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1 DOEL 
 
Deze handleiding beschrijft de bepaling in granen, graanmelen, ontbijtgranen, brood, pasta en noten met LC-MS/MS van de 
volgende mycotoxinen: DON, AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, HT2, T2, ZEN, OTA, FB1, FB2 & FB3. 
 
 
2 TOEPASSINGSGEBIED 
 
De methode is van toepassing op de volgende matrices: granen, graanmelen, ontbijtgranen, brood, pasta en noten. 
 
3 DEFINITIES, AFKORTINGEN, REFERENTIES EN NORMEN 
 
3.1. Definities 
 
Water: er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van water gemaakt met een waterzuiveringsysteem met een kwaliteit van ≥ 18.2 MΩ en 
≤ 4 ppb TOC 
Kamertemperatuur = 23°C +/- 5°C 
 
3.2. Afkortingen 
 
µg : microgram 
ACN  : Acetonitrile 
AcOH : Azijnzuur 
AF : Ammoniumformiaat 
AFB1 : Aflatoxine B1 
AFB2 : Aflatoxine B2 
AFG1 : Aflatoxine G1 
AFG2 : Aflatoxine G2 
Correctie : Correctiefactor 
DMK : Aceton (dimetylketon) 
DON  : Deoxynivalenol 
ESI : Electro Spray Ionisatie 
FA : Mierenzuur (formic acid) 
FB1 : Fumonisin B1 
FB2 : Fumonisin B2 
FB3 : Fumonisin B3 
g  : gram 
h : Uur 
HT2 : HT2 toxine 
IPA : Isopropanol 
IS : Interne standaard 
kg : kilogram 
kV : Kilovolt 
l : Liter 
LC : Liquid chromatography  
LOD  : limit of detecion (detectielimiet) 
LOQ  : limit of quantification (kwantificatielimiet) 
MeOH : Methanol 
MF : Mobiele fase 
MgSO4 : Magnesiumsulfaat 
Min  : minuut 
ml : milliliter 
MS/MS : Tandem massaspectrometrie  
MS1 : Multistandaard nummer 1 
MΩ : megOhm 
NaCl  : Natriumchloride 
ng : nanogram 
Nr. : Nummer 
OTA  : Ochratoxin A 
PA : Fosforzuur (phosphoric acid) 
PLPA  : Partial loop injection with pressure assist 
POS : Positief 
Psi : Pound/inches² 
QuEChERS  : Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe 
Rpm  : rotaties per minuut 
rt : Retentietijd  
S/N : Signaal tot ruis verhouding 
Sample ID : Identiteit staal 
Sec : Seconde 
SG : Savitzky–Golay smoothing filter 
SNW  : Strong needle wash 
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T2 : T2 toxine 
TOC  : Total Organic Contaminants 
TV  : Technisch Verantwoordelijke 
v/v : Volume/volume 
WNW  : Weak Needle Wash 
ZEN : Zearalenone  
 
 
 
3.3. Referenties 
 
• J. Van Loco, H. Beernaert, An Alternative Method Validation Strategy for the European Decision 2002/657/EC, 

Proceedings of Euro Food Chem XII: Strategies for Safe Food 2003, 1, 91 -94 
• 2002/657/EC: Commission Decision of 12 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC concerning the 

performance of analytical methods and the interpretation of results  
• Guidelines for the implementation og 2002/657/EC (SANCO/2004/2726-rev 4-December 2008) 
• 401/2006: Commision regulation No 401/2006 EC of 23 February 2006 laying down the methods of sampling and analysis 

for the official control of the levels of mycotoxins in foodstuffs 
• 178/2010: Commission Regulation (EU) No 178/2010 of 2 March 2010 amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards 

groundnuts (peanuts), other oilseeds, tree nuts, apricot kernels, liquorice and vegetable oil 
• 1881/2006: Commision regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain 

contaminants in foodstuffs 
• 178/2010: Commision regulation (EU) No 178/2010 of 2 March 2010 amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards 

groundnuts (peanuts), other oilseeds, tree nuts, apricot kernels, liquorice and vegetable oil 
• Document N° SANCO/12495/2011, Supersedes Document No. SANCO/10684/2009, Implemented by 01/01/2012, 

Method validation and quality control procedures for pesticide residues in food and feed. 
• J. Vogelgesang, J. Hädrich, Accredit. Qual. Assur., 3, (1998) 242-255 
• J. Neter, M. Kutner, W. Wasserman, C. Nachtsheim, J. Neter, Applied Linear Statistical Models, McGraw-Hill Irwin, 4th 

edition, 1996 
• J. Miller, J. Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Pearson Education, 6th edition, 2010 
• M. Anastassiades, S.J. Lehotay, D. Stajnbaher, F.J. Schenck, J. AOAC International 86 (2003) 412.  
• Swedish National Food Administration, Livsmedelsverket (2009a). F-i019.2. Instruktion för validering av kemiska 

analysmetoder 
• SOP/MAT/MAIN/04: Sauvegarde des données générées par l’UPLC-MS/MS  

 
 
 
4 PRINCIPE 
 
4.1. Extractie 
 
De mycotoxinen in het staal worden geëxtraheerd met een gewijzigde QuECHhERS methode: een solid-liquid extractie gevolgd 
door een MgSO4/NaCl geïnduceerde fasescheiding waarbij de mycotoxinen geconcentreerd worden in de organische fase. Na 
centrifugatie, filtratie en toevoeging van interne standaarden wordt de organische fase zonder verdere zuivering geanalyseerd. 
 
4.2. Kwantificatie 
 
De mycotoxinen in de extracten worden gekwantificeerd door middel van LC-MS/MS. Hierbij worden de mycotoxinen gescheiden 
op een omgekeerde fase kolom. Detectie gebeurt door middel van MS/MS met electrospray ionisatie. Kwantificatie gebeurt met 
behulp van isotoop 13C gelabelde interne standaarden. 
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Een overzicht van de MS parameters is gegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 1 : MS parameters 
Mycotoxin Parent ion 

(m/z) 
Cone Voltage Quantifier product ion 

(m/z) 
Collision energy 
(eV) 

Qualifier product 
ion (m/z) 

Collision energy 
(eV) 

DON 297.1 20 249.1 10 203 14 
DON 13C 312.1  18 262.9 10   
AFG2 331.1 45 285 30 217 40 
AFG2 13C 348.1  32 258.9 30   
AFG1 329.1 34 242.9 27 199.7 41 
AFG1 13C 346.1  40 257 29   
AFB2 315.1 48 258.9 27 243.1 37 
AFB2 13C 332.2 44 303.1 24   
AFB1 313.1 44 241 37 213 44 
AFB1 13C 330.1 36 300.9 26   
HT2 442 12 262.9 12 214.9 12 
HT2 13C 464.4 17 228.9 13   
FB1 722.4 50 334.4 39 352.4 35 
FB1 13C 756.7 51 374.2 34   
T2 484.1 18 304.9 14 214.9 20 
T2 13C 508.4 19 322.1 13   
FB3 706.4 44 336.4 37 318.4 39 
FB3 13C 739.9 49 358.2 35   
OTA 404.2 30 358 16 238.9 25 
OTA 13C 424 20 249.8 28   
ZEN 319.1 14 283.1 12 187 22 
ZEN 13C 337.2 16 199 22   
FB2 706.4 44 336.4 37 318.4 39 
FB2 13C 740.4 63 358.1 36   

 
De LC parameters staan in onderstaande tabel: 
 
Tabel 2 : LC parameters 
Column  Phenomenex Kinetex 2.6µm XB-C18 100*4.6mm en een 0.22µm prefilter 
Mobile Phase A 10 mmol ammonium formate + 0.1% formic acid 
Mobile Phase B Methanol + 10 mmol ammonium formate + 0.1% formic acid 
Gradient Time (min) %A %B Flow (ml/min) 
 initial 97.5 2.5 1 
 2.5 97.5 2.5 1 
 12.5 1 99 1 
 14 1 99 1 
 16 97.5 2.5 1 
Injection Volume 5 µl (staal + standaarden) 
Column Temp  40 °C 
 
 
 
5 VALIDATIEPARAMETERS 
 
Zie validatie dossier. 
 
 
6 GOEDEREN 
 
6.1. Klein laboratoriummateriaal  
 

• Glazen maatkolven van 50 en 100 ml 
• Tips voor micropipetten voor eenmalig gebruik van 10, 300µL en 1000µL  
• Weegschuitjes  
• Glazen maatcilinders van 50, 500 en 1000ml 
• Glazen pipetten met een volume van ≥ 20 ml  
• Spatels/lepels 
• Handschoenen  
• Centrifugatiebuizen van 50 ml  
• Spuitfilters in PTFE met een poriediameter van 0.2µm 
• 2 ml injectievials met insert 
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• Pipetten voor eenmalig gebruik van 5, 10 en 25 ml 
• Roterende menger 
• Plastieken centrifugatiebuizen van 0.5 ml en van 1.5 ml 
• Spuiten van 2 ml 
• Vortex  
• Glazen flesjes van 4 ml 
• Capillair flesjes  
• Centrifuge 
• Vortex 
• Sonicatiebad 

 
6.2. Specifieke reagentia 
 

• Extractie 
o IPA in analytische kwaliteit of beter 
o Aceton in analytische kwaliteit of beter 
o Azijnzuur in analytische kwaliteit of beter 
o Magnesiumsulfaat (anhydrous) in analytische kwaliteit of beter 
o Natriumchloride in analytische kwaliteit of beter 

• LC-Systeem 
o Mobiele fase 

 MeOH voor LC-MS of beter 
 FA voor LC-MS of beter 
 AF voor LC-MS of beter 

o Andere 
 MeOH voor HPLC of beter. 
 IPA voor HPLC of beter.  
 Aceton voor HPLC of beter. 
 Fosforzuur voor HPLC of beter. 

 
• Gedemineraliseerd water. Ter controle wordt bij de afname van het water, de geleidbaarheid en TOC waarden genoteerd.  
• Acetonitrile voor HPLC of beter. 

 
De bovenvermelde reagentia dienen bewaard te worden op kamertemperatuur op de daartoe voorziene plaatsen in het laboratorium. 
 
6.3. Referentiematerialen 
 

Een standaard-oplossing wordt gebruikt om de kalibratie-curve op te stellen en om de stalen aan te rijken. Hiervoor 
worden poeders opgelost in een daarvoor adekwaat solvent. De verdunningen van deze standaard worden gecontroleerd 
ten opzichte van een gecertifieerde standaard oplossing, beide aangerijkt met IS, met behulp van de in dit document 
beschreven  LC-MS procedure. 

 
 
7 UITRUSTINGEN 
 

1. Analytische precisiebalans 
2. LC–MS/MS Systeem 
• Automatische injector  
• Pompsysteem met gradient capaciteit  
• Kolom-oven ingesteld op 40°C+/-5°C 
• Chromatografiekolom; Kinetex 2.6µm XB-C18 100*4.6mm en een 0.22µm prefilter  
• Tandem MS/MS met electrospray ionisatie 
• Sturingsprogramma van het LC-MS/MS systeem 

o Sturing van de pompen, injector, detector 
o Verwerven, integratie, afdrukken, kalibratie en kwantificatie van de ruwe gegevens 

3. Trekkasten 
4. Diepvriezers (<-16°C) 
5. Koelkast (5°+/-3°C) 
6. Micropipetten (1-10µl; 100-1000µl; 10-100µl) 
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7. Bottle top dispenser 

 
 
8 WERKWIJZE 
 
8.1. Voorbereiding van de stalen. 
 
Het is belangrijk voor de persoonlijke veiligheid en om contaminatie van de omgeving te vermijden, dat er zoveel mogelijk gewerkt 
wordt in de trekkasten. (zie ook punt 9 Specifieke Veiligheidsvoorschriften).  
Om de verschillende stappen van de voorbereiding te kunnen volgen, zal de analist het document “SOP/MYC/ANA/07/DOC03 : 
intern verslag voor multimyc bepaling”, in bijlage 3,  gebruiken.  
 
Voor ieder staal: 4g (+/- 0,02 g) afwegen in een centrifugebuis van 50 ml. Per staal wordt 17.5 ml van het extractiemengsel 
DMK/IPA/AcOH/H2O (43:14:1:42, v/v/v/v) toegevoegd en gemengd op de roterende menger voor minstens 1 uur. Aan ieder 
buisje wordt vervolgens een mengsel van MgSO4 (8±1g)/NaCl (1.5±0.5g) toegevoegd en geschud voor ± 5 minuten. De buisjes 
worden gecentrifugeerd gedurende 5 min op ≥ 500 rpm. Eén terugvindingstaal ondergaat alle stappen van de procedure. Dit staal 
zal gebruikt worden om te verifiëren of de extractieprocedure correct verlopen is.  
Een volume van ≥ 1 ml van het supernatans wordt door een 0.2µm PTFE syringe filter gefilterd. Aan 45µl staal wordt 5µl IS 
oplossing toegevoegd, gemixt voor 10 seconden op de vortex en overgebracht in een insert voor injectie. 
De rest van het staal wordt maximum 24 uren 5°+/-3°C bewaard tot de analyseresultaten goedgekeurd zijn door de TV.  

 
 
8.2. Chromatografische analyse 
 
8.2.1 Berekening van de totale verdunningsfactor: 
 
De ijklijn geeft de waarden onmiddellijk in ng/ml. 

1. 4g staal is geëxtraheerd in 10 ml organische fase: vermenigvuldigingsfactor = 2.5 
2. Zowel staal als standaard worden op dezelfde manier verdund met IS: vermenigvuldigingsfactor = 1 

a. Voor DON, AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, HT2, T2, ZEN, OTA wordt een terugvindingfactor van 
85% gebruikt: vermenigvuldigingsfactor = 2.94 

b. Voor FB1, FB2 & FB3 wordt een terugvindingfactor van 95% gebruikt, aangezien de software niet 
automatisch voor verschillende componenten kan corrigeren met verschillende terugvindingfactoren, 
wordt de vermenigvuldigingsfactor van 2.94 gecompenseerd door de waarden voor de fumonisines in de 
calibratiecurve te corrigeren met 85% / 95%. 

 
8.2.2 Ijkklijn, standaarden, procedure blanco 
 
LC-MS/MS is een vergelijkende spectrometrische techniek, daarom is het opstellen van een ijklijn nodig. Hiervoor worden 12 
moederoplossingen van elk van de 12 mycotoxinen bewaard in de diepvriezer (< -16°C). Op basis hiervan worden drie 
mengoplossingen gemaakt die bewaard worden in de diepvriezer (< -16°C).  
 

Tabel 3 : Concentratie 3 mengoplossingen (ng/ml) 
Oplossing 1 Oplossing 2 Oplossing 3 

            
AFB1  800 OTA  800 FB1 40000 
AFB2 800     FB2 40000 
AFG1  800     FB3 20000 
AFG2  800     DON 40000 

        ZEN 28000 
        T2 8000 

        HT2 8000 

 
Een spike oplossing wordt bereid door deze drie te mengen. Deze zal gebruikt worden om zowel het spike staal te doperen met een 
gekende hoeveelheid van mycotoxinen en om een calibratiecurve te maken. Dit laatste door verdunningen te maken in 
DMK/IPA/AcOH (74/25/1, v/v/v) en aan ieder punt een vast gedefinieerd volume IS (9/1) toe te voegen. 
De oplossing met IS bestaat uit een mengsel van 12 13C gelabelde mycotoxinen in acetonitrile bewaard in de diepvriezer (< -16°C). 
 
 
 
 



Ong
ek

on
tro

lee
rde

 ko
pie

 

C O D A - C E R V A 
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 
Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques

SOP/MYC/ANA/07                     Vnr : 01                     Datum/Date : 22/03/13  pg 8/12 
Titel/Titre : Multi-mycotoxine methode voor de simultane bepaling van 12 mycotoxines  

 
 
Tabel 4 : Spike oplossing 

 
ml 

Total Volume  X 

Oplossing 1  0.25 * X 

Oplossing 2  0.25 * X 

Oplossing 3  0.5 * X 

 
Tabel 5 : Bereiden calibratiecurve 

 
Vol Tot (ul) Vol Spike (µl) Vol Solv (µl) 

MS-3 100 20 80 

MS-2 400 10 390 

MS-1 2000 10 1990 

 
Tabel 6 : Concentraties calibratiecurve (ng/ml) 

 
AFB1 AFB2 AFG1 AFG2 FB1*) FB2*) FB3*) T2 HT2 DON ZEN OTA 

MS-1 1 1 1 1 89 89 45 20 20 100 70 1 

MS-2 5 5 5 5 447 447 224 100 100 500 350 5 

MS-3 40 40 40 40 3579 3579 1789 800 800 4000 2800 40 

*)Gecorrigeerd voor terugvinding cfr uitleg in 8.2.1 
 
Tabel 7 : Doperen spike staal (ng/g) 
Sample (g) Spike solution (µl) AFB1 AFB2 AFG1 AFG2 FB1 FB2 FB3 DON ZEN T2  HT2 

4 100 5 5 5 5 500 500 250 500 350 100  100 

 
 
8.2.3 Metingen en overbrengen van de resultaten 
 
De plaats van de handleidingen van het LC-MS/MS-systeem staat vermeld op de technische fiche van het uitrusting dossier. Gezien 
de complexiteit van de apparatuur en de noodzakelijke precisie waarmee de analyse uitgevoerd moet worden, moet de operator met 
succes een gepaste vorming gekregen hebben vooraleer hij/zij bevoegdverklaard kan worden voor de analytische keten. Dit laatste 
gebeurt door de TV. 
Gelet op de vroeger vermelde opmerkingen zullen de diverse handelingen die nodig zijn voor het in werking stellen van het systeem, 
hieronder slechts beknopt beschreven worden. 

 
8.3. Opstarten van het LC-MS/MS-systeem 
 
8.3.1 Bereiden van solventen 
 
Indien nodig moeten vóór iedere analyse de volgende solventen bereid worden, mobiele fase A, mobiele fase B, strong needle wash, 
weak needle wash en seal wash. Het systeem verbruikt per injectie 10 ml mobiele fase A &B, 1ml SNW, 2ml WNW en per dag ± 50 
ml seal wash.  
 
8.3.2 Opstarten van het LC-MS/MS -systeem 
 
Het programma Masslynx wordt opgestart na aanklikken van het « Masslynx » icoon op het bureaublad van de PC. Vervolgens 
dienen via het icoon “instrument” de vensters voor de inlet methode en de MS-methode geopend te worden en de juiste inlet en 
MS-methode ingeladen te worden. Beide kanalen (A & B) van de pomp moeten gedurende minstens 4 minuten geprimed worden, 
de beide kanalen van de injector (SNW & WNW) gedurende minstens 4 cycli. De MS dient in “operate” te staan met de gassen 
aangeschakeld en de source op de juiste temperatuur. 
Om het systeem te stabiliseren en de retentietijden constant te houden, is het noodzakelijk dat de MS detector en de kolomoven 
tenminste 30 min voor het begin van de analyse op de gewenste condities gebracht worden. De kolom dient eerst gedurende ± 10 
minuten aan een debiet van 1 ml/min met MF B (methanol) gespoeld te worden en dan gedurende minstens 20 min aan 1 ml/min 
met de begincondities van de gradient. 
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8.3.3 Opstarten van de analyses 
 
Door middel van het document «SOP/MYC/ANA/07/DOC02 : checklist van de technische parameters van de LC-MS » (in bijlage 
2), kan men controleren of het systeem goed werkt.  
 
Bij het invullen van de database van de injecties moet er rekening gehouden worden met het feit dat het om een blanco, standaard, 
QC, terugvindingsstaal of een staal gaat. De aard van de injectie kan ingevuld worden in de kolom « SAMPLE TYPE » door een 
keuze te maken uit de dropdown list : «standard, …» 
Men kan altijd gebruik maken van een vorige «Sample Set» om de database in te vullen. Zo kunnen door het aanpassen van de 
namen van de stalen dezelfde injectie-parameters gebruikt worden. 
 
In de mate van het mogelijke moet de volgorde behouden blijven zoals ze beschreven staat in het document 
« SOP/MYC/ANA/07/DOC01 : injectievolgorde » (in bijlage 1). 
 
De injectielijst « Sample Set » krijgt een naam en wordt opgeslagen op de harde schijf. 
 
 
8.4. Einde van de chromatografische analyse  
 
8.4.1 Einde van de analyse 
 
Indien de sequentie gelopen heeft kan de analyse op twee manieren beëindigd worden: 
 

• Manueel door de kolom met mobiele fase B te wassen op een debiet van 1 ml/min en na 30 minuten op
 0.03 ml/min te zetten.  
• Door een stoplijn in de sequentie te zetten en het systeem automatisch in standby te zetten. 

 
 
8.4.2 Analyse van de chromatogrammen 
 
De analyseresultaten kunnen bekeken worden door in de hoofding “Targetlynx” via “process samples” de stalen via de gepaste 
integratiemethode te kwantificeren. 
De resultaten worden opgeslagen in een Targetlynx file met dezelfde naam als de sequentie. De resultaten kunnen van hieruit 
afgedrukt worden. 
 
 
8.5. Stalen 
 
De automatische integratie van de stalen gebeurt aan de hand van de dagelijkse ijklijn. De stalen en standaarden worden eenmaal 
geïnjecteerd.  
Voor een positieve identificatie dient aan de volgende 3 parameters voldaan te zijn: 

• De waarde dient gelijk aan of hoger te zijn dan de LOQ 
• De rt mag niet meer dan 2.5% verschillen van die van de standaarden/QC binnen dezelfde injectiesequentie 
• De ion ratio (Qualifier / Quantifier/ mag niet meer verschillen van die van alle standaarden en QC’s zoals 

gedocumenteerd in 2002/657/EC 
 
Tabel 8 :Ionratios 

Relatieve intensiteit (% van hoofdpiek) LC-MS
> 50 % ± 20 %
> 20 % tot 50 % ± 25 %
> 10 % tot 20 % ± 30 %
≤ 10 % ± 50 %

 
Opm: Voor de eerst eluerende componenenten DON en AFG2 is de kans op interferentie in principe hoger, daarom wordt voor 
deze beide componenten een bijkomende transitie gevolgd. Indien de CCα overschreden wordt en de ionratio is niet correct dient 
deze tweede ratio geverifieerd te worden, als deze wel binnen de normen valt kan de identificatie als geconfirmeerd beschouwd 
worden. 
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8.6. Beslissingen op basis van de resultaten  
 
Bij de rapportering van de stalen hanteert men de volgende criteria: 
 

• Een resultaat kleiner dan de LOQ wordt gerapporteerd als “<LOQ” 
• Indien een norm bestaat, hou dan rekening met de beslissingsgrens CCα 
• Indien een norm voorgesteld is, maar nog niet van toepassing is, hou dan rekening met de beslissingsgrens CCα 

berekend zoals voorzien in de toekomstige norm 
 
 
9  SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 
Mycotoxinen in het algemeen zijn toxische stoffen. Het is dus belangrijk proper te werken en zich te beschermen met handschoenen 
tijdens de extractie en de voorbereiding van de analyse. Bij het gebruik van aceton, isopropanol, azijnzuur en methanol dienen de 
nodige veiligheidsvoorzieningen in acht genomen te worden. 
Al het glaswerk bestemd voor de solventen voor de LC-MS/MS wordt na gebruik gereinigd door minstens 1 maal te spoelen met 
gedeïoniseerd water en minstens 1 maal met methanol of acetonitrile. 
Al het andere glaswerk wordt gereinigd in minstens 3 stappen: gereinigd met wasproduct, daarna overvloedig met gedemineraliseerd 
water en tenslotte laat men het aan de lucht drogen. 
Alle plastic en glazen consumables worden vernietigd na gebruik. 
 
 
10 INTERNE CONTROLE 
 
10.1. Quality control aan het begin van de analyse 
 
Aan het begin van iedere sequentie wordt eerst een quality control geïnjecteerd gevolgd door een blanco solvent 
(solvent=dilutiesolvent voor de standaarden) teneinde de correcte werking van het toestel te verifieren. 
 
Men controleert: 

1. Retentietijd van FB2 
2. Signaal/ruis van de quantifier transitie van OTA, gesmooth met een SG filter (2:2) en berekend peak-to-peak 
3. Piekbreedte van DON op 10% hoogte 
4. Maximum druk over de kolom 
5. Carry-over van FB2 

 
Indien aan een of meerdere criteria niet voldaan is kan dit te wijten zijn aan een onvoldoende stabilisering van het system, dit kan 
eenvoudig geverifieerd worden door opnieuw een QC en blanco te injecteren. 
 
Indien de retentietijd buiten het voorziene venster valt controleer: 

• Het loopmiddel (maak eventueel nieuw) 
• Het debiet en de druk van de pomp 
• Eventuele lekken 

 
Indien de S/N verhouding niet voldoet: 

• Herinjecteer een nieuwe QC 
• Soniceer de sample cone van de ESI source in MeOH 
• Nieuwe MF 

 
Indien de piekbreedte buiten het voorziene venster valt: 

• Het injectievolume 
• Vervang de prefilter 
• Vervang de kolom 

 
Indien de maximum druk over de kolom buiten het voorziene venster valt: 

• Vervang de prefilter 
• Vervang de kolom 
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Indien de carry-over >1% is: 

• Spoel de injector 10 maal  
• Injecteer 10 maal 25µl SNW 
• Spoel de kolom 30 minuten met 95% mobiele fase B aan 2ml/min 

 
10.2. Solvent blanco 
 
De solvent blanco bestaat uit het verdunningssolvent gebruikt voor de standaarden (DMK/IPA/AcOH (74/25/1, v/v/v)), hier 
mogen geen spookpieken in voorkomen die meer dan 1% bedragen van die van de QC in oppervlakte, noch in het kanaal van de 
analyten, noch van de IS.  
Indien er toch interferenties zijn, worden achtereenvolgens volgende wijzigingen doorgevoerd:  
 

• Was de kolom voor 30 minuten met 95% mobiele fase B aan 2ml/min 
• Spoel de injector 10 maal  
• Herinjecteer nieuwe blanco 
• Vervang de loopmiddelen 
• Vervang de pre-filter 
• Vervanging de analytische kolom 

 
10.3. Quality controls tijdens de analyse 
 
Gezien de analyse-duur van een staal, is het mogelijk dat een Sample Set een aantal uren in beslag neemt. Tijdens deze periode kan, 
ondanks de stabiliteit van de huidige chromatografische systemen, toch een zekere afwijking optreden die de resultaten kan 
beïnvloeden. Het is dan ook nodig om een controle van de stabiliteit en van de respons-factor van de detector te meten. Wij doen 
dit door periodiek een quality control op regelmatige plaatsen in de sequentie te plaatsen en te injecteren. Deze controle wordt 
minstens iedere 10 injecties gelopen.  
Een sequentie dient steeds beëindigd te worden door een QC.  
 
De resultaten van deze QC’s kunnen in Targetlynx bekeken worden en dienen voor alle twaalf componenten aan het volgende 
criterium te voldoen: 
 

• %RSD ≤ 15% 
 
De QC op het begin van de analyse word gevolgd op MultiQC om eventuele afwijkingen van de apparatuur te controleren.  
 
10.4. Terugvinding staal 
 
Bij elke reeks stalen hoort verder een staal om de terugvinding te berekenen. Dit is een matrix staal gespiked op een niveau 
overeenstemmend met het middelste spike punt van de validatie. Het staal dient minimum 30 minuten voor het begin van de  
analyse gespiked te worden om verdamping van het spike solvent en equilibratie met de matrix toe te laten. 
Indien het terugvindingspercentage per component voldoet aan de door verordening Nr. 401/2006 opgelegde eisen mogen de 
standaard terugvindingsfactoren gebruikt worden. 
 

 Niveau (ng/g) Terugvindingspercentage (%) 

AFB1 / AFB2 / AFG1 / AFG2 1-10 70-110 

OTA 1-10 70-110 

DON ≤500 60-110 

ZEN > 50 70-120 

FB1 / FB2  ≤500 60-120 

FB3 250 60-120 

T2 50-250 60-130 

HT2 100-200 60-130 

 
Voor het bepalen van de terugvindingspercentages wordt bij voorkeur een blanco matrix gebruikt. 
Er wordt slechts gebruik gemaakt van 1 terugvindingsmatrix voor alle stalen. 
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10.5. Ijklijn 
 
De berekening van de ijklijn gebeurt automatisch in Targetlynx. De R2 waarde moet beter zijn dan 0.95. Voor één welbepaald punt 
van de curve is de toegelaten standaardafwijking op de verschillende injecties kleiner dan 25%.  
In geval van overschrijding wordt het terugvindingsstaal gecontroleerd, indien dit voldoet kan de calibratiecurve als aanvaardbaar 
beschouwd worden.  
 
 
11 RAPPORTERING 
 

map Inhoud van het dossier
Interne rapporten  • Het document: « SOP/MYC/ANA/07/DOC03 : intern verslag voor multimyc bepaling » 

hernomen in bijlage 3. Dit document herneemt alle manipulaties tijdens de staalvoorbereiding. 
• Het document: “SOP/MYC/ANA/07/DOC02: checklist van de technische parameters van 

de LC-MS”, zoals beschreven in bijlage 2. Dit document herneemt alle manipulaties van de 
stalen tijdens de chromatografische analyse. 

• Een afdruk van het Targetlynx rapport in PDF 
 

 
Bewaring van de resultaten 
 
Naast de op papier geprinte resultaten worden de resultaten complementair op CD gebrand, die gearchiveerd worden in de dienst.  
De papier-dossiers van de verschillende injecties worden per sequentie gearchiveerd volgens de geldende procedure (PRO/5.7/01) 
 
 
12 BIJLAGEN 
 
Bijlage 1 : SOP/MYC/ANA/07/DOC01/V01 : injectievolgorde 
Bijlage 2 : SOP/MYC/ANA/07/DOC02/V01 : checklist van de technische parameters van de LC-MS 
Bijlage 3 : SOP/MYC/ANA/07/DOC03/V01 : intern verslag voor multimyc bepaling 
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Bijlage 1 :  
 
SOP/MYC/ANA/07/DOC01/V01: injectievolgorde 

 
Sample ID Sample Type Bottle**) Inject Volume Correctie 

QC QC  1: 1 2.5 1 

Blank Solvent  1:48 25 1 

MS1 Standard  1: 2 5 1 

MS2 Standard  1: 3 5 1 

MS3 Standard  1: 4 5 1 

QC QC  1: 1 2.5 1 

Terugvinding Recovery  1:5 5 2.5 

Staal 1 *) Analyte  1:6 5 2.94 

Staal 2  Analyte  1:7 5 2.94 

Staal 3 Analyte  1:8 5  2.94 

Staal 4 Analyte  1:9 5 2.94 

Staal 5 Analyte  1:10 5 2.94 

QC QC  1: 1 2.5 1 

SHUTDOWN***) Solvent  1:48 25 1 
*) Naam is ter illustratie 
**) Exacte positie en nummering is ter illustratie 
***) De shutdown kan ook in een aparte sequentie opgenomen worden 
 



Ong
ek

on
tro

lee
rde

 ko
pie

 

 

Annexe/bijlage 2:  
 
SOP/MYC/ANA/07/DOC02/V01: checklist voor de technische parameters van de LC-MS/MS  
 

MultiMyc
System Units Visa
Column Kinetex 2.6 µm XB-C18 100 x 4.6 mm 00D-4496-

E0 
 

Prefilter UPLC Column In-Line Filter, Waters 205000343  
    

Eluents Mobiele fase QuEChERS : H2O + 0.1%FA + 10 
mmol AF 

position A  

 Mobiele fase QuEChERS : MeOH + 0.1%FA + 10 
mmol AF 

position B  

Prime pump 
Strong needle wash DMK/MeOH/IPA/H2O/PA (25/25/25/23/2, 

v/v/v/v/v) 
Weak needle wash (H20 + 0.1% FA)

Prime SNW 
Prime WNW 

Seal wash H2O/MeOH (9/1, v/v)
    

Pump Flux/Debiet 1 ml/min  
Injector Volume d’injection/Injectie volume 5 µl  

 PLPA injection    
Column manager Température/ Temperatuur 40 °C  

Detector API 1000 l/h  
 Cone gas 50 l/h  
 Desolvation temperature 500 °C  
 ESI POS   
 Source temperature 150 °C  
 Capillary voltage 0.35 kV  
    

FB2: 10.1 <TR/RT<12.2  Min 
Carry-over FB2 (<1%)  % 

S/N OTA 238 (SG 2:2) (>10)   
Pressure max gradient (<7000 PSI)  PSI 
Peakwidth DON 10% (< 0.12 min)   

 
 

    

Waste   
    

Nom de la séquence/ 
Sample set naam  

Nom du fichier/ 
File naam  

Nummer controle  

Remarques/Opmerkingen  

Date/Datum  

Analyste/Analist(e)  
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Annexe /Bijlage 3:   
 
SOP/MYC/ANA/07/DOC03/V01: intern verslag voor multimyc bepaling 

  
Date Begin/début: ....../....../…….. Date Einde/fin: ....../....../…….. N° Dossier Nr. : D-20….- Analyste :…………………… 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sample            

Ref            

g (4±0.02g)            

Spike 
Lot: ………… 

           

Step 1 
17.5 ml DMK / IPA pour 4g d’ech (lot: ……………………………….) 

 

Agitate 1 hour 

Step 2 
8 MgSO4   (lot:………………….)/ 1.5 NaCl (lot:………………….)/ pour 4g d’ech 

 

Agitate 5 min 

Centrifugeren 5 min 

Filtrate 
(0.2 µm) 

+ 

Mix 
45 µl sample 

5 µl C13 lot: 

Courbe de calibration Lot : 

Remarques 
 

 


