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Περίληψη 

Πραγματοποιήθηκε σύγκριση για τον προσδιορισμό υπολειμματικών συγκεντρώσεων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε διαλύματα αναφοράς και σε εμβολιασμένα υποστρώματα 

φυτικής προέλευσης με διάφορες τεχνικές αέριας χρωματογραφίας σε συνδυασμό με 

φασματόμετρο μάζας τριπλού τετραπόλου (GC-MS/MS). Ως προς τον τρόπο ιονισμού, η 

σύγκριση έγινε τόσο με την τεχνική του αρνητικού χημικού ιονισμού (CI
-
) όσο και με ιονισμό 

πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (EI
+
). Επίσης διερευνήθηκαν οι διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές 

λειτουργίες του τετραπόλου: πλήρης σάρωση σε απλό τετράπολο (Full Scan), επιλεκτική 

παρακολούθηση ιόντων σε λειτουργία απλού τετραπόλου (Selective Ion Monitoring, SIM) και σε 

λειτουργία τριπλού τετραπόλου με παρακολούθηση πολλαπλών μεταπτώσεων (Multiple Reaction 

Monitoring, MRM). Εκτιμήθηκαν οι διαφορές στην απόκριση και την ευαισθησία και έγινε 

σύγκριση ανάμεσα στις διάφορες τεχνικές. Διαπιστώθηκε αυξημένη ευαισθησία της τεχνικής EI
+ 

με GC-MS/MS σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνικές. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, GC-MS/MS, SIM, CI
-
, EI

+
. 

 

Abstract 

 

Experimental work involved the determination of residues of plant protection products in standard 

working solutions and spiked samples of substrates of plant origin. The analysis was carried out 

using a gas chromatograph coupled to a triple quadrupole mass spectrometer. Both chemical 

ionization and electron impact ionization were studied at the spectrometer source. The mass 

spectrometer was operated as a single quadrupole in the full scan and Selective Ion Monitoring 

mode and as a triple quadrupole in the Multiple Reaction Monitoring mode. The variation of 

response and sensitivity were quantified and compared in all different combinations of techniques. 

It was established that EI-GC-MS/MS compared to other techniques presents an increased 

sensitivity. 

 

Keywords: pesticide residues, GC-MS/MS, SIM, CI, EI. 
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1. Εισαγωγή 

Στα σύγχρονα αναλυτικά εργαστήρια τα αναλυτικά όργανα που συνδυάζουν αέριους ή 

υγρούς χρωματογράφους με φασματόμετρα μάζας, κυρίως τριπλού τετραπόλου και 

παγίδας ιόντων αποτελούν ένα από τα κυριότερα και ισχυρότερα αναλυτικά εργαλεία στα 

χέρια των επιστημόνων [1]. Ειδικότερα για τις αναλύσεις τροφίμων ή/και 

περιβαλλοντικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, η χρήση οργάνων υγρής χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας τριπλού 

τετραπόλου (LC-MS/MS) είναι πλέον εξαιρετικά διαδεδομένη [2]. Αντίθετα η αέρια 

χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας τριπλού τετραπόλου (GC-MS/MS) 

δεν είναι εξίσου διαδεδομένη παρά το γεγονός ότι ιστορικά η αέρια χρωματογραφία-

φασματοσκοπία μάζας απλού τετραπόλου (GC-MS) ήταν η πρώτη ευρέως 

χρησιμοποιούμενη φασματομετρική τεχνική για τα αναλυτικά εργαστήρια [3; 4; 5]. 

Επίσης ο χημικός ιονισμός (Chemical Ionization, CI) στην πηγή του φασματόμετρου 

μάζας δεν παρουσιάζει μεγάλη διάδοση στις αναλύσεις ρουτίνας υπολειμμάτων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε αντίθεση με τον ιονισμό πρόσκρουσης ηλεκτρονίων 

(Electron Impact, EI) που είναι ο πλέον διαδεδομένος [6; 7; 8; 9]. 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί μεταξύ 

τεχνικών ιονισμού (CI και EI) και τεχνικών φασματομετρικού διαχωρισμού ιόντων (Full 

scan, ESI και MRM) κατά τον προσδιορισμό υπολειμματικών συγκεντρώσεων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων αφενός σε διαλύματα προτύπων ουσιών και αφετέρου σε 

εμβολιασμένα υποστρώματα φυτικής προέλευσης. 

 

2. Μεθοδολογία 

Για την σύγκριση χρησιμοποιήθηκε ένας αέριος χρωματογράφος Varian CP3800, με 

εγχυτή μεγάλου όγκου, προγραμματιζόμενης θερμοκρασίας εξαέρωσης (large volume, 

programmed temperature vaporization PTV), συζευγμένος με φασματόμετρο μάζας 

τριπλού τετραπόλου Varian 1200L.  

Για την ανάλυση με GC-MS/MS χρησιμοποιήθηκε τριχοειδής στήλη Varian Factor Four 

VF-5 MS (30m×0.25mm I.D.×0.25μm film thickness) με προστήλη cyano-phenyl-methyl 

deactivated (5m×0.53mm I.D). Το θερμοκρασιακό πρόγραμμα του εγχυτή PTV ήταν 90°C 

(0,75 min) με ρυθμό 200°C /min στους 280°C. Το θερμοκρασιακό πρόγραμμα έκλουσης 

ήταν 70°C (2 min), με 30°C /min στους 180°C, με 1,8°C/min στους 230°C και με 30°C 

/min στους 280°C (30 min).  

Χρησιμοποιήθηκαν 2 διαφορετικές τεχνικές ιονισμού: 

1. Πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (EI
+
), με θερμοκρασία διασυνδετή 280°C και πηγής 

ιόντων 250°C. 

2. Αρνητικού Χημικού ιονισμού (CI
-
), με θερμοκρασία διασυνδετή 260°C και πηγής 

ιόντων 180°C. 

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης τρεις διαφορετικές τεχνικές διαχωρισμού ιόντων: 

1. Πλήρους σάρωσης (Full Scan) σε απλό τετράπολο 

2. Επιλεκτικής παρακολούθησης ιόντων (SIM) σε απλό τετράπολο 
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3. Παρακολούθηση Επιλεγμένων Μεταπτώσεων (MS/MS) 

Παρασκευάστηκε μίγμα 32 ενώσεων των κατηγοριών οργανοφωσφορικών, πυρεθρινών 

και άλλων (Πίνακας 1). Από τη βιβλιογραφία και πειραματικά δεδομένα επιλέχθηκαν οι 

χαρακτηριστικές μεταπτώσεις και ιόντα για κάθε ουσία. Για κάθε μετάπτωση έγιναν 

δοκιμές για τον προσδιορισμό των βέλτιστων ρυθμίσεων τάσης τριχοειδούς και τάσης 

θραυσματοποίησης στο δεύτερο τετράπολο, με στόχο της επίτευξης της μέγιστης 

ευαισθησίας. 

Πραγματοποιήθηκε μια σειρά εγχύσεων σε 6 επίπεδα συγκεντρώσεων (0,01 – 0,025-  0,05  

-0,1 – 0,2 mg/kg) των υπό εξέταση ουσιών σε διαλύτη και σε υπόστρωμα τομάτας με τις 

τεχνικές που φαίνονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1 Δραστικές ουσίες και κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που μελετήθηκαν 

Κατηγορία Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Ονομασία Δραστικής Ουσίας 

Πυρεθρινοειδή 

 

acrinathrin 

bifenthrin 

cypermethrin 

fenvalerate 

flucithrinate 

lambda cyhalothrin 

tefluthrin 

Οργανοφωσφορικά 

bromophos 

cadusafos 

chlorfevinphos 

dichlorvos 

ethion 

ethoprophos 

malathion 

methidathion 

parathion 

parathion methyl 

phosalone 

pyrazophos 

tolclofos methyl 

Οργανοχλωριωμένα 
endosulfan sulfate 

quintozene 

tetradifon 

Δινιτροανιλίνες 
pendimethalin 

trifluralin 

Διάφορα 

dicloran 

oxyfluorfen 

propyzamide 

pyridaben 

triadimefon 
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Για την εκτίμηση της στατιστικής διαφοράς μεταξύ των διαφορετικών τεχνικών, 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση των κλίσεων των καμπυλών αναφοράς  με τη χρήση Student 

t-test. Το tcal ορίζεται ως έξεις: 

2

2

2

1

21

bb

cal

SS

bb
t






 

όπου b η κλίση της καμπύλης αναφοράς και Sb το εκτιμούμενο τυπικό σφάλμα της κλίσης 

b. 

Η θεωρητική τιμή του στατιστικού (ttheo) υπολογίζεται από τους Πίνακες κατανομής t του 

Student για df=ν1+ν2-4 βαθμούς ελευθερίας με αμφίπλευρη δοκιμασία, για πιθανότητα 

95%. Αν η ttheo είναι μεγαλύτερη από την πειραματική tcal, τότε η μηδενική υπόθεση είναι 

αποδεκτή και συνεπώς δεν υπάρχει στατιστική διαφορά μεταξύ των τεχνικών. 

 

3. Αποτελέσματα και συζήτηση 

3.1 Μέθοδοι ιονισμού 

3.1.1 Ιονισμός πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (Electron Impact, EI) 

Είναι η πιο διαδομένη τεχνική ιονισμού στη φασματομετρία μάζας με GC. Δέσμη 

ηλεκτρονίων βομβαρδίζουν τα μόρια που εξέρχονται από την έξοδο της στήλης του 

χρωματογράφου και εισέρχονται στην πηγή του φασματόμετρου. Τα μόρια 

θραυσματοποιούνται σε μικρότερα ιόντα, όχι τυχαία αλλά ανάλογα με τους 

ενδομοριακούς δεσμούς, παράγοντας ένα σταθερό φασματικό «αποτύπωμα» της κάθε 

χημικής ένωσης. Λόγω της χαμηλής πίεσης και συγκέντρωσης στο χώρο της πηγής 

ιονισμού οι διαμοριακές αντιδράσεις είναι περιορισμένες. 

3.1.2 Χημικός Ιονισμός (Chemical Ionization, CI) 

Το δείγμα που εξέρχεται από την χρωματογραφική στήλη αναμιγνύεται με ένα αέριο, 

στην παρούσα μελέτη με μεθάνιο CH4, που βρίσκεται σε υψηλότερη πίεση σε σχέση με το 

δείγμα. Το μίγμα βομβαρδίζεται με ηλεκτρόνια και το αέριο ιονίζεται. Τα ιόντα του 

αερίου με τη σειρά τους συγκρούονται με τα μόρια του δείγματος και οδηγούν στην 

παραγωγή νέων ιόντων. Η τεχνική αυτή ανήκει στις τεχνικές ήπιου ιονισμού (soft 

ionization). 

3.2 Μέθοδοι μοριακού διαχωρισμού 

Τα ιόντα που παράγονται στην πηγή ιόντων του φασματογράφου μάζας εισέρχονται στον 

χώρο του διαχωρισμού των ιόντων ανάλογα με τη μάζα τους. Στα επιτραπέζια όργανα ο 

πιο διαδεδομένος διαχωριστής ιόντων είναι το τετράπολο (quadrupole). Αποτελείται από 

τέσσερα κυλινδρικά ηλεκτρόδια που τροφοδοτούνται διαγωνίως  με εναλλασσόμενη τάση 

υψηλής συχνότητας και συνεχή τάση. Ανάλογα με το δυναμικό των ηλεκτροδίων 

επιτρέπεται επιλεκτικά η κίνηση ιόντων συγκεκριμένης μάζας κατά μήκος των 

ηλεκτροδίων και άφιξή τους στον ανιχνευτή. 
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3.2.1 Πλήρης σάρωση (Full Scan, FSC) 

Τα ιόντα που παράγονται στην πηγή διέρχονται από το τετράπολο. Οι τάσεις στα 

ηλεκτρόδια του τετραπόλου μεταβάλλονται κατά τρόπο ώστε να σαρώνεται όλο το εύρος 

των μαζών που επιτρέπει η συγκεκριμένη τεχνική (0 έως ~1000 m/z).  

3.2.2. Επιλεκτική παρακολούθηση ιόντων (Selective Ion Monitoring, SIM) 

Από τα ιόντα που παράγονται στην πηγή επιτρέπεται η διέλευση ιόντων με επιλεγμένες 

τιμές m/z από το τετράπολο, χαρακτηριστικές για το κάθε μόριο. Κατ’ αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η απόρριψη των παραγόμενων ιόντων της πηγής που δεν οφείλονται στην 

δραστική ουσία αλλά σε δευτερογενείς παράγοντες (όπως π.χ. το υπόστρωμα), με 

επακόλουθη μείωση του θορύβου και της γραμμής βάσης στο χρωματογράφημα κι 

επομένως αύξηση του λόγου σήματος προς θόρυβο και συνεπώς της ευαισθησίας. 

3.2.3 Παρακολούθηση Επιλεγμένων Μεταπτώσεων (Multiple Reaction Monitoring, 

MRM, MS/MS) 

Η τεχνική αυτή απαιτεί την χρήση φασματόμετρου τριπλού τετραπόλου. Στη διάταξη 

αυτή από τα ιόντα που παράγονται στην πηγή επιτρέπεται η ορισμένων διέλευση ιόντων 

με επιλεγμένες τιμές m/z από το πρώτο τετράπολο, όπως ακριβώς και στην τεχνική SIM. 

Το δεύτερο τετράπολο δεν λειτουργεί ως διαχωριστής μαζών αλλά ως κελί πρόσκρουσης 

μορίων αδρανούς αερίου στα εισερχόμενα σε αυτό ιόντα, με αποτέλεσμα την περαιτέρω 

θραύση τους και την παραγωγή δευτερογενών ιόντων. Στη συνέχεια τα δευτερογενή ιόντα 

εισέρχονται στο τρίτο τετράπολο το οποίο λειτουργεί ως διαχωριστής μαζών επιτρέποντας 

την επιλεκτική διέλευση ιόντων με συγκεκριμένες τιμές m/z. Η διαδικασία αυτή 

ονομάζεται μετάπτωση ιόντων και είναι χαρακτηριστική για κάθε χημικό μόριο. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται απόρριψη των παραγόμενων ιόντων της πηγής που δεν 

οφείλονται στην δραστική ουσία αλλά σε δευτερογενείς παράγοντες (όπως π.χ. το 

υπόστρωμα) σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την τεχνική SIM, με επακόλουθη 

μείωση του θορύβου και της γραμμής βάσης στο χρωματογράφημα κι επομένως αύξηση 

του λόγου σήματος προς θόρυβο και της ευαισθησίας. 

3.3 Αποτελέσματα από τη σύγκριση των διαφόρων τεχνικών 

Τα βασικά συμπεράσματα από τη σύγκριση των τεχνικών είναι τα παρακάτω: 

1. Μεταξύ EI και CI παρατηρείται πάντα σημαντική διαφορά στην απόκριση των ουσιών 

ανεξαρτήτως τεχνικής full scan, SIM, MS/MS, διαλύτη ή φυτικού υποστρώματος 
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Σχήμα 1 Στατιστική σημαντικότητα μεταξύ CI και EI σε διαλύτη και φυτικό υπόστρωμα 

2. Συγκρίνοντας τις τεχνικές full scan, SIM, και MS/MS ανά ζεύγη οι ουσίες 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στην απόκρισή τους τόσο στα διαλύματα 

πρότυπων ουσιών όσο και σε φορτισμένα δείγματα φυτικού υποστρώματος. 

 

 

Σχήμα 2 Στατιστική σημαντικότητα μεταξύ διαφορετικών τεχνικών MS με δύο τεχνικές ιονισμού σε 

διαλύτη και φυτικό υπόστρωμα 

3. Η μόνη περίπτωση όπου παρατηρούνται μικρότερες διαφορές στη σημαντικότητα 

είναι μεταξύ της απόκρισης των ουσιών στο πρότυπο διάλυμα και το φορτισμένο 

υπόστρωμα με ιονισμό ΕΙ και με τις δύο τεχνικές full scan (EI-FSC)και SIM (EI-MS). 
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Σχήμα 3 Στατιστική σημαντικότητα μεταξύ 2 διαφορετικών υποστρωμάτων για  2 τεχνικές ιονισμού και 

σε 3 τεχνικές MS  

4. Με τον χημικό ιονισμό φαίνεται αν επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευαισθησία με όλες τις 

τεχνικές MS πλην της MS/MS όπου παρατηρείται μια ισορροπία στον αριθμό των 

ουσιών που αποκρίνονται καλύτερα στην κάθε τεχνική, τόσο στο πρότυπο διάλυμα 

όσο και στο εμβολιασμένο υπόστρωμα. 

 

 

Σχήμα 4 % διαφορές στην απόκριση του ανιχνευτή σημαντικότητα μεταξύ 2 διαφορετικών 

υποστρωμάτων για  2 τεχνικές ιονισμού και σε 3 τεχνικές MS  

5. Η σημαντικότερη παρατήρηση είναι στην περίπτωση της σύγκρισης της επίδοσης των 

τεχνικών μεταξύ εμβολιασμένου υποστρώματος και πρότυπου διαλύματος, όπου 

καταδεικνύεται η ανωτερότητα των τεχνικών SIM και MS/MS είτε με CI είτε με EI 

στο εμβολιασμένο υπόστρωμα και επιβεβαιώνεται ο λόγος ευρείας χρήσης τους στην 

ανάλυση περίπλοκων υποστρωμάτων. 
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Σχήμα 5 % διαφορές στην απόκριση του ανιχνευτή μεταξύ CI και EI σε 2 υποστρώματα  
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