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Πεξίιεςε 

Η εθηεηακέλε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ ζηε γεσξγία, κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο 

θαη ησλ θεξδώλ, έρεη σο αλαπόθεπθην απνηέιεζκα ηελ επηκόιπλζε ησλ ππόγεησλ θαη ησλ 

επηθαλεηαθώλ λεξώλ, θπξίσο ζε πεξηνρέο κε έληνλε γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα. Σα 

ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ πξνζδηνξίδνληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα θπξίσο κε κεζόδνπο 

θαζκαηνκεηξίαο κάδαο. πγθεθξηκέλα ε πγξή ρξσκαηνγξαθία ζπλδεδεκέλε κε αλαιπηή 

κάδαο ηξηπινύ ηεηξαπόινπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ππνιεηκκάησλ 

θπηνθαξκάθσλ ζε λεξά θαη ηξόθηκα. ηελ παξνύζα κειέηε αλαπηύρζεθε θαη επηθπξώζεθε 

κηα πνιπδύλακε κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ππνιεηκκάησλ 227 θπηνθαξκάθσλ ζε λεξά 

ζύκθσλα κε ηελ νδεγία SANCO/10684/2009. Η κέζνδνο πεξηιακβάλεη απνκόλσζε ησλ 

αλαιπηώλ κε εθρύιηζε ζηεξεήο θάζεο (SPE) ζε θπζίγγηα Oasis HLB θαη αθνινπζεί 

πξνζδηνξηζκόο ηνπο κε ηηο ηερληθέο πγξήο θαη αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο κε αληρλεπηή κάδαο 

ηξηπινύ ηεηξαπόινπ (LC-MS/MS, GC-MS/MS). Η κέζνδνο επηθπξώζεθε ζε ηξία επίπεδα 

ζπγθεληξώζεσλ (0.01, 0.1, 1 κg.L
-1

), κε αμηνιόγεζε ησλ παξακέηξσλ νξζόηεηαο, 

πηζηόηεηαο, νξίσλ αλίρλεπζεο θαη πνζνηηθνπνίεζεο. Γηα όινπο ηνπο αλαιύηεο 

θαηαζθεπάζηεθαλ θακπύιεο βαζκνλόκεζεο θαη κειεηήζεθε ε αλάιπζε παιηλδξόκεζεο. Η 

κέζνδνο γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ αλαιπηώλ θξίζεθε θαηάιιειε δίλνληαο απνδεθηέο ηηκέο 

νξζόηεηαο, πηζηόηεηαο θαη νξίσλ αλίρλεπζεο. 

Λέξειρ κλειδιά: Φςτοφάπμακα, Νεπά, SPE, LC-MS/MS, GC-MS/MS 
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Abstract 

The extensive use of pesticides in agriculture in order to increase production and profits has 

as an inevitable result the contamination of underground and surface water, mainly around 

areas where intensive agricultural practices are followed. Throughout years a big variety of 

pesticides has been produced and disposed in market; pesticides with different mode of 

action and pesticides of different chemical categories and physicochemical properties. 

Pesticides are analyzed in the recent years by means of mass spectrometry. In particular, 

liquid chromatography coupled to triple quadruple mass spectrometer is an invaluable 

technique for the control of pesticide residues to ensure food and water safety.In the present 

study a multiresidue method for the determination of 227 pesticides in water was developed 

and validated according to SANCO/10684/2009 guideline. Solid Phase Extraction (SPE) 

using Oasis HLB cartridges was used for the quantitative extraction of pesticides from low 

to high polarities followed by tandem mass spectroscopy coupled to Liquid and Gas 

Chromatography. The technique used was the multiple reaction monitoring mode (MRM) in 

order to have higher degree of selectivity. The method was validated at three concentration 

levels (0.01, 0.1, 1 κg.L-1) by assessing the following parameters: accuracy, precision, limit 

of quantification. Calibration curves were established for all analytes and regression 

analysis was performed at 95% confidence level. The method was found suitable for the 

detection of the analytes having acceptable values of the assessed parameters in most cases. 

Keywords: Pesticides, Water, SPE, LC-MS/MS, GC-MS/MS 
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1. Εηζαγσγή 

 Οη εληαηηθέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο θαη ε ρξήζε γεσξγηθώλ θαξκάθσλ κε ζηόρν ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο, έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηελ εηζξνή ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ 

πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο θπζηθνύο πόξνπο, θαη επηβαξύλνπλ ηόζν ηα 

επηθαλεηαθά όζν θαη ηα ππόγεηα ύδαηα. Απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θίλεζε ησλ 

γεσξγηθώλ θαξκάθσλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο, είηε 

κεηαγελέζηεξα, θαη ζε άιια ζεκεία, πέξαλ ηνπ αξρηθνύ ζηόρνπ. Η θαηαλνκή θαη ε 

ηύρε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ  ζην πεξηβάιινλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά από ηνπο 

Leonard et al. ην 1976 [1]. Μέρξη θαη ζήκεξα νη θύξηνη ηξόπνη κεηαθνξάο ησλ 

θπηνθαξκάθσλ είλαη: 1) ε απνξξνή πξνο ππόγεηα θαη επηθαλεηαθά ύδαηα, 2) ε 

πιάγηα θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνύ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, 3) ε 

απνξξνή παξάιιεια κε ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, θαη 4) ε εμάηκηζε από ηηο 

επηθάλεηεο εθαξκνγήο, ε κεηαθίλεζε κέζσ ηεο αηκόζθαηξαο θαη ε επαλαθνξά ζην 

έδαθνο κέζσ ηεο βξνρήο ή ηνπ ρηνληνύ. Σν παγθόζκην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

κεηαθίλεζε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ πξνο ηα ππόγεηα θαη ηα επηθαλεηαθά ύδαηα, 

ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο δεθαεηίεο, όηαλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, κειέηεο έδεημαλ πσο 

ηα θπηνθάξκαθα aldicarb θαη DBCP είραλ ήδε επηκνιύλεη ππόγεηα ύδαηα πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε [2,3] . Η ζπλεηδεηνπνίεζε απηή νδήγεζε 

ζε επξύηεξεο έξεπλεο γηα ηελ παξνπζία θπηνθαξκάθσλ ζε πδάηηλνπο πόξνπο ηόζν 

ζηελ Ακεξηθή όζν θαη ζε επξσπατθέο ρώξεο. Σν 1998 κε ηελ νδεγία 98/83/ΕΚ ηεο 

επξσπατθήο έλσζεο θαζνξίδεηαη ε πνηόηεηα ησλ λεξώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξώπηλε θαηαλάισζε θαη ζεζπίδνληαη αλώηαηεο επηηξεπηέο ζπγθεληξώζεηο γηα 

ηελ παξνπζία ρεκηθώλ νπζηώλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη  γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηα γεσξγηθά θάξκαθα, ε αλώηαηε επηηξεπηή ζπγθέληξσζε γηα 

κεκνλσκέλε παξνπζία νξίδεηαη ζηα 0,1  κgL
-1

 , ελώ ζε πεξίπησζε παξνπζίαο 

πεξηζζνηέξσλ  ηεο κίαο νπζηώλ, ε ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε ηνπο δελ πξέπεη λα 

μεπεξλάεη ηα 0,5 κgL
-1

 [4] .  Σν 2001 κε ηελ νδεγία 2455/2001/ΕΚ θαζνξίδεηαη έλα 

ζύλνιν 33 νπζηώλ πξνηεξαηόηεηαο  (priority substances), ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

επηθηλδπλόηεηα ηνπο, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή απααγόξεπζε ή ε 

παύζε ησλ απνξξίςεσλ, εθπνκπώλ θαη δηαξξνώλ ζε δηεζλείο ζπκθσλίεο. Αλάκεζα 

ζηηο νπζίεο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο 12 θπηνθάξκαθα: alachlor, 

atrazine, chlorfevinphos, chlorpyrifos, diuron, alpha endosulfan, hexachlorobenzene, 

HCH, lindane, isoproturon, simazine θαη trifluralin [5] . Κη ελώ κέρξη ηόηε όιεο νη 

νδεγίεο αθνξνύζαλ ζηα πόζηκα λεξά, ην 2008 κε ηελ νδεγία 2008/105/ΕΚ, 

θαζνξίδνληαη πξόηππα πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε νπζίεο 

πξνηεξαηόηεηαο θαη νξηζκέλνπο άιινπο ξύπνπο, κε ζηόρν ηελ επίηεπμε θαιήο 

ρεκηθήο ζύζηαζεο ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ[6].  

 ηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ πνιιέο κέζνδνη έρνπλ δεκνζηεπηεί όζνλ αθνξά ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ζε λεξά. Η πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ θαη ε 

απνκόλσζε ησλ αλαιπηώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κε εθρύιηζε θαη θαηαλνκή 
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κεηαμύ 2 πγξώλ (LLE) [7-9], ή κε εθρύιηζε ζηεξεήο θάζεο (SPE) [10-13]. Η 

εθρύιηζε LLE είλαη ρξνλνβόξα θαη θνζηίδεη γηαηί απαηηεί ηε ρξήζε κεγάινπ όγθνπ 

νξγαληθώλ δηαιπηώλ. Επηπιένλ θξίλεηαη αθαηάιιειε σο ηερληθή γηα ηελ παξαιαβή 

από ην λεξό πνιηθώλ θπηνθαξκάθσλ θαη ησλ κεηαβνιηηώλ ηνπο. Με ηελ εθρύιηζε 

ζηεξεήο θάζεο απαηηείηαη κηθξόο όγθνο δηαιπηώλ θαη δείγκαηνο θαη ε πιεζώξα 

πξνζξνθεηηθώλ πιηθώλ θαζηζηά ηθαλή ηελ εθρύιηζε θαη απνκόλσζε πνιιώλ 

θαηεγνξηώλ θπηνθαξκάθσλ. Επίζεο ν κηθξόο όγθνο δηαιπηώλ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ έθινπζε  δηαηεξεί ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αλαιύηε πςειή θαη δίλεη έηζη ηε 

δπλαηόηεηα πξνζδηνξηζκνύ κηθξώλ ζπγθεληξώζεσλ. Επηπιένλ, επεηδή δελ ππάξρεη 

αλάγθε δηαρσξηζκνύ ησλ θάζεσλ, ην ζπλνιηθό θιάζκα ηνπ αλαιύηε ζπιιέγεηαη 

εύθνια, ειαρηζηνπνηώληαο ηα ζθάικαηα πνπ ζπλδένληαη κε κεηαβαιιόκελνπο ή 

αλαθξηβώο κεηξεκέλνπο εθρπιηδόκελνπο όγθνπο. Σέινο ηα αησξνύκελα ζην λεξό 

ζσκαηίδηα θαηαθξαηώληαη από ην πνξώδεο πιηθό ηνπ θπζηγγίνπ θαη έηζη 

απνκαθξύλνληαη από ην θιάζκα ηνπ αλαιύηε. Αλάκεζα ζηα εκπνξηθώο δηαζέζηκα 

πξνζξνθεηηθά κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ρξήζεο παξνπζηάδεη ην αληίζηξνθεο θάζεο 

δεθανθηπινζηινμάλην (C18), ην νπνίν όκσο θξίλεηαη θαηάιιειν θπξίσο γηα 

αλαιύηεο ρακειήο έσο κέηξηαο πνιηθόηεηαο. Πξόζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ κηα ηάζε 

γηα ρξήζε πην πδξόθηισλ πνιπκεξώλ πιηθώλ θαηάιιεισλ γηα κε πνιηθνύο εώο 

κεηξίσο πνιηθνύο αλαιύηεο [14-17], ελώ γηα πνιύ πνιηθνύο ή όμηλνπο αλαιύηεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη θπξηώο ζπκπνιπκεξή ζηπξελίνπ-δηβπλπινβελδνιίνπ [14-16]. 

Έλαο κεγάινο αξηζκόο ηερληθώλ ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ 

δείγκαηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θπηνθαξκάθσλ ζηα λεξά, όπσο αέξηα 

ρξσκαηνγξαθία κε αληρλεπηή ζύιιεςεο ειεθηξνλίσλ (ECD) [18-21], αληρλεπηή 

αδώηνπ-θσζθόξνπ (ΝΡD) [21-22], αλαιπηή κάδαο απινύ ή ηξηπινύ ηεηξαπόινπ 

θαζώο θαη ηερληθέο πγξήο ρξσκαηνγξαθίαο κε αληρλεπηή ζπζηνηρίαο θσηνδηόδσλ 

(DAD), θζνξηζκνκεηξηθό αληρλεπηή θαη αλαιπηή κάδαο ηξηπινύ ηεηξαπόινπ [21-

26]. Η ηάζε γηα ηε ρξήζε νινέλα θαη πην πνιηθώλ θπηνθαξκάθσλ ηείλεη λα 

θαζηεξώζεη ηελ πγξή ρξσκαηνγξαθία θπξίσο ζε ζπλδπαζκό κε θαζκαηνκεηξία 

κάδαο σο ηελ θύξηα επηινγή ρξσκαηνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αλάιπζε 

δεηγκάησλ λεξνύ. 

2.  Μεζνδνινγία 

 Επηιέρζεθαλ 227 αλαιύηεο κε δηαθνξεηηθέο θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο. 

Πεξηιακβάλνληαη πνιηθέο θαη κε, ελώζεηο, κε δηάθνξεο κνξηαθέο κάδεο νη νπνίεο 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο θαηεγνξίεο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο 

(κπθεηνθηόλα, δηδαληνθηόλα, θιπ). ηα ζρήκαηα 1α θαη 1β παξνπζηάδνληαη 

αληίζηνηρα ε θαηαλνκή ησλ επηιερζέλησλ αλαιπηώλ α) κε βάζε ηε ρεκηθή 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη β) ηελ πνιηθόηεηά ηνπο, εθθξαζκέλε σο log 

Kow. 
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ρήκα 1α: Καηαλνκή ησλ αλαιπηώλ βάζεη ρεκηθήο θαηεγνξίαο 

                                    

ρήκα 1β: Καηαλνκή ησλ αλαιπηώλ βάζεη ηεο πνιηθόηεηαο (-log Kow ) 

2.1 Σύζηεκα Υγξήο Χξσκαηνγξαθίαο- Φαζκαηνκεηξία κάδαο 

 Υξεζηκνπνηήζεθε πγξνρξσκαηνγξάθνο Agilent 1200 Series Quaternary system θαη 

ν δηαρσξηζκόο επηηεύρζεθε κε ζηήιε Eclipse XDB C18, (κήθνπο 15 cm, 

εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 2,1 mm θαη κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ 3,5 κm). Η ξνή ηνπ 

δηαιύηε δηαηεξήζεθε ζηαζεξή θαη ίζε κε 0,3 mL/min. Η θηλεηή θάζε απνηειείην 

από λεξό- 5 mM κπξκεγθηθό ακκώλην-0,1% κπξκεγθηθό νμύ-0,02 % αθεηνληηξίιην 

(δηαιύηεο Α) θαη κεζαλόιε- 5 mM κπξκεγθηθό ακκώλην-0,1% κπξκεγθηθό νμύ-0,02 

% (δηαιύηεο Β). Σν πξόγξακκα έθινπζεο γηα ηελ % πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύηε Β 

είλαη: 30% από 0 έσο 2 min, άλνδνο ζε 60 % έσο ηα 12 min, άλνδνο ζε 100 % έσο 

ηα 30 min, ηζνθξαηηθά έσο ηα 35 min θαη κείσζε ζε 30 % ζηα 35,1 min. Μεηά ε 

ζηήιε εμηζνξξνπείηαη μαλά επί 10 min κε ηελ αξρηθή ζύζηαζε ηεο θηλεηήο θάζεο θη 

έηζη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα θάζε έγρπζε είλαη 45 min. Εγρύνληαη 5 

κL γηα λα απνθεύγνληαη θαηλόκελα επηκόιπλζεο ιόγσ ππεξθόξησζεο (carry-over), 

ελώ ν απηόκαηνο εγρπηήο κεηά ηελ έγρπζε μεπιέλεηαη κε κίγκα κεζαλόιεο λεξνύ ζε 
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αλαινγία έλα πξνο έλα.  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ρξεζηκνπνηήζεθε 

αλαιπηήο κάδαο ηξηπινύ ηεηξαπόινπ (Agilent model 6400) κε πεγή ηνληζκνύ 

ειεθηξνδηάρπζεο ζε ζεηηθό δπλακηθό ιεηηνπξγίαο (ΕSI+). Οη ηηκέο δπλακηθνύ 

ηξηρνεηδνύο (capillary voltage) θαη νη ηηκέο γηα ηελ ελέξγεηα ζύγθξνπζεο (collision 

cell energy) ζην δεύηεξν «ηεηξάπνιν» εμαξηήζεθαλ από ην πξόδξνκν ηόλ θάζε 

πεξίπησζεο. Η ζεξκνθξαζία ηεο πεγήο ηνληζκνύ νξίζηεθε ζηνπο 250 ºC, ε ηαρύηεηα 

ξνήο ηνπ αεξίνπ μήξαλζεο ζηα 11 Lmin
-1

, ε πίεζε ηνπ αεξίνπ εθλέθσζεο ζηα 45 psi 

θαη ην δπλακηθό ηξηρνεηδνύο (capillary voltage) ζηα 3000 V. Όινη νη πξνζδηνξηζκνί 

έγηλαλ ζε ιεηηνπξγία πνιιαπιήο παξαθνινύζεζεο κεηαπηώζεσλ (multiple reaction 

monitoring mode - MRM), κε ζηόρν θαιύηεξεο ηηκέο ιόγνπ ζήκαηνο πξνο ζόξπβν. 

2.2 Σύζηεκα Αέξηαο Χξσκαηνγξαθίαο - Φαζκαηνκεηξία κάδαο 

 Σν ζύζηεκα αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο απνηειείην από αεξηνρξσκαηνγξάθν Varian 

1200 θαη ν δηαρσξηζκόο επηηεύρζεθε κε ζηήιε ηύπνπ DB-5-MS ( 30 m, 0,32 mm 

θαη πάρνο πκέλα 0,25 κm). Σν ζύζηεκα είρε εγρπηή PTV κε πξόγξακκα έγρπζεο 90 

˚C (0,75 min), άλνδνο ζηνπο 280 ˚C κε ξπζκό αλόδνπ 200˚C/ min θαη θάζνδν ζηνπο 

90 ˚C κε ξπζκό 200˚C/ min. Σν ζεξκνθξαζηαθό πξόγξακκα δηαρσξηζκνύ είρε σο 

εμήο: από 70 ˚C (2 min), άλνδνο ζηνπο 180 ˚C κε ξπζκό αλόδνπ 30˚C/ min, άλνδνο 

ζηνπο 230 ˚C κε ξπζκό αλόδνπ 1,8˚C/ min, άλνδνο ζηνπο 280 ˚C κε ξπζκό αλόδνπ 

30˚C/ min. Εγρύνληαη 5 κL ηνπ ηειηθνύ εθρπιίζκαηνο ηνπ δείγκαηνο ζε ιεηηνπξγία 

split. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ρξεζηκνπνηήζεθε αλαιπηήο κάδαο ηξηπινύ ηεηξαπόινπ 

κε ηνληζκό πξόζθξνπζεο ειεθηξνλίσλ (ΕΘ) ζε ζεηηθό δπλακηθό ιεηηνπξγίαο. Η 

ζεξκνθξαζία ηνπ δηαζπλδεηή νξίζηεθε ζηνπο 280 ºC θαη ηεο πεγήο ηνληζκνύ ζηνπο 

250 ºC. Όγθνο έγρπζεο 5 κL. 

2.3 Πξνεηνηκαζία δείγκαηνο 

 Οη αλαιύηεο θαηαθξαηνύληαη κε εθρύιηζε ζηεξεάο θάζεο ζε θπζίγγηα Water Oasis
®

 

HLB. Σα θπζίγγηα θέξνπλ σο πξνζξνθεηηθό ην ζπκπνιπκεξέο polydivinyl-

benzene-co-N-vinylpyrolidone, ην νπνίν παξνπζηάδεη κηα ηζνξξνπία κεηαμύ 

πδξόθηινπ θαη ιηπόθηινπ ραξαθηήξα θαη είλαη θαηάιιειν ηόζν γηα νπδέηεξεο όζν 

θαη γηα όμηλεο ή βαζηθέο ελώζεηο. Σα θπζίγγηα ελεξγνπνηνύληαη κε 5 mL νμηθνύ 

αηζπιεζηέξα θαη 5 mL κεζαλόιεο θαη εμηζνξξνπνύληαη κε 5 mL λεξνύ θαζαξόηεηαο 

HPLC. ηε ζπλέρεηα δηαβηβάδνληαη κε ηε βνήζεηα αληιίαο 500 mL δείγκαηνο κε 

ηαρύηεηα ξνήο 15 mLmin
-1

. Σα θπζίγγηα αθήλνληαη λα ζηεγλώζνπλ κε ηε δηαβίβαζε 

αέξα γηα 45 min. Σν ζύλνιν ησλ αλαιπηώλ πνπ θαηαθξαηήζεθαλ ζην θπζίγγην 

εθινύνληαη κε ηε δηαδνρηθή δηαβίβαζε από ην θπζίγγην 5 mL νμηθνύ αηζπιεζηέξα 

θαη 5 mL κεζαλόιεο. Σν έθινπζκα νδεγείηαη ζε ζπζθεπή πεξηζηξεθόκελεο 

απόζηαμεο θελνύ όπνπ θαη εμαηκίδεηαη κέρξη μεξνύ. Σν μεξό ππόιεηκκα 

παξαιακβάλεηαη ζε 1 mL αθεηνληηξηιίνπ θαη ην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη εγρύεηαη 

ζηα δύν ρξσκαηνγξαθηθά ζπζηήκαηα. 
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3.  Επηθύξσζε κεζόδνπ 

  Η κέζνδνο επηθπξώζεθε ζε ηξία επίπεδα ζπγθεληξώζεσλ (0,01, 0,1, 1 κg.L
-1

) κε 

πξνζδηνξηζκό ησλ αθόινπζσλ παξακέηξσλ: νξζόηεηα, πηζηόηεηα, όξην 

πνζνηηθνπνίεζεο θαη εθηίκεζε ηεο αβεβαηόηεηαο. Γηα όινπο ηνπο αλαιύηεο έγηλαλ 

θακπύιεο βαζκνλόκεζεο θαη αλάιπζε παιηλδξόκεζεο ζε επίπεδν εκπηζηνζύλεο 

95%.  

3.1 Οξζόηεηα 

Η νξζόηεηα ηεο κεζόδνπ εθηηκήζεθε γηα θάζε έλα από ηα επίπεδα εκβνιηαζκνύ, 

βάζεη ησλ αλαθηήζεσλ πνπ έδσζαλ ηα πεηξάκαηα αλάθηεζεο, γηα θάζε έλαλ 

αλαιύηε. ην ρήκα 2 πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ αλαιπηώλ βάζε ησλ 

αλαθηήζεσλ πνπ έδσζαλ ζην ρακειόηεξν επίπεδν επηθύξσζεο γηα θάζε αλαιύηε. 

  
ρήκα 2: Καηαλνκή ησλ αλαιπηώλ βάζεη ησλ ηηκώλ ηεο % αλάθηεζεο 

3.2 Πηζηόηεηα 

 Σα απνηειέζκαηα από ηα πεηξάκαηα αλάθηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο πηζηόηεηαο ηεο κεζόδνπ ή αιιηώο επαλαιεςηκόηεηαο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ αλάθηεζεο, ηα  δείγκαηα πεξλνύλ απ όια ηα ζηάδηα ηεο 

αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο θη έηζη αληαλαθινύλ όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αβεβαηόηεηα ηεο κεζόδνπ (αβεβαηόηεηα ιόγσ πξνεηνηκαζίαο 

δείγκαηνο θαη αβεβαηόηεηα ιόγσ ρξσκαηνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο). Γεληθώο ε 

πηζηόηεηα κηαο κεζόδνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ ζπγθέληξσζεο ηνπ αλαιύηε, 

θη έηζη νη ηηκέο RSD γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν αλαιύηε κπνξεί λα δηαθέξνπλ γηα ηα 

δηάθνξα επίπεδα κειέηεο.  

0 

50 

100 

55-60 60-70 70-120 120-140 

%
 Π

ο
σ

ο
σ

τό
 ο

υ
σ

ιώ
ν 

% Rec 



Α. Υαξαιάκπνπο
1,2

,Γ. Μειηάδεο
1
, Μ. Κνπππάξεο

2
 Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθό Θλζηηηνύην

1
, Σκήκα 

Υεκείαο - Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

Αλάπηπμε θαη επηθύξσζε κεζόδνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

πξντόλησλ ζε λεξά κε ηερληθέο LC-MS/MS θαη GC-MS/MS 

 

4
ν
 Σαθηηθό Εζληθό πλέδξην Μεηξνινγίαο 

Πνιπηερλεηνύπνιε Ζσγξάθνπ 

Αζήλα, 3-4 Φεβξνπαξίνπ 2012 
 
 

                        
ρήκα 3: Καηαλνκή ηηκώλ % RSD ζηα δηάθνξα επίπεδα ζπγθέληξσζεο γηα κειέηε ηεο 

πηζηόηεηαο  

3.3  Όξην πνζνηηθνπνίεζεο 

 Ωο όξην πνζνηηθνπνίεζεο νξίζηεθε ην ρακειόηεξν επίπεδν εκβνιηαζκνύ γηα ην 

νπνίν ηα πεηξάκαηα έδσζαλ απνδεθηέο ηηκέο νξζόηεηαο θαη πηζηόηεηαο, ζύκθσλα  

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ SANCO/Document/10684/2009. Έηζη γηα όζνπο αλαιύηεο ν 

πξνζδηνξηζκόο έγηλε κε πγξή ρξσκαηνγξαθία, ην όξην πνζνηηθνπνίεζεο νξίδεηαη 

ζηα 0,01 κgmL
-1

, ελώ γηα όζνπο έγηλε κε αέξηα ρξσκαηνγξαθία ην όξην 

πνζνηηθνπνίεζεο νξίδεηαη ζηα 0,1 κgmL
-1

.  Tν όξην αλίρλεπζεο γηα θάζε αλαιύηε 

νξίδεηαη ζην έλα ηξίην ηνπ νξίνπ πνζνηηθνπνίεζεο. 

3.4  Γξακκηθόηεηα 

Η γξακκηθόηεηα ηεο κεζόδνπ γηα θάζε αλαιύηε, εθηηκήζεθε ζε εύξνο 

ζπγθεληξώζεσλ από 0,0035-0,6 κgmL
-1

, ζε 9 επίπεδα ζπγθεληξώζεσλ γηα όζνπο 

αλαιύηεο ν πξνζδηνξηζκόο έγηλε κε πγξή ρξσκαηνγξαθία. ηελ πεξίπησζε ηεο 

αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο ε κειέηε γξακκηθόηεηαο έγηλε ζε εύξνο ζπγθεληξώζεσλ 

0,01-0,5 κgmL
-1

, ζε 6 επίπεδα ζπγθεληξώζεσλ. ην ρήκα 4 δίλεηαη ε θαηαλνκή 

ηνπ ζπλόινπ ησλ νπζηώλ κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r. 
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ρήκα 4: Καηαλνκή ηηκώλ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (r) γηα έιεγρν ηεο γξακκηθόηεηαο 

 

4. Βηβιηνγξαθία 

1) R.A. Leonard, G.W. Bailey and R.R. Swank, Transport, detoxification, fate and 

effects of pesticiedes in soil and water environments. In Land Application of 

Waste materials, pp 48-78. Soil Conservation Society of America (1976). 

2) M.H. Zaki, D.Moran and D.Harris. Peticides in ground water: the aldicarb story 

in Suffolk Country, NY, Am. J. Public health, 72:1391-5, 1982. 

3) P.W. Holden. Pesticides and ground water quality. Issues and problems in four 

states. National Academy press, Washington DC, (1986). 

4) Council Directive 98/83/EC of the European Council of 3
rd

 November 1998. On 

the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the 

European Communities L330, 5.12.1998, p. 32-54. 

5) Decision No 2455/2001/ EC of the European Parliament and the Council of 20
th

 

November 2001. Establishing the list of priority substances in the field of water 

policy and amending Directive 200/60/EC. Official Journal of the European 

Communities L331,15.12.2001, p. 1-5. 

6) Council Directive 2008/105/EC of the European Parliament and the Council of 

16
th

 December 2008, on environmental quality standards in the field of water 

policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 

83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 

2000/60/EC of the European Parliament and of the Council. Official Journal of 

the European Communities L348, 24.12.2001, p. 84-97. 

7) R. Jeannot, H. Sabik, E. Sauvard, E. Genin, J. Chromatogr. A 879 (2000) 51. 

8) L. Sun, H. K. Lee, J. Chromatogr. A 1014 (2003) 153. 

9) F. Liu, G. Bischoff, W. Pestemer, W. Xu, A. Kofoet, Chromatographia 63 

(2006) 233. 

0 

50 

%
 Π

ο
σ

ο
σ

τό
 ο

υ
σ

ιώ
ν 

r 



Α. Υαξαιάκπνπο
1,2

,Γ. Μειηάδεο
1
, Μ. Κνπππάξεο

2
 Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθό Θλζηηηνύην

1
, Σκήκα 

Υεκείαο - Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

Αλάπηπμε θαη επηθύξσζε κεζόδνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

πξντόλησλ ζε λεξά κε ηερληθέο LC-MS/MS θαη GC-MS/MS 

 

4
ν
 Σαθηηθό Εζληθό πλέδξην Μεηξνινγίαο 

Πνιπηερλεηνύπνιε Ζσγξάθνπ 

Αζήλα, 3-4 Φεβξνπαξίνπ 2012 
 
 

10) F. Hernandez, J.V. Sancho, O. Pozo, A. Lara, E. Pitarch, J. Chromatogr. A 939 

(2001) 1. 

11) R.A. Yokley, L.C. Mayer, S.B. Huang, J.D. Vargo, Anal. Chem. 74 (2002) 3754. 

12) L.L.E. Atrache, S. Sabbah, J.P. Morizur, Talanta 65 (2005) 603. 

13) L. Di Donna, F. Mazzotti, G. Sindona, A. Tagarelli, Rapid Commun. Mass 

Spectrom. 19 (2005) 1575. 

14) A.C. Hogenboom, M.P. Hofman, D.A. Jolly, W.M.A. Niessen, U.A.Th. 

Brinkman, J. Chromatogr. A 885 (2000) 377. 

15) A.A. Campioti, A.C. Borba da Cunha, M.J. Lopez de Alda, D. Barceló, Anal. 

Bioanal. Chem. 382 (2005) 1815. 

16) A.C. Borba da Cunha, M.J. Lopez de Alda, D. Barceló, T.M. Pizzolato, J.H.Z. 

dos Santos, Anal. Bioanal. Chem. 378 (2004) 940. 

17) R.B. Geerdink, W.M.A. Niessen, U.A.Th. Brinkman, J. Chromatogr. A 970 

(2002) 65. 

18) Y. Picó, M. Fernández, M.J. Ruiz, G. Font, J.Biochem. Biophys. Methods 70 

(2007) 117. 

19) G.E. Miliadis, Bull. Environ. Contam. Toxicol. 50 (1993) 247. 

20) G.E. Miliadis, Bull. Environ. Contam. Toxicol. 61 (1998) 255. 

21) T. Lekkas, G. Kolokythas, A. Nikolaou, M. Kostopoulou, A. Kotrikla, G. 

Gatidou, N.S. Thomaidis, S. Golfinopoulos, C. Makri, D. Babos, M. Vagi, A. 

Stasinakis, A. Petsas, D.F. Lekkas, Environ. Int.  30 (2004) 995. 

22) T.A. Albanis, D.G. Hela, T.M. Sakellarides, I.K.Konstantinou, J. Chromatogr. A 

823 (1998) 59. 

 

23) R. Bossi, K.V. Vejrup, B.B. Mogemsen, W.A.H. Asman, J. Chromatogr. A 957 

(2002) 27. 

24) F. Liu, G. Bischoff, W. Pestemer, W. Xu, A. Kofoet, Chromatographia 63 

(2006) 233. 

25) M. Kuster, M. López de Alda, D. Barceló, Mass Spectrom. Rev. 25 (2006) 900. 

26) M. Kuster, M. López de Alda, D. Barceló, J. Chromatogr. A 1216 (2009) 520. 

 


