
Chem. Listy 101, 1020−1027 (2007)                                                                                                                                          Referát 

1020 

MATRICOVÉ EFEKTY A ICH ELIMINÁCIA PRI ANALÝZE REZÍDUÍ PESTICÍDOV 
V POTRAVINÁCH PLYNOVOU CHROMATOGRAFIOU 
 

RENÁTA HÚ�KOVÁ, MICHAL KIRCHNER 
a EVA MATISOVÁ 
 
Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potra-
vinárskej technológie, STU, Radlinského 9, 812 37 Brati-
slava, Slovenská republika 
eva.matisova@stuba.sk 
 
Do�lo 11.5.06, prepracované 8.2.07, prijaté 29.3.07.  
 
 

Kľúčové slová: plynová chromatografia, rezíduá pesticí-
dov, matricové efekty 

 
 
Obsah 
 
1.  Úvod 
2.  Analýza rezíduí  pesticídov 
3.  Matricou spôsobené zvy�ovanie chromatografickej 

odozvy 
 4.  Spôsoby eliminácie matricových efektov 

 4.1. Extrakčné a čistiace procesy pre elimináciu  
matricových efektov 

 4.2. Techniky dávkovania pre elimináciu  
matricových efektov 

 4.3. Matricové kalibračné �tandardy pre elimináciu 
matricových efektov 

 4.4. Pou�ívanie ochranných látok pre elimináciu  
matricových efektov 

5.   Interferencie v detekčnom procese 
6.   Záver 
 
 
1. Úvod 

 
Otázka bezpečnosti potravín sa v ostatných rokoch 

dostáva do popredia. V oblasti kontroly rezíduí pesticídov 
sa členské �táty Európskej Únie riadia jednotnou legislatí-
vou. Je snaha zni�ovať hodnoty MRLs (Maximum Resi-
due Level)1 predov�etkým v detskej vý�ive2,3, čo priná�a 
zvý�ené nároky na analytické metódy. Analýza rezíduí 
pesticídov metódami plynovej chromatografie (gas chro-
matography − GC) a plynovej chromatografie v kombi-
nácii s hmotnostnou spektrometriou (gas chromatography 
� mass spectrometry � GC-MS) je komplikovaná výsky-
tom rôznych typov matricových efektov na strane dávko-
vača a/alebo detektora. Efekty matrice majú negatívny 
vplyv na presnosť a správnosť analytických výsledkov. 
Matricové efekty sú významne závislé od koncentrácie 
rezíduí pesticídov, danej matrice a pou�itej metódy úpravy 

vzorky pre analytické stanovenie. Na zvý�enie kvality 
analytických výsledkov je potrebné poznanie príčin vzniku 
matricových efektov a účinných spôsobov ich eliminácie. 

Cieľom tejto práce je urobiť literárny prehľad techník 
pou�ívaných na elimináciu matricových efektov alebo ich 
dôsledkov v oblasti analýzy rezíduí pesticídov pomocou 
GC.  

 
 

2. Analýza rezíduí pesticídov 
 
Analýza rezíduí pesticídov, ako aj iných kontaminan-

tov v  potravinových a  v  biotických vzorkách obyčajne 
pozostáva z niekoľkých krokov, ktoré nasledujú za sebou4: 
− izolácia analytov z matrice, 
− prečisťovanie extraktu � odstraňovanie koextrahova-

ných látok zo surového extraktu, 
− identifikácia a stanovenie analytov, 
− potvrdenie správnosti výsledkov. 

Najčastej�ie sa v praxi vyu�ívajú multireziduálne 
metódy umo�ňujúce súčasné stanovenie veľkého počtu 
analytov  jednou analýzou v rôznych typoch vzoriek. Mo-
derné pesticídy majú veľmi rôznorodé fyzikálne 
a chemické vlastnosti, ako �truktúra, mólová hmotnosť, 
polarita, prchavosť, stabilita a zároveň je potrebné ich 
stanovovať vo vzorkách s veľkou variabilitou zlo�enia  
(obsah vody, tukov, cukrov, bielkovín, kyselín, farbív 
atď.). Z týchto dôvodov sú na multireziduálne metódy 
kladené vysoké po�iadavky. 

V 1. kroku pri izolácii analytov je dôle�ité izolovať 
rezíduá pesticídov s maximálnymi výťa�nosťami 
a zároveň minimalizovať izoláciu súčastí matrice. 
V nasledujúcom 2. kroku � prečisťovacom, je potrebná 
najvy��ia mo�ná účinnosť odstránenia koextrahovaných 
látok a zároveň minimalizácia strát pesticídov. V 3. kroku 
identifikácie a stanovenia analytov rezíduí pesticídov zo-
hráva dôle�itú úlohu kapilárna GC so selektívnym detekto-
rom, ktorá sa pre tieto účely v praxi najčastej�ie pou�íva. 
Selektívnymi detektormi sú napr. NPD (dusíkovo-
fosforový detektor), ECD (detektor elektrónového záchy-
tu), FPD (plameňovo-fotometrický detektor), PFPD 
(pulzný plameňovo-fotometrický detektor) a MS 
(hmotnostne spektrometrický detektor). Okrem GC so 
selektívnym detektorom sa v men�ej miere vyu�íva aj vy-
sokoúčinná kvapalinová chromatografia s detektorom 
s diódovým poľom (HPLC − DAD), s absorpčným detek-
torom v UV oblasti alebo v kombinácii s MS. 

Metódy aplikované v rutinných analýzach musia spĺ-
ňať určité podmienky, ako je akceptovateľná presnosť 
a správnosť, cena analýzy (cena materiálov a časová ná-
ročnosť analýzy) a v neposlednom rade aj vplyv na �ivotné 
prostredie. Kompromisom pre uvedené po�iadavky je, �e 
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izolácia a prečisťovanie sa v prvom rade optimalizujú na 
maximalizáciu výťa�nosti aj za cenu väč�ieho obsahu ko-
extrahovaných látok z matrice v analytickej vzorke5. 

Nepriaznivý vplyv na presnosť analýzy majú predo-
v�etkým koextrahované súčasti matrice. Pri pou�ití GC ide 
predov�etkým o zvy�ovanie odozvy analytov vplyvom 
matrice počas dávkovania a separácie a matricou spôsobe-
né interferencie pri detekcii. 

  
 

3.  Matricou spôsobené zvy�ovanie  
chromatografickej odozvy 
 
Mechanizmus zvy�ovania odozvy organofosfátových 

pesticídov za prítomnosti látok z matrice vo vzorke dávko-
vanej do plynového chromatografu prvý krát popísal 
v r. 1993 Erney a spol.6. Pri dávkovaní pesticídov rozpus-
tených v čistom rozpú�ťadle sa časť pesticídov adsorbuje 
na aktívnych centrách na povrchu �linera� (deaktivovaná 
sklená vlo�ka dávkovača), analytickej kolóny a prípadne 
predkolóny. Ak sa v�ak dávkuje reálny extrakt s obsahom 
pesticídov, na aktívne centrá sa prednostne adsorbujú po-
lárne látky pochádzajúce z matrice, čím sa eliminuje strata 
pesticídov adsorpciou a výrazne sa tak zvý�i ich odozva. 
Fenomén zmeny odozvy pesticídov vplyvom prednostnej 
adsorpcie súčastí matrice počas dávkovania a separácie 
v GC sa v literatúre dlhodobo označuje ako matricou spô-
sobené zvy�ovanie chromatografickej odozvy (matrix-
induced chromatographic response enhancement, alebo 
skrátene � matricové efekty)4,6−12. Túto zau�ívanú termino-
lógiu budeme preto pou�ívať aj v ďal�om texte článku. 

Matricové efekty sú veľmi významné pre viaceré sku-
piny pesticídov, pričom medzi najproblémovej�ie patria 
organofosfáty (-P=O), karbamáty (-O-CO-NH-), hydroxy-
zlúčeniny (-OH), aminozlúčeniny (R-NH-), imidazoly 
a benzimidazoly (-N=) a deriváty močoviny (-NH-CO-NH-) 
(cit.4,7,8). Av�ak miera zvý�enia odozvy nie je v�dy rovnaká 
a vo veľkej miere závisí od zlo�enia analyzovanej vzorky, 
kvality prečistenia9−11 a od koncentrácie pesticídov12. 

 
 

4. Spôsoby eliminácie matricových efektov 
 
V literatúre sa uvádza viacero spôsobov eliminácie 

chýb spôsobených matricovým efektom zvy�ovania odo-
zvy. 

Najspoľahlivej�ím a zároveň najdrah�ím spôsobom 
by bolo pou�ívanie izotopicky značených �tandardov, av-
�ak z dôvodu ich nedostupnosti je tento spôsob nereálny. 
Ďal�ím veľmi spoľahlivým spôsobom by bolo pou�itie 
dokonale deaktivovaného GC systému, v ktorom by sa 
nenachádzali �iadne aktívne centrá. Tento prístup je v�ak 
z praktického hľadiska tie� nereálny, preto�e deaktivácia 
silanizáciou, ktorá sa v súčasnosti pou�íva, nie je dostatoč-
ná a vytvorené silanolové väzby nemajú dostatočnú che-
mickú odolnosť. Naviac neprchavé súčasti matrice konta-
minujú dávkovaciu komôrku, začiatok analytickej kolóny, 

prípadne predkolónu a vytvárajú tak povrch, na ktorom 
prebieha sorpcia analytov a dochádza ku zni�ovaniu ich 
odozvy1. 

 
4 . 1 .  E x t r a k č n é  a  č i s t i a c e  p r o c e s y  p r e  

e l i m i n á c i u  m a t r i c o v ý c h  e f e k t o v  
 
V minulosti sa skúmali spôsoby prípravy vzorky, 

ktoré by odstránili čo najväč�ie mno�stvo koextrahova-
ných súčastí matrice, čím sa dá čiastočne dosiahnuť zní�e-
nie matricového efektu zvy�ovania odozvy. �iadny zo 
spôsobov v�ak nedokázal eliminovať zvy�ovanie odozvy 
úplne. Vývoj účinnej�ích techník prečisťovania vzorky je 
v�ak z hľadiska robustnosti chromatografického systému 
(zní�enie zaná�ania dávkovača a začiatočnej časti kolóny 
neprchavými súčasťami matrice) a odstránenia súčastí 
matrice interferujúcich v detekčnom procese naďalej veľ-
mi dôle�itý. 

Schenck a Lehotay10 testovali kombinácie SPE koló-
niek s rôznymi sorbentami, ako grafitizovaný uhlík (GCB 
� graphitized carbon black), sorbent (-NH2), primárny 
a sekundárny amín (PSA), amino a silný anex (SAX � 
strong anion-exchange). Kvalitu prečistenia extraktov rôz-
neho ovocia a zeleniny (jablká, fazuľku, pomaranče, mali-
ny, hrá�ok a p�enicu) autori posudzovali porovnaním mat-
ricového zvy�ovania odozvy, ktoré zisťovali priamo dáv-
kovaním kalibračných �tandardov v čistom rozpú�ťadle 
a prečistených extraktov obohatených �tandardami pesticí-
dov. Hoci vizuálne najdôkladnej�ie prečistenie extraktu 
poskytol GCB sorbent, odstránil len pigmenty a na chro-
matograme zostala väč�ina látok pochádzajúcich z matrice. 
Rovnako aj zvy�ovanie odozvy zostalo pribli�ne na rovna-
kej úrovni ako v prípade neprečisteného extraktu. Najúčin-
nej�ie prečistenie dosiahli autori kombináciou troch SPE 
kolóniek, GCB+PSA+SAX. Av�ak ani táto kombinácia 
rôznych sorbentov neodstránila matricové zvy�ovanie 
odozvy. 

Haj�lová a spol.8 optimalizovali gélovú permeačnú 
chromatografiu na čistenie extraktov pomarančov 
a p�enice. Účelom bolo zní�iť mno�stvo koextrahovaných 
látok prechádzajúcich do elučného objemu pesticídov. 
Zvy�ovanie odozvy v�ak nebolo úplne eliminované. 

Na základe získaných výsledkov je zrejmé, �e u� ma-
lé mno�stvá koextrahovaných látok významne prispievajú 
k zvy�ovaniu odozvy. Av�ak dôkladné prečisťovanie ex-
traktov vedie k men�ej kontaminácii chromatografického 
systému, čo zni�uje potrebu údr�by a eliminuje riziko mat-
ricového zni�ovania odozvy spôsobeného depozitom nepr-
chavých látok v dávkovači a na začiatku kolóny12. 

Hercegová a spol.13 zhodnotili moderné prístupy prí-
pravy vzorky (matrica: jablká) �tyrmi metódami: modifi-
kovanou Shenckovou metódou, MSPD (Marix solid phase 
dispersion) metódou, QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, 
Effective, Rugged and Safe � rýchla, jednoduchá, lacná, 
efektívna, robustná a bezpečná) metódou a modifikovanou 
QuEChERS metódou pre analýzu rezíduí pesticídov. Mo-
difikovaná Schenckova metóda je zalo�ená na extrakcii 
acetonitrilom pomocou pulznej ultrazvukovej sondy 
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s následným čistením extraktu na SPE kolónke (-NH2 sor-
bent). MSPD metóda je zalo�ená na zmie�aní vzorky so 
sorbentom (Florisilom) a elúcii analytov vhodným eluen-
tom. QuEChERS metóda je zalo�ená na acetonitrilovej 
extrakcii a disperznej SPE (PSA sorbent (Primary and 
secondary amine � PSA)). Modifikovaná QuEChERS me-
tóda je zalo�ená na prenesení extrahovanej acetonitrilovej 
vrstvy  na SPE kolónku s �NH2 sorbentom. Najni��ie zaťa-
�enie systému matricou dosiahli prípravou vzorky modifi-
kovanou Shenckovou metódou a modifikovanou QuE-
ChERS metódou. 

 
4 . 2 . T e c h n i k y  d á v k o v a n i a   

p r e  e l i m i n á c i u  m a t r i c o v ý c h  e f e k t o v  
 
Je dôle�ité si uvedomiť, �e zásadný vplyv na intenzitu 

zvy�ovania odozvy vplyvom matrice má spôsob dávkova-
nia vzorky do GC systému. Platí, �e čím krat�í čas sú pary 
vzorky v kontakte s povrchom dávkovacieho systému, tým 
je men�ia pravdepodobnosť ich adsorpcie na aktívne cen-
trá. Najkrat�í čas sa dosahuje v dávkovacom systéme 
s deličom (split). Tento dávkovací systém je v�ak ne-
vhodný pre stopovú a ultrastopovú analýzu, preto�e do 
kolóny sa prená�a len malá časť nadávkovanej vzorky, čo 
významne zni�uje citlivosť analýzy. Preto sú pre analýzu 
rezíduí pesticídov vhodné len dávkovacie systémy bez 
deliča. 

Zrostlíková a spol.14 publikovali prácu, v ktorej po-
rovnávali dávkovaciu techniku s programovanou teplotou 
vyparovania (programmed temperature vaporizer − PTV) 
s inými technikami dávkovania do GC systému be�ne pou-
�ívanými pre analýzu organických kontaminantov. �tudo-
vali 26 pesticídov reprezentujúcich rôzne chemické skupi-
ny zlúčenín, ktoré sa be�ne analyzujú pomocou GC 
a niekoľko problémových pesticídov (polárne organofosfá-
ty a termolabilné karbamáty). Testovali tieto techniky dáv-
kovania: 
− dávkovanie do kolóny (on-column), 
− pulzné dávkovanie bez deliča (splitless), 
− PTV dávkovanie s elimináciou rozpú�ťadla (solvent 

vent), 
− PTV dávkovanie bez deliča (splitless). 

Vzorky predstavovali extrakty z p�enice a �tandardy 
boli pripravené v čistom rozpú�ťadle. Vzorky boli opako-
vane dávkované s cieľom hodnotenia matricových efektov 
v rôznych častiach GC systému pre ka�dú dávkovaciu 
techniku. 

On-column technika je síce ideálnou technikou dáv-
kovania pre stopovú analýzu, preto�e umo�ňuje transport 
v�etkých zlo�iek vzorky do GC kolóny, ale neumo�ňuje 
separáciu analytov od koextrahovaných zlo�iek z matrice 
v analýzach reálnych vzoriek. Z tohto dôvodu je uskutoč-
ňovanie analýzy s on-column dávkovaním vhodné hlavne 
pre jednoduché matrice (napr. pre pitnú vodu). Pri kompli-
kovanej�ích matriciach (ako sú napr. rastlinné vzorky) je 
mo�ným rie�ením pou�iť deaktivovanú predkolónu, av�ak 
tento spôsob priná�a zavedenie ďal�ích aktívnych centier 

do GC systému, čo sa prejavuje adsorpciou predov�etkým 
polárnych analytov15. Preto pre ��pinavé� vzorky sú viac 
vhodné vyparovacie dávkovacie techniky14. 

Najčastej�ie pou�ívanými dávkovacími technikami sú 
klasické horúce �splitless� techniky, ale tieto majú ne-
priaznivé vplyvy, preto�e sa mô�e vyskytovať diskriminá-
cia nízko prchavých látok, sorpcia a  tepelná degradácia 
zlúčenín. Výrazné potlačenie týchto javov bolo dosiahnuté 
pou�itím tlakového pulzu v priebehu �splitless� dávkova-
nia, pri ktorej sa ale stále výrazne uplatňujú matricové 
efekty14,16. 

Godula a spol.16 hodnotili pou�itie pulznej splitless 
dávkovacej techniky pre analýzu rezíduí pesticídov 
v ovocí a zelenine pomocou GC systému. Aplikácia tlako-
vého pulzu viedla k zní�eniu matricových efektov 
v priebehu analýzy reálnych vzoriek v kombinácii 
s dávkovaním veľkého objemu vzorky (a� 4 µl).  

Najlep�ou alternatívou ku klasickému horúcemu 
�splitless� dávkovaniu je PTV dávkovanie. Túto techniku 
ako prvý popísal Vogt a spol. v r. 1979 (cit.17,18). PTV 
zahŕňa dávkovanie do studeného linera a následným vzras-
taním teploty sa analyty transportujú do GC systému, čo 
zabraňuje diskriminácii nízko prchavých zlúčenín 
a degradácii termolabilných analytov. Hlavnou výhodou 
PTV v�ak je mo�nosť dávkovania veľkých objemov a to 
umo�ňuje významné zlep�enie celkovej citlivosti 
a selektivity analytickej metódy, zní�enie medze detekcie. 
V�etky tieto výhody PTV síce výrazne potláčajú matricové 
efekty, ale nevedú k ich kompletnej eliminácii. Zrostlíková 
a spol.14 publikovali, �e matricové efekty boli značne po-
tlačené pri PTV dávkovaní v re�ime s elimináciou rozpú�-
ťadla v porovnaní s pulznou �splitless� technikou. Po 66 
dávkovaniach p�eničných vzoriek boli s pulznou splitless 
technikou dosiahnuté relatívne odozvy niektorých zlúčenín 
a� 450 %, zatiaľ čo pou�itím PTV �split� techniky relatív-
ne výťa�nosti nepresahovali 200 % pri rovnakých pod-
mienkach GC systému. 

Kirchner a spol.12 sledovali vhodnosť rýchlej GC-MS 
s PTV �splitless� dávkovaním pre analýzu rezíduí pesticí-
dov v jablkách. Ich hlavným cieľom bolo hodnotenie ro-
bustnosti a stability  systému rýchlej GC vzhľadom na 
dávkovanie koextrahovaných látok. Aby sa analyty odse-
parovali od prchavých zlo�iek matrice v kolóne, a tým sa 
získali kvalitné signály, je dôle�ité udr�anie separačnej 
účinnosti kolóny. Proces postupného vyparovania v PTV 
dávkovači po nadávkovaní vzorky otvorením �split� venti-
lu prispel k redukcii matricových efektov oddelením časti 
menej prchavých zlo�iek matrice v lineri. Okrem toho 
pomocou PTV dosiahli výbornú opakovateľnosť plochy 
píkov vyjadrenú relatívnou smerodajnou odchýlkou 
(RSD), ktorá nepresahovala 6,6 % pre veľmi nízku kon-
centračnú hladinu rezíduí pesticídov (0,005 mg kg−1). 

Čajka a spol.19 �tudovali 44 rezíduí pesticídov rôz-
nych fyzikálno-chemických vlastností v ovocných potravi-
nách určených pre deti. Vyu�ili pritom dávkovaciu techni-
ku DMI (dificult matrix introduction), ktorá umo�ňuje 
zavedenie veľkého objemu vzorky do GC systému. Princíp 
tejto dávkovacej techniky spočíva v tom, �e extrakt vzorky 
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sa nachádza v mikrovialke, ktorá je umiestnená v �lineri�, 
pričom sa �liner� (spolu s mikrovialkou) vymieňa po ka�-
dom dávkovaní. DMI má výhodu oproti tradičným dávko-
vacím technikám v tom, �e je mo�né dávkovať aj relatívne 
�pinavé vzorky, preto�e výmenou �linera� sa vlastne od-
straňujú nízkoprchavé zlo�ky matrice (zostávajú v mikro-
vialke), ktoré sú inak be�nými kontaminantami dávkovača. 
Týmto spôsobom je okrem dávkovača chránený aj celý 
GC systém. Na druhej strane v�ak veľké mno�stvo matrice 
a väč�í sklený povrch �linera� spôsobujú väč�iu náchyl-
nosť systému k matricovým efektom, ktoré nepriaznivo 
ovplyvňujú kvantifikáciu niektorých rezíduí pesticídov. 
Tento problém je mo�né rie�iť pou�ívaním matricových 
kalibračných �tandardov a ochranných látok. 

 
4 . 3 .  M a t r i c o v é  k a l i b r a č n é  � t a n d a r d y  

p r e  e l i m i n á c i u  m a t r i c o v ý c h  e f e k t o v  
 
Pri pou�ití kalibračných roztokov pripravených ne-

zodpovedajúcim spôsobom, t.j. ak sa vlastnosti kalibrač-
ných roztokov významne odli�ujú od vlastností analyzova-
ných vzoriek, mô�u matricové efekty spôsobiť vá�ny ana-
lytický problém. Najčastej�ie sa jedná o nadhodnotenie 
koncentrácie analytov, často a� niekoľkonásobne viac, ak 
sú kalibračné roztoky pripravené v čistom rozpú�ťadle4,12. 
Existujú v�ak aj v tomto smere mo�nosti pre odstránenie 
alebo kompenzáciu matricových efektov. Jednou z najviac 
spoľahlivých metód je príprava a pou�itie matricových 
kalibračných �tandardov. Princíp spočíva v tom, �e sa zís-
ka extrakt vzorky podobný svojim zlo�ením analytickej 
vzorke, ale bez prítomnosti stanovovaných pesticídov, čo 
zároveň predstavuje istú komplikáciu v prípade menej 
be�ných komodít, alebo komodít, pri pestovaní ktorých sa 
aplikujú veľké mno�stvá pesticídov. Príprava matricových 
kalibračných �tandardov je finančne a časovo náročná 
a takto získané roztoky majú obmedzenú dobu pou�itia. 
Naviac je potrebná častej�ia údr�ba GC systému, čo pred-
stavuje ďal�í pracovný krok20. 

Kirchner a spol.12 pou�ili externé kalibrovanie 
s matricovými �tandardami v rozsahu 0,0125�2,5 ng µl−1. 
Na koncentračnej úrovni 0,005 mg kg−1 zistené odozvy 
pesticídov sa menili len mierne so stúpajúcim počtom dáv-
kovaní (130 čistených extraktov jablka). 

Menkissoglu-Spiroudi a  spol.21 pou�itím matrico-
vých �tandardov pozorovali výťa�nosti analyzovaných 
rezíduí pesticídov vo vzorkách paradajok, korenia 
a uhoriek v rozmedzí 70�110 %, ktoré sú akceptovateľné 
pre multireziduálnu analýzu pesticídov podľa EC/7826/
VI/97 (cit.22). Pre porovnanie, pou�itím �tandardov pripra-
vených v čistom rozpú�ťadle boli získané hodnoty výťa�-
ností v rozsahu 120�340 %. Matricové kalibračné �tandar-
dy teda poskytli spoľahlivé výsledky v spojení 
s jednoduchou analytickou multireziduálnou metódou GC/
ECD a NPD pou�ívanou v rutinných analýzach. 

Ďal�í autori23,24, ktorí sa zaoberali analýzou rezíduí 
pesticídov vo víne23 a v mede24, odporúčajú pou�ívanie 
matricových kalibračných �tandardov a spikovaných extra-
ktov čistých vzoriek pre redukciu resp. elimináciu matrico-

vých efektov. 
Schmeck a spol.25 v článku publikovanom v r. 2005 

zverejnili stručný prehľad prác, v ktorých sa na získanie 
akceptovateľných hodnôt relatívnych výťa�ností vyu�ívali 
práve matricové kalibračné �tandardy. Výsledky svedčia 
o tom, �e matricové kalibračné �tandardy predstavujú je-
den z najdôle�itej�ích prístupov k rie�eniu problematiky 
matricových efektov v multireziduálnych analýzach pesti-
cídov uskutočňovaných pomocou GC. Kvantifikácia ana-
lytov je presnej�ia a správnej�ia. 

Hercegová a spol.13,26 potvrdili, �e pou�ívanie matri-
cových �tandardov v sekvenciách s reálnymi vzorkami 
jabĺk (�bracketing� � dávkovanie po sebe: 3−5× čistá mat-
rica, 1× matricový �tandard, 2× reálna vzorka A, 1x matri-
cový �tandard, 2× reálna vzorka B, 1× matricový �tandard, 
atď.) zlep�uje presnosť analytických výsledkov aj na veľ-
mi nízkych koncentračných hladinách rezíduí pesticídov 
(0,005 ng kg−1 v detskej vý�ive). 

Boli publikované aj �tatistické metódy pou�ívajúce 
korekčnú funkciu na elimináciu systematickej 
a proporcionálnej chyby vznikajúcej pri kalibrácii 
s pou�itím kalibračných roztokov pripravených v čistom 
rozpú�ťadle27,28. Korekčná funkcia bola vypočítaná na 
základe systematického porovnávania kalibrácie pomocou 
kalibračných �tandardov v čistom rozpú�ťadle 
a matricových kalibračných �tandardov. Tento �tatistický 
prístup bol validovaný a je k nemu odvodená aj neistota. 
K výhodám pou�ívania korekčnej funkcie patrí predov�et-
kým zni�ovanie prácnosti a nákladov na analýzu, preto�e 
nie je potrebné pou�ívať matricové kalibračné �tandardy. 
Kontaminácia in�trumentácie je pomal�ia, preto�e kalibrá-
cia sa vykonáva so �tandardami v čistom rozpú�ťadle, čím 
sa zni�uje frekvencia údr�by GC systému. Pou�ívanie 
korekčnej funkcie v�ak mô�e byť nespoľahlivé v prípade 
veľkého rozpätia koncentrácií pesticídov v rôznych komo-
ditách, preto bude tento korekčný prístup pou�iteľný iba 
v laboratóriách, kde sa analyzujú veľké série vzoriek 
s pribli�ne kon�tantnými koncentráciami rezíduí 
pesticídov29. 

 
4 . 4 .  P o u � í v a n i e  o c h r a n n ý c h  l á t o k  p r e  

e l i m i n á c i u  m a t r i c o v ý c h  e f e k t o v   
 
Ochranné látky �analyte protectants� sa pou�ívajú pre 

elimináciu chýb vznikajúcich v dôsledku zvy�ovania odo-
zvy pesticídov vplyvom matrice. Predpokladom je, �e by 
mali napodobniť funkciu koextrahovaných súčastí matrice 
maskovaním aktívnych centier v dávkovacom a separač-
nom systéme, pričom sa zni�uje degradácia a/alebo ad-
sorpcia dávkovaných analytov, čo vedie ku zní�eniu strát 
citlivých analytov7,19. Ochranné látky sa pridávajú priamo 
do kalibračných �tandardov v čistom rozpú�ťadle, ale aj 
priamo do extraktu reálnych vzoriek. 

Koncept pou�ívania prídavných látok zaviedli Erney 
a Poole30 v r. 1993. �tudovali v�ak len 8 rôznych 
�maskovacích činidiel� a �iadne z nich nedávalo uspokoju-
júci efekt pre účely analýzy rezíduí pesticídov. Anastassia-
des a spol.7 obnovili tento koncept a testovali veľký počet 
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zlúčenín s rôznymi vlastnosťami. Testované zlúčeniny 
označili termínom �analyte protectants�. Sústredili sa pre-
dov�etkým na silu vodíkových väzieb, ktoré predstavujú 
dôle�itý faktor v interakcii analytov s aktívnymi centrami 
v dávkovači. Skúmali preto napr. cukry, deriváty cukrov 
a gulonolaktón, teda látky, ktoré obsahujú viaceré hydro-
xy skupiny. Hodnotili rôzne  prípravky, ktoré by mohli byť 
vyu�ité ako ochranné látky v GC analýzach pesticídov 
a demon�trovali ich efektívnosť na zlep�enie kvality analý-
zy. 

�túdiom sa zistilo, �e niektoré typy zlúčenín chránia 
analyty pred ne�iaducimi interakciami s aktívnymi centra-
mi v injektore. Ak sú ochranné látky pridané do roztokov, 
a ak nepôsobia ru�ivo počas analýzy, potom tento spôsob 
eliminácie matricových efektov mô�e byť veľmi perspek-
tívny a nahradí pou�ívanie matricových �tandardov. 

 
Vlastnosti ochranných látok 

 Najdôle�itej�ími faktormi pri výbere ochranných 
látok sú: 
− schopnosť viazať vodík (kľúčový faktor), 
− prchavosť (tepelná stabilita), 
− praktické aspekty. 

Dôle�ité je, aby ochranné látky poskytovali silný 
efekt podobný matricovému efektu. Najcitlivej�ími pesti-
cídmi sú pesticídy, ktoré majú v molekule skupiny: -OH, 
R-NH-, -N=, -O-CO-NH-, -NH-CO-NH-, -P=O. Tieto 
typy molekúl reagujú so silanolovými skupinami v kolóne 
a pravdepodobne aj s kovovými iónmi na sklenom po-
vrchu �linera�. Navy�e, prečisťovanie ovocných 
a zeleninových extraktov napr. s PSA sorbentom vedie 
k zní�eniu odozvy cieľových analytov počas GC-MS ana-
lýzy, čo je zreteľným dôsledkom odstránenia látok, ktoré 
zabezpečujú ochranu počas dávkovania a separácie. PSA 
obsahuje primárne a sekundárne aminoskupiny a preto má 
schopnosť reagovať cez vodíkové väzby, čo podporuje 
dôle�itosť vodíkových väzieb pri matricových efektoch. 
Preto, aby ochranné látky boli efektívne, musia obsahovať 
hydroxy a aminoskupiny, aby boli schopné reagovať 
s aktívnymi centrami práve cez vodíkové väzby. 

Ak sa pou�ije nízka koncentrácia ochrannej látky, 
musí toto mno�stvo plne zodpovedať kapacite linera. Zále-
�í pritom od počtu aktívnych centier v GC systéme a od 
podobnosti týchto látok s aktívnymi centrami. Ďal�ou dô-
le�itou vlastnosťou ochranných látok je, �e musia obsadiť 
aktívne centrá v tom istom čase, kedy je konkrétny pesti-
cíd najcitlivej�í voči reakciám s aktívnymi centrami 
(prchavosť ochranných látok má teda byť podobná s analy-
tom, ktorý ochraňujú). 

Ideálne a praktické vlastnosti ochranných látok pre 
v�eobecné a �peciálne účely sú: 
− nereaktívnosť s analytmi v roztoku, 
− nemajú vyvolávať degradáciu a zhor�ovať funkčnosť 

GC kolóny a detektora, 
− nepreká�ať pri detekcii, 
− nehromadiť sa v GC dávkovači, alebo kdekoľvek 

inde v systéme, 

− musia sa dobre rozpú�ťať v danom roztoku, 
− majú byť pou�iteľné pre �irokú �kálu pesticídov 

a matríc, 
− nie veľmi drahé, 
− bezpečné. 

Anastassiades a  spol.7 hodnotili viacero zlúčenín, 
ktoré pova�ovali za potenciálne ochranné látky. Rozdelili 
ich do 6 skupín: 
− zlúčeniny s viacerými hydroxyskupinami (cukry, 

alkoholy cukrov), 
− kyslé zlúčeniny s karboxylovými skupinami (mastné 

a fenolické kyseliny), 
− zlúčeniny s karboxylovými a aminoskupinami 

(aminokyseliny), 
− zlúčeniny s amino a hydroxyskupinami, 
− zásadité a kyslé zlúčeniny, 
− alifatické zlúčeniny. 

Celkove testovali 93 zlúčenín. Na testovanie efektív-
nosti ochranných látok pou�ili 30 pesticídov patriacich 
k rôznym chemickým skupinám pesticídov �irokej �kály 
prchavosti a iných fyzikálno-chemických vlastností. Ka�-
dý pár pesticíd/ochranná látka hodnotili z hľadiska vý�ky 
píku, plochy píku, retenčného času a mo�ných interferencií 
počas detekcie za účelom zisťovania a porovnávania efek-
tu s rôznymi ochrannými látkami. Väč�ina ochranných 
látok bola pou�itá s koncentráciou 1 mg ml−1, prchavej�ie 
ochranné látky a� s koncentráciou 20 mg ml−1. Je teda 
potrebné aplikovať ochranné látky v pomerne veľmi vyso-
kých koncentráciách v porovnaní s rezíduami pesticídov. 

Po zhrnutí výsledkov publikovanej práce získavame 
záver, �e zlúčeniny s viacerými hydroxyskupinami v�e-
obecne poskytujú lep�iu analytickú ochranu ako iné druhy 
zlúčenín. Prchavosť je kritickým faktorom a ochranné 
látky istej prchavosti lep�ie chránia analyty podobnej pr-
chavosti. Vy��ia koncentrácia ochranných látok vedie 
k lep�ím odozvám analytov. Napriek týmto zisteniam sa 
uskutočnením tohto rozsiahleho experimentu nepodarilo 
nájsť ideálnu ochrannú látku. Príčinou mô�e byť aj to, �e 
GC systém sa stále mení po opakovaných analýzach, 
a preto nie je jednoduché označiť niektorú z potenciálnych 
ochranných látok za ideálnu. 

Ochranné látky sú veľmi polárne a nerozpú�ťajú sa 
v be�ných rozpú�ťadlách pou�ívaných v GC. Anastassia-
des a spol.7 pou�ili �tandardy v acetonitrile (MeCN) 
s prídavkom vody. Dospeli k záveru, �e gulonolaktón by 
síce mohol byť pou�ívaný ako ideálna ochranná látka pre 
�iroký výber pesticídov, ale kombinácia ochranných látok 
je stále najlep�ím spôsobom ako dosiahnuť dobré výsled-
ky. Zvý�enie odozvy skúmaných analytov bolo najvy��ie 
pri kombinácii sorbitolu, gulonolaktónu a 3-etoxy-1,2-       
-propanolu7,19,31. Táto zmes ochranných látok sa ukázala 
byť veľmi efektívna pre GC analýzu �irokého rozsahu 
prchavých pesticídov. Okrem intenzívnej eliminácie ad-
sorpcie analytov v lineri, autori pomocou vybraných 
ochranných látok dosiahli aj signifikantné zlep�enie tvaru 
chromatografických píkov (zmen�enie chvostovania) po-
lárnych pesticídov. 
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Počas dávkovania a separácie sa niektoré ochranné 
látky rozkladajú a následne eluujú v �irokých chromato-
grafických pásoch. Na detekciu analytov je potom nevy-
hnutné pou�iť selektívnu detekciu. Pou�itie MS detektora 
je nevyhnutné pre pozitívnu identifikáciu rezíduí pesticí-
dov v reálnych vzorkách. Pri sledovaní potenciálnych in-
terferencií sa zohľadňujú 3 základné parametre: 
− mólová hmotnosť ochrannej látky, 
− retenčný čas ochrannej látky (alebo jej hlavných pro-

duktov degradácie, ak k nej dochádza), 
− základné ióny hmotnostného spektra. 

Ochranné látky sa nevyznačujú ru�ením v SIM 
(Selected Ion Monitoring) analýzach, ale určité ovplyvne-
nie identifikácie a integrácie sa nedá úplne vylúčiť. Na 
obr. 1 uvádzame ako príklad chromatogramy z rýchlej GC-
MS s pou�itím/bez pou�itia ochranných látok v analýze 
rezíduí pesticídov. 

K hlavným výhodám pou�ívania ochranných látok 
patrí mo�nosť vyhnúť sa chybám súvisiacich s matri-

covými efektami. Ochranné látky by boli ideálne, ak by 
poskytovali analytom ten istý stupeň ochrany bez ohľadu 
na to, či roztok obsahuje alebo neobsahuje matricové zlo�-
ky. Pou�ívanie ochranných látok sa ukazuje ako veľmi 
vhodná alternatíva oproti rôznym iným postupom pre eli-
mináciu matricových efektov (ako napr. rozsiahle prečis-
ťovanie extraktov, �tandardné prídavky, pou�ívanie vnú-
torných �tandardov). 

 
Výhody pou�ívania ochranných látok 
− intenzita a tvar píkov sa zlep�í, 
− identifikácia a integrácia sú ľah�ie a jednoduch�ie, 
− veľký výber ochranných látok, ni��ie medze detekcie, 

lep�ia reprodukovateľnosť výsledkov meraní, 
− chyba spôsobená matricovými efektami sa mô�e eli-

minovať bez pou�itia nekonvenčných postupov, 
− vhodný spôsob pre deaktiváciu GC systému (linera 

a kolóny) pri ka�dom dávkovaní, 
− rýchly, jednoduchý a lacný postup, 
− nenáročná údr�ba GC systému (preto�e aj znečistený 

GC systém mô�e poskytnúť dobré výsledky, ak sa 
pou�ijú ochranné látky). 
 
 

5. Interferencie v detekčnom procese  
 
V prípade pou�itia detektorov selektívnych k prvkom 

a funkčným skupinám, ako sú ECD, NPD, FPD 
(najbe�nej�ie v analýze rezíduí pesticídov)29, mô�e prísť 
pri koelúcii analytu so zlo�kou matrice k rozličným vply-
vom matrice na signál analytu, ako: 
− pík analytu je nezreteľný (maskovaný) � falo�ný nega-

tívny výsledok, 
− nečistota je pova�ovaná za v skutočnosti neprítomný 

analyt � falo�ný pozitívny výsledok, 
− signál detektora je zvý�ený � nadhodnotenie výsledku, 
− signál detektora je stlmený � podhodnotenie výsledku. 

Posledný problém (podhodnotenie výsledku) je výz-
namný pri pou�ití FPD, pričom pou�itie PFPD tento prob-
lém do značnej miery eliminuje32,33. Zatiaľ čo posledné 
dva problémy mô�u byť kompenzované vhodnou kalibrá-
ciou, v prípade výskytu falo�ne pozitívneho a negatívneho 
výsledku je nevyhnutné pou�iť nezávislú alternatívnu ana-
lytickú metódu. 

Detekcia s MS detektorom sa vyznačuje podstatne 
zvý�enou selektivitou, preto�e zohľadňuje �truktúru mo-
lekuly analytu. Av�ak ani MS detektory s nízkym rozlí-
�ením zalo�ené na kvadrupóle alebo iónovej pasci nemu-
sia byť dostatočne selektívne na spoľahlivé rozlí�enie 
signálu analytu od signálu interferujúcej zlo�ky matrice, 
hlavne v prípade analytov s málo �pecifickými iónmi 
a malými m/z. V takom prípade je mo�ným rie�ením pou-
�itie chromatografického systému s vy��ím rozlí�ením, 
alebo uskutočniť selektívnej�iu detekciu, napr. MS 
s vysokým rozlí�ením, ako napríklad TOF HRMS (cit.34). 
V prípade veľmi zlo�itých vzoriek je úplná chromatogra-

Obr. 1. Chromatogramy pesticídov rýchlou GC-MS v SIM 
móde v rôznych druhoch �tandardných roztokov na koncen-
tračnej hladine 10 µg kg−1, dávkované 2 µl do PTV: A � �tandar-
dy v čistom rozpú�ťadle (acetonitril); B − �tandardy 
v rozpú�ťadle s prídavkom ochranných látok (2000 ng 3-ethoxy-  
-1,2-propanediolu a 200 ng D-sorbitolu a L-gulonic acid γ-lak-
tonu); C � matricové �tandardy (matrica − extrakt jablka priprave-
ný metódou QuEChERS [13]); 1 � pyrimethanil, 2 � fenitrothion, 
3 � tetraconazole, 4 � cyprodinyl, 5 � tolylfluanid, 6 � kresoxim-
methyl 
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fická separácia v�etkých analytov od v�etkých koextraho-
vaných zlo�iek v jednorozmernej analýze prakticky nedo-
siahnuteľná napriek pokračujúcemu vývoju v technológii 
kapilárnych kolón. Podstatne vy��ia separačná účinnosť 
v porovnaní s jednorozmernou GC poskytuje úplná dvoj-
rozmerná GCxGC (cit.35,36). 

 
 

6. Záver 
 
Matricou spôsobené zvy�ovanie chromatografickej 

odozvy je jav, ktorý negatívne ovplyvňuje predov�etkým 
kvantitatívnu analýzu rezíduí pesticídov uskutočňovanú 
v GC systéme. Preto je potrebné tomuto problému venovať 
veľkú pozornosť najmä z hľadiska hľadania jeho rie�enia 
prostredníctvom skú�ania a testovania rôznych techník, či 
u� dávkovacích, extrakčných a čistiacich, ktoré celkove 
zni�ujú matricové efekty a kontamináciu GC systému. 
Av�ak odstránenie značných chýb v kvantitatívnej analýze 
mo�no dosiahnuť pou�ívaním matricových kalibračných 
�tandardov, korelačných techník, alebo ochranných látok. 
Nesmie sa pri tom zabúdať na voľbu vhodného selektívne-
ho detekčného systému. 

Matricové efekty sú vlastnosťou vzoriek a na ich 
vznik vplývajú viaceré faktory, v dôsledku ktorých matri-
cové efekty ovplyvňujú píky analytov � ich veľkosť a tvar. 
K faktorom patria: 
− prítomnosť koextrahovaných zlo�iek matrice, 
− typ pou�ívaných �tandardov, 
− teplota dávkovača a interakčný čas s linerom 

(závislosť od rýchlosti nosného plynu, tlaku 
a dávkovaného objemu), 

− typ detekčného systému. 
Mno�stvo publikovaných prác sa zaoberá skúmaním 

mo�ností, ako redukovať resp. úplne eliminovať matricové 
efekty v multireziduálnej analýze pesticídov plynovou 
chromatografiou. Stručne mo�no zhrnúť, �e je vhodné 
pou�ívať efektívne moderné prístupy prípravy vzorky. 
Z dávkovacích techník sa najlep�ie osvedčila technika 
PTV dávkovania. Ďalej sa u� dlhodobo na elimináciu mat-
ricových efektov pou�ívajú matricové kalibračné �tandar-
dy a treba podotknúť, �e najlep�ie je kombinovať tieto 
prístupy. Nov�ím trendom v oblasti rie�enia matricových 
efektov je pou�ívanie ochranných látok. Tento spôsob sa 
e�te len vyvíja a zisťujú sa jeho mo�nosti, pozitíva 
a negatíva. Pre rutinnú analytickú prax je potrebný ďal�í 
vedecký výskum. 

 
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu 

výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-000705. 
Predlo�ený text je aj súčasťou rie�enia projektu 1/2463/05 
(VEGA M� SR). 
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R. Hú�ková, M. Kirchner, E. Matisová (Institute of 
Analytical Chemistry, Faculty of Chemical and Food 
Technology, Slovak University of Technology, Bratislava): 
Matrix Effects and Their Elimination in Gas Chroma-
tographic Analysis of Pesticide Residues in Food 

 
In the GC and GC-MS analyses of pesticide residues, 

various adverse effects occur due to matrix co-extractives, 
which worsen the accuracy of analyses. In this review, the 
methods of overcoming the problems resulting from ma-
trix effects are described. So far the most effective ap-
proach has been the use of matrix-matched calibration 
standards. Also some other methods such as sample purifi-
cation or the GC injection technique can partly reduce the 
matrix effects. A novel approach utilizing analyte protec-
tants has been proposed. The protectants have some advan-
tages over the matrix-matched standards. Further studies 
of their application are necessary before implementing 
them into analytical practice. 


