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1 Doel en toepassingsgebied 

Het doel van dit document is een analysemethode voor lipofiele toxinen in mosselen te beschrijven. De 
bepaling van de okadaic acid groep, azaspriacid groep, pectenotoxin groep toxines gebeurt met gebruik 
van een UPLC-MS/MS methode die op een snelle manier een alternatief van biotest op muizen biedt. 
De methode is in overeensteming met de 15/2011/EG. 
De ontwikkelde methode voldoet aan eisen in Beschikking 2002/657/EC en kent een detectiegrens van 
10 μg/kg.  
 

2 Definities en afkortingen 

2.1 Definities 

Diarrhetic shelfish poisoning wordt primair veroorzaakt door de Dinophysis toxinen namelijk okadaic 
acid (OA), en diverse analoge vormen van dinophysistoxins (DTX1 en DTX 2) en de geacetyleerde 
vorm van DTX (DTX3). De structuur van de toxines zijn aangeduid in Figuur 1.  
‘Diarrhetic shellfish poisoning’ wordt gekenmerkt door maag-darm klachten, diarree, misselijkheid, 
overgeven en darmkrampen. De incubatieperiode van het DSP syndroom is afhankelijk van de 
ingenomen dosis van de toxine. De eerste lichte gevolgen van vergiftiging bij mensen kunnen al 
optreden vanaf 30 minuten tot enkele uren na het eten van schelpdieren die DSP-toxinen bevatten. Er 
kunnen klachten als diarree, misselijkheid, braken, hevige buikpijnen en rillerigheid ontstaan. Ernstige 
vergiftiging met DSP kan leiden tot (tijdelijke) aantasting van het zenuwstelsel met klachten als 
tintelingen van de uiteinden van de vingers. (De gastro-intestinale symptomen komen voor en na 2 à 3 
dagen verdwijnt de aandoening zonder restletsels zoals diarree, misselijkheid, braken en buikpijn). 
DSP (Diarrheic Shellfish Poisoning) toxines worden geproduceerd door Dinoflagellaten (algen): 
Dinophysis en Prorocentrum. Dit toxine is een in vet oplosbare toxine.  
Andere toxinen die met de methode bepaald kunnen worden zijn azaspiracids groep (AZAs), 
pectenotoxins groep (PTXs) en yessotoxine groep (YTXs) die tot de groep van lipofiele toxines behoren. 
Yessotoxines en pectenotoxines veroorzaken geen diarree maar AZA wel. Bovendien veroorzaken ze 
gastrointestinale problemen en buikkrampen. Aan de andere kant is er is nog geen humane intoxicatie 
met PTX gerapporteerd.    
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Figuur 1. Moleculaire structuren van okadaic acid en de analogen DTX1,2,3 
 
Voedselveiligheidsnormen voor levende tweekleppige weekdieren worden genoemd in Verordening 
(EG) Nr. 853/2004, sectie VIII, Visserijproducten; waarin staat dat het gehalte aan okadaic acid, 
dinophysistoxines en pectenotoxines samen onder 160 μg okadaic acid equivalenten / kg moet liggen. 
Voor azaspriacids is het maximaal toegelaten gehalte 160µg azaspriacid equivalent / kg. Bovendien, 
werd in Verordening (EG) 15/2011, die Verordening (EG) 2074/2005 wijzigt, de LC-MS/MS methode 
erkend als referentie methode voor de bepaling van lipofiele mariene toxinen in tweekleppige 
weekdieren. 

2.2 Afkortingen 

AZA, azaspriacids 
DSP, Diarrhetic Shellfish Poisoning 
DTX 1,2,3, dinophysistoxins 
CRM, gecertificeerd referentie materieel  
PTX, pectenotoxins 
 
HPLC, high performance liquid chromatography 
MRM, multiple reaction monitoring 
NRC, National Research Council 
OA, okadaic acid 
QC, quality control 
UPLC-MS/MS, ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric 

 

3 Principe van de methode 

De analysemethode voor bepaling van lipofiele toxines in schelpdieren begint met de extractie van de 
toxines uit schelpdieren, eventueel gevolgd door een hydrolyse- en concentratie-stap. Vervolgens wordt 
het extract geïnjecteerd in het UPLC-MS/MS systeem. Okadaic acid is gebruikt als externe standaard 
voor de directe berekening van OA en de indirecte berekening van de toxines dinophysystoxin 1 en 
dinophysistoxin 2 (DTX1 en DTX2). Analoog worden AZA 1 en PTX2 gebruikt voor de indirecte 
berekening van AZA2 en AZA3, en PTX1 respectievelijk. De identificatie van pieken gebeurt door een 
vergelijking met de retentietijd van de standaard, volgens de criteria weergegeven in de Beschikking 
2002/657/EC. 

Toxin R1 R2 R3 R4 

OA CH3 H H H 
DTX1 CH3 CH3 H H 
DTX2 H H CH3 H 

DTX3 
(acylated forms of OA, DTX1 & DTX3) H/CH3 H/CH3 H/CH3 vetzuur 
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4 Veiligheid 

Neem voorzorgsmaatregelen om inhalatie van de organische oplosmiddelen te voorkomen, werk bij 
voorkeur in een trekkast. Draag handschoenen bij het omgaan met de vermelde organische 
oplosmiddelen. 

5 Staalname 

De staalname gebeurt door derden (bv. de diensten van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van 
de Voedselketen). 
 

6 Ontvangst, verdelen, bewaren en vernietigen van stalen 

De stalen kunnen worden genomen door het Federaal Agentschap van de Veiligheid van de 
voedselketen volgens hun protocol of door een derde. De stalen worden aan het onthaal van het WIV 
ontvangen volgens SOP I/03/12/NF. Het verdere beheer van de stalen binnen de Dienst gebeurt zoals 
geschreven in DOC 40/DIS/003/NF.  

Het bewaren en vernietigen van de stalen is in DOC 20/AFSCA-FAVV 01/NF beschreven.  
De ontvangst, verdeling, analyse en resultaten worden ingevoerd in het LIMS systeem van het WIV en 
verder gerapporteerd zoals gevraagd van de klant. 

7 Experimenteel gedeelte 

7.1 Verbruiksgoederen 

De gebruikte oplossingen dient men met MilliQ water te maken. Alle producten zijn beschreven 
hieronder. 

7.1.1 Reagentia  

• Acetonitrile, HPLC grade  
• Methanol, HPLC grade. 
• Mili-Q water.. 
• Ammonium formaat (≥99%). 
• Hydrochloric zuur (minst 37% purity). 
• Natrium hydroxide (≥99%). 
• Ammonium hydroxyde  

7.1.2 Standard oplossingen en referentie materialen 

 
• CRM-DSP-Mus-b Certified Reference Material (NRC Canada). Homogenaat van de 

verteringsklier van mosselen (Mytilus edulis) met okadaic acid (10.1 µg/g) en dinophysistoxin-1 
(1.3 µg/g). 

• CRM-OA-c Certified Reference Material (NRC Canada). Standard oplossing van okadaic acid 
in methanol.  

• CRM-PTX2 Certified Reference Material (NRC Canada). Standard oplossing van 
pectenotoxin 2 in Methanol met de gecertificeerde concentratie van 14.3 µg/mL.  

• CRM-AZA1 Certified Reference Material (NRC Canada). Standard oplossing van 
azaspricadis 1.  

• CRM-YTX Certified Reference Material (NRC Canada). Standard oplossing van yessotoxin in 
methanol 

De referentie materialen moet men in de diepvries bewaren tot het vermelde vervaldatum.  
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7.1.3 Stock oplossingen 

Met het referentie materiaal (CRM-OA-c, bv) kan er een stock oplossing van 1200ng/ml gemaakt 
worden waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare hoeveelheid van dit CRM. Uit 3 ampullen 
neemt men 1260µl en deze worden opgelost in een erlenmeyer van 15ml met methanol 
(verdunningsfactor 11.92). Deze oplossing mag gedurende 6 maanden bewaren in de diepvries en 
gebruiken. 
De plaats van de stockoplossingen in de diepvries wordt aangeduid in “location manager” van het labo. 
De juiste concentraties worden vermeld op het etiket van de recipiënten. 

7.1.4 Calibratie oplossingen 

De oplossingen voor de bepaling van de lineariteit worden bereid in maatkolven van 5ml en beginnende 
met concentratie van 320ng/ml zie Tabel 1. De verdunningen wordt met methanol gemaakt. Deze multi-
toxin standaardoplossing bevat een aantal marine toxines (okadaic acid, pectenotoxin, azaspiracid en 
yessotoxin) die representatief zijn voor de verschillende soorten moleculen waarop deze methode 
toepasbaar is. Deze oplossingen mag men gedurende 6 maanden in de diepvries bewaren en 
gebruiken. 
Om een matrix-matched calibratie curve aan te maken dient men 2ml van een oplossing toevoegen aan 
een extract van een blanco staal mosselen. Daarbij bekomt men in totaal 6 verrijkte stalen/niveaus van 
matrix-matched calibratie curve.  
 

Tabel 1. Overzicht van de voorbereiding van de calibratie oplossingen 
Standaard 

ng/ml 
Oplossing ID oplossing 

(ml) 
Eind volume afgemaakt 

met het solvent  (ml) 

320 s.0 4 (stock oplossing) 15 
160 s.1 2.5ml van s.0  5 
80 s.2 2.5ml van s.1 5 
40 s.3 2.5ml van s.2 5 
20 s.4 2.5ml van s.3 5 
10 s.5 2.5ml van s.4 5 
5 s.6 2.5ml van s.5 5 

7.1.5 Blanco en controle staal 

Elke serie bevat behalve de stalen ook een blanco matrix en een controle staal.  
Een blanco matrix is een methanol oplossing van het extract (zoals verder beschreven in 7.4.2) van 
het staal (een staal van dezelfde matrix waarvoor al aangetoond werd dat er geen van de gescande 
toxines aanwezig zijn).  
Een controle staal is een staal met een gekende concentratie (80ng/g) van okadaic acid verrijkte 
referentie materieel (een staal van dezelfde matrix waarvoor is al aangetoond werd dat er geen van de 
gescande toxines aanwezig zijn). De verrijking wordt uitgevoerd volgens de procedure beschrijven in 
7.1.4 en de extractie volgens de procedure beschrijven in 7.4.2.  
Een CRM controle staal (CRM-DSP-Mus-b) dient men te gebruiken in geval van bevestiging van 
aanwezigheid van toxinen in een staal. Hiermee kan men een correctie van het rendement bepalen. De 
volgende procedure moet voor de voorbereiding gevolgd worden:  
 Transfereer 1,9g gehomogeniseerd CRM in een 50ml centrifuge buis. Nadat de extractie zoals 
beschreven in 7.4.2 gedaan is, moet men een verdunning maken:  
1) Voor de correctie van OA: (1/50). Doe 400µl van het extract in een maatkolf van 20ml. Voeg dan 
100% methanol tot aan de grens.  
Verwachte concentratie is 19.2ng/ml  
2) Voor de correctie van DTX-1: 1: (1/6). Doe 3300µl van het extract in  een maatkolf van 20ml. Voeg 
dan 100% methanol tot aan de grens. 
Verwachte concentratie is 20.4ng/ml 
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7.1.6 LC-MS/MS analyse 

• Mili-Q water. 
• Acetonitrile, HPLC grade. 
• Ammonium hydroxyde (25%) 

 

7.2 Apparatuur en laboratoriumuitrusting 

- Analytische balans (Mettler AK 160)  
- Electric blender or Ultra-Turrax homogenizer (of equivalent). 
- Adjustable automatic pipettes. 
- Vortex 
- Centrifuge 
- Heat block 
- Membrane filter: pore size ≤0,45µm (0.2µm voor UPLC) 
- PH-metre (Beckman 32)  
- Evaporateur Turbovap LV (Caliper Life Science)  
- SPE vacuum manifold (Supelco) 
- UPLC vials . 
- Reverse phase UPLC column: UPLC Acquity Waters BEH C18, 1.7µm, (100X21)mm 
- Liquid chromatograph: Waters UPLC . 
- Mass Spectrometer: Waters MS/MS Quatro Premier (triple quadropole) 
 

7.2.1 LC-MS/MS analyse 

Om een alkaline mobile phase voor te bereiden is er nodig: 
Mobile fase A: In 1L van 100 % water moet men 0.5ml ammonia toevoegen. De pH waarde mag met  
>25 % ammonia solution tot 11.0 gebracht worden.  
Mobile fase B: In 1L van 90 % acetonitrile en 10 % mili Q water moet men 0.5ml ammonia. De pH 
waarde mag met >25 % ammonia oplossing tot 11.0 gebracht worden.  
Elke mobile fase moet door een membraan filter (0,2 μm voor UPLC, ultra-fast liquid chromatography) 
gefilterd worden. Deze oplossingen zijn te bewaren op kamertemperatuur met een verval datum van 
een maand (of indien een verandering in de retentie tijden is gemerkt dient men een nieuwe 
oplossingen te maken) 
 
 

7.3 Omgevingsomstandigheden 

Er zijn geen specifieke omgevingsomstandigheden waaronder de analyse moet uitgevoerd worden. De 
maatregelen van goede laboratoria praktijken moeten gerespecteerd worden om de kwaliteit van de 
analyses te verzekeren (bv. geen grote variatie van de kamertemperatuur..)  

7.4 Werkwijze 

7.4.1 Staalvoorbereiding 

Rauwe stalen: Spoel de mosselen (heel lichaam) onder stromend water af. Open daarna de schelp 
langs de adductorlijn, en spoel binnenin om zand en andere vreemde materiaal te verwijderen. 
Gebruik geen hitte of verdovingsmiddelen alvorens de schelp te openen. Verwijder het vlees uit de 
schelp door adductorspieren en weefsel verbonden bij scharnier te scheiden. Na verwijdering van de 
schaaldieren, spoel je de weefsels 5 min in een zeef af om zo het zoutwater te verwijderen. Meng en 
homogeniseer het hele lichaam met een mixer of blender. Het staal is klaar voor de extractie. 
Deze stap wordt meestal uitgevoerd door de dienst staalvoorbereiding in het WIV. 



  
Bepaling van de groep van lipofiele groep 

toxines in mosselen met gebruik van 
UPLC-MS/MS 

 
7.4.2 Extractie 

Weeg van elk te analyseren staal 2 g ± 0.05 g van het gehomogeniseerde schelpdiervlees af in een  
centrifuge buis. Voeg aan de buis 9 ml van de extractie solvent (methanol 100%) toe en 
homogeniseer de staal door 3min te vortexen aan maximale snelheid. Plaats de buizen in de 
centrifuge en centrifugeer gedurende 10 minuten met 2000 rpm op 20ºC±10ºC. Verzamel de 
bovenstaande vloeistof (supernatant) in een buis (7.5.2a). De extractie moet herhaald worden op het 
resterende schelpdiervlees met 9 mL methanol 100% en vervolgens gehomogeniseerd en 
gecentrifugeerd zoals hierboven vermeldt. Het supernatant wordt verzameld in de dezelfde buis 
(7.5.2a). Voeg aan alle buizen 100% methanol tot 20 mL. 

7.4.3 Kalibratie van toestellen 

De apparatuur die gebruikt is voor de screening van de lipofiele toxine is UPLC-MS/MS (Quattro 
Premier) van de producent Waters. De werkwijze waarop de apparatuur gekalibreerd wordt, is in 
SOP 22/F/1237 uitgelegd. 
In het geval van een bevestiging (confirmatie) mag men ook de UPLC-MS/MS (Xevo) van de 
producent Waters gebruiken. Het gebruik van dit toestel zal nodig zijn wanneer de aanwezigheid van 
een lage concentratie van toxine staal moet bepaald worden of voor het kwantificeren van de 
aangetoonde toxine in een gecontamineerde staal.  

7.4.4 LC-MS parameters 

Chromatographie 
 
Het invoeren van de data en het beheer van de LC-MS/MS analyse gebeurt via MassLynx Software. 
De volgende stappen moet men doen om een analysereeks (“sequence”) te injecteren: 
 

− Open MassLynx applicatie 
− Open het project BIOTOX 
− Open het API gas en het collision gas  
− Zet het toestel in operatie (stel vervolgens de temperatuur voor de kolom en de 

autosampler in) 
− Maak een analysereeks lijst (“sequence”) van stalen door eerst een aanpassende 

layout (BIOTOX-Layout-Sequence) te gebruiken. 
− Kies de correcte analyse methoden (Inlet File) die met de volgende criteria van 

LC condities overeenstemt: 
o Guard column: None (2µm filter) 
o Column: UPLC Acquity Waters BEH C18, 1.7µm, (100X21)mm 
o Column temperature: 40°C 
o Flow: 0.4 ml/min 
o Injection volume: 5 µl 
o Divert valve: 1.5min 
o Mobiele phase:  
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Tabel 2 Gradientelutie voor de methode  

Time (min) A: Water Milli-Q + 6.7 mM ammonia B: Water / acetonitrile 
(10 / 90) + 6.7 mM ammonia 

0.00 90 10 
0.80 90 10 
3.77 10 90 
4.75 10 90 
5.40 90 10 
7.00 90 10 
  
Spectrometrie: 
Voor het gebruik van MS/MS moet men een MS Tune file configureren die met de volgende criteria  
overeenstemt:  
 

o Bron : electro-spray ; Polaritie : negatief 
o Desolvatie temperatuur :300°C ;  
o Brontemperatuur : 130 °C 
o Cone gas flow : 50 L/heure ;  
o Desolvatie gas flow: 800 L/heure 
o Cone : 75V 
o Transities voor de DSP toxines : 
 

Tabel 3. MRM (multiple reaction monitoring) acquisitie parameters van de geselecteerde toxines 
Compound Mode Transitie Cone voltage Collision energy 

OA neg 803->255 75.0 45.0 
  803->113 75.0 60.0 

DTX-2 neg 803->255 75.0 45.0 
  803->113 75.0 60.0 

DTX-1 neg 817->255 85.0 45.0 
  817->113 85.0 55.0 

YTX neg  1141->1061 75.0 30 
  1141->924 75.0 30 

45 OH YTX neg 1157->1077 75.0 30 
  1157->871 75.0 30 

Homo YTX neg 1155->1075 75.0 30 
  1155->869 75.0 30 

45 OH Homo YTX neg  1171->1091 75.0 30 
  1171->869 75.0 30 

AZA 1 pos 842->824 35 30 
  842->806 36 40 

AZA 2  pos 856->838 35 30 
  856->820 36 40 

AZA 3 pos 828->810 35 30 
  828->792 36 40 

PTX 1 pos 892->821 40 30 
  892->213 40 30 

PTX 2 pos 876->823 40 30 
  876->213 40 30 

7.4.5 Analysereeks voor screening en bevestiging van lipofiele groep toxines 

De volgorde van stalen voorgesteld in Tabel 4 dient gevolgd te worden voor de injectie van een 
analysereeks bestemd voor de screening van lipofiele groep toxines. Afhankelijk van het aantal stalen 
dient men enkele aanpassingen te doen.  
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Tabel 4: Analysereeks voor screening van lipofiele groep toxines 
Injectie 

lijn Staal ID Staal Type Beschrijving 

1 solvent Solvent Solvent wordt geïnjecteerd voor de evaluatie van carry over 

2 Standard 80ng/ml QC Toestel controle naar gevoeligheid en retentietijd. Een serie mag enkel 
geanalyseerd worden na een voldoende signaal van deze standaard 

3 solvent Solvent Zie lijn 1 

4 blanco QC Blanco 
Volledige extractie van een blanco matrix en injectie om te kunnen nagaan voor 

eventuele aanwezigheid van storende componenten 
Dubbele injectie 

5 spiked QC QC 

Een blanco matrix belast aan 80ng/g van de calibratie curve. In het tijdsinterval van 
de standaard dienen vergelijkaardige pieken geanalyseerd te worden met een S/N 
verhouding van ten minsten 6 tot 10ter hoogte van elke tracé. De waarde van het 
zo een controle staal zal ingevuld worden op een controlekaart zoals het in SOP 

03/N/25 is beschreven  
Dubbele injectie 

6 solvent Solvent Zie lijn 1 

7 STAAL Analyte 

De aanwezigheid van een signaal ter hoogte van de retentietijd van een of 
meerdere componenten in beide signaalovergangen kan wijzen op de 

aanwezigheid van een van okadaic acid groep toxines. Voor de volledige verificatie 
zie 7.4.6 

Dubbele injectie 
8 solvent Solvent Zie lijn 1 

9 Standard 80ng/ml QC Toestel controle naar gevoeligheid en retentietijd. 

10 spiked QC QC Zie lijn 5 

11 wasstap Solvent Spoelen van kolom 

 
De volgorde van stalen voorgesteld in Tabel 5 dient gevolgd te worden voor de injectie van een 
analysereeks bestemd voor de bevestiging (confirmatie) van lipofiele groep toxines. Dit zal nodig zijn 
wanneer men de aanwezigheid van een lage concentratie toxine of kwantificatie van de aangetoonde toxine 
in een gecontamineerde staal moet bepalen. Zoals hierboven beschreven dient men enkele aanpassingen in 
de analysereeks betreffende het aantal stalen te doen. De niveaus van de calibratie curve moeten kunnen 
voldoen aan de normen die op het moment van de analyse geldig zijn. 
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Tabel 5. Analysereeks voor bevestiging van lipofiele groep toxines 
Injectie 

lijn Staal ID Staal Type Beschrijving 

1 solvent Solvent Solvent wordt geïnjecteerd voor de evaluatie van carry over 

2 Standard 80ng/ml QC Toestel controle naar gevoeligheid en retentietijd. Een serie mag enkel geanalyseerd 
worden na een voldoende signaal van deze standaard 

3 solvent Solvent Zie lijn 1 

4 Matrix-matched  10ng/ml Standaard Calibratie curve, niveau 1 

5 Matrix-matched  20ng/ml Standaard Calibratie curve, niveau 2 

6 Matrix-matched  40ng/ml Standaard Calibratie curve, niveau 3 

7 Matrix-matched  80ng/ml Standaard Calibratie curve, niveau 4 

8 Matrix-matched  160ng/ml Standaard Calibratie curve, niveau 5 

9 Matrix-matched  320ng/ml Standaard Calibratie curve, niveau 6 

10    

11 blanco QC Blanco Volledige extractie van een blanco matrix en injectie om te kunnen nagaan voor 
eventuele aanwezigheid van storende componenten 

12 spiked QC QC 

Een blanco matrix belast aan 80ng/g van de calibratie curve. In het tijdsinterval van 
de standaard dienen vergelijkaardige pieken geanalyseerd te worden met een S/N 

verhouding van ten minsten 6 tot 10ter hoogte van elke tracé. De waarde van het zo 
een controle staal zal ingevuld worden op een controlekaart zoals het in SOP 03/N/25 

is beschreven 
13 CRM-DSP-Mus-b recovery Verdunning 1/50 (zie 7.1.5) 

14 CRM-DSP-Mus-b recovery Verdunnning 1/6 (zie 7.1.5) 

15 solvent Solvent Zie lijn 1 

 STAAL Analyte 
De aanwezigheid van een signaal ter hoogte van de retentietijd van een of meerdere 
componenten in beide signaalovergangen kan wijzen op de aanwezigheid van een 

van okadaic acid groep toxines. Voor de volledige verificatie zie 7.4.6 
16 solvent Solvent Zie lijn 1 

17 Standard 80ng/ml QC Toestel controle naar gevoeligheid en retentietijd. 

18 spiked QC QC Zie lijn 5 

19 wasstap Solvent Spoelen van kolom 

 

7.4.6 Verificatie van de aanwezigheid 

Criteria voor de verificatie van de aanwezigheid van toxines in een staal: 
o Relatieve retentietijd van de component met een tolerantie van ±2.5% 
o De ionen: een moleculair ion en twee fragmentionen 
o De verhouding van beide fragmentionen bevindt zich tussen de tolerantie van ±50 a 20%, afhankelijk 

van hun intensiteit 

7.5 Decontaminatie en reiniging van de laboratoriumuitrusting 

Het is aangeraden om stalen goed te filtreren (membraan filters 0.2µm) en eventueel nog eens te 
centrifugeren voordat de analysereeks geïnjecteerd wordt. Hiervoor kan men gebruik maken van een µ-
centrifuge type Biofuge Pico (Heraeus Instruments) of Eppendorf  5810R . 
Bij het analyseren van monsters van complexe matrices, zoals soms schelpdieren monsters kunnen zijn, 
moet men rekening houden et het feit dat matrix componenten de LC-MS resultaten nadelig kunnen 
beïnvloeden. Om deze effecten te minimaliseren is het aanbevolen om “cone gas assembly” voor en na de 
analyse te kuisen (SOP 22/F/1237). Om gelijkaardig reden is het nodig het LC buissysteem grondig met 
water te spoelen voor en na LC-MS analyse.  
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8 Berekeningen 

Voor de berekening van de resultaten wordt er gebruikt gemaakt van de software Mass Lynx (samen met de 
modules QuanLynx en TargetLynx). De concentratie is berekend volgens de calibratiecurve zoals het 
beschreven is in 7.1.4. Voor alle componenten wordt het meest intense ion aangewend naar de controle van 
parameters gegeven in 7.4.6..  

 

9 Methodevalidatie 

De validatie van de methode is weergegeven in DOC 22/3028/N. 
 

10 Beproevingsverslagen 

Het resultaat wordt weergegeven in een beproevingsverslag dat opgesteld wordt volgens de algemene 
regels van de afdeling, zoals beschreven in SOP 22/25/NF. 

11 Kwaliteitscontrole 

De eerstelijnscontrole omvat een standaard, blanco matrix en een verrijkt staal aan 80ng/g; Een 
tweedelijnscontrole wordt jaarlijks uitgevoerd, indien  geen 3de lijnscontrole, door de verantwoordelijke van 
de analyse of zijn / haar vervanger. De criteria voor de tweedelijnscontrole zijn de controle van de 
identificatiecriteria en signaalintensiteit van de componenten. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet wordt 
deelgenomen aan een interlaboratoriumtest (“proficiency testing, PT). Zie SOP I/03/24/NF 
Om een goede resolutie tussen OA en DTX2 te kunnen halen is het aangeraden om de LC kolom regelmatig 
te vervangen (bv. zodanig dat erop meer dan 500 injecties gedaan was). Hoewel de geselecteerde kolom 
(ACQUITY UPLC®) gebruikt kan worden voor een grote pH range is er tijdens de validatie vastgesteld dat 
alkaline mobile fase de leeftijd van deze kolom kon beperken. Elke nieuwe kolom moet ingeschreven worden 
in een formulier (FORM 22/ 003/NF) 
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