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1 Introductie 

De analyse van lipofiele toxinen is uitgevoerd volgens SOP 22/3028/N. De methode is gevalideerd in 
mosselen omdat dit de meest voorkomende en geconsumeerde matrix binnen de schelpdieren is. De 
methode is gevalideerd als een kwantitatieve methode voor de analyse van okadaic acid groep volgens 
richtlijnen zoals weergegeven in 2002/657/EC en SOP 22/N/16. Hierbij worden 27 monsters gedurende 
drie dagen op drie niveaus geanalyseerd en een groot aantal prestatiekenmerken (matrix effect, 
lineariteit, juistheid, precisie, stabiliteit, selectiviteit en specificiteit) wordt vastgesteld. Vervolgens is de 
methode gevalideerd in het kader van een interlaboratoria studie voor de bepaling van de lipofiele groep 
toxine. Deze omvat okadaic acid groep met pectenotoxines, azaspiracids groep (AZA) en yessotoxines 
groep. 
 

2 Matrix effect 

Matrix effect was bepaald door de helling van de calibratiecurve te vergelijken met de helling van een 
lineariteitsstandaardcurve met een t-test. Wanneer een significant verschil wordt berekend in het 95% 
betrouwbaarheidinterval, is matrix-effect aanwezig. 
Die lineariteitsstandaardcurve wordt opgesteld door een reeks van OA standaarden met 6 verschillende 
concentraties in methanol (10, 20, 40, 80, 160, 320 ng/ml). De curve in matrix wordt opgesteld door 
toevoegingen te doen aan het extract van een blanco mosselen staal op 5 concentratieniveaus van 
okadaic acid (10, 20, 40, 80, 160ng/ml). 
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Tabel 1. Parameters voor de evaluatie van de matrix effect bij de bepaling van OA groep toxines in 
mosselen 

 helling intercept Berekende t-
waarde (texp) 

t-waarde (uit tabel)* 
 (t95%) 

Calibratie 
curve 22,65 -9,25   

Matrix 
matched 

curve 
34,84 105,35   

   10,8851 2,0859 

*met 95% betrouwbaarheidsinterval 
 
Uit Tabel 1 blijkt dat matrix-effect aanwezig is bij okadaic acid (texp> t95%). Kwantificatie van toxines in 
onbekende stalen zal daarom steeds gebeuren in een ‘matrix-matched’ calibratie curve.  
  
In het kader van de interlaboratoria studie waren er verschillende tweekleppige dieren inbegrepen met 
namelijk mosselen, sint-jacobsschelpen, kokkels en scheermessen. Bovendien was er ook een 
gecontamineerde materiaal en een met verschillende lipofiele toxinen belast materiaal. De conclusies 
waren de volgende:  

Tabel 2. Overzicht van de noodzaak van de matrix correctie volgens de resultaten van de 
interlaboratoria validatie studie. 

 Matrix 
correctie 

Rendement 
[%] RSD % 

AZA1 Niet nodig 105-124 <15 

AZA2 Niet nodig 117-138 <12 

AZA3 Klein 
verbetering 90-110 <12 

PTX2 Niet nodig 71-114 <16 

YTX Klein 
verbetering 71-80 <15 

OA CRM-Mus-b 80-135 <13 

DTX2 Niet nodig 110 <20 

DTX1 CRM-Mus-b 110 <20 

 
 

3 Lineariteit 

Voor het vaststellen van het lineaire bereik van de methode is een calibratiecurve geïnjecteerd (10-320 
ng/ml, driemal uitgevoerd op drie verschillende dagen). Wanneer het piekoppervlak wordt uitgezet 
tegen de OA-concentratie ontstaat een lineaire calibratie curve (y = ax + b) met als correlatiecoëfficient 
R² = 0.9989-0.9994 (Tabel 3. ). In Figuur 1 is een voorbeeld van de calibratie curve weergegeven. Dit 
geeft aan dat de analysemethode over een groot concentratiegebied lineair is. 
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Tabel 3. Lineariteitsparameters van okadaic acid  

 helling intercept correlatie coëfficiënt (R²) 

dag 1 10,39 -18,31 0,9994 
dag 2 10,60 -38,85 0,9982 
dag 3 10,12 -13,98 0,9989 

 
 
De lineariteit was bepaald door middel van de Mandels fitting’s test. Na evaluatie van de modellen wordt 
bepaald of een lineair (y= ax + b; TV<Fcrit) of kwadratisch model (y= ax² + bx + c; TV>Fcrit) dient 
aangewend te worden. Volgens de berekening was TV (1.89) < Fcrit (8.68) wat wees een lineaire 
calibratie curve aan waarvoor berekende hellinghelling was 10,37 en het intercept was -23.71. De curve 
was niet gedwongen door nul te gaan. 
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Figuur 1. Calibratiecurve okadaic acid in het range 10-320ng/ml (drie herhalingen op drie 
verschillende dagen) 
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In het kader van de interlaboratoriavalidatie studie was de lineariteit van de individuele toxinen (OA, AZA1, 
YTX en PTX2) zoals de multitoxin standard oplossing geëvalueerd op 3 dagen.  De laatste oplossing bevat 
alle vier toxines. De resultaten (Tabel 4 en Tabel 5) zijn het gemiddelde van de injectie van de calibratie 
curven op het begin en op het eind van een injectie lijn (een dag).  
 
Tabel 4. Lineariteitsparameters van de lipofiele toxinen opgenomen in de interlaboratoire studie 
berekend met de individuele standaard oplossingen 

toxin 
 helling intercept correlatie coëfficiënt (R²) 

dag 1 1238 334 0,975 
dag 2 -4095 431 0,981 

AZA  

dag 3 986 405 0,994 
dag 1 -421 177 0.989 
dag 2 -824 171 0.997 

OA 

dag 3 -231 210 0.999 
dag 1 -555 2142 1.000 
dag 2 -598 469 1.000 

PTX 

dag 3 10216 1412 0.988 
dag 1 -16723 822 0.999 
dag 2 -5595 349 0.999 

YTX 

dag 3 2240 548 0.998  
 
Tabel 5. Lineariteitsparameters van de lipofiele toxinen opgenomen in de interlaboratoire studie 
en berekend met de multitoxin standaard oplossing 

toxin (multitoxin 
calibration) helling intercept correlatie coëfficiënt (R²) 

dag 1 -425.5 325.7 0.995 
dag 2 -771.2 509.4 0.994 

AZA  

dag 3 -224.6 301.5 0.999 
dag 1 -73.7 184.9 0.997 
dag 2 -113.8 172.9 0.988 

OA 

dag 3 20.9 198.6 0.995 
dag 1 872.3 1830.6 0.862 
dag 2 -312.0 458.7 0.997 

PTX 

dag 3 2148.1 1205.0 0.995 
dag 1 -16723 822.0 0.999 
dag 2 -466.0 290.7 0.991 

YTX 

dag 3 -522.8 404.3 0.994 
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4 Juistheid en helhaarbarheid 

4.1 Juistheid  

De juistheid (within- en between-day) werd bepaald door op verschillende niveaus onafhankelijke blanco 
mosselen met okadaiczuur belaste stalen (80, 160, 320 ng/g) te analyseren op éénzelfde en op 
verschillende dagen (in totaal 3 dagen). Dit wordt uitgedrukt als het verschil tussen de gevonden 
concentratie en de theoretisch belaste concentratie (“recovery”) of rendement. De rendementen voor 
elke concentratie en op elke dag zijn weergegeven in de Tabel 6. Alle andere toxinen zijn geëvalueerd in 
de interlaboratoria studie (zie bijlage 1) 

 
Tabel 6. “Within en between-day” precisie voor okadaic acid (ng/g) 

    dag 1 dag 2 dag 3 Gemiddeld 
rendement (%) 

rep 1 91.00 112.00 129.00  
rep 2 84.00 125.00 101.00  
rep 3 88.00 80.00 100.00  

gemiddelde 87.67 105.67 110.00  

80 ng/g 

recovery 109.58% 132.08% 137.50% 126.39% 
      

rep 1 234.00 217.00 201.00  
rep 2 187.00 200.00 158.00  
rep 3 187.00 174.00 156.00  

gemiddelde 202.67 197.00 171.67  

160 ng/g 

recovery 126.67% 123.13% 107.29% 119.03% 
      

rep 1 370.00 347.00 435.00  
rep 2 394.00 443.00 424.00  
rep 3 374.00 409.00 425.00  

gemiddelde 379.33 399.67 428.00  

320 ng/g 

recovery 118.54% 124.90% 133.75% 125.73% 
 
Het rendement voor de belaste concentraties boven 10ppb moet tussen 80 en 110% liggen. Het berekende 
rendement in het geval van OA was op alle drie concentratieniveaus tussen 119 en 127% wat bevestigt een 
accepteerbare methode. (met kleine overschatting). 
 

4.2 Juistheid van meervoudige analyses van gecertificeerd referentiemateriaal  (CRM) 

Een gecertificeerd referentiemateriaal (CRM) van okadaic acid is beschikbar bij NRC-CRM onder het naam 
CRM-Mus-b-OA. De CRM is gehomogeniseerde mosselen staal die belast is met okadaic acid (10.1mg/kg) 
en ook met dinophysistoxin 1 (DTX1) in concentratie 1.3mg/kg. Volgens de procedure geschreven in SOP 
22/3028/N was er CRM tien keer verdund. Na tien uitgevoerde analyses wordt er een gemiddelde van de 
terugvinding berekend om bias (bc(rel), %) en juistheid (100+ bc(rel)%) te bepalen.  
 
De berekende waarden verschillen in de range van -13% (OA) tot +30% (DTX1) van de gecertificeerde 
waarden. De OA waarde is in overeenkomst me de Beschikking 2002/657/EG (Tabel 7). 
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Tabel 7. Justheid van de bepaling van lipophilische toxines in mosselen met gebruik van CRM-Mus-
b-OA 

CRM type Gehaalde 
waarde (ng/g) 

Terugvinding 
(%) CV% Bias (%) 

OA 11440,00 113,27 5,54 13,27 
DTX1 1681,53 129,35 5,64 29,31 

 
 

4.3 Precisie  

De precisie (herhaalbaarheid, within-day, intra-precisie) wordt uitgedrukt als de relatieve standaard deviatie 
(RSD, in %) of variatiecoëfficiënt (CVr), welke de ratio inhoudt tussen standaarddeviatie en gemiddelde x 
100. De precisie onder reproduceerbaarheidscondities wordt bepaald onder dezelfde voorwaarden als de 
herhaalbaarheidscondities maar op verschillende analysedagen. 
Deze waarde dient kleiner te zijn dan 2/3 van de waarde berekend met de Horwitz vergelijking:  
 

Rr CVCV *3
2

max =       met ( )cCVR log5.012 ∗−=  en c = concentratie in mg/g. 

 
HorwitzCVCVRW _max =  

 
Dit werd eveneens uitgevoerd op de data voor analyse van de juistheid. Een overzicht van de resultaten 
wordt gegeven in onderstaande Tabel 8. Alle waarden voor de herhaalbaarheid voldoen aan de criteria 
vastgelegd door de Horwitz vergelijking (zie data interlaboratoria studie in bijlage). 
 
 
 
Tabel 8. Precisie waarde voor de herhaalde analyse van een met okadaiczuur belaste mosselen 
staal  

Aantal herhalingen : 3 
Aantal dagen : 3  

sr sRw CVR CVRW max CVRW 

80 ng/g (1/2 MRL) 16,53 17,96 16,35 17,76 22,00 

160 ng/g (1 MRL) 25,93 26,05 13,51 13,57 20,50 

320 ng/g (2 MRL) 29,28 34,19 7,28 8,50 18,30 

 
 
Tabel 9. Prestatie van de verschillende toxinen bepaald tijdens de 
interlaboratoire studie.  
Toxin Repeatability 

RSDr %   
Reproducibility   

  RSDR %   HorRat 
OA 10.8 33.4 1.6 
DTX2 33.1 1.4  
AZA1 7.8 21.8 1.0 
PTX2 11.2 33.4 1.4 
YTX  9.2    35.2    1.6 
* Berekening  was gedaan met de individuele toxinen zonder correctie voor de rendementen. 
 
 



  
- Validatiedossier - 

Bepaling van de lipofiele groep toxinen in mosselen met gebruik 
van UPLC-MS/MS 

 
 

5 Stabiliteit 

De stockoplossingen van OA kunnen maximaal 6 maanden bewaard worden bij -20°C in de diepvries. 
De werkoplossingen voor het belasten van de stalen dienen elke analysedag vers gemaakt te worden. 
De ontvangend stalen dienen bewaard te worden in de diepvriezer (-20°C) tot de analyse en alle resterende 
aliquoten minstens nog drie manden. 
 

6 Selectiviteit en specificiteit 

De LC-MS/MS analyse is selectief en specifiek voor de identificatie van okadaic acid. Ze houdt rekening met 
de opgelegde identificatiecriteria: retentietijd, de identificatie-ionen (moleculair ion en de twee 
fragmentionen) en de relatieve intensiteit van de identificatie-ionen. Door de analyse van blanco materiaal 
kan de afwezigheid van een interferentie op de retentietijd van de componenten aangetoond worden. 
 

7 Meetonzekerheid 

De afwijkingen die tijdens de procedure kunnen tot stand komen zijn bepaald met de berekening van 
meetonzekerheid.  De berekening is gedaan volgens de vergelijking 
 

TOTCVbU *2+=   met   ∑= RWTOT CVCV 22  
 
Waarin als bias (b) het rendement, die in kleine mate beïnvloede, was meegenomen. Meetonzekerheid 
waarden die werden bepaald op alle drie concentratieniveaus zijn weergegeven in Tabel 10. 
Meetonzekerheid waarden voor bepaling van okadaic acid in mosselen 
 
 
Tabel 10. Meetonzekerheid waarden voor bepaling van okadaic acid in mosselen 

Concentraties Meetonzekerheid 

  Gestandaardiseerd 
meetonzekerheid 

expanded 
uncertainty (k=2) 

80 (0.5 MRL) 27,29 61,13 

160 (1 MRL) 25,26 53,40 

320 (2 MRL) 20,75 47,72 
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