; 123 22 

Тетрамизол Д5 – вътр.ст. 210 183 24 

 



Определяне на антихелминти в храни чрез HPLC/MS 

Страница 11 oт 72 

 

IV.2.	Разработване	на	метод	за	определяне	на	макроциклични	лактони	в	
мляко	

IV.2.1.		Стандартни	субстанции,	реагенти	и	консумативи		
Ивермектин с чистота >98%, Моксидектин с чистота 95,8%, Абамектин с чистота 98,9% и 

Дорамектин с чистота 95,1% са произведени от фирма Sigma Aldrich. Ацетонитрил, ч.з.а., 

Ацетонитрил gradient grade, Триетиламин (TEA), ч.з.а., 1-Метилимидазол, ч.з.а., 

Trifluoroacetic anhydrid, ч.з.а., Вода – дестилирана, дейонизирана, Milli Q; Картриджи 

Strata-C18 на фирма Phenomenex. 

IV.2.2.	Помощни	и	стандартни	разтвори	 	   	
Приготвяне на стандартни разтвори 

Изходните и работните стандартни разтвори на Ивермектин, Абамектин, Моксидектин и 

Дорамектин с концентрации съответно 1000 μg mL-1 и 1µg mL-1 са приготвени в 

ацетонитрил. Изходните и работните разтвори се приготвят на всеки 6 месеца и се 

съхраняват на тъмно при температура 2-8°С. За този период разтворите са стабилни и не 

се наблюдава разпадане на изследваните аналити. 

Приготвяне на разтвори за пробоподготовка 

10 % разтвор на ацетонитрил във вода + 0,1 mL TEA. Приготвя се в мерителна колба от 

100 mL, като 10 mL ацетонитрил се разтварят до 100 mL вода, към разтвора се прибавя + 

0,1mL ТЕА 

0,1% разтвор ТЕА във вода. Приготвя се в мерителна колба от 100 mL, като 0,1mL ТЕА се 

разтварят до 100 mL вода. 

Подвижна фаза: Смес от метанол (HPLC) и вода (дестилирана, дейонизирана,Milli Q) в 

съотношение 97:3 

Дериватизираща смес 

1-Метилимидазол и ацетонитрил в съотношение 1:1. 

Trifluoroacetic anhydrid и ацетонитрил в съотношение 1:2 

IV.2.3.	Апаратура	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Инструменталният анализ се извършва с помощта на Високо ефективна течна 

хроматографска система - Течен хроматограф Agilent 1100 с флуоресцентен детектор. 

IV.2.4.	Пробоподготовка	
Претеглят се 5,00 ± 0,05g проба мляко (мляко от крави, овце или кози) в полипропиленова 

центрофужна епруветка от 50 mL. Извършва се двукратна екстракция с по 15 mL 
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ацетонитрил. Обединените екстракти  се изпаряват до сухо на вакуум изпарител 50°С/120 

mbar. Сухият остатък се възстановява с 5 mL разтвор 9:1 /вода:ацетонитрил/+0,1mL ТЕА.  

 

Твърдофазно пречистване на екстракта (SPE) 

Екстрактът се пречиства посредством картридж Strata С18. Картриджът се активира с 1 

обем метанол и 1 обем разтвор /100 mL вода+0,1mL ТЕА/, след което пробата се нанася. 

Картриджът се измива с 4-5 mL разтвор /100 mL вода + 0,1 mL ТЕА/ и се суши 2 min. 

Следва елуиране с 10 mL ацетонитрил в стъклена епруветка от 15 mL. Пробите се 

изпаряват до сухо под азот при температура на водната баня 60°С. 

 

Дериватизация на пробата 

Към сухия остатък в епруветката се прибавят 0,1 mL от смес 1-Метилимидазол и 

ацетонитрил в съотношение 1:1. и 0,15 mL от смес Trifluoroacetic anhydrid и ацетонитрил в 

съотношение 1:2. Епруветката се запушва и реакцията протича за около 5-6 min. След това 

остатъкът от дериватизиращите агенти се отстранява посредством вакуум помпа. Пробата 

се довежда до обем 0,5 mL с ацетонитрил. 

IV.2.5.	Инструментален	анализ	
Хроматографирането се извършва на хроматографска колона Eclipse XDB-C18  на 

фирмата Agilent, с размер 150 x 4,6  mm и пълнеж 5 micron. Състава на подвижната фаза е 

А – Метанол - 97%, B – Вода - 3% при изократен режим. Скоростта на потока на 

подвижната фаза е 2,0 mL min-1. Времето за анализ е 15 min. Обема на инжектираната 

проба е 25 μL. Макроцикличните лактони се детектират с Течен хроматограф Agilent 1100 

с флуоресцентен детектор при дължини на вълните, както следва  λex= 365 nm; λem= 470 nm. 

Времената на задържане на макроцикличните лактони са както следва:  

Моксидектин  Rt = 3,136; Абамектин Rt = 3,729; Дорамектин Rt = 4,591 и Ивермектин Rt = 

5,434. 

IV.3.	Разработване	на	метод	за	определяне	на	бензимидазоли	в	мляко	и	
мускул	 	 	 	 	 	 	

IV.3.1.	Стандартни	субстанции,	реагенти	и	консумативи		
За нуждите на разработване на аналитичен метод за определяне на бензимидазоли в мляко 
и мускил бяха използвани стандартни вещества представени в табл. 6 
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Табл.6. Стандартни субстанции на аналити от групата на бензимидазолите 

Наименование  Производител 
Hydroxythyabendazol (TBZ-OH)    WITEGA – lab Berlin Adlershof GmbH 

Albendazolsulfonamin  (NH2-ALBZSO2)  WITEGA – lab Berlin Adlershof GmbH 
Thiabendazol - (TBZ)  EU-Ref.Lab.Berlin 

Aminomebendazol – (NH2-MBZ)  EU-Ref.Lab.Berlin 
Hydroxymebendazl (H-MBZ)  EU-Ref.Lab.Berlin 

Aminoflubendazol (NH2-FLUB)  WITEGA – lab Berlin Adlershof GmbH 
Oxibendazol (OBZ)  EU-Ref.Lab.Berlin 

Albendazolsulfon (ALBSO2)  WITEGA – lab Berlin Adlershof GmbH 

Oxfendazol (OFEB)  EU-Ref.Lab.Berlin 
Albendazol (ABZ)  EU-Ref.Lab.Berlin 

Fenbendazolsulfon (O2FEB)    EU-Ref.Lab.Berlin 
Mebendazol  (MBZ)  EU-Ref.Lab.Berlin 
Flubendazol - (FLU)  EU-Ref.Lab.Berlin 

Febenbendazol – (FEBZ)  EU-Ref.Lab.Berlin 
Triclabendazolsulfoxid (TKLBZ-SO)  EU-Ref.Lab.Berlin 
Triclabendazolsulfon (TKLBZ-SO2)  EU-Ref.Lab.Berlin 

Albendazolsulfoxide (ALBSO)  WITEGA – lab Berlin Adlershof GmbH 
Triclabendazol (TKLBZ)  EU-Ref.Lab.Berlin 

Albendazolsulfoxid-d3 (ALBSO-d3)  EU-Ref.Lab.Berlin 
Oxibendazol-d7 (OBZ-d7)  EU-Ref.Lab.Berlin 
Oxfendazol-d3 (OFEB-d3)  EU-Ref.Lab.Berlin 

Albendazolsulfon-d3 (ALBSO2-d3)  EU-Ref.Lab.Berlin 
Albendazol-d3 (ALBZ-d3)  EU-Ref.Lab.Berlin 

Triclabendazol-d3 (TKLBZ-d3)  EU-Ref.Lab.Berlin 
Mebendazol-d3 (MBZ-d3)  EU-Ref.Lab.Berlin 

Oxfenbendazolsulfon-d3 (O2FEB-d3)  EU-Ref.Lab.Berlin 
Flubendazol-d3 (FLU-d3)  EU-Ref.Lab.Berlin 
Febendazol-d3 (FEBZ-d3)  EU-Ref.Lab.Berlin 

 
Използваните реагенти са: Ацетонитрил gradient grade; Ацетонитрил, ч.з.а.; Метанол, 

ч.з.а.; Натриев дихидрогенфосфат NaH2PO4, ч.з.а.; Валерус; Натриева основа - NaOH, 

ч.з.а.; Валерус; Натриев хлорид – NaCl, ч.з.а.; Валерус; Калиев ди-хидроген фосфат – 

KH2PO4, ч.з.а.; Валерус; Натриев хидрогенкарбонат – NaHCO3, ч.з.а.; Валерус; Butanol – 

(CH3)3COH, ч.з.а., MERCK; Диметилсулфоксид (DMSO) – C2H6OS, ч.з.а.; Валерус; 

Мравчена киселина – CH2O2, ч.з.а.; Валерус; Вода – дестилирана, дейонизирана, MilliQ. 

Картриджи Strata-Х – от фирма Phenomenex. 
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IV.3.2.	Помощни	и	стандартни	разтвори	
Приготвяне на стандартни разтвори 

Изходните и работните стандартни разтвори на Бензимидазоловите съединения с 

концентрации съответно 1000 μg mL-1, 10 μg mL-1  и 1µg mL-1 са приготвени, както следва 

за разтвор с концентрация 1000 μg mL-1  в DMSO, а за разтвори с концентрации 10 μg mL1  

и 1µg mL-1 в ацетонитрил. Изходните и работните разтвори се приготвят на всеки 12 

месеца и се съхраняват на тъмно при температура 2 – 8°С. За този период разтворите са 

стабилни и не се наблюдава разпадане на изследваните аналити. 

Приготвяне на разтвори за пробоподготовка 

10M NaOH. Приготвя се в мерителна колба от 300 mL, като 120 грама Натриева основа се 

разтварят в 300 mL дейонизирана вода. 

1M KOH. Приготвя се в мерителна колба от 300 mL, като 16,8 грама Калиева основа се 

разтварят в 300 mL дейонизирана вода.  

0,5М NaH2PO4. Приготвя се в мерителна колба от 300 mL, като 20,7 грама Натриев 

дихидрогенфосфат се разтварят в 300 mL дейонизирана вода.  

0,1M KH2PO4. Приготвя се в мерителна колба от 300 mL, като 4,3 грама Калиев 

дихидроген фосфат се разтварят в 300 mL дейонизирана вода, рН се наглася с 1 M Калиева 

основа до 6,00. 

0,1M NaHCO3. Приготвя се в мерителна колба от 300 mL, като 2,52 грама Натриев 

хидрогенкарбонат се разтварят в 300 mL дейонизирана вода. 

Разтвор за елуиране 50:50 ацетонитрил:метанол. Смесват се 50 mL ацетонитрил и 50 mL 

метанол. 

Разтвор за възстановяване:  Приготвя се в мерителна колба от 100 mL, като се смесват 5 

mL метанол с 95 mL дейонизирана вода. 

IV.3.3.	Апаратура	
Инструменталният анализ се извършва на апарат Високо Ефективна течна хроматография 

с масспректрометрия LC-MS/MS - Surveyor LC Thermo Electron Corporation: TSQ® 

Quantum Discovery Max mass spectrometer, (Thermo Electron Corporation); Вакуум помпа 

тип EM30, (Edwards, USA); PC система Dell със софтуер Xcalibur®, Thermo Electron 

Corporation (Thermo Finnigan, USA). Aналитична колона Phenomenex Kinetex 2.6 u 

PFP.100A; 50 x 2,10 mm и предколона с пълнеж С18. 
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IV.3.4.	Пробоподготовка	 	
Претеглят се 2,00 ± 0.02 g проба „мускул” (мускул от различни видове животни) или 

„мляко” (мляко от крави, овце или кози) в полипропиленова центрофужна епруветка от 50 

mL и се добавят 20 µL от съответните вътрешни стандарти. Към пробата се добавят 10 mL 

от разтвор 0,5 М Натриев дихидрогенфосфат NaH2PO4, хомогенизира се с вортекс за 30 

секунди, центрофугира се 10 min. при 6500 об/мин и се прехвърля в нова центрофужна 

епруветка.  Добавят се 1,00 грам натриев хлорид и 20 mL ацетонитрил, разбъркват се с 

вортекс 1 минута и се екстрахира 10 мин. на клатачна машина (много бавно). Пробата се 

центрофугира 10 min. при 6500 об/мин и температура 4°С. Супернатантът се отдекантира 

и се прехвърля в пластмасова епруветка.  

Екстракцията се повтаря с 10 mL ацетонитрил (2 мин. клатачна машина и 

центрофугиране). Екстрактите се обединяват (ако има мазнина, тя се отделя с хексан, като 

ръчно се разклаща много бавно). Към екстракта се добавят 500µL бутан-1-ол и се изпарява 

до сухо под азот при 60°С (да не мирише на ацетонитрил, изпарява се около 1 час). Сухият 

остатък се възстановява с 1 mL разтвор на 0,1 M KH2PO4 и 5 mL от разтвор на 0,1M 

NaHCO3. 

Твърдо-фазно пречистване на екстракта (SPE) 

Екстрактът се пречиства посредством картридж Strata X. Картриджът се кондиционира с 5 

mL метанол и 5 mL дейонизирана вода. Възстановената проба се нанася със скорост 

мл/мин. Картриджът се измива с 3 mL дейонизирана вода и се суши 15 min. Елуирането се 

извършва с 5 mL разтвор 50:50 ацетонитрил:метанол. Елуатът се изпарява до сухо под 

азот при температура на водната баня 50°С, след което се разтваря с 0,5 mL от разтвор 5 

mL метанол с 95 mL дейонизирана вода. Възстановената проба се разтваря с вортекс 1 min 

и се центрофугира 5 min при 9500 об/мин, филтрува и се прехвърля във виал. Проба от 

50µL се инжектира в LC/MS/MS системета. 

IV.3.5.	Инструментален	анализ	
Хроматографски условия: Подвижни фази - А: Дейонизирана вода с 0,1% мравчена 

киселина; В: Ацетонитрил с 0,1% мравчена киселина и С: Метанол с 0,1% мравчена 

киселина; Скорост на подвижна фаза: 0,5 mL min-1; Инжектиран обем: 50 μL; 

Хроматографската колона е Phenomenex Kinetex 2.6µ PFP 80A, 50x2.10mm ID 

(Phenomenex, USA). Хроматографският процес се реализира чрез градиентно елуиране и 

градиентната програма е представена на Табл. 7. Време за анализ на съединения с 
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положителна и отрицателна йонизация 10 min. Като вътрешени стандарти се използват 

деутерирани форми на съответните бензимидазоли. 

 

Табл.7. Програма за градиентно елуиране на Бензимидазолови съединения. 

Време(min) Подв. Фаза 
A(%) 

Подв. фаза 
B(%) 

Подв. Фаза 
C(%) 

Налягане  (bar) 

0,0 95 0 5 220 
1,5 80 10 10 250 
5,0 70 15 15 220 
6,0 65 20 15 180 
8,0 45 40 15 160 
8,5 5 90 5 160 
8,7 95 0 5 220 
10,0 95 0 5 220 

 

Съединенията бяха разделени според времената им на задържане в 6 сегмента със 

съответните им вътрешни стандарти, които се използват за количествено определяне Табл 

8. В следващата таблица са обобщени отделните сегменти, съдържащи съответните 

съединения от групите на Бензимидазолите  и съответните им вътрешни стандарти, 

дадени са родителските и дъщерните йони по-който се идентифицират и определят 

качествено и количествено аналитите, както и колизационните им енергии. 
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Табл. 8. Сканиращи детайли и йонен мониторинг на Бензимидазоли и съответните  

Вътрешни стандарти 

 
Сегмент 

 
№ 

 
Аналит 

 
Време
[мин.] 

 
m/z 

 
m/z 

Кол. 
енерг. 
[V] 

Вътр. 
станд. 

1 pos (+) 1 Hydroxythiabendazol (TBZ-OH) 1,66 218,1 191,1 26 ALBSO_d3 
 2 Albendazolsulfonamin (NH2ALBZSO2) 2,15 240,1 191,1 20 ALBSO_d3 
 3 Thiabendazol (TBZ) 2,30 202,1 175,1 22 ALBSO_d3 
 4 Albendazolsulfoxid_d3 (ALBSO_d3) 2,61 285,1 243,1 22 IS 
 5 Albendazolsulfoxid (ALBSO) 2,61 282 240 20 ALBSO_d3 
2 pos (+) 6 Hydroxymebendazol (H-MBZ) 3,74 298,3 266,0 18 MBZ_d3 
 7 Albendazolsulfon (ALBSO2) 3,12 298,1 266,1 18 ALBSO2d3 
 8 Albendazolsulfon-d3 (ALBSO2_d3) 3,12 301,1 266,2 18 IS 
 9 Oxfendazol-d3 (OFEB_d3) 3,54 319,1 194,1 20 IS 
 10 Aminomebendazol (NH2MBZ) 4,15 238 105 20 MBZ_d3 
 11 Oxfendazol (OFEB) 3,54 316,1 159,1 24 OFEB_d3 
3 pos (+) 12 Aminoflubendazol (NH2-FLUB) 5,21 256,1 123,1 18 ABLSO d3 
 13 Oxibendazol (OBZ) 5,11 250,1 218,0 18 OXI_d7 
 14 Oxibendazol-d7 (OBZ_d7) 5,11 257,1 225,3 18 IS 
 15 Mebendazol-d3 (MBZ_d3) 5,30 299 264 14 IS 
 16 Mebendazol (MBZ) 5,30 296,6 264,1 14 MBZ_d3 
 17 Fenbendazolsulfon (02FEB) 5,11 332,1 299,9 14 O2FEB_d3 
 18 Oxfendazolsulfon_d3 (O2FEB_d3) 5,11 335,0 300,1 18 IS 
4 pos (+) 19 Albendazol (ABZ) 5,97 266,2 234,0 14 ABZ_d3 
 20 Albendazol-d3 (ABZ_d3) 5,97 269,1 234,1 16 IS 
 21 Flubendazol (FLU) 5,96 313,9 282,0 12 FLU_d3 
 22 Flubendazol_d3 (FLU_d3) 5,96 317,1 282,1 14 IS 
5 pos (+) 23 Fenbendazol (FEBZ) 7,37 300,1 268,0 20 FEBZ_d3 
 24 Fenbendazol-d3 (FEBZ_d3) 7,37 303,2 268,2 18 IS 
6 neg (-) 25 Triclabendazolsulfoxid (TKLBZ-SO) 8,02 372,9 357,9 14 TCBZ_d3 
 26 Triclabendazolsulfon (TKLBZ-SO2) 8,32 388,9 309,9 24 TCBZ_d3 
 27 Triclabendazol (TKLBZ) 8,60 356,9 341,9 20 TCBZ_d3 
 28 Triclabendazol-d3 (TKLBZ_d3) 8,60 359,9 341,9 18 IS 

V.	Резултати	и	дискусия	
 
Съгласно изискването на Решение на Комисията 657/2002/ЕО, валидирането е важно 

изискване за всеки аналитичен метод. ”Валидиране“ означава потвърждаване чрез 

изследване и предоставяне на ефективно доказателство, че конкретните изисквания за 

специфично предназначена употреба са изпълнени. На валидиране се подлагат методите 

за изпитване и вътрешно калибриране разработени от лабораторията, нестандартизирани 
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методи, стандартизирани методи за изпитване, използвани извън първоначално заявения 

обхват и модифицирани стандартни процедури. Валидирането е изследване на 

процедурата, а не на аналитика или на изпълнението на лабораторията. Валидирането се 

извършва за обхват, които се определя от съответните нормативни документи и областта 

на приложение на всеки метод. Осъществява се от експерти, които извършват 

изпитванията и изчисляват и анализират резултатите от тях. Валидирането на аналитичен 

метод се налага в следните случаи: преди метода да бъде въведен в рутинната 

експлоатация; при промяна на условията, при които е валидиран метода, например като се 

използва апарат с различни характеристики; ако качествения контрол показва, че 

прилагания метод търпи промени с времето. ЦЛВСЕЕ разполага с основна процедура по 

качеството, която има за цел да въведе и реализира критерии за валидиране на методите. В 

нея са определени следните параметри: линейност, специфичност/селективност, 

аналитичен добив, работен обхват на измерване, повторяемост, възпроизводимост, 

граница за решение за потвърждение ССα, откриваемост при скрининг ССβ,  и 

неопределеност. 

Надежност на идентифициране 

Точните и резултатите с възможно най-висока степен на надежност са заложени в 

работата на всяка лаборатория и всеки химик-аналитик. За съжаление прегледа на 

наличната литература по въпроса показва, че съществува определена субективност при 

дефинирането на определени критерии за надежност на идентифициране. Няма 

дефинирани определени обективни количествени критерии, които да оценят приносът на 

отделните етапи от аналитичната процедура в този процес. Самото валидиране на даден 

аналитичен метод е стъпка в посока на подобряване на истинността на резултатите, което 

позволява обективност при сравнение както в рамките на една лаборатория, така и при 

участие в междулабораторни сравнения. От една страна затрудненията при процеса на 

определяне на надеждността на едно определяне идват и от многократно нарастващия 

брой на изследвани матрици с все по-висока комплексност в отделните лаборатории в 

световен мащаб, а от друга страна нуждата от детектирането на все по-ниски 

концентрации на аналити понякога достигащи във фемто- и атограмовия диапазон. 

Навлизането в лабораторната практика на аналитични системи като UHPLC и HRMS и 

детектори като QTOF и троен квадрупол позволяват значителен напредък в процеса на 

създаване на по-висока надеждност в процеса на идентифициране [K.P.Bateman et al., 

2009; M. Kellman et al., 2009; A. Makarov, 2000].  
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Идентификациране по същество може да се дефинира като установяване на състава и 

структурата на таргетиран аналит като се съпоставят определени негови идентификатори, 

най-често негови общи или специфични свойства, структурни характеристики или 

отнасяния, с такива на стандартно познато вещество.  

Понастоящем най-прилаганата техника за качествен и количествен анализ в областта на  

храните е използването на система с троен квадрупол, работеща в режим на следене на 

дефинирана реакция (SRM – selected reaction monitoring mode) като първият квадрупол 

детектира молекулния йон, втория (колизионната клетка) разделя по определения 

молекулен йон, а третия квадрупол (селектиращ) е фокусиран върху определен 

фрагментен йон. Най-малко две съвпадения са достатъчния критерий за да се изпълнят 

изискванията на Решение на Комисията 2002/657/ЕO [Решение на Комисията 

2002/657/EO]. Ограниченията на този подход за идентификациране идват от фокусирането 

върху определен целиви продукт. При нужда от доказване на друг, неплануван в началния 

опит компонент е необходимо системата да бъде пренастроена и анализът да бъде 

повторен, което води до загуба на продуктивност. За да се избегне този недостатък е по-

удачно използване на масспектрометричен анализ с пълно сканиране. Той позволява 

едновременна детекция на пълния брой присъстващи в пробата аналити, което е 

лимитирано само и единствено от капацитета на системата за анализ. Този подход 

позволява количествено определяне на стотици различни пестициди, различни лекарства 

от ветеринарната практика и хормони в сложни матрици [J. Garcia-Reyes et al., 2007; G. 

Pang et al,. 2006; R.J.B. Peters et al., 2010; A. Kaufmann et al., 2007; A. Kaufmann et al., 2008; 

R. Yamata et al., 2006; E.D. Virus et al., 2008]. В допълнение, този подход позволява след 

снемане на масспектъра на пробата, да се свали специфична масспектрограма на даден 

аналит от нея като се намали или дори елиминира останалия фон, което е демонстрирано 

от Nielen и сътр. [W.F. Nielen et al., 2007]. Редица научни групи са правили сравнения 

между възможностите на различни масспектрометрични техники [W.F. Nielen et al., 2007; 

E. Van der Heeft et al., 2009; W. Mullen et al., 2010; A. Kaufmann et al., 2011; V.M.T. 

Lattanzio et al., 2011; H. Gallart-Ayala et al., 2011], но като че ли все още са необходими 

допълнителни експерименти, за да може да се отговори на основния въпрос за 

сравняването на постигнатата надеждност на идентифициране. 

Като се използват вероятностите на разпределение на идентификаторите на даден 

неизвестен аналит неговият „отпечатък“ може да бъде сравнен с този на стандартно 

вещество за случайно съвпадение като се използва следния математичен модел: 
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където величината   е вероятност, която показва възможността два спектъра да 

съвпадат, n показва максималния брой йони в даден работен интервал, които могат 

напълно да бъдат разделени нар. пиков капацитет на масспектъра, k е броя на 

характеристичните йони, притежаващи относителна интензивност m. Тази формула 

позволява количествена оценка за надеждна сравнимост на селективността на спектрите 

при пренасяне от една на друга LC/MS платформи. Така дефинираната вероятност  

може да се възприеме като пределна стойност за разграничаване на сравняеми аналити. 

Под тази стойност аналитите няма да бъдат разграничими, дори някои от тях да са 

различни. Т.е.   представлява вероятността за грешно идентифициране или 

неустановеност на идентифицирането, а разликата между стотното надеждно 

идентифициране и определената по горния математичен модел стойност  за 

неустановеност на идентифицирането ще представлява т.нар. надеждност на 

идентифицирането [Georgi Stoev et al., 2012]. Използвайки така дефинирана надеждност 

на идентифицирането могат да се определят приносите на аналитичните методи към 

надеждността на идентифициране.  

V.1.	Валидиране	на	метод	за	определяне	на	Левамизол.	
- Линейност 

Стандартната калибровъчна крива беше построена чрез инжектиране на стандартни 

разтвори и стандартни добавки на аналит Левамизол към „празни“ матрични проби 

„мляко” при четири концентрационни нива: 2; 4; 6 и 8 μg kg-1. Работи се по метода на 

вътрешния стандарт. Линейната зависимост между  относителните площи на Левамизола 

и концентрацията е определена графично. Калибрационните графики, уравненията на 

правите и корелационните коефициенти са представени на Фиг. 20. 
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Фиг. 20. Калибрационни графики на стандартни разтвори и стандартни добавки на 

аталит Левамизол към „празни“матрични проби мляко при концентрации 2; 4; 6 и 8 

μg kg-1. 

 

- Специфичност/селективност 

За определяне селективността на метода бяха разработени двадесет броя „празни“ проби мляко от 

различни региони на България. В областта на времето на задържане на Левамизол при отношение 

(m/z) 205; 178  и 123  не бяха детектирани пречещи пикове, което е указание за добрата 

селективност на аналитичния метод. 

- Работен обхват на измерване 

Работният обхват за определяне на Левамизол в мляко обхваща нивата от концентрации 2 

- 8 μg kg-1. За определяне на рабтния обхват бяха използвани стандартни разтвори и 

стандартни добавки на аналит Левамизол към „празни“ матрични проби „мляко“ при 

четири  концентрационни нива. Пробите бяха анализирани многократно (n = 18) броя и се 

определи относителна площ на пикове за Левамизол при отношение m/z=178. 

Калибрационните графики, уравненията на правите и корелационните коефициенти са 

представени на Фиг.20. 
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- Повторяемост 

Повторяемостта беше определена чрез анализ на стандартни добавки на аналит  

Левамизол към „празни“ матрични проби „мляко“ при нива 2; 4; 6  и 8 µg kg-1. Получените 

резултати са представени в Табл. 11.  

 

Табл. 11. Валидационни параметри за LC-MS/MS метод за определяне на левамизол в  

„мляко“. 

Валидационни параметри Левамизол 

Линеен обхват, µg kg-1 2-8 

Аналитичен добив, % при концентрация 2 µg kg-1 89 

Повторяемост  при концентрация 2 µg kg-1 0,35 

Възпроизводимост, CV % при концентрация 2 µg kg-1 17,99 

Наклон 0,064 

Отрез 0,2845 

R2 0,9961 

ССα - Граница за решение за потвърждение, µg kg-1 2,82 

ССβ – Откриваемост при скрининг, µg kg-1 3,39 

Неопределеност, % 7,20 

 

- Възпроизводимост 

Възпроизводимостта беше определена чрез многократно анализиране на стандартни 

добавки на аналит Левамизол към „празни“ матрични проби мляко с концентрации 2; 4; 6 

и 8µg kg-1. Получените резултати относно параметър възпроизводимост са представени в 

Табл.11.  

 

- Граница за решение за потвърждение ССα, Откриваемост при скрининг ССβ и 

неопределеност 

Граница за решение за потвърждение ССα, Откриваемост при скрининг  ССβ и 

неопределеност са изчислени  в съответствие с Решение на Комисията 657/2002/ЕО. 

Получените стойности относно параметрите  са представени в Табл. 11.  

С цел онагледяване на начина на изчисление на параметрите Граница за решение за 

потвърждение ССα, Откриваемост при скрининг ССβ начина на изчисление е представен, 

както следва: 

Граница за решение за потвърждение ССα 
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Левамизол - вещество забранено за употреба MRРL 

 ССα = MRРL + 2,33 . SDR,MRРL        

 Левамизол ниво 2 μg kg-1 :CCα = 2 μg kg-1 + 2,33 . 0,35  = 2,82 μg kg-1 

Откриваемост при скрининг    ССβ 

ССβ = ССα + 1,64 . SDR,MRРL        
Левамизол ниво 2 μg kg-1:CCβ = 2,82 + 1,64 . 0,35  = 3,39 μg kg-1 

V.1.1.	 Оптимизиране	 на	 процедурата	 по	 пробоподготовката	 на	
Левамизол.	
Процесът на първоначална обработка на пробите преди тяхното подлагане на анализ, нар. 

пробоподготовка, е от съществено значение за възможността и качеството на 

последващото разделяне, както и за способността за количествена оценка.  

За да бъде екстрахирано анализираното вещество от пробата първо е необходимо да се 

разрушат връзките между неговите молекули и тези на пробата. Успешното протичане на 

този процес се определя от доброто познаване на физикохимичните свойства на аналита, 

както и свойствата на изследваната матрица. 

Пробата е източник на аналитична информация и тя трябва да е представителна, т.е. да е 

взета правилно, за да съответства на нуждите за добиване на определена информация за 

изследвания обект. Недостатъчно ефективната пробоподготовка води до незадоволително 

високи граници на детектиране, затруднява идентифицирането на анализираните вещества 

и увеличава вероятността от грешки при количественото определяне. За да бъдат 

преодолени някои от тези нежелани ефекти през последните няколко години по-широко в 

практиката се наложи екстракцията върху полимерен сорбент, наречен Твърдо-фазна 

екстракция (SPE). Използваният твърдофазен сорбент може да бъде синтетичен или 

природен полимер като за правилния му подбор е нужно много добро познаване на 

неговите характеристики и свойства.  

За подготовката на пробите за анализ първоначално беше използвана информация описана 

от някои автори [Hendrik De Ruyck  et al., 2002; Piotr Jedziniak et al., 2009; Mark Cherlet et 

al., 2000], след което информацията беше модифицирана за целите на анализа поставени в 

настоящата дисертация. Левамизолът беше екстрахиран с етилацетат след което беше 

приложено  обезмасляване на екстракта с хексан. С този етап на обезмасляване на пробите 

с хексан не се постигна нужното очистване. Породи тази причина така предложената 

процедура от авторите беше оптимизирана  при  развитието на метода. С цел подобряване 

етапа на очистване на пробата се реши да се извърши допълнително очистване на пробата 

след етапа на екстракция с етилацетат с помощта на твърдо-фазна екстракция (SPE).  
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След анализ на химичните свойства на левамизола (pKa=8.0), избрания от нас картридж 

беше Strata SCX. Този вид картриджи притежават силно катионнообменнен сорбент: 

силикагел, модифициран с бензенсулфонова киселина (Strata SCX картриджи – Strong 

Cation Exchange) [Mark Cherlet et al., 2000].  

При Strata SCX сорбентът е силикагел, модифициран с бензенсулфонови групи, както е 

показано на фигура 21. 

 
Фиг. 21. Картридж Strata SCX 

Сулфоновата група е силно кисела (pKa<1) и може да обменя катиони. Адсорбционните 

свойства на силикагела се дължат на мрежата от силанолни групи (≡Si-OH) някой от които 

са свързани с водни молекули, посредством водородни връзки а също така и от 

силоксанови групи (≡Si-O-Si≡) явяващи се донори на електрони. Разтворите, използвани 

при твърдофазната екстракция като подвижни фази за елуиране или нанасяне на 

аналитите върху колонката, са с широк интервал на pH. Промяната в pH на повърхността 

на силикагела променя и неговото поведение спрямо сорбата. „Киселите“ силикагели имат 

висока ефективност спрямо сорбати донори на протони, докато сорбентите акцептори на 

протони се задържат много силно. Точно обратна е зависимостта при „основните“ 

силикагели. 

Предвид базичните свойства на левамизола (pKa=8.0), за извършване на 

твърдофазаната екстракция беше избран картридж с катионнообменнен сорбент - Strata 

SCX на фирмата Phenomenex. Катионобменниците се използват за анализ на заредени 

аналити с противоположен заряд. Например положително заредените аналити включващи 

амино група (левамизола и тетрамизол Д5) се задържат от отрицателно заредения 

катионообменик модифициран с бензенсулфонова киселина (картидж Strata SCX). За 

елуирането беше използван разтвор на амоняк, при което йонизацията на аналитите се 

променя. На фиг.22 са представени свойствата на Strata сорбенти 

 

 
Фиг. 22. Strata сорбенти 



Определяне на антихелминти в храни чрез HPLC/MS 

Страница 25 oт 72 

 

Условията за провеждане на твърдофазна екстракция бяха първоначално подбрани според 

протокола, предложен от фирмата производител.  

-Кондициониране на пълнежа с метанол; 

Важен момент при използване на SPE е, че сорбента в картриджа трябва да бъде 

предварително кондициониран чрез промиване с няколко обема на картриджа 

разтворител. В противен случай частиците на сорбента биха погълнали част от 

използвания разтворител за разтваряне на пробата, за да се омокрят и активират, с което 

част от аналитите би могло да останат задържани върху сорбента по-здраво и да не могат 

да бъдат елуирани на по-късен етап. Това е особено валидно за силно хидрофобните 

стационарни фази като ODS, но като цяло процесът на кондициониране на картриджите се 

препоръчва за всички случаи. В допълнение процесът на кондициониране спомага и за 

ориентиране на модификанта на повърхността на сорбента в подходящата за разделяне 

посока: 

 
-Промиване на пълнежа с вода; 

В процеса на кондициониране трябва да се спазват и някои правила. Например, ако за 

следващото разделяне се използва полярна м.ф., то кондиционирането на колонката 

трябва да стане с полярен разтворител, като например метанол, ацетонитрил, изопропанол 

и др. Ако за следващото разделяне се използва неполярен разтворител, тогава с няколко 

обема такъв разтворител трябва да се направи началното кондициониране. При 

настоящата разработка процеса на крайно кондициониране преди работа беше направен с 

вода. 

- Нанасяне на пробата; 

- Елуиране на пробата от сорбента с разтвор на NH4OH в метанол. 

След установяване на незадоволително очистване на пробата и наличие на интерферентни 

вещества се наложи допълнително оптимизиране на първоначално подбраните според 

протокола на фирмата производител параметри. Допълнително бяха оптимизирани 

параметрите за промиване на пълнежа, като се включи измиване с 1 обем разтвор на 0,1N 

HCl и 1 обем метанол.  

След допълнително оптимизираните параметрите за промиване на пълнежа се постигна 

добро очистване на пробата. От получените резултати относно аналитичен добив, 
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селективност, повторяемост и възпроизводимост беше заключено, че приложената  

пробоподготовка е подходяща за употреба. 

V.1.2.	 Оптимизиране	 на	 определянето	 на	 Левамизол	 с	 течна	
хроматография	в	комбинация	с	масспектрометрия	(LC/MS/MS).	 	
Подобно на други автори, и при настоящото определяне на левамизол, е използван течен-

хроматограф с мас-спектрометър [Hendrik De Ruyck  et al., 2002; Piotr Jedziniak et al., 

2009]. Определянето на остатъчни количества левамизол се проведе на система LC/MS-

MS Finigan TSQ Quantum. Използваният SRM сканиращ режим на апарата позволява да се 

определят количествено концентрации от 2µg kg-1, чрез детектирането на  Левамизол при 

отношение маса / заряд (m/z) 123, 178 и 205.  

Доброто разделяне на всички аналити е целта на всеки хроматографски анализ. То се 

отразява върху надеждността на идентифициране и точността на количествения анализ. 

Хроматографското разделяне зависи от селективността на неподвижната фаза, от състава 

на подвижната фаза и от температурата. За качественото им разделяне е необходимо 

използване на колона с добра селективност и подбор на оптимален състав на подвижната 

фаза. Тъй като не съществува неподвижна фаза със селективност, специално 

предназначена за анализ на левамизол, повечето автори използват колони с обратна фаза  

С18. След анализ на химичните свойства на левамизола, за неговия анализ беше 

използвана хроматографска колона  Synergi Polar-PR, произведена от фирма Phenomenex, 

с размер 150 x 2.00 mm и пълнеж 4micron. Този тип колони се използват за полярни и 

ароматни съединения и са стабилни в рН интервал 1.5-7.0. Най-често сорбента е с размери 

2.5 μm, 4 μm и 10 μm. Предназначени са за анализ на киселинни и базични аналити. 

Силанолните групи на пълнежа на колоната са деактивирани, което води до елиминиране 

на вторични взаимодействия между неподвижната фаза и аналита, причиняващи 

асиметрия на пиковете.  

 
Фиг. 23. Сорбент на използваната колона за хроматографското разделяне 
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От фиг. 23 се вижда, че сорбентът на хроматографската колона е силикагел модифициран 

с фенилов етер, свързан към силанолните групи. Етерната връзка увеличава ароматния 

характер на фенолната група и осигурява π-π взаимодействия с компонентите, както е 

показано на фигура 24. 

 
Фиг.24. Модифициране на сорбента на хроматографската колона 

 

С образуването на фенилни етерни връзки върху силикагела се постига частично 

модифициране на силанолните групи. Остатъчните силанолни групи на неподвижната 

фаза са модифицирани допълнително чрез процес „endcapping”, което води до 

елиминиране на вторичните взаимодействия с аналита, причиняващи асиметрия на 

пиковете, както е показано на фигура 25. 

 
Фиг.25. Процес „endcapping” върху силигела 

Усилията за детектирането на Левамизол и Тетрамизол Д5 вътрешен стандарт  бяха 

съсредоточени върху оптимизиране състава и градиента на подвижната фаза за постигне 

максимална ефективност на хроматографския анализ. Като подвижна фаза се използва 

смес от метанол и буфер с цел получаване на симетрични и тесни хроматографски пикове. 

Елуирането на левамизола и тетрамизол Д5 е оптимизирано чрез състава и градиента на 

подвижната фаза за постигане максимална ефективност на хроматографския анализ. 

Оптимизирано беше времето на хроматографиране, тъй като методът ще се използва 
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главно за рутинен анализ на проби. Разработена беше и програма за градиентно елуиране, 

подходяща за използваната колона, показана на таблица 12.  

Табл.12. Програма за градиентно елуиране на Левамизол 

Време Разтвор (А) % Разтвор (В) % μL/min 

0.00 95.0 5.0 250.0 

4.00 10.0 90.0 250.0 

9.00 0.0 100.0 250.0 

9.50 95.0 5.0 250.0 

10.50 95.0 5.0 250.0 

 

Градиентното елуиране започва с висок процент 0,02М Ацетатен буфер (CH3COONH4) с 

рН = 5,0 (A), за увеличаване на капацитивния фактор на разделянето (задържане на 

аналитите и концентриране в  началото на колоната). След това съдържанието на  

органичния разтворителя - Метанол (В) се увеличава с цел  елуиране на аналитите. Следва 

връщане на първоначалните условия на подвижната фаза с цел еквилибриране на колоната 

и подготовката на пълнежа на колоната за следващ анализ. С тази градиентна програма,  

се постига време на задържане 6,7 min, а общото време за анализ е 10 min. 

Получените хроматографски пикове са със симетричана форма и време на задържане 6,8 

минута Фиг.26 и Фиг.27. Хроматографският процес се извърши при  температура на 

колоната 40°С. Чувствителността на аналитичните методи зависи както от количеството 

на инжектираната проба, така и от концентрацията на аналита в нея. За да се избегне 

допълнително разширяване на зоната в следствие на увеличения обем, максималният обем 

на инжектиране, на който се беше спряно  е 25 µL. 
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Фиг. 26. Хроматограма на стандартен разтвор на левамизол с концентрация 10 μg kg-

1 и вътрешен стандарт Тетрамизол Д5 с концентрация 5 μg kg-1. 
Описание на получените хроматографски пикове показни на фиг. 26 
Фиг. 26 а) - Хроматограма на молекулния йон на левамизол с отношение m/z=205   
Фиг. 26 b) - Хроматограма на дъщерен йон на левамизол с отношение m/z= 178  
Фиг. 26 c) - Хроматограма на дъщерен йон на левамизол с отношение m/z=123  
Фиг. 26 d) - Хроматограма на молекулния йон на вътрешният стандарт с отношение 
m/z=210 
Фиг. 26 e) -Хроматограма на дъщерен йон на вътрешният стандарт с отношение m/z=183 
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Фиг. 27. Хроматограми на стандартен разтвор и стандартна добавка на аналит - 

Левамизол към „празна“ матрична проба „мляко“ при концентрация 2µg kg-1 и 

Вътрешен Стандарт Тетрамизол Д5. 

 

Надеждност на идентифициране 

Идентифицирането е ключов елемент от анализа. Наблюдават се два подхода за 

идентифициране: количествен и качествен. Левамизолът беше идентифициран качествено 

чрез времето на задържане на молекулния йон, както и на получените фрагменти след 

неговото фрагментиране, така наречените продуктови йони (фиг.26). За количественото 

определяне на Левамизол беше използвана площта на най-интензивният продуктов йон. 

Детектирането на левамизола беше извършено с помощта на мас спектометър с троен 

квадрупол, притежаващ висока чувствителност и надеждност на идентифициране. 

Съгласно Регламент за изпълнение (EO) 2002/657, за да се определи качествено дадено 

съединение с мас спектометрия, трябва да се детектират три йона: молекулен и два 

дъщерни (фиг.26). 

Чрез инжектиране на стандартни разтвори бяха определени: 

Начина на йонизация - положителна или отрицателна; 

Молекулните йони; 

Колизационната енергия, необходима за фрагментиране на молекулния йон; 

Дъщерните йони получени след фрагментирането на молекулния йон; 

Левамизолът беше йонизиран чрез електроспрей положителна йонизация. Аналитите 

(левамизол и тетрамизол Д5-вътрешен стандарт) преминават от йонизационната камера в 
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първия квадрупол (Q1-разделяне на молекулните йони на всички вещества в пробата); 

втори квадрупол (Q2- желания аналит се фрагментира); трети квадрупол (Q3-разделяне на 

получените фрагменти). 

Висока чувствителност беше получена при напрежение 3500V на електроспрей-

йонизация, като количеството на пулверизиращия газ е 5 деления на апарата и 

температура на трансфериращата капилярка е 3000C. 

Първоначално беше създаден метод в Full Scan режим, при които не се знае молекулната 

маса на търсените йони. При този режим се детектират всички йони от матрицата и 

аналитите, което води до ниска надеждност на идентифициране и не добра 

чувствителност.  

Поради тази причина беше използван метод на работа на апарата със SRM (Selected 

Reaction Monitoring). Този режим позволява детекция на левамизол с намаляваща 

концентрация до 2 μg kg-1. При този режим се детектират само молекулните и получените 

след фрагментация характерни йони на аналитите предоставящи качествена и 

количествена информация. Това от своя страна води до по-чувствителен анализ. 

Относно покриване на параметър надеждност на идентифициране, а именно най-малко две 

съвпадения са достатъчен критерий за да се изпълнят изискванията на Решение на 

Комисията 2002/657/ЕO. Качественото идентифициране на левамизола се извършва по 

трите характерни йона: (m/z) = 205, (m/z) =178 и (m/z)=123, а вътрешния стандарт 

(тетрамизол Д5) се идентифицира по два йона:  молекулен (m/z)=210 и фрагмент (m/z) = 

183 (Фиг.27). Количественото определяне на леваизол се извършва спрямо фрагмента му 

(m/z) =178 и съответно вътрешен стандарт с фрагмент (m/z) = 183 (Фиг.27). 

V.2.	Валидиране	на	метод	за	определяне	на	Макроциклични	лактони.	
- Линейност 

Линейността е концентрационният интервал, в които сигналът  от детектора е линейно 

зависим от концентрацията на анализирания компонент. Линейната зависимост между 

площите на хроматографските пикове и концентрациите на макроцикличните лактони 

беше определена графично при 4 концентрационни нива на стандартни разтвори и 

стандартни добавки на аналити към „празни“ проби матрица „мляко”, както следва: 

За моксидектин: 20μg kg-1; 40μg kg-1; 60μg kg-1 и 80μg kg-1; 

За ивермектин, дорамектин и абамектин: 8μg kg-1; 16μg kg-1; 24μg kg-1  и 32μg kg-1.  

Калибрационните графики, уравненията на правите и корелационните коефициенти са 

представени на Фигури 28 - 31. 
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Фиг. 28. Калибрационни графики на стандартни разтвори и стандартна добавка на 

аналит Ивермектин към „празни“ матрични проби „мляко” при концентрации 8; 16; 

24 и 32 μg kg-1. 

y = 1,6796x - 1,048
R² = 0,9977, st

y = 1,2209x - 0,084
R² = 0,9993, sp
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Фиг. 29. Калибрационни графики на стандартни разтвори и стандартни добавки на 

аналит Дорамектин към „празни“ матрични проби „мляко” при концентрации 8; 16; 

24 и 32 μg/kg. 

 
Фиг. 30. Калибрационни графики на стандартни разтвори и стандартни добавки на 

аналит Абамектин към „празни“ матрични проби „мляко” при концентрации 8; 16; 

24 и 32 μg kg-1. 
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y = 2,7089x - 4,89
R² = 0,9945, st

y = 3,2561x + 1,44
R² = 0,9924, sp
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Фиг. 31. Калибрационни графики на стандартни разтвори и стандартни добавки на 

аналит Моксидектин към „празни“матрични проби „мляко” при концентрации 20; 

40; 60 и 80 μg kg-1. 

 

На фигура 32 са представени  хроматограми съдържащи стандарти на моксидектин, 

абамектн, дорамектин и ивермектин при различни концентрационни нива, както следва:  

Моксидектин - 20μg kg-1; 40μg kg-1; 60μg kg-1и 80μg kg-1. 

Абамектин, дорамектин и ивермектин - 8μg kg-1; 16μg kg-1; 24μg kg-1и 32μg kg-1. 
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Фиг.32. Хроматограма на стандартни разтвори както следва: на Моксидектин- 20μg 

kg-1; 40μg kg-1; 60μg kg-1 и 80μg kg-1и абамектин, дорамектини и ивермектин, - 8μg kg-

1; 16μg kg-1; 24μg kg-1 и 32μg kg-1. 

 

На Фиг. 33 се представени резултатите от хроматографското разделяне на стандартни 

добавки на аналити моксидектин, абамектин, дорамектин и ивермектин към „празни“ 

матрични проби „мляко“ при концентрации, както следва за: моксидектин 20, 40, 60 и 

80μg kg-1; абамектин, дорамектин и ивермектин 8, 16, 24 и 32μg kg-1 
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 Фиг.33. Хроматограми на стандартни добавки на аналити моксидектин, абамектин, 

дорамектин и ивермектин към „празни“ матрични проби „мляко“ с концентрации 

както следва за: моксидектин 20; 40; 60 и 80μg kg-1; абамектин, дорамектин и 

ивермектин 8; 16; 24 и 32μg kg-1 

 

- Специфичност/селективност 

За да се определи показателя селективност бяха разработени 20 броя „празни“ проби от 

матрица „мляко“, които бяха обработени по посочения метод и бяха анализирани с HPLC-

FLD, Фиг.34. Добрата селективност на аналитичния метод беше установена, тъй като в 

областта на времената на задържане на моксидектин, абамектин, дорамектин и 

ивермектин, не бяха детектирани пикове на неидентифицирани вещества, както е показано 

на фигура 34. 
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Фиг.34. Хроматограма на „празна“ проба матрица мляко при анализ за определяне 

на макроциклични лактони 
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- Работен обхват на измерване 

Работният обхват за определяне на макроциклични лактони в проба от матрица „мляко“ обхваща 

концентрациите в диапазона, както следва: моксидектин  20 - 80μg kg-1; абамектин 8 - 32μg kg-1; 

дорамектин 8 - 32μg kg-1и ивермектин 8 - 32μg kg-1, табл. 13. Към „празни“ проби от матрица 

„мляко“ бяха добавени  стандартни добавки на моксидектин, абамектин, дорамектин и ивермектин 

в съответните концентрационни диапазони.  От получените резултати бяха определени и построени 

калибровъчни зависимости, представени на фигури 28 - 31. 

- Повторяемост 

Повторяемостта беше определена чрез анализ на стандартни добавки на аналити 

(моксидектин, абамектин, дорамектин и ивермектин)  към „празни‘‘ проби матрица 

„мляко“, при различни концентрации отговарящи съответно на различни 

концентрационни нива за  моксидектин: 20; 40; 60 и 80μg kg-1 и абамектин, дорамектин и 

ивермектин: 8; 16; 24 и 32μg kg-1. 

Получените резултати относно параметър Повторяемост са представени в Табл.13. 

Пробите бяха анализирани по горепосочения начин в кратък интервал от време, при едни 

и същи условия на околната среда, от един и същ оператор, на едно и също техническо 

средство. За определяне на повторяемостта бяха изчислени средна концентрация, 

стандартно отклонение и коефициент на вариация за всяко концентрационно ниво. 

 

Табл.13. Валидационни праметри за моксидектин, абамектин, дорамектин и ивермектин 

 Моксидектин 

ниво на 

валидиране  

20 μg kg-1 

Абамектин  

ниво на 

валидиране  

8 μg kg-1 

Дорамектин 

ниво на 

валидиране  

 8 μg kg-1 

Ивермектин 

ниво на 

валидиране  

8 μg kg-1 

Работен обхват, μg kg-1 20 – 40 8 – 32 8 – 32 8 – 32 

Повторяемост, μg kg-1 6,5 2,9 1,1 1,8 

Възпроизводимост, % 17 24 14 17 

Аналитичен добив, % 55 85 85 79 

Граница за решение за 

потвърждение ССα, μg kg-1 

50,74 14,92 10,47 12,24 

Откриваемост при скрининг 

ССβ, μg kg-1 

61,48 19,79 12,21 15,22 

Неопределеност, % ± 8,39 ± 10,34 ± 8,71 ± 10,33 
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- Аналитичен добив   

Към „празни“ проби от матрица „мляко“ бяха добавени стандартни добавки на 

моксидектин, абамектин, дорамектин и ивермектин за получаване на четири 

концентрации, както следва: Моксидектин 20μg kg-1; 40μg kg-1; 60μg kg-1 и 80μg kg-1и 

Абамектин и Дорамектин и Ивермектин 8μg kg-1; 16μg kg-1; 24μg kg-1 и 32μg kg-1. 

Получените резултати относно параметър Аналитичен добив са представени в Taбл.13. 

На фиг.35 с цел онагледяване на параметър Аналитичен добив са представени 

хроматограми на стандартен разтвор на Моксидектин с концентрация 20μg kg-1, 

Абамектин с концентрация 8μg kg-1, Дорамектин с концентрация 8μg kg-1и Ивермектин с 

концентрация 8μg kg-1, както и стандартни добавки на аналити (Моксидектин, Абамектин, 

Дорамектин и Ивермектин) към „празни“ матрични проби  „мляко“, както следва: 

Моксидектин с концентрация 20μg kg-1, Абамектин с концентрация 8μg kg-1, Дорамектин с 

концентрация 8μg kg-1 и Ивермектин с концентрация 8μg kg-1.  
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Фиг. 35. Хроматограми Хроматограма 1. Стандартен разтвор на Моксидектин 20μg kg-

1, Абамектин, Дорамектин и Ивермектин - 8μg kg-1; 
Хроматограма 2. Стандартни добавки на аналити Моксидектин 
- 20μg kg-1; Абамектин, Дорамектин и Ивермектин - 8μg kg-1 
към „празна“ матрична проба „мляко“;  

- Възпроизводимост 

Възпроизводимостта бе определена чрез анализиране на стандартни добавки на аналити 

към „празни“ проби от матрица “мляко” при различни концентрации отговарящи на 
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съответните нива: Моксидектин - 20μg kg-1; Абамектин, Дорамектин и Ивермектин - 8μg 

kg-1. Получените резултати относно параметър Възпроизводимост са представени на 

Табл.14. 

Граница за решение за потвърждение ССα 

 Граница за за несъответствие ССα е концентрацията при и над която може да бъде 

разрешено с вероятностна грешка α, че пробата е несъответстваща, т.е. грешен (фалшив) 

резултат. С цел онагледяване на начина на изчисление на параметър Граница за решение 

за потвърждение СС,  начинът на изчисление е представен за отделните аналити, както 

следва:  

За Моксидектин при концентрационно ниво 1,0 MRL (концентрация - 40μg kg-1); 

За Абамектин, Дорамектин и Ивермектин при концентрационни нива: 1MRРL 

(концентрация - 8μg kg-1).  

Стойностите на ССα са изчислени с уравнения, както следва:  

За вещества с определен MRL (Моксидектин) 

 ССα = MRL + 1,64 . SDR,MRL         

 За ниво Моксидектин 40μg kg-1:CCα = 40μg kg-1+ 1,64 . 6,55  = 50,74 μg kg-1 

За вещества забранени за употреба MRРL (абамектин, дорамектин и ивермектин) 

 ССα = MRРL + 2,33 . SDR,MRРL        

 За Абамектин ниво 8μg kg-1:CCα = 8μg kg-1+ 2,33 . 2,97  = 14,92 μg kg-1 

За Дорамектин  ниво 8μg kg-1:CCα = 8μg kg-1+ 2,33 . 1,06  = 10,47 μg kg-1 

За Ивермектин ниво 8μg kg-1 :CCα = 8μg kg-1+ 2,33 . 1,82  = 12,24 μg kg-1 

Резултатите относно параметър Граница на определяне CCα са представени в Табл.13. 

- Откриваемост при скрининг ССβ 

 Откриваемост при скрининг ССβ е най-малкото съдържание на субстанцията, което 

може да бъде открито, идентифицирано или количествено определено в проба с 

вероятностна грешка β, т.е. фалшив (грешен) отрицателен вероятностен резултат. С цел 

онагледяване на начина на изчисление на параметър Откриваемост при скрининг СCβ, 

начинът на изчисление е представен за отделните аналити, както следва: За вещества с 

определен MRL (моксидектин) ССβ= ССα + 1,64. SDR    

За ниво Моксидектин 40μg kg-1:CCβ = 50,74 + 1,64 . 6,55  = 61,48 μg kg-1 

За вещества забранени за употреба MRРL (абамектин, дорамектин и ивермектин) 

 ССβ = ССα + 1,64 . SDR,MRРL        
За Абамектин ниво 8μg kg-1:CCβ = 14,92 + 1,64 . 2,97  = 19,79 μg kg-1 

За Дорамектин  ниво 8μg kg-1:CCβ = 10,47 + 1,64 . 1,06  = 12,21 μg kg-1 
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За Ивермектин ниво 8μg kg-1:CCβ = 12,24+ 1,64 . 1,82  = 15,22 μg kg-1 

Резултатите относно параметър Откриваемост при скрининг CCβ са представени в 

Табл.13. 

- Неопределеност 

Резултатите относно параметър неопределеност за моксидектин, абамектин, дорамектин и 

ивермектин са представени на Табл.13.  

V.2.1.	Оптимизиране	на	процедурата	по	пробоподготовката	на	
Макроцикични	лактони.		
Анализите на биологични обекти са сложни и трудоемки процеси поради комплексния 

характер на пробата и наличието на интерфериращи вещества. Често при тези обекти се 

търси съдържанието на съединения с много ниска концентрация т.е. анализ на остатъчни 

количества. Макроцикличните лактони бяха екстрахирани с ацетонитрил след което се 

наложи използването на SPE за последващо пречистване на пробата. SPE разчита на 

същите основни механизми за задържане и  физикохимични взаимодействия, които се 

използват в класическата течна хроматография и HPLC [Veronika R. Meyer et al., 1988]. 

Подборът на най-добрата фаза за SPE зависи от два основни фактора: природата на 

аналитите, които ще бъдат екстрахирани и природата на разтворителя в които е 

разтворена пробата. Най-добро задържане на аналита се получава, когато неговата 

полярност е подобна на полярността на сорбента. Колкото по-голямо е сходството в 

полярността, толкова по-силно е задържането. 

В зависимост от начина на задържане на съединенията върху сорбента, SPE е с нормална, 

обърната, йонообменна и адсорбционна фази. В настоящата дисертацианна работа за 

подготовка на пробите за анализ на макроциклични лактони беше използвана 

обратнофазова твърдофазна екстракция. Обратнофазова твърдофазна екстракция се 

състои от полярна подвижна фаза и неполярна стационарна фаза. "Екстракции с обратна 

фаза" обикновено се използват за извличане на хидрофобни или  полярни органични 

аналити от водна проба/матрица. За извършване на пробоподготовката се спряхме на 

картридж Strata-C18 от фирма Phenomenex. При Strata C18 сорбентът е силикагел, 

модифициран с октадецил, както е показано на фигура 36. 

 
Фиг. 36. Картридж Strata C18 
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    Условията за провеждане на твърдофазна екстракция първоначално бяха подбрани 

според протокола, предложен от фирмата производител. След установяване на 

незадоволително очистване на пробата от интерферентни вещества се наложи 

допълнително оптимизиране на първоначално подбрани според протокола на фирмата 

производител параметри. Допълнително бяха оптимизирани етапите на нанасяне на 

пробата и етапа на промиване на сорбента. За нанасяне на пробата използвахме разтвор 

9:1 /вода:ацетонитрил/+0.1mL ТЕА с който се постигна добро задържане на аналитите от 

интерес върху сорбента. За етапа на промиване на пълнежа използвахме разтвор на  0,1% 

триетиламин във вода с който се постигна добро очистване.  

След оптимизиране условията на пробоподготовка, протокола за работа беше установен, 

както следва: 

- Кондициониране на пълнежа с ацетонитрил; 

-Промиване на пълнежа с вода; 

- Нанасяне на пробата; 

- Измиване на сорбента с разтвор на  0,1% триетиламин във вода; 

- Елуиране на пробата от сорбента с ацетонитрил. 

С установените работните условия бяха постигнати добро очистване на пробата 

фиг.34, висок аналитичен добив и повторяемост на резултатите Таблица 13. 

V.2.2.	Оптимизиране	на	определянето	на	Макроциклични	лактони	с	
течна	хроматография	и	флуоресцентно	детектиране.		 	 	 	
Високоефективната течна хроматография, ВЕТХ (HPLC), e хроматографска техника, 

използвана за разделяне на съединения от смеси в аналитичната химия и биохимията с цел 

идентифициране, количествено определяне или пречистване на индивидуални компоненти 

в обща смес. ВЕТХ се счита за инструментална техника на аналитичната химия (за 

разлика от гравиметричните техники). ВЕТХ има много приложения, например в 

медицината (откриване на нива на витамин D в кръвния серум),  в научните изследвания 

(напр. разделяне на компоненти на една сложна биологична проба), в производството 

(например по време на процеса на производство на фармацевтични и биологични 

продукти).  

Хроматографията може да бъде описана като масообменен процес, включващ адсорбция. 

ВЕТХ разчита на помпи, чрез които подвижната фаза (течност) и инжектираната проба 

биват пропускани през колона, пълна със сорбент (неподвижна фаза), което води до 

разделяне на отделните компоненти. Неподвижната фаза обикновено е зърнест материал, 

изработен от твърди частици (например силициев диоксид, полимери и др.), с размер 2-50 



Определяне на антихелминти в храни чрез HPLC/MS 

Страница 42 oт 72 

 

микрометра. Компонентите на пробната смес се разделят един от друг поради различните 

им степени на взаимодействие с частиците на неподвижната фаза. Подвижната фаза 

обикновено е смес от разтворители (напр. вода, ацетонитрил и/или метанол). Нейният 

състав и температура играят важна роля в процеса на разделяне, влияейки върху 

взаимодействията, които протичат между компонентите на пробата и неподвижната фаза. 

Тези взаимодействия са с различно физично естество, като напр. хидрофобни 

(дисперсивни), дипол-дипол и йонни взаимодействия, а най-често са комбинация от тях. 

HPLC се отличава от традиционната течна хроматография ("при ниско налягане"), тъй 

като работното налягане е значително по-високо (50-350 бара), докато обикновената течна 

хроматография обикновено се основава на силата на гравитацията, за да премине 

подвижната фаза през колоната. Поради малкото количество проба, разделено на 

аналитична HPLC, типичните размери на колоните са с диаметър 2,1-4,6 mm и дължина 

30-250 mm. Също така HPLC колоните са направени с по-малки частици (2-50 μm при 

среден размер на частиците). Това дава висока разделителна способност на HPLC 

(способността за разграничаване между съединенията) при разделяне на смеси, което го 

прави популярна хроматографска техника. HPLC обикновено включва дегазер, 

пробовземател, помпа и детектор. Пробата се привежда в потока на подвижната фаза, 

която я пренася в колоната. Помпите осигуряват желания поток и състав на подвижната 

фаза през колоната. Детекторът генерира сигнал, пропорционален на количеството 

компонент на пробата, излизащ от колоната, като по този начин позволява количествен 

анализ на компонентите на пробата. Компютър и потребителски софтуер контролират 

HPLC и осигуряват анализ на данните. Използват се различни  детектори, като например 

диоден детктор, флуоресцентен  или базирани на масспектрометрия. 

В настоящата дисертационна работа за анализирането на макроциклични лактони в мляко 

беше използвана система HPLC-FLD Agilent с флуоресцентен детектор. Работата на HPLC 

система с флуоресцентен детектор се основава на способността на съединенията да 

абсорбират светлина и след това да я излъчват при дадена дължина на вълната. Това 

явление се нарича  флуоресценция. Въведен е от Kratos и Schoffel през 1970.  Има 

чувствителност около 10-9 до 10-11 gmоl ml-1.  За съжаление,  съединенията, които имат 

способността да флуоресцират, не са голям брой. Този тип детектор намира широко 

приложение при анализ на физиологични течности (кръв, урина и др.), катехоламини и др. 

полиамини,  стероиди, витамини и нуклеотиди. Може обаче да се използва и за анализ на 

други съединения заради високата му чувствителност, но след дериватизация с 
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флуоресциращи агенти. За да придобие дадено съединение флуоресцентни свойства се 

налага то да бъде дериватизирано. 

Дериватизацията представлява обработка на анализираните компоненти от пробата с 

подходящи вещества, което води до промяна на структурата им в резултат на химично 

взаимодействие между компонентата и дериватизиращото вещество. Тя може да бъде два 

вида: предколонна и следколонна дериватизация. В настоящата дисертация за анализ на 

макроциклични лактони беше използвана предколонна дериватизация.  Макроцикличните 

лактони бяха дериватизирани с разтвор включващ  1 – 1:1- метил-1-имидазол: ACN и 

разтвор 2 – 1:2 Trifluoroacetic anhydrid: ACN в резултат на което се получава съединение 

способно да флуоресцира Фиг.37. 

 
 Дорамектин     Дериватизиран дорамектин  

 
Ивермектин                                                                         Дериватизиран ивермектин 

 
Абамектин                                                                       Дериватизиран абамектин 

Фиг. 37. Макроцикличните лактони дериватизирани с разтвор 1 – (1:1) / (метил-1-

имидазол:ацетонитрил) разтвор 2 – (1:2) / (Trifluoroacetic anhydrid:ацетонитрил) в 

резултат на което се получава съединение със свойство да флуоресцира 
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Основните параметри чрез които може да се влияе върху хроматографското разделяне при 

LC са вида на подвижната и стационарната фаза, тъй като те влизат в уравнението за 

разпределителния (концентрационен) коефициент на един аналит К. Именно 

концентрацията на анлитите в тези две фази повлияват разпределителната изотерма, като 

допринасят за получаването на необходимите по форма и параметри пикове, за да бъде 

едно разделяне ефективно, а получените пикове да могат да се използват за целите на 

анализа. Правилния подбор на тези два параметъра би спомогнал за доброто разделяне на 

целевите аналити в дадена проба.  

Във връзка с гореизложеното, за постигане максимална ефективност на хроматографския 

анализ беше проведено оптимизиране на състава на неподвижната и подвижната фази, 

използван при анализ на  моксидектин, абамектин, дорамектин и ивермектин чрез няколко 

експеримента.  

С цел подбор на най-подходяща неподвижна фаза (хроматографска колона) 

анализът на моксидектин, абамектин, дорамектин и ивермектин беше извършен при едни 

същи хроматографски условия (апаратура и подвижната фаза), но с пет вида 

хроматографски колони с различен пълнеж (неподвижни фази), както следва (Фиг.38.1.-

38.5.): 

 
1. Synergi MAX RP  C12 - 5 µm, 150 x 
2,00 mm (+end capping TMS); 

 
2. Synergi Hydro-RP C18 - 4 µm, 250 x 2,00 mm 

 
 
3. Porochell 120ЕC RP C18 - 2.7 µm, 
 100 x 3.00 mm 
(+end capping TMS) 

 
4. Gemini  C18 - 5 µm, 150x2,00 mm (+end 
capping TMS)
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5. Eclipse XDB RP C18 - 5 µm, 150 x 4,6 mm  

(C18+double-end capping TMS)
 

Фиг.38. Неподвижни фази, както следва: 1. Synergi MAX RP  C12 - 5 µm, 150 x 2,00 

mm; 2. Synergi Hydro-RP C18 - 4 µm 250 x 2.00 mm; 3. Porochell 120ЕC RP C18 - 2.7 

µm 100 x 3.00 mm; 4. Gemini  RP C18 - 5u, 150 x 2,00 mm; 5. Eclipse XDB RP C18- 5 

µm, 150 x 4,6 mm. 

 
Колоната Synergi Max-RP е с обърнати фази на фирма Phenomenex, чиито параметри са 

посочени на фиг. 38.1. Характеризира се със задържане на хидрофобни аналити сходно на 

това при С18 колона, но с известни подобрения и осигуряване на остри пикове за базични 

и склонни към провлачване аналити;  

Колоната Synergy Hydro-RP е също с обърнати фази на фирма Phenomenex, с параметри, 

представени на фиг. 38.2. Тя се характеризира със силно задържане на хидрофобни 

съединения и слаба селективност за полярни аналити.  

Колона 3, с параметри представени на фиг. 38.3. представлява Porochell обратнофазова 

колона. Тези колони от следващо поколение осигуряват изключителна ефективност, 

възпроизводимост и разделителна способност чрез специфичните характеристики на 

модифицираната стационарна фаза.  

Колоната Gemini 4 е със стационарна фаза С18, а параметрите й са представени на фиг, 

38.4. Характерно за нея е, че стационарната фаза е стабилна при високи стойности на рН и 

е приложима за разделяне на аналити във високия интервал на рН;  

На последно място беше експериментирана и колоната ZORBAX Eclipse XDB с пълнеж 

силикагел модифициран с С18 на фирмата Agilent и нейните параметри са посочени на 

фигура 38.5. Тя се характеризира с добра ефективност в широк интервал от рН от много 

ниско до средно, за разделяне на полярни съединения, като вида на нейното активиране и 

капсулиране в колоната осигурява елиминиране на нежеланите вторични взаимодействия 

между полярни аналити и силикагелната повърхност, което я прави подходяща за тяхното 



Определяне на антихелминти в храни чрез HPLC/MS 

Страница 46 oт 72 

 

разделяне. Това осигурява високи, остри пикове с ясно дефинирана площ, висока 

ефективност и дългосрочна хроматографска възпроизводимост.  

Проведените от нас експерименти с посочените колони показаха различна степен на 

разделяне на целевите аналити представена на фиг. 39.  

 

m in2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5

LU    

2

4

6

 FLD1 A, Ex=365, Em=470 (QUIN_TES\13_09_17\MAKRO0000003.D)

 6
.8

90

 1
1.

42
4

 1
4.

48
4

 1
8.

91
7

m in2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5

LU    

2

4

6

 FLD1 A, Ex=365, Em=470 (QUIN_TES\13_09_17\MAKRO0000008.D)

 7
.3

01

 1
0.

49
9

 1
2.

94
9

 1
6.

57
5

m in2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5

LU    

2

4

6

 FLD1 A, Ex=365, Em=470 (QUIN_TES\13_09_17\MAKRO0000001.D)

 5
.2

33

 7
.9

60

 9
.7

68

 1
2.

22
2

m in2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5

LU    

2

4

6

 FLD1 A, Ex=365, Em=470 (QUIN_TES\13_09_17\MAKRO0000002.D)

 4
.0

80

 5
.8

32

 7
.0

27

 8
.6

79

m in2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5

LU    

2

4

6

 FLD1 A, Ex=365, Em=470 (QUIN_TES\13_09_17\MAKRO00000012.D)

 3
.4

46

 5
.7

73

 7
.4

06

 9
.9

67

 
Фиг. 39. Хроматограми на стандартни разтвори на моксидектин, абамектин, 

дорамектин и ивермектин при различни колони 

Видно от хроматограмите на фиг. 39, след изчисляване на фактора на разделяне R и 

анализ на получените резултати става ясно, че разделянето е най-добро с получаване на 

симетрични и добре разделени пикове (добра селективност на колоната) с колона Agilent 

ZORBAX Eclipse XDB, 150x2,00mm (C18+endcapping TMS) (Фиг.38.5.), която беше 

подбрана и за по-нататъшните експерименти. Този тип колони се използват за полярни и 

ароматни съединения. Този вид хроматографски колони са стабилни в рН интервал 1.5-

7.0. Най-често сорбента е с размери 2.5 μm, 5 μm и 10 μm. Предназначени са за анализ на 

киселинни основи и неутрални съединения. Като подвижна фаза се използва смес от 

метанол и буфер с цел получаване на симетрични и тесни хроматографски пикове. 

Колоните Agilent ZORBAX Eclipse XDB - C18, C8, фенил и CN - осигуряват четири 

варианта на слепени фази за оптимизиране и разработване на методи Фиг.38.5  

Тези колони осигуряват добра пикова форма при широк обхват на рН (2-9) за 

допълнителна гъвкавост при разработването на метода. Eclipse XDB колоните могат да се 

използват за разработване на методи при ниско рН (2-3) и за разработване на методи при 

високо  рН (6-8). В средната област на рН остатъчните синололи са по-активни и 

взаимодействията с отпадъците са  по-вероятни.  

За да се предотвратят тези взаимодействия, Eclipse XDB колоните са с допълнителни 
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плътни връзки „endcapped” чрез патентован процес, който покрива колкото е възможно 

повече активни силиноли. Резултатът е добра пикова форма на основни съединения от pH 

2-9. Eclipse XDB колоните се предлагат в различни размери на частиците от 1,8; 3,5; 5 и 7 

μm за високоскоростни, аналитични и препаративни цели с висока разделителна 

способност. 

• Четири селективни избора за оптимизиране и разработването на методи  

• Добра пикова форма за основи, кисели и неутрални съединения  

• Висока производителност при широк диапазон на рН - pH 2-9  

• Размери на частиците от 1,8 μm до 7 μm  

• Дълъг живот с допълнителни плътни връзки и двойно endcapped (край) 

Остатъчните силанолни групи на неподвижната фаза са модифицирани допълнително, 

чрез процес „endcapping”, което води до елиминиране на вторичните взаимодействия с 

аналита, причиняващи асиметрия на пиковете, както е показано на фиг. 38.5.  

  

След като вида на стационарната фаза беше подбран чрез провеждането на 

експериментите за избор на най-подходяща колона, експериментите продължиха за избор 

на най-подходящ органичен разтворител за подвижна фаза. За целта беше проведен 

експеримент за разделяне на целевите аналити, като бяха използвани два вида органични 

разтворители - ацетонитрил и метанол. Получените резултати са представени на фиг. 40.  
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Фиг.40. Хроматограми: 1. – Хроматограма при подвижна фаза 

ACN:H2O=97:3 и 2. Хроматограма при подвижна фаза MeOH:H2O=97:3 

 

Видно от получените резултати (фиг. 40) по-добро чисто разделяне беше получено 

при използване на метанол като органичен разтворител, а в допълнение анализа протича 

за по-кратко време, което е от изключително значение когато е необходимо да се 

определя себестойността в реалната лабораторна практика. Допълнително е 

оптимизирано и времето на хроматографиране, тъй като методът се използва главно за 

рутинен анализ на проби. Направени са пет броя експерименти резултатите от които са 

представени на фиг. 41.  
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Фиг.41. Разделяне на аналитите при различно съотношение на  подвижните фази: 

подвижна фаза MeOH:H2О = 90:10 (хроматограма 1); подвижна фаза MeOH:H2О = 

93:7 (хроматограма 2); подвижна фаза MeOH:H2О = 96:4 (хроматограма 3); подвижна 

фаза MeOH:H2О = 97:3 (хроматограма 4); подвижна фаза MeOH:H2О = 98:2 

(хроматограма 5) 

 

От получените резултати се вижда, че при съотношение метанол:вода 90:10 

аналитите се задържат по-дълго в колоната, т.е. елуират се по-късно, следователно и  

времето за анализ е по-голямо. По тази причина беше увеличено количеството на 

органичния разтворител в подвижната фаза метанол:вода до 93:7 и първият пик се 

хроматографира с време на задържане 4-та минута. По-нататък процента на органичния 

разтворител в подвижната фаза беше увеличен още до 97:3, при което беше наблюдавано 
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оптималното разделяне на аналитите за кратко време. Извода е, че колкото е по-високо 

съдържанието на органичания разтворител във фазата, в случая метанол, аналитите се 

елуират по-бързо, но съществено е че в същото време се запазва доброто разделяне. След 

анализ на получените резултати, а именно достигане на оптимален режим на разделяне на 

аналитите с общо време за анализ е 10 мин. беше избрана подвижна фаза метанол:вода 

97:3.  

Идентифицирането е ключов елемент от анализа и тя може да бъде качествена и 

количествена. Детектирането на моксидектин, абамектин, дорамектин и ивермектин е 

извършено с помощта на флуоресцентен детектор, притежаващ висока чувствителност и 

надеждност на идентифициране. Моксидектин, абамектин, дорамектин и ивермектин 

качествено се  идентифицират чрез времето на задържане представено на фиг.42.  
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Фиг. 42. Хроматограма на стандарни разтвори на Моксидектин  с време на 

задържане Rt=3.136 и площ 102,555; Абамектин с време на задържане Rt=3.729 и 

площ 25,6401; Дорамектин с време на задържане Rt=4.591 и площ 25,4117 и 

Ивермектин с време на задържане Rt=5.434 и площ 24,0152 

 

За количествено определяне се използват площите на съответните пикове на отделните 

аналити Фиг.42.    

Относно покриване на параметър надеждност на идентификация, идентифицирането се 

извършва не само по време на задържане на аналитите, но и по спектъра на 

хроматографските пикове (Фиг.43). За качествена идентифициране на аналитите от 

интерес задължително условие е припокриване и съвпадение на спектрите при 

максимумите и минимумите на поглъщане и съответно на излъчване на стандартен 

разтвор със спектрите при максимумите и минимумите на поглъщане и съответно на 
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излъчване на стандартна добавка на аналит към „празна“ матрична проба „мляко“ (Фиг.43 

е показан пример с Ивермектин)  

 

 

nm400 420 440 460

Norm.

2.5

3

3.5

4

4.5

FLD1, 5.354 (0.8 LU    ,Em,Ex=365) of MA
FLD1, 5.603 (1.6 LU    ,Em,Ex=365) of MA

 
Фиг.43. Спектър на стандартен разтвор на Ивермектин и стандартна добавка на 

ивермектин към „празна“ матрична проба „мляко“. 

V.3.	Валидиране	на	метод	за	определяне	на	Бензимидазоли		
Линейност 

Линейността е концентрационният интервал, в които сигналът  от детектора е линейно 

зависим от концентрацията на анализирания компонент. Линейната зависимост между 

площите на хроматографските пикове и концентрациите на бензимидазолите беше 

определена графично при 4 концентрационни нива съответстващи на  0.5; 1.0; 1.5 и 2.0 от 

от определените MRL/MRPL на стандартни разтвори и стандартни добавки на аналити 

към „празни“ матрични проби „мляко” и „мускул”. Работи се по метода на вътрешния 

стандарт. Линейните зависимости са представени с помощта на Корелационния 

коефициент - R, както следва за матрица „мляко” в табл. 16 и за матрица „мускул” в табл. 

17.  

Специфичност/селективност 

Селективността се изразява чрез способността на метода да разграничава аналита от 

сходните му субстанции (изомери, метаболити и др.) Добрата селективност се установява, 

ако в областта на времето на задържане на бензимидазолите не се детектират пикове на 

неидентифицирани вещества. За определяне селективността на метода бяха разработени 

двадесет броя „празни“ проби „мляко“ и „мускул“ от различни региони на България. В областта на 

времето на задържане на бензимидазолите не бяха детектирани интерферентни пикове. 

Работен обхват на измерване 
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Съдържанието на  Бензимидазоли в изследваните проби се представя с μg kg-1. В матрици 

„мускул” и „мляко” се допуска наличието на бензимидазоли от отделните групи, както 

следва табл.14: 

 

Табл.14. Допуск на наличие на бензимидазоли в матрици „мускул” и „мляко” 

Група  Анализирани съединения МДСОК 
(MRL) 

Еквивалентно количество

 
Аlbendazole 

(ALBZ) 

Albendazolsulfoxid - (ALBSO)
Albendazolsulfone – (ALBSO2) 
Albendazolsulfonamin-(NH2ALBZSO2) 
Albendazol - (ABZ) 

Мускул
100μg kg-1 
Мляко 

100μg kg-1 

 
mALBZ=mALBSOx0,943+mALBS
O2x0,892 + m NH2-ALBZSO2 x1,109 

 
Мebendazole 

(MBZ) 

Aminomebendazol - (NH2MBZ)
Hydroxymebendazol – (H-MBZ) 
Mebendazol - (MBZ) 

Мускул
60 μg kg-1 
Мляко 
Не се 
допуска 

 
mMBZ=mMBZ+mNH2-
MBZx1,244+ Mh-MBZx1,014 

 
Fenbendazole 
(FEBZSO2) 

Fenbendazol – (FEBZ) 
Oxfendazol – (OFEB) 
Fenbendazolsulfon - (O2FEB) 

Мусукл
50 μg kg-1 
Мляко 

10 μg kg-1 

 
mFEBZSO2=mO2FEB+mFEBZ 
x1,107+ mOFEB x1,051 

Flubenazole 
(FLBZ) 

Flubendazol - (FLU) 
Aminoflubendazol – (NH2FLUB) 

Мусукл
50 μg kg-1 

 
m FLBZ =mFLU + m NH2FLUB 

Оxibendazole  Oxibendazol (OBZ)  Мусукл
100μg kg-1 

 

Тhiabendazole 
(TBZ) 

Hydroxythiabendazole – (TBZ-OH)
Thiabendazol - (TBZ)  

Мускул
100μg kg-1 
Мляко 

100μg kg-1 

 
m TBZ =mTBZ + mTBZ-OH 

 
Тriclabendazole 

(TKLBZ) 

Triclabendazolsulfoxid–(TKLBZSO)
Triclabendazolsulfon–(TKLBZ-SO2) 
Triclabendazole – (TKLBZ) 

Мусукл
225μg kg-1 
Мляко 

10 μg kg-1 

 
mTKLBZ=mKTKLBZ+mTKLBZx 
0,916+mTKLBZSOx0,878+ 
mTKLBZSO2x0,842 

 

Работният обхват на измерване е концентрационния интервал, за който методът е 

приложим и целесъобразен в съответните матрици и е представен в Табл.15.   
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Табл.15. Работен обхват за определяне на бензимидазоли в матрици „мляко” и 

„мускул”. 

Група  Анализирани съединения Работен обхват
 

Аlbendazole 
(ALBZ) 

Albendazolsulfoxid - (ALBSO) 
Albendazolsulfone – (ALBSO2) 
Albendazolsulfonamin-(NH2ALBZSO2) 
Albendazol - (ABZ) 

Мускул 
50 - 500 μg kg-1 

Мляко 
50 - 200 μg kg-1

 
Мebendazole 

(MBZ) 

Aminomebendazol - (NH2MBZ) 
Hydroxymebendazol – (H-MBZ) 
Mebendazol - (MBZ) 

Мускул 
30 - 300 μg kg-1 

Мляко 
12,5 – 50 μg kg-1

 
Fenbendazole 
(FEBZSO2) 

Fenbendazol – (FEBZ) 
Oxfendazol – (OFEB) 
Fenbendazolsulfon - (O2FEB) 

Мускул 
25 - 250 μg kg-1 

Мляко 
5 - 20 μg/kg

Flubenazole 
(FLBZ) 

Flubendazol - (FLU) 
Aminoflubendazol – (NH2FLUB) 

Мускул 
25 - 250 μg kg-1 

Мляко 
- 

Оxibendazole  Oxibendazol (OBZ)  Мускул 
100 - 500 μg kg-1 

Мляко 
- 

Тhiabendazole 
(TBZ) 

Hydroxythiabendazo – (TBZ-OH) 
Thiabendazol - (TBZ)  

Мускул 
50 - 500 μg kg-1 

Мляко 
50 - 200 μg kg-1

 
Triclabendazol 

(TKLBZ) 

Triclabendazolsulfoxid (TKLBZ-SO) 
Triclabendazolsulfon (TKLBZ-SO2) 
Triclabendazol (TKLBZ) 

Мускул 
112,5 – 1225 μg kg-1 

Мляко 
5 - 20 μg kg-1

 

Аналитичен добив 

Прилага се метода на вътрешния стандарт. Към „празни“ проби мляко и мускул бяха 

добавени стандартни добавки на бензимидазоли за постигане на четири концентрации, 

съответно: 0,5; 1,0; 1,5 и 2.0 от определените MRL/MRPL. Получените резултати относно 

параметър аналитичен добив  са представени за матрица „мляко” в Табл. 16., а за матрица 

„мускул” са представени в Табл.17. 
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Табл. 16. Валидационни параметри за определяне на бензимидазоли за матрица 

„мляко” – аналитичен добив (%), повторяемост, възпроизводимост (%), Граница за 

решение за потвърждение ССα, Откриваемост при скрининг ССβ, линейност и 

неопределеност. 

Аналит MRL/M
RPL 
(μg kg-1) 

Аналит. 
добив 
(%) 

Повтор
яемост 
(μg kg-

1) 

Възпроиз
водимост 
(%) 

CCα  
(μg kg-1) 

CCβ 
(μg kg-1) 

Линей
ност 
(r2) 

Неопр
еделен
ост ± 
% 

ABZ 100 108 12,33 7,29 120,2 140,4 0,9975 3,62 

ALB-SO 100 94 9,94 13,46 116,3 132,5 0,9912 6,39 

ALB-SO2 100 120 9,61 3,32 115,7 131,5 0,9993 5,10 

NH2-ALBZ-SO2 100 91 11,34 15,23 118,6 137,2 0,9901 7,26 

MBZ 12,5 92 1,07 13,48 15,0 16,7 0,9995 4,31 

NH2-MBZ 12,5 96 3,09 18,29 19,7 24,8 0,9796 6,92 

OH-MBZ 12,5 112 3,86 8,72 21,5 27,9 0,9878 13,23 

FEBZ 10 69 1,22 4,50 12,0 15,0 0,9982 5,25 

OFEBZ 10 90 1,10 2,16 11,8 13,6 0,9998 6,39 

FEBZ-SO2 10 90 1,64 3,24 12,7 15,5 0.9989 4,97 

TBZ-OH 100 97 17,68 14,40 129,0 158,1 0,9963 7,51 

TBZ 100 90 2,80 10,00 104,6 109,2 0,9977 3,81 

TKLBZ 10 95 1,04 12,66 11,7 13,5 0,9983 14,11 

TKLBZ-SO 10 74 1,89 3,28 13,1 16,3 0,9888 10,49 

TKLBZ-SO2 10 85 2,37 4,57 13,9 17,9 0,9529 10,43 
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Табл. 17. Валидационни параметри за определяне на бензимидазоли за матрица 

„мускул” – аналитичен добив (%), повторяемост, възпроизводимост (%), Граница за 

решение за потвърждение ССα, Откриваемост при скрининг ССβ, линейност и 

неопределеност. 

Аналит MRL 
(μg kg-1) 

Аналит. 
добив 
(%) 

Повтор
яемост 
(μg kg-

1) 

Възпроиз
водимост 
(%) 

CCα  
(μg kg-1) 

CCβ 
(μg kg-1) 

Линей
ност 
(r2) 

Неопр
еделен
ост ± 
% 

ABZ 100 91,42 9,84 8,14 116,14 132,28 0,990 6,32 
ALB-SO 100 114,43 12,70 12,71 120,84 141,69 0,993 6,36 
ALB-SO2 100 84,62 3,98 3,99 106,54 113,08 0,995 1,88 
NH2-ALBZ-SO2 100 89,88 13,86 13,87 122,74 145,48 0,991 7,70 
MBZ 60 99,57 2,78 2,75 64,51 69,02 0,992 2,60 
NH2-MBZ 60 109,26 10,50 10,54 77,29 94,58 0,995 14,20 
OH-MBZ 60 105,70 5,89 5,89 69,66 79,32 0,994 6,80 
FEBZ 50 101,47 4,49 4,50 57,37 64,74 0,994 4,24 
OFEBZ 50 97,14 2,17 2,16 53,55 57,08 0,992 2,08 
FEBZ-SO2 50 100,12 3,23 3,24 55,31 60,62 0,994 3,08 
FLU 50 92,15 9,34 9,34 65,32 80,64 0,992 11,28 
NH2-FLU 50 91,59 8,98 8,98 64,73 79,46 0,990 11,36 
OBZ 100 99,88 14,31 14,31 123,47 146,93 0,995 7,92 
TBZ-OH 100 80,35 14,40 14,40 123,62 147,24 0,995 9,12 
TBZ 100 81,78 10,01 10,00 116,41 132,80 0,992 6,32 
TKLBZ 225 94,99 12,65 12,66 245,76 266,52 0,993 4,26 
TKLBZ-SO 225 100,77 32,81 12,81 278,81 332,61 0,990 11,80 
TKLBZ-SO2 225 108,95 45,78 12,78 300,08 375,15 0,990 15,36 

 

Повторяемост 

Повторяемостта бе определена чрез анализ на „празни‘‘ проби матрици „мляко“ и 

„мускул“, с стандартни добавки на аналити от групата на бензимидазолите при различни 

концентрации отговарящи на съответните нива: 0,5; 1,0; 1,5 и 2.0 от определените 

MRL/MRPL за съответните бензимидазоли. Получените резултати относно параметър 

повторяемост  са представени за матрица „мляко” в Табл. 16., а за матрица „мускул” са 

представени в Табл.17.  

Пробите бяха анализирани по горепосочения начин в кратък интервал от време, при едни 

и същи условия на околната среда, от един и същ оператор, на едно и също техническо 

средство. За определяне на повторяемостта се изчисляват средна концентрация, 

стандартно отклонение и коефициент на вариация за всяко концентрационно ниво. 

Възпроизводимост 

Възпроизводимостта бе определена чрез анализ на „празни‘‘ проби матрици „мляко“ и 

„мускул“, с стандартни добавки на аналити от групата на бензимидазоли при различни 
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концентрации отговарящи на съответните нива: 0,5; 1,0; 1,5 и 2.0 от определените 

MRL/MRPL за съответните бензимидазоли. Получените резултати относно параметър 

възпроизводимост  са представени за матрица „мляко” в Табл. 16, а за матрица „мускул” 

са представени в Табл.17. 

Пробите бяха анализирани по горепосочения начин в по-дълъг интервал от време, при 

променени условия на околната среда, от различен оператор, на едно и също техническо 

средство. За определяне на възпроизводимостта се изчисляват средна концентрация, 

стандартно отклонение и коефициент на вариация за всяко концентрационно ниво. 

 Граница за решение за потвърждение ССα 

 Граница за решение за потвърждение ССα е концентрацията при и над която може 

да бъде разрешено с вероятностна грешка α, че пробата е несъответстваща, т.е. грешен 

(фалшив) резултат. Стойностите на ССα е изчислена за бензимидазоли в матрици „мляко” 

и „мускул” при 1,0 MRL/ 1,0 MRPL. Получените резултати са представени за матрица 

„мляко” в Табл. 16, а за матрица „мускул” в Табл.17. 

 Откриваемост при скрининг ССβ 

 Откриваемост при скрининг ССβ е най-малкото съдържание на субстанцията, което 

може да бъде открито, идентифицирано или количествено определено в проба с 

вероятностна грешка β, т.е. фалшив (грешен) отрицателен вероятностен резултат. 

Стойностите на ССα е изчислена за бензимидазоли в матрици „мляко” и „мускул” при 1,0 

MRL/ 1,0 MRPL. Получените резултати са представени за матрица „мляко” в Табл. 16, а за 

матрица „мускул” в Табл.17. 

 Неопределеност 

Получените резултати относно параметър неопределеност са представени за матрица 

„мляко” в Табл. 16, а за матрица „мускул” в Табл.17. 

V.3.1.	 Оптимизиране	 на	 процедурата	 по	 пробоподготовката	 на	
Бензимидазоли.		
 За да бъде екстрахирано анализираното вещество от пробата, първо е необходимо 

да се разрушат връзките между неговите молекули и тези на пробата. Основно 

преимущество на твърдофазната екстракция (SPE) пред течно-течната екстракция е 

високата селективност при пречистване на пробите, което при правилно подбрани условия 

води до ефективно отстраняване на голяма част от замърсяванията. Други преимущества 

са по-висока степен на концентриране, по-висока ефективност и по-добра 

възпроизводимост.  
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Поради големият брой аналити и различието в заместителите на бензимидазолното ядро, 

механизмът който беше избран за твърдофазна екстракция, бе обратнофазова екстракция. 

При сравнение на наличните търговски продукти за твърдофазна екстракция беше избран 

картридж Strata X на фирмата Phenomenex. Този избор беше направен поради повишените 

задържащи сили при този картридж спрямо обикновените картриджи, модифицирани с 

пълнеж съответно С18 и С8. При Strata X пълнежът е модифициран полимер, който 

предоставя обратнофазово задържане на базата на хидрофобни, водородни връзки и π-π 

взаимодействия (Фиг.44). 

 
Фиг.44. Модифициран пълнеж на картридж Strata X 

 

Подготовката на пробите за анализ на бензимидазолите включва екстркция с ацетонитрил. 

С цел допълнително очистване на пробата се наложи прилагане на SPE. Поради големият 

брой аналити и различието в бензимидазолните структури е подбран картридж Strata X 

(Phenomenex), който се характеризира с по-силно задържане на неутрални, кисели и 

базични съединения, в сравнение с тези, запълнени с С18 или С8 фази. Оптимизирани 

бяха етапите на нанасяне на пробата на база разтворител, както и промиване на пълнежа 

на картриджа след нанасяне на пробата. С установените работни условия беше постигнато 

добро очистване на пробата. От получените резултати относно аналитичен добив, 

селективност, повторяемост и възпроизводимост би могло да се заключи, че приложената 

пробоподготовка е подходяща Табл. 16 и Табл.17.  

 

V.3.2.	Оптимизиране	на	определянето	на	Бензимидазоли	с	течна	
хроматография	в	комбинация	с	масспектрометрия	(LC/MS/MS).	

 

За определянето на бензимидазолите е използван LC-MS/MS. Доброто разделяне на 

всички аналити е цел на всеки хроматографски анализ. То се отразява върху надеждността 

на идентифициране и точността на количественото определяне. За качественото им 

разделяне е необходимо използването на колона с добра селективност и намирането на 

оптимален състав на подвижната фаза. Избраната от нас аналитична колона е произведена 

от фирма Phenomenex; Kinetex 2,6 μм PFP 100A; 50x2,10mm. Особеностите при нея се 
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дължат на структурата на пълнежа, съставен от порьозно-слоести частици. В тях се 

различава плътно ядро с диаметър 1,7µm обвито в порьозна обвивка, с дебелина 0,5µm 

Фиг.45. 

 
Фиг. 45. Структура на частиците с порьозен слой 

 

Тази технология обезпечава изключителна добра ефективност на колоната – бърз 

масообмен, разделяне за по-кратко време в сравнение с колони със същата дължина, но с 

размер на порите 3 µm. Това означава, че с използването на по-къси колони и по-висока 

скорост на мобилната фаза може да се достигне изключителна бързина на 

хроматографскато разделяне. Колоната позволява работа при по-ниски налягания, в 

сравнение с наляганията, създавани в Ultra High Pressure Liquid Chromatography (UHPLC) 

и следователно възможност за използване на конвенционално HPLC оборудване, със 

същата ефективност в хроматографското разделяне, каквато предлага по-скъпата UHPLC 

апаратура [Agilent. Link: http://bit.ly/2qmG3dA].  

С помощта на модифицираната фаза се реализират три механизма на задържане чрез: π-π 

взаимодействия, водородни връзки и хидрофобни взаимодействия Фиг.46. 

  

 
Фиг.46. Модифицирани фази: 1 - Strata-X  и 2 - Kinetex® PFP 

 

Целта на анализа е да се разделят аналитите за сравнително кратко време и при висока 

ефективност. За да се оптимизират условията за анализ е използвана колона Kinetex 2.6μ 

PFP с неподвижна фаза модифицирана с пентафлуорфенилни групи, чрез които се 

реализират различни видове задържане на базата на хидрофобни, полярни, водородни 

връзки и π-π взаимодействия. Другите особености на неподвижната фаза се дължат на 

структурата й, тя е съставена от порьозно-слоести частици. В тях се различава плътно 

ядро, обвито в порьозна обвивка (Agilent HPLC Column Selection Guide). Тази неподвижна 

фаза обезпечава изключителна добра ефективност на колоната, увеличена разделителна 
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способност, бърз масообмен и разделяне за по-кратко време. Колоната позволява работа 

при по-ниски налягания, в сравнение с наляганията, създавани в Ultra High Pressure Liquid 

Chromatography (UHPLC) и следователно възможност за използване на HPLC оборудване, 

със същата ефективност на хроматографското разделяне, каквато предлага по-скъпата 

UHPLC апаратура. Понеже чувствителността на метода зависи от обема на инжектираната 

проба и за да се минимизира „размиването” на зоната, максималният обем на инжектиране 

е 50 µL. Разделянето на бензимидазолите е оптимизирано чрез състава и градиента на 

подвижната фаза. Оптимизирано е и времето на разделяне (в рамките на 10 min), тъй като 

методът се използва главно за рутинен анализ на проби. Получените хроматографски 

пикове са със симетрична форма Фиг.47.  

 
Фиг. 47. Хроматограма на бензимидазоли. 

 

LC/MS-MS или Liquid chromatography - tandem mass spectrometry е най-често 

използваната техника за откриване на фармакологично активни субстанции поради 

ниските им допустими концентрации в проби от животински произход. 

  Мас-спектометъра TSQ Quantum предлага патентована квадруполна технология с 

висока йонна резолюция и масова селективност.  

Принципът на масспектрометричният анализ е фрагментация на всяка молекула 

под действие на йонизирани частици и детекция на получените фрагменти чрез 

използване на отношението маса/заряд. Смес от йони и техните фрагменти се разделят в 

газова фаза под действието на електромагнитно поле, в съответствие с масовите им числа 

m/z, където “m” е масата на молекулния йон или на неговите фрагменти, а “z“ е техния 

заряд. 

Този метод се отличава с висока чувствителност и селективност, като за анализ се 

използват количества от порядъка на микрограм или нанограм. Това дава възможност да 

бъдат измерени масата на атоми, изотопни съотношения и позволява да бъдат 

идентифицирани вещества с много ниска концентрация в химически смеси, както и да се 
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получи ценна информация за строежа и структурата им. Масспектърът предоставя 

качествена и количествена аналитична информация чрез масспектрални пикове. 

Представлява зависимост на сигнала от детектора от масовото число. Състои се от пикове 

всеки от които съответства на даден вид йонни частици. Екстензивното свойство на 

съответния масспектрален пик е интензитета I, а интензивното свойство е стойността на 

масовото число m/z. 

Според регламентите на актуалното законодателство за идентифициране са 

избрани по два продуктови йона за всеки определян компонент (от съответния родителски 

йон), тъй като е необходим минимален общ резултат за три точки при прилагане на 

потвърдителен масспектрометричен анализ. За количествено определяне се използва най-

интензивният продуктов йон, а останалите два йона се използват за потвърждение. 

Стандартната процедура в един масспектометър включва: 

-подаване на пробата; 

-йонизация на пробата; 

-насочване на йоните в електрично или магнитно поле; 

-изчисляване на отношението маса заряд на частиците на база тяхното движение в 

електрично (респ.магнитно) поле; 

-детекция на йоните на база отношението маса/заряд. 

Два основни фактора определят вида на йонизация, полярността и молекулната маса на 

съединението. 

Най-често използвани методи за йонизация са : 

 Йонизация чрез електронен удар. Сблъсък на електрони (EI); 

 Химическа йонизация (CI);  

 Електроспрей йонизация (ESI);  

 Химическа йонизация при атмосферно налягане (APCI);  

  Термоспрей йонизация (TSP);  

  Йонизация в електрично поле; 

   Йонизация чрез бомбардиране с бързи атоми (FAB);  

  Лазерна десорбционна йонизация с помощта на матрица (MALDI). 

 

С TSQ Quantum  техника йоните в разтвора се генерират посредством електроспрей 

йонизация (ESI). Процесът йонизация протича под действие на енергия, доставяна с поток 
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от електрони, йони или фотони. Едно от предимствата на електроспрей йонизация е, че 

при атмосферно налягане може да бъдат генерирани положително и отрицателно заредени 

йони.  

Получените йонизирани частици притежават различна скорост и различни 

електрически и магнитни свойства, въз основа на които се разпределят в йонни потоци с 

различни масови числа. Освен с масово число всеки йонен поток се характеризира и с 

йонно налягане. То е пропорционално на броя на частиците в потока и е аналитичният 

сигнал в масспектометъра. Измерва се със сигнала на детектора. 

  ESI е позната като “мек” метод на йонизация. Пробата се йонизира чрез 

протониране [М+Н]+ или депротониране [М-Н]- на аналитите с много малък излишък на 

енергия. 

За ефективна йонизация, донорът на протони като мравчена киселина или оцетна 

киселина трябва да се добавят към мобилната фаза за да коригират pH две единици по-

малко от pKa на основния компонент Фиг.48. По подобен начин, акцепторът на протони 

амониев хидроксид се добавя към мобилната фаза за да увеличи pH две единици по-

голямо от pKa на основния компонент.   

                                 Оцетна киселина (0.1-0.5%)              Донор на протони 

                                 Мравчена киселина (0.1-0.5%) 

 

                                  Амониев хидроксид                      Акцептор на електрони                            

                                  Амониеви разтвори 

Фиг.48. Донори и акцептори на протони 

 

Основните етапи, които включва масспектралния анализ са: генериране на йони в 

йонизационната камера; разделяне на получените йони в мас анализатора и тяхното 

детектиране Фиг.49. 
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Фиг.49. Основни части на мас анализатор 

 

Мас анализаторът се състои от следните части: 

 Йонизационна камера за формиране на йони; 
 Първи квадрупол; 
 Колизационна клетка; 
 Трети квадрупол; 
 Детектор. 

 

    Първият етап е образуването на йони в йонизационната камера. За целта е използвана 

електроспрей йонизация. Този вид йонизация е подходящ за органични съединения, които 

не са летливи, притежават висока полярност и молекулна маса.  

    Подвижната фаза напускаща хроматографската колона навлиза в метална капиляра с 

вътрешен диаметър 0.15-0.20 mm и посредством газ носител (азот) се генерира спрей. 

    Между капилярната и цилиндричната камера на йонния източник се прилага потенциал 

от няколко Kv (напрежение 3- 5 Kv ).  

    Размерът на капчиците намалява до 10 % от началния размер защото силите на 

отблъскване между еднаквите заряди предизвиква т.н. “ coulombic explotion” с което 

размерът на капките се намалява. Разтворителят се изпарява и се образуват йони свободни 

от разтворителя. Отстраняването на разтворителя се подпомага от газ, обикновено азот. 

Формираният йонен поток преминава през капиляра загрята до 350ºC, която допълнително 

спомага за отстраняване на подвижната фаза и навлизат в зоната на тръбните лещи. 

Тръбните лещи наречени още тръбна врата имат приложен потенциал върху тях, за 

да фокусират йоните към отвора на първия квадрупол. Първият квадрупол представлява 

четири квадратни паралелни пръта свързани помежду си (1-3 и 2-4), както е показано на 

Фиг. 50. 
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Фиг.50. Структура на квадрупол 

Разположени са успоредно една на друга в симетрична конформация по отношение 

на оста на йонния лъч. Между тях се подава променливо напрежение. Йоните преминават 

с осцилираща траектория между прътите, т.к. зарядът на прътите непрекъснато се 

променя. Навлизайки в квадрупола, всеки йон започва да се движи в спирала, ширината на 

която зависи от създалите се положителни потенциали. 

  Втория квадрупол се нарича колизационна клетка, чиято основната функция е да 

фрагментира йоните навлизащи от първия квадрупол. Фрагментацията се извършва с 

помощта на газ носител аргон. 

Молекулните йони и получените фрагменти (от колизационната клетка) се 

насочват към третия квадрупол. Той е идентичен на вече описания първи квадрупол. 

След преминаването им през третия квадрупол те се детектират качествено и 

количествено с помощта на детектор. Йонните потоци се подават в детектор наречен 

електронен умножител, който преобразува йонното налягане в измерван електрически 

сигнал. Качественото и количественото идентифициране на бензимидазолите се извършва 

по характерните им молекулни и фрагментни йони (Табл.18).  

Целта на анализа беше едновременно анализиране на бензимидазолите въпреки 

необходимостта на някои от тях да се определят с различна електроспрей йонизация 

(положителна или отрицателна). Това се постигна, като представителите на 

бензимидазолите бяха разделени и групирани според времената им на задържане и на база 

необходимия вид йонизация в отделни сегменти. Групирането на анлитите в отделни 

сегменти увеличи параметъра надежност на идентифициране, тъй като във времето 

определено за съответния сегмент апарата е настроен да  сканира само заложените в 

сегмента параметри на база SRM (Таблица 18). 
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Табл. 18. Резултати от разделянето и идентифицирането на бензимидазоли и 

съответните деутерирани стандарти. 

Аналит  Rt (min)  Молекулен 

йон (m/z) 

Фрагментен йон 

(m/z) 

TBZ-OH  1,66  218,1  191,1 

NH2ALBZSO2  2,15  240,1  191,1 

TBZ  2,30  202,1  175,1 

ALBSO-d3  2,61  285,1  243,1 

ALBSO  2,61  282  240 

H-MBZ  3,74  298,3  266,0 

ALBSO2  3,12  298,1  266,1 

ALBSO2-d3  3,12  301,1  266,2 

OFEB_d3  3,54  319,1  194,1 

NH2MBZ  4,15  238  105 

OFEB  3,54  316,1  159,1 

MBZ-d3  5,30  299  264 

MBZ  5,30  296,6  264,1 

02FEB  5,11  332,1  299,9 

O2FEB-d3  5,11  335,0  300,1 

ABZ  5,97  266,2  234,0 

ABZ-d3  5,97  269,1  234,1 

FEBZ  7,37  300,1  268,0 

FEBZ-d3  7,37  303,2  268,2 

TKLBZ-SO  8,02  372,9  357,9 

TKLBZ-SO2  8,32  388,9  309,9 

TKLBZ  8,60  356,9  341,9 

TKLBZ-d3  8,60  359,9  341,9 
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VI.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	

Бързото развитие и широкото разпространение на антимикробната резистентност 

се дължат на фактори като прекомерната употреба на антибиотици при хора и 

прекомерната им употреба за ветеринарни цели в животновъдството. С цел преодоляване 

на този проблем е необходимо и се извършва мониторинг по годишен план за определяне 

на остатъчни количества от ветеринарномедицински продукти в живи животни, както и в 

храни от животински произход. Контролът се осъществява от официални лаборатории, 

които трябва да бъдат акредитирани съгласно един международно признат за 

компетентност стандарт EN ISO/IEC 17025:2018.  

Лабораториите трябва да докажат своята компетентност чрез регулярни и успешни 

участия в съответни опитни национални схеми за тестуване, признати или организирани 

от Национални или Международни Референтни Лаборатории. 

В допълнение към различните вътрешни мерки за качествено обезпечаване, 

участието във външни тестови схеми с успешно представяне е от най-голямо значение. 

Тези тестове за професионализма са особено важни за оценка аналитичните умения на 

лабораториите. 

Осигуряване контрол на качеството 

Осигуряване на качеството на процеса на измерване означава създаване, документиране, 

внедряване и поддържане на система за управление, подходяща за обхвата на дейностите 

на лабораторията. Такава внедрена система ще позволи на лабораторията да показва, в 

рамките на процеса на измерване, че измерването е валидно по отношение на неговата 

проследимост, точност и прецизност. Валидността на изпитванията и калибрирането 

трябва да бъде следено чрез процедурите за контрол на качеството. За записване и 

наблюдение на резултати от измерванията нанесени в контролни карти се използват 

статистически методи, които позволяват да се установят тенденциите. Необходимо е 

ръководителят на лабораторията да планира и преглежда резултатите от мониторинга на 

качеството. Други мерки, които се предприемат за осигуряване на качеството на процеса 

на измерване могат да включват: 

- Редовна употреба на сертифицирани сравнителни материали; 
- Участие в междулабораторни сравнения на национално и международно ниво. 

 Междулабораторни сравневия 

Основната им цел е доказване и документиране реалните измервателни възможности на 

лаборатории за изпитване въз основа на компетентна и отговорна оценка от трета 

независима страна, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. 
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Изпитванията за пригодност и междулабораторни сравнения са особено важна част 

от процеса за осигуряване на качеството като гаранция, че резултатите от изпитване и 

калибриране на лабораторията ще остават приети от чуждестранни лаборатории и 

клиенти, като по този начин се премахва необходимостта от скъпо повторно калибриране 

и изпитване. 

Всяка участваща в междулабораторни международни изпитвания лаборатория 

получава сертификат за участие в междулабораторното сравнение и Доклад за 

провеждането на Проекта с получените резултати.  Политиката на провеждане включва 

контролирана конфиденциалност на участниците с поверително представяне на 

резултатите на лабораториите чрез кодиран номер. Дейностите по планиране, 

организиране и провеждане на междулабораторното сравнение е основано на 

регламентирани и документирани международни процедурни постановки. Основната цел 

е да бъде извършена компетентна и отговорна оценка на реалните измервателни 

възможности на лабораториите въз основа на междулабораторно сравнение като 

доказателство за техническата компетентност на лабораториите. 

За участие в междулабораторни сравнения се допускат Лаборатории, които са 

акредитирани съгласно EN ISO/IEC 17025:2018, както и такива, които искат да получат 

компетентна оценка за собственото си изпълнение във връзка с прилагане на 

законодателство, удовлетворяване на изисквания на регулаторни органи и клиенти. 

 

 Характеристики на междулабораторните сравнения 

Централна лаборатория по Ветеринарно санитарна експертиза и екология –

ЦЛВСЕЕ, като Национална референтна лаборатория, участва ежегодно в международни 

междулабораторни изпитвания организирани от Референтните лаборатории на ЕС. Тези 

референтни лаборатории са оторизирани да провеждат междулабораторни изследвания с 

цел контрол на използваните методи и апаратура за анализ от лаборатории от страни 

членки на Европейския съюз. Лабораториите, които са определени да извършват този 

контрол за остатъци от ветеринарномедицински продукти в ЕС са: - ANSES – Франция, –

BVL - Германия и RIKILT - Нидерландия.  

 

Оценяване на изпълнението на лабораториите за конкретни изпитвания или измервания се 

извършва  на основата т.нар. критерий  z-score. Изчисляването на z-score се извършва на 

база ISO 13528/2015 в който е регламентирано неговото изчисление съгласно следното 

уравнение: 
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където х- лабораторен резултат, µ - стойност на измерваната величина, а σ- стандартно 

отклонение 

 Цялостна оценка на резултатите от междулабораторните изпитвания се извършва на 

база получен резултат за z-score  

z-scores:     

    |z| ≤ 2  →  задоволителен резултат 

   2.0 < |z | ≤ 3 → съмнителен резултат 

   |z| > 3,0  →  незадоволителен резултат 

 След получаване на резултата и в зависимост от неговата оценка при необходимост 

се предприемат съответните коригиращи действия. Тези действия могат да включват както 

цялостен преглед на използвания метод така и посещение от референтната лаборатория 

организирала междулабораторното изпитване. 

VI.1.	Валидиране	на	метод	за	определяне	на	Левамизол	в	матрица	
„мляко”.	 	
Описаният метод за определяне на Левамизол в матрица „мляко” беше валидиран според 

изискванията на Решение на Комисията (EO) 2002/657 покривайки критериите: линейност, 

селективност, аналитичен добив, работен обхват, повторяемост, възпроизводимост, 

граници на несъответствие CCα и Откриваемост при скрининг CCβ. Получената 

линейност и корелационен коефициент покриват критерия за приемане, който според 

[Knech&Stork et al.,1974] е необходим за съответствие коефициент R2 от 0,95. Получената 

възпроизводимост при концентрация 2µg kg-1 (CV< 20%) е в рамките на допустимата 

стойност за съответната концентрация. Резултатите относно аналитичен добив са 

задоволителни в рамките на 90%.  

Методът за определяне на остатъчни количества от Левамизол в матрица мляко беше 

верифициран чрез участие в междулабораторно изпитване, организирано от Референтна 

Лаборатория на ЕС [CRL Berlin, Anthelmintics in Milk—Interlaboratory Comparison ANTH 

1014]. Полученият резултат за участието на Лабораторията относно параметър z-score 

беше 0,7. Извода и оценката получена от референтната лаборатория на ЕС е, че получения 

резултат от участието на Лабораторията в междулабораторното изпитване (z-score e 0,7) е 

задоволителен резултат. 
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VI.2.	Валидиране	на	метод	за	определяне	на	макроциклични	лактони	в	
матрица	„мляко”.	 	 	 	 	 	 	 	
Аналитичните методи се валидират преди въвеждането им в рутинна употреба и след 

промяна условията на анализ. За получаване на най-точни резултати е необходимо да се 

отчетат всички променливи величини на метода, включително вземане на пробата, 

пробоподготовка, хроматографско разделяне, детектиране и обработка на данните. 

ЦЛВСЕЕ разполага с Основна Процедура по Качеството (ОПК), в която на база 

литературни проучвания и международен обмен на информация, са определени 

необходимите стъпки за валидиране на аналитичните методи и начините за изчисляване 

на граничните характеристични величини. 

След обработка на данните получени, при извършване на експериментите, в съгласие с 

тази ОПК са определени необходимите за валидиране величини от методиката за анализ 

на остатъчни количества на моксидектин, абамектин, дорамектин и ивермектин в  матрица 

‘‘мляко‘‘. Методът беше проверен чрез участие в международно междулабораторно 

изпитване организирано от Референтната лаборатория BVL- гр. Берлин, Германия. След 

анализ на получените резултати от участието в изпитването, беше направено заключение, 

че метода е подходящ за контрол на остатъци от  моксидектин, абамектин, дорамектин и 

ивермектин в матрица мляко. 

VI.3.	Валидиране	на	метод	за	определяне	на	Бензимидазоли	в	матрици	
„мускул”	и	„мляко”.	 	 	 	 	 	 	 	
По-горе описаният метод беше валидиран покривайки критериите линейност, 

селективност, аналитичен добив, работен обхват, повторяемост, възпроизводимост, 

граница на несъответствие и Откриваемост при скрининг. Резултатите за линейност на 

метода са представени чрез зависимостите за фенбендазолите: FBZ, O2FEB и OFEB 

(фиг.51, фиг.52). Получените корелационни коефициенти покриват критерия за приемане, 

който според Knech J. 1974 е R2=0,95. 

 
Фиг. 51. Калибрационна графики на фенбендазоли: 1- FBZ, 2-O2FEB и 3-OFEB. 
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При анализ на „празни“ проби мляко в областта на времето на задържане на 

бензимидазолите не бяха детектирани пикове на неидентифицирани вещества, което е 

указание, че методът е селективен. 

Резултатите относно аналитичния добив при концентрация 0,5 МДСОК са в определените 

граници на допустимо отклонение за съответната концентрация (Решение на Комисията 

(EO) 2002/657).  

Получените резултати относно повторяемост и възпроизводимост на метода при 

концентрация 0,5 (МДСОК) са в рамките на допустимата стойност за съответната 

концентрация (Решение на Комисията (EO) 2002/657).  

Резултатите за границата на несъответствие (CCα) и възможността за откриване (CCβ) са 

представени в Табл.19. 

Табл. 19. Валидационни праметри за определяне на бензимидазоли. 

Аналит 
CCα - 

МДСОК 

CCβ – 

МДСОК 

Албендазол  120,2  140,4 

Албендазолсулфон  116,3  132,5 

Албендазолсулфоксид  115,7  131,5 

Албендазолсулфонамин  118,6  137,2 

Тиабендазол  104,6  109,2 

Хидрокситиабендазол  129,0  158,1 

Мебендазол  15,0  16,7 

Аминомебендазол  19,7  24,8 

Хидроксимебендазол  21,5  27,9 

Фенбендазол  12,0  15,0 

Фенбендазолсулфон  11,8  13,6 

Оксфендазол  12,7  15,5 

Триклабендазол  11,7  13,5 

Триклабендазолсулфоксид  13,1  16,3 

Триклабендазолсулфон  13,9  17,9 

 

Верифициране на метода 
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Методът беше верифициран чрез участие в междулабораторно изпитване, организирано от 

Референтна Лаборатория на ЕС (CRL Berlin). Полученият резултат е успешен с постигнат 

z-score 1. 

Изводи 

Разработен е метод за контрол на остатъчни количества на бензимитазоли в мляко и 

мускул, който отговаря на изискванията на законодателството на Европейския съюз. 

Предложената аналитична процедура е валидирана според изискванията на Решение на 

Решение на Комисията (EС) 2002/657, покривайки критериите линейност, селективност, 

аналитичен добив, работен обхват, повторяемост, възпроизводимост, граница на 

несъответствие и откриваемост при скрининг. Методът е въведен и се използва в рутинната 

практика на Централна лаборатория по ветеринарно санитарна експертиза и екология при 

Българската Агенция по Безопасност на храните – София, България. 
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Фиг. 52. Хроматограма на стандартни добавки на бензимидазоли кам „празна“ 

матрична проба свински мускул 1xMRLs с характерните йони, използвани за 

количествено определяне на бензимидазолите. 

VII.	Изводи	

Въз основа на резултатите от цялостното изследване могат да бъдат направени следните 

изводи: 

1. Разработен и валидиран е метод за количествен анализ на левамизол в проби от 

животински произход матрица „мляко” чрез LC/MS/MS, като е разработен и използван 

метод за твърдофазна екстракция при пропоподготовката. Методът е валидиран според 

изискванията на Решение на Комисията 657/2002/ЕО.  

2. Разработен и валидиран е метод за количествен анализ на макроциклични 

лактони в проби от животински произход матрица „мляко” чрез HPLC FLD, като е 

разработен и използван метод за твърдофазна екстракция при пропоподготовката. 

Методът е валидиран според изискванията на Решение на Комисията 657/2002/ЕО. 

3. Разработен и валидиран е метод за количествен анализ на бензимидазоли в проби 

от животински произход матрици „мускул” и „мляко” чрез LC/MS/MS, като е разработен 

и използван метод за твърдофазна екстракция при пропоподготовката. Методът е 

валидиран според изискванията на Решение на Комисията 657/2002/ЕО. 

4. Демонстрирано е реалното приложение на разработените и валидирани методи в 

реалната лабораторна практика на ЦЛВСЕЕ при БАБХ за определяне на остатъчни 

количества от левамизол, макроциклични лактони и бензимидазолни съединения. 

VIII.	Основни	приноси	

Основните приноси от разработения дисертационен труд могат да бъдат обобщени в следните две 

направления:  

1. Разработване и оптимизация на методи за пробоподготовка на няколко групи антихелминти 

в животински матрици „мускул” и „мляко” 
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2. Разработване и валидиране на методи за определяне на няколко групи антихелминти в 

животински матрици „мускул” и „мляко” чрез използване на най-съвременни  

биоаналитични техники, а именно LC/MS/MS и HPLC/FLD  

3. Демонстрирано е реалното приложение на разработените методи за анализ на 

антихелминти в практиката на ЦЛВСЕЕ – официална лабораторията за контрол на 

храни при БАБХ.  

IX.	Перспективи	за	бъдеща	работа	по	темата	на	дисертационния	
труд	

 
Въз основа на резултатите от цялостното изследване могат да бъдат направени следните 

перспективи за бъдещи работи: 

1. Да се разшири обхвата на  метода за количествен анализ на левамизол в проби от 

животински произход матрица „мляко” чрез LC/MS/MS с допълнителни матрици, 

като черен дроб и плазма. 

2. Да се разшири обхвата на метода за количествен анализ на макроциклични лактони 

в проби от животински произход матрица „мляко” чрез HPLC FLD с допълнителен 

брой аналити, като Еприномектин. 

3. Да се разшири обхвата на  метода за количествен анализ на бензимидазоли в проби 

от животински произход матрица „мляко” и “мускул” чрез LC/MS/MS с 

допълнителни матрици, като черен дроб и плазма. 
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