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MỞ ĐẦU
Phụ gia thực phẩm có vai trò lớn trong chế biến thực phẩm bởi đã tạo được
nhiều sản phẩm phù hợp với sở thích và khẩu vị của người tiêu dùng, giữ được chất
lượng toàn vẹn của thực phẩm cho đến khi sử dụng, tạo được sự dễ dàng trong sản
xuất, chế biến thực phẩm và tăng giá trị thương phẩm hấp dẫn trên thị trường, kéo dài
thời gian sử dụng của thực phẩm. Lợi ích từ việc sử dụng phụ gia trong chế biến thực
phẩm đem lại là rất lớn, việc sử dụng phụ gia trong chế biến, bảo quản thực phẩm là
một việc cần thiết. Tuy nhiên, nếu sử dụng phụ gia không đúng quy định có thể gây
ngộ độc cấp tính nếu liều lượng dùng quá giới hạn cho phép nhiều lần; gây ngộ độc
mạn tính nếu dùng với thời gian kéo dài, liên tục với liều thấp hơn, nguy cơ gây hình
thành khối u, ung thư, đột biến gen, quái thai, làm ảnh hưởng tới chất lượng thực
phẩm. Chính vì vậy việc sử dụng phụ gia phải tuân thủ các quy định hiện hành.
Theo thống kê, hiện nay có khoảng hơn 1500 chất phụ gia thực phẩm, hơn 2000
loại hương liệu được phép sử dụng. Tuy nhiên tình trạng vi phạm các quy định
về sử dụng phụ gia trong chế biến thực phẩm, kể cả sử dụng phẩm màu công nghiệp
cũng như các phụ gia ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế trong thực phẩm
là phổ biến; nhất là ở các cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường
phố. Kết quả kiểm tra thức ăn đường phố các năm 2005 - 2008 cho thấy tình trạng sử
dụng một số hóa chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm vẫn ở tỷ lệ cao. Ở
một số chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội, phụ gia thực phẩm (trong và
ngoài danh mục cho phép) được bày bán công khai, lẫn lộn với các hoá chất
khác.Phần lớn các hộ kinh doanh hoá chất, phụ gia thực phẩm chỉ dựa vào kinh
nghiệm mà không có kiến thức chuyên môn cần thiết. Năng lực về chuyên môn trong
lĩnh vực hoá học của cán bộ quản lý chợ cũng rất hạn chế.
Natamycin là một chất bảo quản phổ biến hiện nay, tuy nhiên lại đang được lạm
dụng một cách tràn lan tại Việt Nam. Việc bổ sung Natamycin trong thực phẩm là
điều hiển nhiên để bảo quản thực phẩm được lâu hơn, đặc biệt với thực phẩm được
chế biến sẵn, có tính chất dễ hỏng. Do đó, việc kiểm soát được hàm lượng Natamycin
trong thực phẩm là điều đáng quan tâm. Natamycin được sử dụng ở hàm lượng thấp
có khả năng kháng nấm mốc, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên,
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nếu trực tiếp hấp thụ Natamycin với hàm lượng lớn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của
con người (LD50 = 2g/kg khối lượng cơ thể chuột khi tiếp xúc qua đường miệng,
ngưỡng an toàn đối với sức khỏe con người là 0,3mg/kg khối lượng cơ thể
người/ngày) và lượng Natamycin tồn dư ra môi trường trong quá trình sản xuất có
thể gây ảnh hưởng tới các vi sinh vật có ích. Từ đó cho thấy việc kiểm soát hàm
lượng Natamycin trong thực phẩm chế biến sẵn là cần thiết. Và với mục đích nghiên
cứu để có cái nhìn cụ thể chính xác hơn, tôi đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây
dựng phương pháp phân tích xác định Natamycin trong một số đối tượng thực
phẩm” để nhìn nhận đánh giá và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân, môi
trường và xã hội trong tình hình hiện nay.
Mục tiêu của đề tài:
˗

Tìm hiểu cấu tạo, tính chất của chất phụ gia bảo quản thực phẩm Natamycin.

˗

Xây dựng quy trình, phương pháp phân tích xác định Natamycin.

˗

Áp dụng quy trình để xác định hàm lượng Natamycintrong một số đối tượng
thực phẩm.
Nội dung nghiên cứu:
*) Xây dựng phương pháp phân tích xác định Natamycin trong thực phẩm.

˗

Khảo sát và lựa chọn điều kiện tách chiết

˗

Lựa chọn điều kiện phân tích sắc ký phù hợp để xác định Natamycin trong
mẫu.

˗

Xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng của thiết bị và của phương
pháp, độ thu hồi, độ lặp lại.
*) Đề xuất quy trình để phân tích hàm lượng Natamycin trong một số mẫu thực

phẩm.
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CHƢƠNG I: TỔNG QUAN
1.1.

Tổng quan về phụ gia thực phẩm

1.1.1. Khái niệm và phân loại về phụ gia thực phẩm
Theo tổ chức lương thực thế giới của tổ chức lương thực thế giới (FAO) phụ
gia thực phẩm là bất cứ chất gì, thông thường bản thân nó không được sử dụng như
một thực phẩm, không là một thành phần đặc trưng của thực phẩm, dù có hay không
có giá trị dinh dưỡng, được cố ý đưa vào thực phẩm nhằm đạt mục đích kỹ thuật
trong chế biến, xử lý, đóng gói… khi chất đó – hoặc sản phẩm của nó trở thành một
cấu phần (hay có ảnh hưởng đến tính chất) của thực phẩm đó.
Tương tự vậy, Bộ Y tế (BYT) cũng đưa ra khái niệm về phụ gia thực phẩm
nhưng được cụ thể hóa hơn nhằm tránh bỏ sót một số loại hợp chất phụ gia có tác
dụng mới. Theo đó, phụ gia thực phẩm là những chất không được coi là thực phẩm
hay một thành phần chủ yếu của thực phẩm, có ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng,
được chủ động cho vào thực phẩm với một mục đích đáp ứng yêu cầu công nghệ
trong quá trình sản xuất, chế biến, xử lý, bao gói, vận chuyển, bảo quản thực phẩm.
Phụ gia thực phẩm không bao gồm các chất ô nhiễm hoặc các chất bổ sung vào thực
phẩm với mục đích tăng thêm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.
Để quản lý các phụ gia này và thông tin về chúng cho người tiêu dùng thì mỗi
loại phụ gia đều được gắn với một số duy nhất. Theo thống kê, hiện nay có khoảng
hơn 1500 chất phụ gia thực phẩm, hơn 2000 loại hương liệu được phép sử dụng.Mỗi
chất phụ gia có thể có một hoặc nhiều chức năng, vì vậy việc chia nhóm cũng chỉ
mang tính tương đối, một số chất phụ gia ở nhóm này nhưng lại có cả những chức
năng của nhóm khác. Hiện nay, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về phụ
gia thực phẩm do Bộ Y tế ban hành năm 2010, các chất phụ gia được chia làm 23
nhóm chức năng như trong bảng dưới đây.
Bảng 1.1. Phân loại phụ gia thực phẩm
STT
1

Tên nhóm chất
Chất điều vị

Chức năng công dụng
Làm tăng hương vị của các sản

3

Mã số QCVN
QCVN 4-1:2010/BYT

STT

Tên nhóm chất

Chức năng công dụng

Mã số QCVN

phẩm thực phẩm
2

Chất làm ẩm

3

Chất tạo xốp

4

Ngăn ngừa sự mất nước của
các sản phẩm phực phẩm
Để giải phóng khí, làm tăng thể
tích của bột nhão thực phẩm

Chất chống đông

Giảm sự kết dính giữa các

vón

thành phần của thực phẩm

QCVN 4-2:2010/BYT

QCVN 4-3:2010/BYT

QCVN 4-4:2010/BYT

Để ổn định, duy trì hoặc làm
5

Chất giữ màu

tăng màu vốn có trong các sản

QCVN 4-5:2010/BYT

phẩm thực phẩm
6

Chất chống oxy

Chống lại sự hư hỏng của thực

hóa

phẩm do bị oxy hóa

QCVN 4-6:2010/BYT

Ngăn ngừa và giảm thiểu sự tạo
7

Chất chống tạo bọt

bọt cho các sản phẩm thực

QCVN 4-7:2010/BYT

phẩm
8
9

Chất ngọt tổng hợp

Tạo vị ngọt cho thực phẩm

Chất làm rắn

Làm tăng tính rắn chắc tránh sự

hắc

vỡ nát của thực phẩm

Phẩm màu: Phẩm
10

màu tự nhiên và
tổng hợp

11

Chất điều chỉnh độ
axit

Tăng cường hoặc khôi phục
màu cho sản phẩm thực phẩm

QCVN 4-8:2010/BYT
QCVN 4-9:2010/BYT

QCVN 4-10:2010/BYT

Thay đổi hoặc kiểm soát tính
axit hoặc tính kiềm của thực

QCVN 4-11:2010/BYT

phẩm
Kéo dài thời gian sử dụng của

12

Chất bảo quản

sản phẩm bằng cách ngăn chặn
sự hư hỏng do ô nhiễm vi sinh

QCVN 4-12:2010/BYT

vật
13

Chất ổn định

Duy trì sự phân tán của hai hay

4

QCVN 4-13:2010/BYT

STT

Tên nhóm chất

Chức năng công dụng

Mã số QCVN

nhiều thành phần nhằm tạo nên
sự đồng nhất cho sản phẩm
14

Chất tạo phức kim

Kiểm soát lượng cation khả

loại

dụng trong thực phẩm

QCVN 4-14:2010/BYT

Nhằm cải thiện chất lượng
15

Chất xử lý bột

nướng hoặc màu cho thực

QCVN 4-15:2010/BYT

phẩm
Bổ sung vào thành phần chính
16

Chất độn

của thực phẩm với giá trị năng

QCVN 4-16:2010/BYT

lượng không đáng kể
17

Chất khí đẩy

Phụ gia thực phẩm dạng khí
được cho vào thực phẩm

QCVN 4-17:2010/BYT

Làm tăng độ dày, độ đông đặc,
18

Chế phẩm tinh bột

độ ổn định và tăng khối lượng

QCVN 4-18:2011/BYT

của thực phẩm
19

Enzyme

20

Chất làm bóng

21

Chất làm dày

Xúc tác quá trình chuyển hóa
trong chế biến thực phẩm
Tạo độ bóng hoặc tạo lớp bảo
vệ
Làm tăng độ nhớt của thực
phẩm

QCVN 4-19:2011/BYT

QCVN 4-20:2011/BYT

QCVN 4-1:2011/BYT

Tạo ra hoặc duy trì dạng nhũ
22

Chất nhũ hóa

tương đồng nhất của hai hay
nhiều thành phần của thực

QCVN 4-22:2011/BYT

phẩm
Tạo ra hoặc duy trì sự phân tán
23

Chất tạo bọt

đồng nhất của pha khí

QCVN 4-23:

trong thực phẩm dạng lỏng

2011/BYT

hoặc dạng rắn
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Trong các loại phụ gia thực phẩm được sử dụng rộng rãi trong ngành công
nghiệp chế biến thì hợp chất bảo quản và phẩm màu chính là yếu tố được sử dụng
nhiều nhất trong quá trình chế biến. Do đó, việc kiểm soát hàm lượng chất bảo quản
trong thực phẩm là điều hết sức cần thiết, trong đó Natamycin là hợp chất đáng được
chú ý cũng như được nghiên cứu chuyên sâu trong nghiên cứu này.
1.1.2. Vai trò, tác dụng của phụ gia thực phẩm
Phụ gia thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng cũng như lợi ích to lớn của
chúng mang lại trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Phụ gia thực phẩm có
những vai trò và lợi ích như sau:
 Làm tăng giá trị dinh dưỡng
Bổ sung chất dinh dưỡng có thể là để trả lại phần dinh dưỡng đã mất đi do việc
chế biến thực phẩm, hoặc cho thêm những chất vốn không có trong loại thực phẩm
đó. Ví dụ như bánh mì, bột, gạo được cho thêm vitamin B vì khi xay phần lớn vỏ
cám có nhiều loại vitamin này đã bị mất đi. Cũng như việc cho thêm i-ốt vào muối,
thêm vitamin A, vitamin D vào sữa.
 Giữ cho thực phẩm an toàn, tươi lâu hơn
Thực phẩm thường bị một số vi khuẩn, nấm độc, mốc, men làm hư hỏng. Chất
phụ gia có thể giúp bảo quản, làm chậm hư thối, giữ được phẩm chất và vẻ hấp dẫn
của thực phẩm. Ví dụ: sulfit được cho vào các loại trái cây khô, nitrit và nitrat được
cho thêm vào các loại thịt chế biến như xúc xích, thịt muối, thịt hộp...
Một số thực phẩm sau luôn được cho thêm các chất phụ gia để có thể giữ được
trong thời gian dài: đồ uống, thực phẩm nướng, trái cây đóng hộp, bánh mì... Các loại
thực phẩm được thêm chất chống ôxy hóa (anti-oxidant) để tránh có mùi, mất màu
như dầu, mỡ, dầu giấm...
 Làm thay đổi bề ngoài của thực phẩm
Có nhiều chất phụ gia được cho vào thực phẩm với mục đích tăng vẻ bề ngoài
hấp dẫn, đó là:
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˗

Chất làm cho món ăn có độ ẩm, không khô cứng, hơi phồng lên và gia vị
không dính với nhau như chất nhũ hóa lecithin ở sữa, lòng đỏ trứng, đậu nành,
glycerin giữ độ ẩm và các gia vị trong dầu giấm, bơ lạc...

˗

Chất chống khô cứng, đóng cục, dính lại với nhau như canxi silicate, silicon
dioxyd. Các chất này có tác dụng ngăn bột, đường, muối hút nước rồi dính lại
với nhau.

˗

Chất làm bột nở, như muối bicarbonate, bột nở, natri phosphat hoặc một vài
loại men, được dùng khi làm bánh nướng, bánh mì... giúp cho bánh mềm xốp,
nhẹ hơn.

˗

Chất phụ gia giúp các nguyên liệu dễ dàng hòa vào nhau.

˗

Chất làm thay đổi độ axit, kiềm của thực phẩm, nhằm mục đích thay đổi cấu
trúc, hương vị cũng như tăng sự an toàn của món ăn như kali, axit tartaric, axit
lactic, axit citric...

 Làm tăng mùi vị và sức hấp dẫn của thực phẩm
Một số chất màu có công dụng làm cho thực phẩm có vẻ ngoài hấp dẫn hơn
hoặc phục hồi màu sắc nguyên thủy của thực phẩm; làm cho các món ăn khác nhau
có cùng màu; duy trì hương vị vitamin dễ bị phân hủy vì ánh sáng; tạo cho thực
phẩm có dáng vẻ đặc trưng, dễ phân biệt. Theo nhiều chuyên gia, hầu hết các chất tạo
màu thực phẩm đều khá an toàn. Chỉ có một vài loại khi cho thêm vào thực phẩm, đồ
uống, dược phẩm có thể gây ra phản ứng nhẹ như ngứa da, chảy nước mũi... Chất
màu có thể là hóa chất tổng hợp hoặc chất màu thiên nhiên lấy từ thực vật. Theo quy
định, hiện có 32 chất màu được sử dụng, trong đó chỉ có 7 chất là tổng hợp. Chất
màu thường được sử dụng là beta caroten (tiền tố vitamin A), nước củ cải đường, cà
rốt, nghệ, bột đỏ làm từ loại ớt đỏ paprika. Các thực phẩm thường được pha thêm
màu là kem, thạch, pho-mát, bánh, kẹo... Chất có mùi vị nho, dâu tây, vani được
dùng trong nước giải khát, kẹo hoặc pha với dầu giấm, nước sốt đều được lấy từ thảo
mộc hoặc do tổng hợp.
1.1.3. Tổng quan về thị trường phụ gia thực phẩm ở Việt Nam
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Việc quản lý phụ gia thực phẩm được Bộ Y tế ban hành quyết định số 928/QĐBYT ngày 21/3/2002 “Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh
doanh sử dụng phụ gia thực phẩm”.Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng
phụ gia thực phẩm phải thực hiện quy định về đăng ký kinh doanh, công bố tiêu
chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; đảm bảo đúng với
nội dung đã đăng ký công bố và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà
nước về chất lượng an toàn thực phẩm.Hiện nay, nguồn phụ gia thực phẩm được sử
dụng để sản xuất và chế biến thực phẩm ở nước ta chủ yếu là nguồn phụ gia nhập
khẩu. Tuy nhiên, hiện tượng nhập lậu phụ gia thực phẩm vẫn xảy ra, gây khó khăn
cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn phụ gia
lưu thông trên thị trường. Phụ gia được bán ra tại các cửa hàng hầu hết đều là những
mặt hàng đã được công bố chất lượng, tuy vậy tại một số cơ sở kinh doanh phụ gia
vẫn tồn tại tình trạng kinh doanh phụ gia không rõ nguồn gốc, bao gói, nhãn mác của
phụ gia không đúng quy định, ngoài danh mục của Bộ Y tế. Việc quản lý ATVSTP
đối với chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm còn bất cập: văn
bản QPPL trong lĩnh vực này còn thiếu cụ thể; việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
chưa thường xuyên; phương tiện, trang thiết bị kiểm tra còn hạn chế. Tình trạng mua
bán, sử dụng các chất phụ gia, chất bảo quản, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không
rõ nguồn gốc, ngoài danh mục cho phép sử dụng còn phổ biến ở các cơ sở sản xuất
kinh doanh nhỏ lẻ, chế biến thủ công. Có nhiều loại phụ gia thực phẩm không bảo
đảm chất lượng ATVSTP vẫn lưu thông trên thị trường. Nhiều loại hóa chất đã được
pha trộn làm giả để đánh lừa người tiêu dùng về chất lượng như phẩm độc giả màu
gấc, màu rượu, màu chả, thịt quay hoặc dùng borax, acid boric cho vào làm tăng độ
giòn, dai của thực phẩm; nếu sử dụng các sản phẩm có chứa chất phụ gia nằm ngoài
danh mục quy định hoặc với liều lượng vượt quá ngưỡng cho phép lâu dài có thể ảnh
hưởng tới sức khỏeDù nhu cầu về các loại phụ gia thực phẩm trong chế biến, bảo
quản, dinh dưỡng… tăng mạnh, nhưng ngành công nghiệp này tại Việt Nam hầu như
chưa phát triển, gần 100% các loại phụ gia chế biến thực phẩm của Việt Nam phụ
thuộc vào nước ngoài. Giá thành phụ gia đạt chuẩn thường rất cao nên đẩy giá thành
sản phẩm lên cao khiến cho sản phẩm thực phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực
phẩm (ATVSTP) không thể cạnh tranh trên thị trường.
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Phụ gia thực phẩm trôi nổi, nhập lậu rất nhiều (đặc biệt nhập từ Trung Quốc),
nhưng thường được dùng ở các cơ sở chế biến, kinh doanh nhỏ lẻ gây khó khăn cho
các lực lượng chức năng thống kê và kiểm soát. Việc quản lý danh mục phụ gia thực
phẩm thực sự chưa quản lý chặt chẽ, phân biệt rạch ròi giữa hóa chất thực phẩm và
hóa chất công nghiệp. Phụ gia thực phẩm được bày bán chung với hóa chất được
dùng trong những mục đích khác. Các chợ lớn ở các khu vực thành phố lớn như Hà
Hội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vĩnh Yên là đầu mối kinh doanh phụ gia thực phẩm lớn
nhất ở các tỉnh. Khu vực bán phụ gia thực phẩm thường bày bán hàng trăm loại phụ
gia thực phẩm khác nhau như: nhóm hương liệu sử dụng trong pha chế các loại nước
giải khát, chè hoa quả và các món ăn phổ biến…Các loại phụ gia thực phẩm được
cung ứng trực tiếp cho người tiêu dùng và gián tiếp cung ứng cho các chợ khu dân cư
ở thành phố và nông thôn khác nhau.
Trước thực trạng các loại phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán
tràn lan, ban chỉ đạo liên ngành về ATVSTP đã tổ chức phổ biến Luật an toàn thực
phẩm, các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATVSTP; công bố
danh mục các chất phụ gia được sử dụng theo quy định của Bộ Y tế; các điều kiện về
vệ sinh cơ sở chế biến, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ; vận động các tiểu thương
không kinh doanh phụ gia thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn người tiêu dùng không sử
dụng chất phụ gia thực phẩm độc hại; cách chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực
phẩm an toàn; nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân về chất phụ gia thực phẩm
đảm bảo an toàn.
1.2.

Tổng quan về Natamycin
Trong những năm gần đây, bằng những tiến bộ khoa học kĩ thuât hiện đại trên

thế giới, các căn bệnh dễ dàng cướp đi mạng số của con người ngoài bệnh ung thư,
AIDS thì việc nhiễm độc nấm mốc là hiện trạng đang ngày càng phổ biến. Việc cơ
thể nhiễm nấm là một thách thức lớn trong công tác điều trị, vì các nghiên cứu y sinh
về các loại nấm trên cơ thể con người còn nhiều hạn chế. Các hóa chất ngăn ngừa sự
phát triển của nấm hiện nay được chia thành 7 nhóm chính. Tổng quan về các thuốc
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chống nấm và cách thực hoạt động của các loại hóa chất này được trình bày trong sơ
đồ sau.

Hình 1.1. Cơ chế chống nấm của một số phụ gia
Trong đó, nhóm hợp chất polyene được sử dụng nhiều trong việc ngăn cản sử
phát triển của nấm mốc vì dễ dàng làm thay đổi chuỗi protein tổng hợp nên
Ergosterol chứa trong màng tế bào của nấm. Từ đó làm thay đổi cấu trúc của màng tế
bào, làm cho tế bào nấm dễ dàng bị tiêu diệt ở các điều kiện môi trường như ánh
sáng, nhiệt độ…Natamycin là hợp chất thuộc họ kháng sinh polyene. Công dụng
chính của hợp chất này là để bảo quản thực phẩm như phô mai, xúc xích, nước ép trái
cây, rượu vang và sữa chua. Ngoài ra, hợp chất cũng được sử dụng trong y học để
điều trị tại chỗ nhiễm trùng mắt, da hoặc âm đạo. Ưu điểm chính của Natamycin là
tác dụng diệt nấm trên diện rộng, và an toàn trong quá trình sử dụng. Natamycin
được sản xuất bởi vi khuẩn Streptomyces natalensis và được phát hiện lần đầu tiên
vào năm 1955 từ một mẫu đất gần Pietermaritzburg ở tỉnh Natal, Nam Phivà có tên
ban đầu là pimaricin. Mặc dù Natamycin đã được sử dụng từ những năm 1960,
nhưng phương thức hoạt động chính xác của loại kháng sinh này vẫn còn khó nắm
bắt. Natamycin có cấu trúc tương tự amphotericin B và nystatin, mặc dù nó là một
tetraene nhỏ hơn nhiều và có vòng epoxide ostranh cãi việc Natamycin có thể xuyên
qua màng plasma. Một số nghiên cứu đã tuyên bố rằnvàg nó sẽ hoạt động theo kiểu
tương tự như flipin, gây ra các tập hợp lớn trong màng và do đó gây chết tế bào.
1.2.1. Công thức cấu tạo của Natamycin
10

Natamycin có công thức C33H47NO13.Nó là dẫn xuất polyen vòng lớn cùng với
các hợp chất kháng nấm amphotericin B, nystatin và filipin. Hình 1.2 là công thức
cấu tạo của Natamycin:

Hình 1.2. Công thức cấu tạo của Natamycin
Natamycin chứa một mạch C gồm bốn liên kết đôi liên hợp, và được phân loại
là một loại kháng sinh kháng nấm polyene. Natamycin chứa một vòng lacton 25
carbon và có các nhóm chức phân cực mạnh như nhóm hydroxyl, nhóm amine,….
1.2.2. Tính chất lý, hoá học của Natamycin
 Tính chất vật lý
Natamycin dạng bột tinh thể màu trắng hoặc kem trắng, hầu như không mùi, ít
tan trong nước, trong lipid, các nguyên liệu dầu, Glacial acetic acid, dimethyl –
formanide. Tan nhanh trong methanol và hầu hết các dung môi hữu cơ nên nó thích
hợp cho xử lý bề mặt thực phẩm. Natamycin ổn định ở cả trạng thái khô và dung dịch
khi được bảo quản ở nhiệt độ phòng đến 370C.Nhiệt độ ~ 200 ° C sẽ phân hủy các
tinh thể trong khi nhiệt độ dưới 1200C không ảnh hưởng đến hoạt động chống vi
trùng.
 Tính chất hoá học
Natamycin có khối lượng phân tử 665,725 g/mol, nóng chảy và chuyển màu tại
2000C.Nó là dẫn xuất polyen vòng lớn cùng với các hợp chất kháng nấm
amphotericin B, nystatin và filipin.
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Công thức phân tử

C33H47NO13

Khối lƣợng mol

665,7 g/mol

Nhiệt độ nóng chảy

2900C

logK0W

-3,67

Độ tan

4,1 g/L (210C)

Độ hòa tan của Natamycin phụ thuộc vào loại dung môi được sử dụng. Trong
dung môi hữu cơ phân cực, Natamycin có xu hướng hòa tan dễ dàng, trong khi trong
nước Natamycin thực tế không hòa tan. Độ hòa tan trong nước hạn chế có liên quan
nhiều đến cấu trúc của Natamycin. Vòng lacton chứa ba nhóm hydroxyl tự do cũng
như cấu trúc zwitterion. Ở phía đối diện của cấu trúc, một vùng kị nước của bốn liên
kết đôi được tìm thấy. Độ hòa tan trong nước bị giảm do tính kị nước của các mạch
cacbon liên hợp này.
Giá trị pH của dung môi cũng có thể ảnh hưởng đến độ hòa tan và tính ổn định
của Natamycin. Natamycin ổn định ở giá trị pH từ 5,0-9,0. Ở phạm vi pH cực đoan,
sự thoái hóa của Natamycin diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, Natamycin chỉ được ghi
nhận hòa tan trong nước trong một thời gian ngắn.
1.2.3. Độc tính của Natamycin
Các nghiên cứu về hóa sinh cho thấy, Natamycin gần như không bị hấp thụ theo
đường máu trên chuột thí nghiệm. Theo đường tiêm Natamycin được đào thải theo
đường hậu môn (76%), theo đường nước tiểu (16%), chỉ khoảng 5-7% được hấp thụ
và chuyển hóa trong cơ thể theo những con đường khác nhau. Theo đường uống,
Natamycin được đào thải gần như hoàn toàn theo đường hậu môn (94%) và 6% theo
đường nước tiểu.
Năm 1972, Rabb đã nghiên cứu tác động của Natamycin trên người, sau khi
uống 500mg thì không phát hiện ra Natamycin trong máu (<1mg), họ đã kết luận
Natamycin không được hấp thụ theo đường tiêu hóa của người.
Độc tính của Natamycin trên chuột vào khoảng 1500-2500mk/kg, trên thỏ
2700-4700mg/kg, các chất chuyển hóa của Natamycin ít độc hơn tiền chất.
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Các nghiên cứu cũng chứng tỏ Natamycin và các sản phẩm chuyển hóa thứ cấp
của nó như apoNatamycin, Natamycinolidediol, and mycosamine hydrochloride và
delvocid không gây ra các đột biến trên vi khuẩn và vi nấm.
Natamycin được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm như là một chất
bảo quản, nó ngăn cản sự phát triển của nấm mốc và nấm men trong việc làm hư hỏng
thực phẩm. Natamycin sử dụng rộng rãi trên các sản phẩm như phomoai, xúc xích.
Trong nghiên cứu trên động vật, mức thấp nhất LD50 = 450mg/Kg
Ở chuột cống với liều lượng 500mg/Kg/ngày trong hơn 2 năm đã không gây ra
sự khác biệt trong tỷ lệ sống, tăng trưởng hoặc mắc các khối u. Các chất chuyển hóa
của Natamycin cũng không có độc tính
Trong con người, một liều 500mg/Kg/ngày lặp đi lặp lại nhiểu ngày gây ra
buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.
1.2.4. Ứng dụng của Natamycin
Natamycin được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp thực phẩm như làm
chất kháng nấm trong các sản phẩm từ sữa, thịt. Natamycin có khả năng thay thế các
chất bảo quản truyền thồng, đã có hơn 150 nước khác nhau cho phép sử dụng ở mức
độ khác nhau. Ưu điểm của Natamycin là không gây ảnh hưởng đền hương vị của
sản phẩm, vai trò kháng nấm ở dải pH rộng. Natamycin được sử dụng theo nhiều
cách khác nhau: natamicin dạng bột được rắc lên bề mặt của sản phẩm, nhúng sản
phẩm vào dung dịch. Nếu dùng ở dạng khô thì hàm lượng cho phép không vượt quá
20ppm, nếu sử dụng ở dạng dung dịch nhúng hoặc phun thì hàm lượng trong từ 200300 ppm. Nhiều quốc gia cho phép Natamycin để được áp dụng cho các bề mặt của
xúc xích khô và lên men để ngăn chặn nấm mốc. Natamycin được sử dụng trên các
sản phẩm từ sữa như pho mát, kem chua, sữa chua, pho mát vụn, phô mai lát và hỗn
hợp rau trộn đóng gói. Natamycin có tiềm năng thay thế các axit sorbic là chất bảo
quản nhân tạo. Có tác dụng diệt nấm là do nó tạo thành liên kết kỵ nước với sterol
trên bề mặt tệ bào nấm, dẫn đến các ion nhỏ như kali và H+ có thể đi qua một cách tự
do dẫn đến sự mất kiểm soạt của tế bào.
1.3.

Một số phƣơng pháp xác định Natamycin trong mẫu thực phẩm
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1.3.1. Xác định Natamycin bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
Theo TCVN 8180-1: 2009, phương pháp xác định Natamycin trong phomat
được thực hiện như sau:
 Chuẩn bị mẫu thử:
Cắt mẫu thử thành các phần hoặc các phần nhỏ sao cho chiều rộng của cùi
phomat không lớn hơn 30 mm, nếu cần. Dùng máy thái loại ra toàn bộ cùi từ tất cả
các phần thu được bằng cách cắt miếng có bề dày tối đa 5 mm. Từ phần cùi thu được,
cắt bằng dao sắc, cắt các lát hình chữ nhật có diện tích từ 2 dm2 đến 4 dm2. Xác định
diện tích bề mặt, tính theo dm2 và khối lượng của nó tính theo kg. Dùng máy nghiền
cẩn thận nghiền toàn bộ cùi, cả các miếng đã cân và đã đo rồi trộn kỹ. Chuyển ngay
phần mẫu thử đã chuẩn bị này sang bình đựng mẫu. Sau khi chuẩn bị xong mẫu thử,
rửa sạch tất cả các dụng cụ đã tiếp xúc với mẫu bằng nước nóng rồi sau đó bằng
metanol. Làm khô các dụng cụ đã rửa, ví dụ: dùng luồng không khí nén.
 Tiến hành:
Cân khoảng 10,00 g mẫu thử, chính xác đến 10 mg, cho vào bình nón dung tích
200 ml. Cho 100 ml metanol vào phần mẫu thử trong bình nón. Dùng máy khuấy từ
để khuấy lượng chứa trong bình nón trong 90 min hoặc lắc 90 min trên máy lắc.
Thêm 50 ml nước. Đặt ngay bình nón vào tủ đông lạnh khoảng 60 min.
Lọc dịch chiết lạnh qua giấy lọc gấp nếp trong khi đó loại bỏ 5 ml dịch lọc đầu
tiên. Lọc khi huyền phù khi còn lạnh để tránh làm tan chất béo và chất béo sẽ bị đục.
Đưa dịch lọc về nhiệt độ phòng. Dùng xylanh lấy phần dịch lọc. Lọc qua màng
lọc 0,45 µm rồi lọc tiếp qua màng lọc 0,20 µm.
Lượng dung dịch mẫu thử (dịch lọc) tối thiểu là 3 ml để đo trực tiếp và 25 ml
hoặc 50 ml để đo nồng độ cao gấp 5 hoặc 10 lần tương ứng.
Phổ của Natamycin được thực hiện trên thiết bị quang phổ hấp thụ phân tử
(UV-VIS) trong dải từ 300 nm đến 340 nm. Đo độ hấp thụ của Natamycin tối đa ở
khoảng 317 nm, tối thiểu ở khoảng 311 nm và chính xác ở 329 nm. Sử dụng metanol
làm mẫu trắng.
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Một ví dụ về phổ của dung dịch chuẩn làm việc natamyxin được nêu trong 1.2

Hình 1.3. Ví dụ về phổ UV của các mẫu chứa Natamycin
1.3.2. Xác định Natamycin bằng phương pháp sắc ký ghép nối đầu dò khối phổ
phân giải cao (LC-HRMS)
Phương pháp xác định Natamycin trong thực phẩm chủ yếu dựa trên kĩ thuật xử
lí mẫu chiết lỏng – lỏng và phân tích bằng hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao.
Roberts và cộng sự xây dựng phương pháp xác định nhanh hàm lượng Natamycin
trong rượu vang trên hệ thống sắc ký lỏng ghép nối đầu dò khối phổ phân giải cao
(LC-HRMS), với thông tin kỹ thuật như sau:
˗

Cột phân tích: C18, 150 x 2,1nm, 3,5 µm

˗

Nhiệt độ buồng cột: 30 oC

˗

Tốc độ dòng: 0,25ml/ phút

˗

Thể tích tiêm mẫu: 20µl

˗

Dung môi A: nước: axit axetic (97:3)

˗

Dung môi B: methanol: axit axetic (97:3)

˗

Thời gian chạy: 30 phút

 Chương trình Gradien pha động:
Thời gian (phút)

Dung môi A (%)

Dung môi B (%)

2

90

10

25

10

90

27

10

90

27,1

90

10
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Thời gian (phút)

Dung môi A (%)

Dung môi B (%)

30

90

10

 Thông số khối phổ (LC-HR/MS):
˗

Sử dụng chế độ ion hóa điện tử ở chế độ ion dương, tín hiệu khối phổ được
ghi nhận ở chế độ AIF (all fragmentation ions).

˗

Khối phổ: m/z/Δm/z

˗

Mục tiêu AGC: dải động cao

˗

Thời gian tiêm mẫu tối đa: 50 ms

˗

Phạm vi quét : m/z 480-670

˗

Tốc độ quét khí : 60L/phút

˗

Tốc độ khí phụ trợ : 5L/phút

˗

Thế mao quản: 3,5kV

˗

Thời gian lưu: 16,5 phút

˗

Chuẩn Natamycin: m/z 666,31069 [M + H]+ , ion xác định m/z 503,22672
Phương pháp xử lí của Roberts chỉ lọc mẫu phân tích qua màng lọc và phân

tích. Phương pháp nhanh, qui trình xử lí mẫu đơn giản nhưng kết quả phân tích chịu
ảnh hưởng của nền mẫu. Sun và cộng sự dùng kĩ thuật chiết pha rắn để chiết
Natamycin trong nền rượu vang. Cột trao đổi anion yếu (WAX) được sử dụng đễ làm
giàu chất phân tích, loại bỏ nền mẫu, tăng giới hạn phát hiện của phương pháp.
Nghiên cứu của Sun đạt giới hạn phát hiện thấp (3,34 µg/L), hiệu suất thu hồi từ 70
đến 94% với độ lệch chuẩn tương quan ≤ 4%. Từ đó, có thể thấy kĩ thuật chiết pha
rắn cho quá trình xử lí mẫu và kĩ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao ghé nối đầu dò khối
phổ là phương pháp giúp xác định hàm lượng Natamycin trong thực phẩm một cách
hiệu quả.
1.4.

Tổng quan sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép nối đầu dò khối phổ phân giải

cao (HPLC- HRMS)
Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (High Performance Liquid
Chromatography: HPLC) ra đời sau năm 1975 trên cơ sở phát triển và cải tiến từ
phương pháp sắc ký cột cổ điển. Quá trình tách trong HPLC là quá trình tổ hợp của
nhiều quá trình vừa có tính chất hóa học vừa có tính chất lý học. Quá trình này là
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những cân bằng động xảy ra ở trong cột sắc ký giữa pha tĩnh là chất rắn và pha động
là chất lỏng. Nó là sự vận chuyển và phân bố của chất tan (hỗn hợp mẫu) theo từng
lớp qua pha tĩnh. Trong quá trình đó chất tan luôn luôn được phân bố lại giữa hai
pha, khi pha động luôn luôn chảy qua cột với một tốc độ nhất định. Trong quá trình
sắc ký, chất nào bị lưu giữ mạnh nhất sẽ được rửa giải ra khỏi cột sau cùng, chất nào
bị lưu giữ kém nhất sẽ được rửa giải ra trước tiên. Sau khi được phân tách trên cột
sắc ký, các detector sẽ dò nhận sự biến đổi tín hiệu điện khi có mặt chất phân tích và
cho tín hiệu là pic chất trên sắc đồ. Thông thường, dựa vào thời gian lưu, có thể định
tính được chất phân tích bằng cách so sánh với thời gian lưu của chất chuẩn trong
cùng điều kiện phân tích.Hình 1.4. trình bày sơ đồ hoạt động của máy HPLC:

Hình 1.4. Sơ đồ hoạt động của hệ máy HPLC.
Trong đó: Pump: bộ phận bơm mẫu; Solvent: dung dịch được đưa vào cột để rửa giải
HPLC Column: Cột tách trong kỹ thuật HPLC; Injection – AutoSampler: bộ
phận van tiêm mẫu, hoặc tự động bơm mẫu; Detector: bộ phận bắt tín hiệu của chất
tan đi vào cột; Waste: dung môi pha động qua cột, detector và thải ra ngoài; Data: bộ
phận ghi nhận tín hiệu từ detector và xử lý số liệu.
1.4.1. Cột BEH RP 18 (Waters)
Năm 1999, cột Xterra lần đầu sử dụng HPT (Hybrid Particle Technology) đã
vượt qua được giới hạn của vật liệu pha đảo trên nền silica truyền thống khi đã ổn
định ở pH cao. BEH (Ethylene Bridged Hybrid) được xem là đánh dấu một cột mốc
mới trong sự phát triển của kĩ thuật sắc ký. Dưới đây hình 1.5. cấu tạo vật liệu BEH :
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Hình 1.5. Cấu tạo vật liệu BEH
Cột Xbridge có pha tĩnh là C18 trên kĩ thuật BEH cho hiệu năng và tuổi thọ được
kéo dài hơn. Pha tĩnh tạo ra từ hai loại monomer là tetraethoxysilane (TEOS) và bis
(triethoxysilyl) ethane (BTEE) có độ bền cao, chịu được giới hạn pH và hoạt động tốt
hơn. Cột sắc ký có nhiệm vụ chủ yếu phân tách các hợp chất phân tích với pha tĩnh
phổ biến là Silica-C18 hoặc Silica-C8 – nơi lưu giữ mạnh các hợp chất kém phân cực.
Tương tác giữa pha tĩnh và chất phân tích chủ yếu là tương tác khuếch tán và tương
tác Van der waal. Các hợp chất trong đề tài chủ yếu mang nhóm amino và carboxyl –
đây là những nhóm tương tác yếu với pha tĩnh không phân cực, tương tác mạnh với
pha động phân cực nên chúng tôi quyết định sử dụng cột Acquity UPLC BEH RP18
(1,7 µm, 2,1 mm×100 mm).
1.4.2. Khối phổ
Trong hệ LC có nhiều loại detector, để tăng khả năng phân tích lượng vết,
người ta thường kết hợp LC và đầu dò khối phổ gọi là LC-MS. LC-MS là hệ thống
được kết hợp giữa LC với đầu dò MS, trong đó LC có nhiệm vụ chủ yếu là tách các
hợp chất phân tích (do cột sắc ký thực hiện), còn MS có nhiệm vụ đo, phân tích chính
xác khối lượng phân tử của hợp chất cần quan tâm dựa trên sự chuyển động của các
ion nguyên tử hay ion phân tử trong một điện trường hay từ trường nhất định. Với
nguyên tắc này, tỉ số giữa khối lượng ion và điện tích ion (m/z) có ảnh hưởng rất lớn
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đối với chuyển động của ion. Nếu biết được điện tích của ion, ta có thể dễ dàng xác
định được khối lượng của ion đó.
 Các bộ phận phân tích khối trong MS
Hiện nay, có bốn kiểu phân tích khối chính đang được sử dụng bao gồm:
˗

Bộ phân tích khối bẫy ion (Ion Trap, IT)

˗

Bộ phân tích khối cộng hưởng Cyclotron sử dụng phép biến đổi Fourier
(Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry, FTICR hay
FT-MS).

˗

Bộ phân tích khối thời gian bay (Time-of-Flight, TOF)

˗

Bộ phân tích khối tứ cực (Quadrupole)

 Các kĩ thuật ghi phổ
Có 4 kiểu ghi phổ được dùng phồ biến hiện này: Full Scan, Selected Ion
Monitoring (SIM), SRM (Selected Reaction Monitoring) và MRM (Multiple
Reaction Monitoring).
Full scan (Phương pháp sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ: Ở kĩ thuật này, đầu
dò sẽ nhận được tất cả các mảnh ion để cho khối phổ toàn ion đối với tất cả các chất
trong suốt quá trình phân tích. Thường dùng để nhận danh hay phân tích khi chất
phân tích có nồng độ đủ lớn.
Selected Ion Monitoring (SIM) (Phương pháp sắc ký lỏng ghép đầu dò khối
phổ: Trong chế độ SIM, đầu dò MS chỉ ghi nhận tín hiệu một số mảnh ion đặc trưng
cho chất cần xác định. Khối phổ SIM chỉ cho tín hiệu của các ion đã được lựa chọn
trước đó, do vậy không thể dùng để nhận danh hay so sánh với các thư viện có sẵn.
elected eaction
˗

onitoring và

M (Multiple Reaction Monitoring):

SRM: Cô lập ion cần chọn, sau đó phân mảnh ion cô lập đó, trong các mảnh
ion sinh ra, cô lập một mảnh ion con cần quan tâm và đưa vào đầu dò để phát
hiện.

˗

MRM: Trên thực tế, do yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với phân tích vi lượng nên
các ion con cần quan tâm thường từ hai trở lên, do vậy kỹ thuật ghi phổ MRM
thông dụng hơn SRM. Đầu tiên, cô lập ion cần chọn (ion mẹ) ở tứ cực thứ

19

nhất, phân mảnh ion cô lập đó tại tứ cực thứ 2 (thực chất là buồng va chạm)
thu được các ion con, cô lập hai (hoặc nhiều) ion con cần quan tâm ở tứ cực
thứ ba và đưa vào đầu dò để phát hiện.
1.4.3. Hiệu ứng nền
Trong phân tích hóa học, nền mẫu có thể có ảnh hưởng đáng kể trên phương
pháp phân tích và chất lượng của các kết quả phân tích, ảnh hưởng này được gọi là
hiệu ứng nền. Hiệu ứng nền có thể được định nghĩa như sự thay đổi trong tín hiệu
phản hồi (tăng hoặc giảm tín hiệu) của HPLC đối với chất phân tích (bao gồm cả
kiểu ion hóa dương và âm) do các hợp chất nền đồng rửa giải.
Các nguyên nhân gây ra hiệu ứng nền: các hiện tượng ức chế hoặc tăng cường
ion trong HPLC phụ thuộc chính trên nền mẫu, quá trình xử lý mẫu, hiệu năng tách
sắc ký, các chất thêm vào pha động và loại ion hóa. Bộ phận ion hóa ElectroSpray
Ionization (ESI) bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng nền nhiều hơn là bộ ion hóa atmospheric
pressure chemical ionisation (APCI)
Biện pháp giảm hiệu ứng nền: các hiệu ứng làm tăng giảm ion gây bất lợi
thường phải được làm giảm đi. Trong kỹ thuật HPLC, có 2 cách để loại bỏ hiệu ứng
nền phổ biến là:
-

Tối ưu hóa điều kiện sắc ký để tách mũi sắc ký của chất phân tích ra khỏi
mũi hợp chất đồng rửa giải trong nền mẫu.

1.5.

Làm sạch nền mẫu trước khi đưa vào hệ thống phân tích HPLC.

Các phƣơng pháp xử lí mẫu

1.5.1. Phương pháp chiết lỏng – lỏng (LLE)
Đây là một phương pháp chiết truyền thống, được sử dụng sớm nhất trong xử
lí mẩu nhằm mục đích làm giàu và loại nền mẩu. LLE chỉ cần thiết bị tương đối đơn
giản, không quá nhiều kỹ năng, tương thích với nhiều hợp chất khác nhau. Nguyên lý
của phương pháp này dựa vào khả năng tương tác và phân bố của chất phân tích vào
hai pha lỏng không tan vào nhau.
Hiệu suất của quá trình chiết phụ thuộc hệ số phân bố nhiệt động của cân bằng
chiết, môi trường chiết, nhiệt độ, số lần chiết theo nguyên tắc chiết nhiều lần mỗi lần
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với thể tích nhỏ. Do chiết thực hiện nhiều lần với lượng dung môi tương đối lớn làm
ảnh hưởng đến sức khỏe phân tích viên, có hệ số làm giàu thấp (10-50), mất chất
phân tích vì có nhiều bước cần thực hiện, ô nhiễm môi trường, tốn thời gian và không
kinh tế. Quá trình chiết có thể có hiệu suất thấp do mẫu nước chứa nhiều hợp chất
hữu cơ, hiện tượng nhũ tương hình thành giữa hai pha. Dung môi thường sử dụng là
n-hexan, cyclohexane, dichloromethane...
1.5.2. Phương pháp chiết pha rắn (SPE)
Phương pháp SPE được giới thiệu lần đầu tiên giữa năm 1970, có nhiều ưu
điểm và được ứng dụng rộng rãi trong việc xác định độc tố trong thực phẩm. SPE dễ
sử dụng, thực hiện nhanh và đồng loạt, ít tốn dung môi, có tính kinh tế và giảm ô
nhiễm môi trường, đồng thời có khả năng tự động hóa, độ chọn lọc tốt hơn nền mẫu
phức tạp như nước tiểu, máu... SPE hoạt động dựa trên nguyên tắc chất phân tích
chuyển từ pha nước vào pha rắn hấp phụ và dùng dung môi rửa giải chất phân tích.
Chất hấp phụ có thể là silica gel, than hoạt tính, silica gắn nhóm liên kết, polymer,
trong đó phổ biến là octadecyl (C18) and octyl-silica (C8), styrene-divinylbenzene copolymers,… được ứng dụng rộng rãi trong mẫu nước.
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Hiệu quả chiết phụ thuộc vào yếu tố: Khả năng tương tác của chất phân tích
với pha rắn hấp phụ (cấu trúc, nhóm chức, độ phân cực, pH), việc lựa chọn pha tĩnh
và dung môi rửa tạp, rửa giải. Hệ số chiết cao từ 50-250 cho mẫu nước có thể nạp
qua một cột SPE phụ thuộc vào dung lượng hấp phụ và bản chất của pha tĩnh.

Hình 1.6. Mô hình chiết SPE
1.6.

Các thông số cơ bản của phƣơng pháp phân tích

1.6.1. Tính đặc hiệu
Phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ được coi là chọn lọc đối với
chất phân tích nếu:
˗

Sắc ký đồ các mẫu thử cho pic có thời gian lưu khác nhau không có ý nghĩa
thống kê với pic của chất chuẩn trong sắc ký đồ mẫu chuẩn.

˗

Sắc ký đồ các mẫu trắng, mẫu nền không xuất hiện pic ở trong khoảng thời
gian lưu tương ứng với thời gian lưu chất chuẩn

 Phương pháp xác định:
Trong phương pháp HPLC với đầu dò DAD hoặc khối phổ, việc sử dụng chức
năng kiểm tra độ tinh khiết của pic sẽ giúp tránh nhầm lẫn với các hợp chất có cấu
trúc tương tự và chứng minh sắc ký không phải là pic của hai thành phần trở lên.
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Khi chế phẩm chưa xác định có sản phẩm phân huỷ hay không thì tự tạo ra mẫu
có sản phẩm phân huỷ và so sánh với một mẫu không có sản phẩm phân huỷ.
1.6.2. Khoảng tuyến tính
Khoảng tuyến tính: Là khoảng nồng độ của chất phân tích mà phương pháp
phân tích cho kết quả phân tích tỉ lệ thuận với nồng độ chất phân tích. Tính tuyến tính
được biểu thị bằng phương trình hồi quy y = ax+b với hệ số tương quan tuyến tính r2.
 Phương pháp xác định:
˗

Khảo sát ở ít nhất 6 mức nồng độ khác nhau.

˗

Nồng độ cao nhất và thấp nhất phải nằm trong khoảng xác định của phương
pháp.

˗

Các mẫu được pha loãng từ mẫu chuẩn ban đầu.

˗

Đánh giá tính tuyến tính bằng các phương pháp thống kê thích hợp: trắc
nghiệm t để kiểm tra ý nghĩa các hệ số a, b; trắc nghiệm F để kiểm tra tính
thích hợp của phương trình. Hệ số hồi quy tuyến tính: 0,99 ≤ R2 ≤ 1

1.6.3. Giới hạn phát hiện
Giới hạn phát hiện (LOD) của một quy trình phân tích là lượng thấp nhất của
chất phân tích có trong mẫu thử có thể phát hiện được và không cần phải xác định
chính xác hàm lượng.
 Phương pháp xác định:
˗

Pha loãng nồng độ đến mức tín hiệu nhỏ nhất: LOD được xác định bằng cách
phân tích mẫu có hàm lượng biết trước và thiết lập mức nồng độ nhỏ nhất nào
đó còn có thể phát hiện bằng quy trình phân tích đang thực hiện.

˗

Lập tỷ số phát hiện của mẫu trắng và mẫu thử: Áp dụng cho phương pháp có
sử dụng thiết bị và có hiện tượng nhiễu đường nền. Giả sử tín hiệu thu được
từ mẫu trắng là N, tín hiệu thu được từ mẫu chuẩn là S. LOD là nồng độ mà
tại đó tỷ lệ S/N đạt giá trị 2- 3.

˗

Làm trên mẫu thử: Làm 10 lần song song. Nên chọn mẫu thử có nồng độ thấp
(ví dụ, trong khoảng 5 đến 7 lần LOD ước lượng).


Tính LOD: Tính giá trị trung bình x , và độ lệch chuẩn SD
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LOD = 3 x SD
LOQ = 10 x SD
SD 

 (x

i

 x)

2

n 1


Đánh giá LOD đã tính được: tính R = x / LOD
˗

Nếu 4 < R < 10 thì nồng độ dung dịch thử là phù hợp và LOD tính được là
đáng tin cậy

˗

Nếu R < 4 thì phải dùng dung dịch thử đậm đặc hơn, hoặc thêm một ít chất
chuẩn vào dung dịch thử đã dùng và làm lại thí nghiệm và tính lại R

˗

Nếu R > 10 thì phải dùng dung dịch thử loãng hơn, hoặc pha loãng dung thử
đã dùng và làm lại thí nghiệm và tính lại R

˗

Làm trên mẫu trắng: Tiêm 7 lần mẫu trắng, tính độ lệch chuẩn. Giới hạn phát
hiện (LOD) được tính bằng 3 lần độ lệch chuẩn của 7 mẫu trắng được tiêm
liên tục chia cho hệ số góc của đường tuyến tính.

1.6.4. Giới hạn định lượng
Giới hạn định lượng (LOQ) của một quy trình phân tích là lượng thấp nhất của
chất phân tích có trong mẫu thử có thể định lượng với độ đúng và độ chính xác phù
hợp.
 Phương pháp xác định:
Có nhiều phương pháp xác định LOQ, tuy nhiên phương pháp đơn giản nhất là
dựa vào giới hạn phát hiện
LOQ = 3 x LOD
1.6.5. Độ chính xác/ độ chụm
Độ chính xác của phương pháp là mức độ sát gần giữa các kết quả thử riêng biệt
so với giá trị trung bình thu được khi áp dụng phương pháp đề xuất cho cùng một
mẫu thử đồng nhất trong cùng một điều kiện.
Độ chính xác bao gồm: độ lặp lại và độ tái lặp
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 Phương pháp xác định:
Với cùng một mẫu đã được làm đồng nhất, tiến hành xác định bằng phương
pháp đề xuất n lần (n  6), sau đó tính SD hay RSD theo công thức:

SD 

 (x

 X )2
n 1

RSD(%) 

i

100  SD
X

Trong đó:
xi: là giá trị đo được thứ i
X : là giá trị trung bình

n : là số lần đo.
Tính độ lặp lại: Một người thực hiện trên cùng một thiết bị, trong một khoảng
thời gian tương đối ngắn, với các điều kiện thực hiện thí nghiệm giống nhau (n  6)
Tính độ tái lập nội bộ: Bố trí 2 cán bộ thực hiện phân tích cùng một mẫu, mỗi
cán bộ thực hiện phân tích tối thiểu 6 lần lặp lại.
1.6.6. Độ đúng / độ thu hồi
Độ đúng của một quy trình phân tích là mức độ sát gần của các giá trị tìm thấy
so với giá trị thực, khi áp dụng quy trình đề xuất trên cùng với một mẫu thử đã được
làm đồng nhất trong cùng một điều kiện xác định.
Độ thu hồi là phần trăm cấu tử chất cần phân tích còn lại sau khi tiến hành xử lý
mẫu so với số cấu tử ban đầu có trong mẫu.
 Phương pháp xác định:
Thêm một lượng chất chuẩn xác định vào mẫu thử hoặc mẫu trắng, phân tích
các mẫu thêm chuẩn đó, làm lặp lại tối thiểu 5 lần bằng phương pháp khảo sát, tính
độ thu hồi theo công thức sau đây:
˗

Đối với mẫu thử:

R% 

C mc  C m
 100
Cc
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˗

Đối với mẫu trắng:

R% 
Trong đó:

C tt
 100
Cc

R%: Độ thu hồi, %

Cm+c: Nồng độ chất phân tích trong mẫu thêm chuẩn
Cm: Nồng độ chất phân tích trong mẫu thử
Cc: Nồng độ chuẩn thêm (lý thuyết)
Ctt: Nồng độ chất phân tích trong mẫu trắng thêm chuẩn
Sau đó tính độ thu hồi chung là trung bình của độ thu hồi các lần làm lặp lại.
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CHƢƠNG 2.ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.

Đối tƣợng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu xác định Natamycin trong thực phẩm hằng ngày

(dưa muối, măng chua, sữa chua, thạch rau câu) bằng kĩ thuật chiết pha rắn cho quá
trình xử lí mẫu và sử dụng kĩ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép nối đầu dò khối
phổ phân giải cao (HPLC-HRMS). Ngoài ra, phương pháp đề xuất trong nghiên cứu
này có tính ứng dụng cao trong các phòng thí nghiệm.
2.2.

Hóa chất, thiết bị

2.2.1. Hóa chất
˗

Chuẩn Natamycin với độ tinh khiết > 99.5% được cung cấp từ Sigma-Aldrich
(USA)

˗

Acetonitril (Merck)

˗

C2H5OH, độ tinh khiết > 99,7%, M = 46,07 g/mol, d = 0,789 g/mL;

˗

HNO3 68% (Merck)

˗

Acid formic (Merck)

˗

Metanol (Merck)

˗

PSA (Agilent, USA)

˗

C18 (Agilent, USA)

˗

Acid axetic (merck)

˗

Nước cất hai lần

2.2.2. Thiết bị
Hệ thống sắc ký lỏng sử dụng trong nghiên cứu này là hệ thống Q Exactive
Focus Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer (Thermo, USA).
Cột pha đảo Acquity BEH C18 (100  2,1 mm, 1,7 µm)
˗

Cốc thuỷ tinh 250 ml và 500 ml, bình nón, bình định mức các loại, đũa thuỷ
tinh, pipet, chày và cối sứ.

˗

Pipetman các loại từ 0,1 – 5 mL

˗

Máy khuấy từ gia nhiệt

˗

Tủ sấy: Model 1430D, Đức
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˗

Máy đo pH Metler: Model XT 1200C, Thụy Sỹ

˗

Cân phân tích: AdventurerTM OHAUS, Thụy Sỹ

 Dụng cụ:
- Pipet 1 mL, 2 mL, 5 mL và 10 mL
- Bình định mức 1 mL, 2 mL (đã được silane hóa), 25 mL, 50 mL và 100 mL
- Bình định mức nhựa 100 mL
- SPE tube adapter
- Màng lọc polytetrafluoroethylene (PTFE) 0,22 µm (CNW, Trung Quốc)
Điều kiện phân tích
 Chuẩn bị pha động
˗

Pha động A: pha dung dịch acid formic 0,1% trong nước loại ion. Thêm
khoảng 500 mL nước loại ion vào bình định mức 1 L, sau đó hút chính xác
1,00 mL HCOOH cho vào bình định mức. Làm đầy đến vạch bằng nước loại
ion. Lắc đều, đánh siêu âm 30 phút.

˗

Pha động B: pha dung dịch acid formic 0,1% trong acetonitrile. Thêm khoảng
500 mL acetonitrile vào bình định mức 1 L, sau đó hút chính xác 1,00 mL
HCOOH cho vào bình định mức. Làm đầy đến vạch bằng acetonitrile. Lắc
đều, đánh siêu âm 30 phút.

 Chuẩn bị các dung dịch chuẩn gốc
ChuẩnNatamycin với độ tinh khiết > 99,5% được cung cấp từ Sigma-Aldrich
(USA).
Dung dịch chuẩn gốc 1000 mg/L: Cân 25,0mg Natamycin chuẩn (hàm lượng
99,8%) vào bình định mức 25,0 mL, định mức bằng dung môi methanol và
acetonitril (1/1 = v/v) thu được dung dịch có nồng độ 1000 (mg/L). Chuẩn được
đựng trong lọ tối màu, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ
ngày pha.
Dung dịch có nồng độ 1mg/L: Hút 100 µL dung dịch chuẩn gốc 1000 mg/L vào
bình định mức 100 mL, định mức bằng dung môi methanol và acetonitril (1/1 = v/v)
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đến vạch được dung dịch có nồng độ 1 (mg/L). Chuẩn được đựng trong lọ tối màu,
bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Hạn sử dụng: 1 tháng kể từ ngày pha.
Dãy chuẩn làm việc
Xây dựng đường chuẩn dung môi với 7 điểm chuẩn có nồng độ trong khoảng 1
– 200 µg/L. Chuẩn làm việc được pha trong hỗn hợp ACN/H2O (1/1, v/v). Cách pha
chuẩn làm việc dung môi được trình bày như Bảng 2.1
Bảng 2.1. Cách chuẩn bị các dung dịch chuẩn làm việc
Chuẩn làm
việc

Nồng độ
chuẩn làm

Chuẩn dùng

việc (µg L-1)

để pha

Vhút (µL)

C1

100

C2

50

C3

20

C4

10

C5

5

C2

100,0

C6

2

C3

100,0

C7

1

C5

100,0

Vđịnh mức (mL)

100,0
50,0
Cmix 1 mg/L

20,0
10,0

1,00

Các dung dịch chuẩn làm việc được pha mới hằng ngày.
2.3.

Phƣơng pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp thu thập, kế thừa số liệu
Các số liệu được thu thập như: số liệu về tình hình sử dụng phụ gia trong thực
phẩm, số liệu về tình hình nghiên cứu phương pháp phân tích phụ gia thực phẩm.
Phần lớn các số liệu này được thu thập từ báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm hàng
năm của thành phố Hà Nội, và một số cơ quan khác có liên quan.
Ngoài ra, thông tin số liệu được thu thập qua nhiều kênh khác nhau như mạng
internet, báo chí, thư viện trường học.
2.3.2. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản, xử lý và phân tích mẫu thực phẩm
 Lấy mẫu, bảo quản mẫu
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Lựa chọn các mẫu: măng chua, dưa muối, sữa chua, rau câu vì nó là những sản
phẩm thông thường được người dân hay sử dụng. Theo thông tư 14/2011/TTBYT:Hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm:
˗

Các mẫu thạch rau câu, măng chua, dưa muối được lấy đại diện và ngẫu nhiên
tại các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các mẫu sau khi lấy được ghi nhãn
mác rõ ràng, xử lý sơ bộ (xay, nghiền, đồng nhất mẫu), sau đó bảo quản ở điều
kiện từ 0- 5oC, trong thời hạn từ 5- 7 ngày.

˗

Mẫu sữa chua: Lấy mẫu theo TCVN 6400: 2010 (ISO 707: 2008) – Sữa và sản
phẩm sữa (hướng dẫn lấy mẫu) và theo TCVN 4409:1987 - các mẫu ban đầu
phải còn nguyên vẹn, không bóp méo, không ẩm mốc, còn hạn sử dụng. Mẫu
lấy từ các cửa hàng, các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi lấy mẫu
được bảo quản trong điều kiện 0- 5oC (hoặc điều kiện của nhà sản xuất), phân
tích mẫu trong vòng 5-7 ngày kể từ ngày lấy mẫu.

 Khảo sát và tối ưu hóa việc xử lý mẫu
Phải có mẫu nền, mẫu thêm chuẩn và mẫu chuẩn
Việc xử lý mẫu được thực hiện theo quy trình: Cân khoảng 2,0 gam mẫu đã
được đồng nhất kĩ cho vào ống li tâm 50 ml. Sau đó, tiếp tục thêm vào mẫu phân tích
10 mL dung môi chiết, trộn đều mẩu bằng máy vortex với tốc độ 2000 vòng/phút,
trong 1 phút. Sau đó chiết mẫu đã được trộn đều bằng máy lắc mẫu trong 20 phút,
tiếp tục li tâm mẫu đã được lắc chiết với tốc độ 9000 vòng/phút, trong 5 phút. Hút
chính xác 5 mL mẫu dịch chiết vào bình định mức 100 mL, sau đó định mức bằng
nước khử ion có chứa 0,05% axetic axit. Cột chiết pha rắn bao gồm C18 (150 mg) và
PSA (50 mg) được trộn đều và nhồi vào cột, cột được hoạt hóa bằng 3 mL methanol
và 3 mL nước khử ion chứa 0,05% axetic axit. Mẫu sau khi định mức được tải qua
cột chiết pha rắn với tốc độ 2 mL/phút. Rửa tạp bằng 5 mL nước khử ion và làm khô
cột bằng bơm áp suất kém. Dùng 2 mL dung môi methanol chứa 0,1% acid formic
làm dung môi rửa giải chất phân tích. Mẫu sau khi rửa giải được lọc qua màng lọc
PTFE 0,22 µm và đem phân tích sắc ký.
Qui trình xử lí mẫu được trình bày theo sơ đồ sau:
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 Khảo sát ảnh hưởng của dung môi chiết
Trong quá trình chiết mẫu, dung môi chiết giữ vai trò quan trọng ảnh hưởng đến
kết quả của phép đo phân tích. Dung môi phù hợp có thể chiết gần như hoàn toàn
chất phân tích có trong mẫu. Tuy nhiên, trong quá trình chiết này, nền mẫu cũng
đồng chiết.Từ đó dễ dẫn đến hiện tượng hiệu ứng nền cũng như phân biệt đối xử các
hợp chất trong quá trình phân tích. Do đó, lựa chọn dung môi chiết phù hợp là điều
tiên quyết trong các phép đo phân tích. Dung môi chiết được xem là phù hợp khi đáp
ứng được hai yếu tố bao gồm khả năng chiết hoàn toàn chất phân tích và hạn chế
hiện tượng đồng chiết của nền mẫu.
Vì đặc tính của hợp chất Natamycin có khả năng hoàn tan tốt trong dung môi
hữu cơ cũng như tạo thành ion zwitterion, nên việc khảo sát hệ dung môi chiết trong
đề tài này chủ yếu tập trung ở 4 hệ dung môi như sau:
˗

Dung môi Acetonitril

˗

Dung môi Acetonitrile có chứa 0,05 % acetic acid

˗

Dung môi methanol

˗

Dung môi methanol chứa 0,05 % acetic acid
Đối với từng hệ dung môi, phương pháp xử lí mẫu được tiến hành như đã được

tối ưu. Song song đó, việc tiến hành đánh giá trên nền mẫu thật mà đề tài hướng đến
là điều vô cùng cần thiết. Việc đánh giá hiệu quả của quá trình chiết của từng loại
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dung môi được đánh giá thông qua hiệu suất thu hồi của hợp chất sau khi được xử lí
thông qua mẫu đã được thêm chuẩn.
 Phân tích mẫu trên thiết bị HPLC-HRMS
Hệ thống sắc ký lỏng sử dụng trong nghiên cứu này là hệ thống Q Exactive
Focus Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer (Thermo, USA). Hệ thống
sắc ký lỏng Dionex bao gồm bộ tiêm mẫu tự động, bơm 4 kênh dung môi và bộ gia
nhiệt cột sắc ký. Khối phổ sử dụng trong nghiên cứu này là Quadrupole-Orbitrap
Mass Spectrometer được cung cấp bởi Thermo (USA).
˗

Cột sắc ký được sử dụng để phân tích Natamycin là cột Acquity BEH C18
(100  2,1 mm, 1,7 µm)

˗

Nhiệt độ cột: 300C.

˗

Thể tích tiêm mẫu tối ưu là 5 µL với dung môi rửa kim là acetonitrile/nước
khử ion (1/1, v/v).

˗

Dung môi pha động được sử dụng bao gồm (A) nước khử ion có chứa 0,1%
formic acid và 10 mM amonium formate, và (B) acetonitrile có chứa 0,1%
acid formic.

˗

Chương trình dung môi pha động bắt đầu từ 5% B (giữ trong 1 phút) sau đó
tăng tuyến tính đến 100% B trong 2 phút (giữ 1 phút) và giảm xuống 5% B
trong 2,5 phút (giữ trong 3 phút).

˗

Tốc độ dòng được sử dụng là 0,2 mL/phút.

Thông số khối phổ được trình bày như sau:
˗

Sử dụng chế độ ion hóa điện tử ở chế độ ion dương, tín hiệu khối phổ được
ghi nhận ở chế độ AIF (all fragmentation ions).

˗

Tốc độ khí bổ trợ: 0,5

˗

Tốc độ phun sương (sheath gas): 20

˗

Tốc độ khí bay hơi dung môi: 5

˗

Nhiệt độ hóa hơi dung môi: 3200C

˗

Nhiệt độ ống mao quản: 1500C

˗

Điện thế ống mao quản: 3,0 kV.
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Chuẩn Natamycin có nồng độ 1 mg/L được sử dụng để tối ưu hóa điều kiện
phân mảnh, các điều kiện được trình bày trong bảng sau:
Bảng 2.2. Thông số khối phổ của hợp chất Natamycin
Ion mẹ

RF lens

(Precursor ion)

(V)

Năng

Phân mảnh

lƣợng bắn

(Fragment ion)

phá (V)

35
m/z = 503,2

98

47

m/z = 666,3
m/z = 485,2
Sắc ký đồ của hợp chất Natamycin được trình bày ở hình sau:
RT: 0.00 - 5.00
RT: 2.35
AA: 224338
SN : 380

100
95
90
85
80
75
70
65
60
Relative Abundance
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
Time (min)

3.0

3.5

4.0

4.5

Hình 2.1. Mũi sắc ký của Natamycin ở hàm lượng 50 ppb
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5.0

Từ hình trên có thể thấy được mũi sắc ký gọn, rõ, sắc nét, không bị kéo đuôi,
mũi sắc ký cân đối. Do đó, chương trình gradient dung môi cũng như thông số khối
phổ được chọn lựa trong nghiên cứu này phù hợp để phân tích hợp chất Natamycin.
2.3.3. Phƣơng pháp thống kê, thu thập, phân tích, xử lý và tổng hợp số liệu
Các phương pháp và kỹ thuật thống kê sẽ được áp dụng trong xử lý số liệu liên
quan khảo sát dung môi chiết phục vụ các mục tiêu phân tích và đánh giá. Sử dụng
trong quá trình thực hiện và hoàn thiện luận văn. Kết quả từ các số liệu hồi cứu, điều
tra, khảo sát thực địa sẽ được diễn giải, phân tích và thảo luận chi tiết.
Toàn bộ các số liệu được thực hiện trên các bảng biểu và đồ thị. Số liệu được
quản lý và phân tích với phần mềm Microsoft excel và phần mềm Microsoft word.
 Độ tuyến tính
Để đánh giá khoảng tuyến tính, 5 điểm chuẩn ở các nồng độ 1, 2, 5, 10, 20, 50
và 100 µg/L được dùng để khảo sát. Đường tuyến tính được dựng trên mô hình
đường hồi qui có trọng số (1/x) để loại bỏ ảnh hưởng sai số do nồng độ gây ra, hệ số
tương quan:
r 

 ( x  X )( y  Y )
 (x  X )  ( y  Y )
i

i

2

i

Nếu

i

0,995 < r2 ≤ 1: Có tương quan tuyến tính

Khi đã xác định được khoảng tuyến tính, có thể xây dựng phương trình hồi quy
của khoảng này, tức là xác định hệ số a và b.
 Giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ)
Chuẩn bị một dãy dung dịch chuẩn Natamycin với các nồng độ từ cao xuống
thấp: 100 µg/L; 50µg/L; 20 µg/L; 10µg/L; 5µg/L;2µg/L,1 µg/Lsau đó lọc qua màng
lọc tiến hành bơm vào máy sắc ký lỏng các dung dịch chuẩn này theo các điều kiện
đã xác lập với thể tích bơm mẫu là 1- 3 µL, không chia dòng. Đến khi nào ta thu
được tín hiệu cao gấp khoảng 3 lần tín hiệu đường nền (S/N ≈ 3). Nồng độ nhỏ được
bơm vào máy mà detector cho tín hiệu S/N ≈ 3 đem nhân với thể tích bơm mẫu được
gọi là giới hạn phát hiện của thiết bị. Giới hạn định lượng của thiết bị được xác định
bằng công thức: LOQ = 3 x LOD
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 Độ chính xác
Độ chính xác được tính dựa trên 12 kết quả phân tích (2 hàm lượng được thực
hiện 6 lần). Độ tái lặp được tính trên 3 mẫu lặp trong ngày ở 2 nồng độ là 1 và
100µg/L và làm lặp thí nghiệm trong 5 ngày liên tiếp. Độ chính xác được đánh giá
dựa trên hàm lượng thêm vào nền mẫu ở 2 hàm lượng là 1 và 100 µg/L
 Độ thu hồi / độ đúng
Thêm một lượng chất chuẩn xác định vào mẫu thử hoặc mẫu trắng, phân tích
các mẫu thêm chuẩn đó, làm lặp lại tối thiểu 5 lần bằng phương pháp khảo sát, tính
độ thu hồi theo công thức sau đây:
- Đối với mẫu thử:

R% 

C mc  C m
 100
Cc

- Đối với mẫu trắng:

R% 
Trong đó:

C tt
 100
Cc

R%: Độ thu hồi, %

Cm+c: Nồng độ chất phân tích trong mẫu thêm chuẩn
Cm: Nồng độ chất phân tích trong mẫu thử
Cc: Nồng độ chuẩn thêm (lý thuyết)
Ctt: Nồng độ chất phân tích trong mẫu trắng thêm chuẩn
Sau đó tính độ thu hồi chung là trung bình của độ thu hồi các lần làm lặp lại.
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CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xây dựng quy trình phân tích Natamycin
3.1.1. Khảo sát dung môi chiết
Trong quá trình chiết, dung môi chiết có vai trò làm dung môi chiết hợp chất
phân tích ra khỏi nền mẫu và hạn chế ảnh hưởng của nền mẫu lên kết quả phân tích.
Do đó, dung môi chiết trong nghiên cứu này được tối ưu. Acetonitrile và methanol là
hai dung môi được lựa chọn làm dung môi chiết. Đồng thời, Natamycin là hợp chất
phân cực mạnh do đó chịu ảnh hưởng của pH môi trường đến dạng tồn tại của hợp
chất. Từ đó, chúng tôi tiến hành lựa chọn dung môi chiết Natamycin trong 4 nền mẫu
bao gồm: Acetonitrile, acetonitrile chứa 0,05% acetic acid, methanol, methanol chứa
0,05% acetic acid. Các thí nghiệm này được thực hiện trên nền mẫu trắng với lượng
Natamycin được thêm vào là 10 µg/L. Kết quả được hiển thị trong Hình 3.1

Hình 3.1. Hiệu suất thu hồi của Natamycin ở các dung môi chiết khác nhau
trong nền mẫu khảo sát
Từ hình 3.1, có thể thấy sử dụng dung môi acetonitrile có chứa 0,05% acetic
acid cho hiệu năng tốt nhất (hiệu suất thu hồi dao động từ 92 – 105%). Song song đó,
khi cùng sử dụng dung môi là acetonitrile làm dung chiết, hiệu suất thu hồi của
Natamycin trên các nền mẫu khác nhau đều không ổn định. Từ đây có thể thấy được,
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Natamycintồn tại trong dung dịch phụ thuộc vào pH. Đồng thời, pH của dung môi
chiết sẽ ảnh hưởng đến nền mẫu trong quá trình chiết. Từ đó có thể thấy được rằng,
acetonitrile chiết mẫu tốt hơn methanol (do Natamycin tan tốt trong acetonitrile), ảnh
hưởng của pH của dung môi chiết làm thay đổi sự tồn tại của chất phân tích, và góp
phần hạn chế ảnh hưởng của nền mẫu (hiện tượng đồng chiết). Do đó, acetonitrile có
chứa 0,05% acetic acid là dung môi tối ưu cho quá trình chiết.
3.1.2. Giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ)
Việc tiến hành đánh giá giới hạn phát hiện cũng như giới hạn định lượng là một
bước quan trọng trong việc xây dựng một qui trình phân tích. Có nhiều cách đánh giá
giá trị LOD của phương pháp. Thực hiện trên nền mẫu trắng, phân tích lặp lại 7 lần,
tính SD, từ đó tính LOD thu được kết quả như sau:
Bảng 3.1. Kết quả giới hạn phát hiện
Số lần phân tích

Diện tích peak

1

1762

2

1521

3

1210

4

1751

5

1356

6

1356

7

1216

SD

232

LOD

0,05

Sau 7 lần tiêm lặp mẫu trắng không chứa chất phân tích sau khi đã qua xử lý, độ
lệch chuẩn của tín hiệu thu được tại thời gian lưu của Natamycin là 232. Từ giá trị
SD có được cũng như hệ số góc của đường chuẩn đã được xây dựng, LOD của
phương pháp được tính bằng công thức LOD = SD/hệ số góc. Từ đó, giá trị LOD của
phương pháp có được là 0,05 µg/L. Từ đây có thể chứng minh được phương pháp xử
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lí mẫu cũng như phép phân tích sắc ký khối phổ phân giải cao giúp có thể phát hiện
được Natamycin ở hàm lượng vết.
 Giới hạn định lượng:
Có nhiều cách để đánh giá giới hạn định lượng của phương pháp, tuy nhiên,
việc tính toán giới hạn định lượng từ giới hạn phát hiện là cách thức thông dụng. Từ
giới hạn phát hiện, ta suy ra định lượng là LOQ = 3 × LOD = 0,15µg/L.
Kết luận: Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng phương pháp xác định
Natamycin lần lượt là 0,05µg/L và 0,15µg/L. Từ đây, có thể thấy phương pháp xác
định Natamycin trong nền mẫu thực phẩm có thể phát hiện ở hàm lượng vết.
3.1.3. Phương trình đường chuẩn và khoảng tuyến tính
Chuẩn Natamycin với độ tinh khiết > 99,5% được cung cấp từ Sigma-Aldrich
(USA). Cân 25,0 mg Natamycin chuẩn (hàm lượng 99,8%) vào bình định mức 25,0
mL, định mức bằng dung môi methanol và acetonitril thu được dung dịch có nồng độ
1000 (mg/L). Hút 100 µL dung dịch này vào bình 100 mL, định mức đến vạch được
dung dịch có nồng độ 1 (mg/l) (dung dịch chuẩn gốc). Pha loãng từ dung dịch chuẩn
gốc để được các dung dịch có nồng độ là 1, 2, 5, 10, 20, 50 và 100 µg/L. Lọc qua
màng lọc 0,22m, tiêm vào hệ thống sắc ký khối phổ.

Hình 3.2. Đường chuẩn của hợp chất Natamycin
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Kết quả khảo sát sự tương quan giữa y (diện tích pic) và x (nồng độ); bằng
phương pháp bình phương cực tiểu, kết quả cho thấy hệ số r2 = 1 chứng tỏ có sự
tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa nồng độ và diện tích pic của Methomyl trong
khoảng nồng độ 1 – 100 µg/L.
3.1.4. Độ chính xác
Độ chính xác được thực hiện bằng độ lặp lại và độ tái lặp
Độ lặp lại: Để nghiên cứu độ lặp lại, chúng tôi tiến hành thực hiện xử lí mẫu
được thêm chuẩn ở nồng độ 1 và 100 µg/L để đảm bảo qui trình xử lí mẫu đánh giá
được hàm lượng Natamycin từ hàm lượng rất thấp đến cao nhưng vẫn đảm bảo được
độ chính xác. Các mẫu thí nghiệm này được tiến hành bằng cáchthêm chuẩn
Natamycin để hàm lượng Natamycin sau thêm chuẩn theo lý thuyết là 1 µg/L vào
100 µg/L. Thực hiện quy trình xử lý mẫu như mục 2.3.2, với dung môi chiết là
acetonitrile có chứa 0,05% acetic acid. Thực hiện lặp lại 6 lần. Thu được kết quả như
sau:
Bảng 3.2. Kết quả độ lặp lại
STT
Nồng độ thêm chuẩn (µg/l)

1

100

1

98,3

99,2

2

93,2

97,5

95,3

97,5

97,3

99,4

5

99,0

98,1

6

90,1

97,0

Trung bình

95,53

98,11

SD

3,4

0,98

RSD

3,6

1,0

3
4

Hiệu suất thu hồi (%)

Từ bảng 3.2, sau khi tiến hành đánh giá độ chính xác của phương pháp phân
tích ở mẫu thêm chuẩn có thể thấy được rằng, ở hàm lượng 1 µg/L hiệu suất thu hồi
thu được dao động từ 90,1 đến 99,0%, hiệu suất thu hồi trung bình thu được là
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95,53% cũng như giá trị RSD = 3,6% (<20%). Song song đó, ở hàm lượng 100 µg/L
hiệu suất thu hồi thu được dao động từ 97,0 đến 99.4%, hiệu suất thu hồi trung bình
thu được là 98,11% cũng như giá trị RSD = 0,98% (<20%). Từ việc đánh giá độ
chính xác của phương pháp phân tích từ hàm lượng nhỏ đến lớn, có thể kết luận được
hiệu suất thu hồi trung bình của phương pháp dao động từ 95% đến 99%, cũng như
giá trị RSD < 20%. Từ đây có thể thấy qui trình phân tích đáp ứng được các tiêu
chuẩn phân tích hàm lượng vết trong thực phẩm trên thế giới.
Độ tái lặp: độ tái lặp của phương pháp trong nghiên cứu này được tiến hành
bằng cách phân tích mẫu lặp trong 5 ngày liên tiếp ở hai giá trị hàm lượng thêm
chuẩn là 1 và 100 µg/L, mỗi giá trị được tiến hành làm mẫu lặp 3 lần. Kết quả đánh
giá được trình bày trong bảng sau:
Bảng 3.3. Kết quả độ tái lặp
Nồng độ thêm
chuẩn (µg/L)

1

100

98,3

98,3

98,2

98,2

97,3

95,2

80,2

96,4

80,2

95,2

99,8

98,2

89,4

90,2

80,2

91,3

95,2

89,2

99,2

95,2

Độ thu hồi (%)
Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4
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95,2

94,2

82,3

91,3

85,1

85,3

83,5

90,1

80,5

93,2

Trung bình

89,65

93,4

SD

8,13

3,8

RSDr

9,07

4,07

Ngày 5

Đối với hàm lượng thấp (1 µg/L) có thể thấy được hiệu suất thu hồi của qui
trình phân tích qua 5 ngày liên tiếp dao động từ 80,5 % đến 99,8%, hiệu suất thu hồi
trung bình thu được là 89,65%, giá rị RSD thu được là 9,07%. Từ đây có thể thấy
được khi ở hàm lượng thấp, hiệu suất thu hồi của qui trình phân tích còn chưa thật sự
ổ định do nhiều yếu tố như tay nghề kĩ thuật viên, thiết bị phân tích, …. Tuy nhiên, ở
hàm lượng 1 µg/L này mặc dù hiệu suất thu hồi chỉ đạt khoảng 90% như vẫn đạt yêu
cầu theo chuẩn SANTE/11945/2015 (hiệu suất thu hồi dao động từ 70 đến 120%,
RSD < 20%)
Đối với hàm lượng cao (100 µg/L), có thể thấy được hiệu suất thu hồi của qui
trình phân tích qua 5 ngày liên tiếp dao động từ 89,2 % đến 98,3%, hiệu suất thu hồi
trung bình thu được là 93,4%, giá rị RSD thu được là 4,07%. Có thể thấy được, khi ở
hàm lượng cao thì hiệu suất thu hồi khi tiến hành trong 5 ngày liên tiếp ổn định, ít
dao động vì đã có thể hạn chế được một phần của thao tác kĩ thuật viên
Từ đây có thể cho thấy độ lặp lại và độ tái lặp của phương pháp đám ứng được
chuẩn SANTE/11945/2015.
3.1.5. Độ đúng
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Độ đúng của phương pháp được đánh giá qua quá trình thêm chuẩn vào các nền
mẫu khác nhau: tiến hành thêm chuẩn ở nồng độ 1 µg/L và 100 µg/L vào các nền
mẫu: thạch rau câu; sữa chua; măng chua; dưa muối. Thực hiện quy trình xử lý mẫu
như mục 2.3.1 với dung môi chiết là acetonitrile có chứa 0,05% acetic acid thu được
kết quả như sau:
Bảng 3.4. Độ đúng của Natamycin ở các nền mẫu phân tích khác nhau
Nồng độ thêm
Nền mẫu
Độ thu hồi
(%)

Trung bình

1
RC

SC

102,20

100
MC

DM

RC

SC

MC

DM

101,20 91,50

101,40

94,00

98,30

98,90

108,30

106,60

108,70 93,40

99,10

92,30

97,30

108,70

107,30

98,00

93,70 89,60

103,70

95,70

99,30

90,10

109,30

102,27

101,20 91,50

101,40

94,00

98,30

99,23

108,30

SD

4,30

7,50

1,90

2,30

1,70

1,00

9,30

1,00

RSD

4,21

7,41

2,08

2,27

1,81

1,02

9,38

0,92

Ghi chú: RC – Thạch Rau câu SC: Sữa chua

C:

ăng chua

D : Dưa muối

Bảng 3.5. Tóm tắt kết quả độ đúng của Natamycin ở các nền mẫu phân tích
khác nhau
Thêm
chuẩn
Nền mẫu

1 ppb
Thạch
rau câu
(M/R)

Sữa chua
(M/R)

100 ppb

Măng
chua

Dƣa
muối

Thạch
rau câu

Sữa
chua

Măng
chua

Dƣa
muối

(M/R)

(M/R)

(M/R)

(M/R)

(M/R)

(M/R)

42

Natamycin

102,2/4,2

101,2/7,5

91,5/1,9

101,4/2,3

94,0/1,7

98,3/1,0

98,9/8,8

108,3/1,0

Từ bảng 3.5, có thể thấy được rằng hiệu suất thu hồi của Natamycin ở các nền
mẫu khác nhau dao động từ 91,5% đến 102,2% với độ lệch chuẩn từ 1,9% đến 7,5%
ở hàm lượng 1µg/L. Hơn thế nữa, ở hàm lượng chuẩn thêm vào là 100 µg/L, hiệu
suất thu hồi trên các nền mẫu từ 94,0% đến 108,3% cùng độ lệch chuẩn từ 1,0% đến
8,8%. Từ đó, hiệu suất thu hồi của quá trình xử lí mẫu đạt theo chuẩn
SANTE/11945/2015 (hiệu suất thu hồi từ 70% đến 120%, độ lệch chuẩn < 20%).
Kết luận: Qua kết quả thẩm định các thông số: Độ tuyến tính, độ chính xác (độ
lặp lại và độ tái lặp); giới hạn định lượng, giới hạn phát hiện; độ đúng đều đạt theo
chuẩn SANTE/11945/2015, từ đó có thể thấy rằng phương pháp chúng tôi thực hiện
là khả thi và có thể dùng để kiểm tra hàm lượng hoạt chất Natamycin trên nền mẫu
thật.
3.2.

Đề xuất quy trình phân tích Natacymin
Sau khi tiến hành thẩm định phương pháp phân tích Natamycin trong thực

phẩm, qui trình phân tích Natamycin được đề xuất như sau:
 Đối với phép phân tích HPLC-HRMS
Hệ thống sắc ký lỏng sử dụng trong nghiên cứu này là hệ thống Q Exactive
Focus Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer (Thermo, USA). Hệ thống
sắc ký lỏng Dionex bao gồm bộ tiêm mẫu tự động, bơm 4 kênh dung môi và bộ gia
nhiệt cột sắc ký. Khối phổ sử dụng trong nghiên cứu này là Quadrupole-Orbitrap
Mass Spectrometer được cung cấp bởi Thermo (USA).
˗

Cột sắc ký được sử dụng để phân tích Natamycin là cột Acquity BEH C18
(100  2,1 mm, 1,7 µm)

˗

Nhiệt độ cột: 300C.

˗

Thể tích tiêm mẫu tối ưu là 5 µL với dung môi rửa kim là acetonitrile/nước
khử ion (1/1, v/v).
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˗

Dung môi pha động được sử dụng bao gồm (A) nước khử ion có chứa 0,1%
formic acid và 10 mM amonium formate, và (B) acetonitrile có chứa 0,1%
acid formic.

˗

Chương trình dung môi pha động bắt đầu từ 5% B (giữ trong 1 phút) sau đó
tăng tuyến tính đến 100% B trong 2 phút (giữ 1 phút) và giảm xuống 5% B
trong 2,5 phút (giữ trong 3 phút).

˗

Tốc độ dòng được sử dụng là 0,2 mL/phút.

Thông số khối phổ được trình bày như sau:
˗

Sử dụng chế độ ion hóa điện tử ở chế độ ion dương, tín hiệu khối phổ được
ghi nhận ở chế độ AIF (all fragmentation ions).

˗

Tốc độ khí bổ trợ: 0,5

˗

Tốc độ phun sương (sheath gas): 20

˗

Tốc độ khí bay hơi dung môi: 5

˗

Nhiệt độ hóa hơi dung môi: 3200C

˗

Nhiệt độ ống mao quản: 1500C

˗

Điện thế ống mao quản: 3,0 kV.

 Đối với quy trình xử lí mẫu
Cân khoảng 2,0 gam mẫu đã được đồng nhất kĩ cho vào ống li tâm 50 ml. Sau
đó, tiếp tục thêm vào mẫu phân tích 10 mL dung môi acetonitrile có chứa 0,05% acid
acetic, trộn đều mẩu bằng máy vortex với tốc độ 2000 vòng/phút, trong 1 phút. Sau
đó chiết mẫu đã được trộn đều bằng máy lắc mẫu trong 20 phút, tiếp tục li tâm mẫu
đã được lắc chiết với tốc độ 9000 vòng/phút, trong 5 phút. Hút chính xác 5 mL mẫu
dịch chiết vào bình định mức 100 mL, sau đó định mức bằng nước khử ion có chứa
0,05% axetic axit. Cột chiết pha rắn bao gồm C18 (150 mg) và PSA (50 mg) được
trộn đều và nhồi vào cột, cột được hoạt hóa bằng 3 mL methanol và 3 mL nước khử
ion chứa 0,05% axetic axit. Mẫu sau khi định mức được tải qua cột chiết pha rắn với
tốc độ 2 mL/phút. Rửa tạp bằng 5 mL nước khử ion và làm khô cột bằng bơm áp suất
kém. Dùng 2 mL dung môi methanol chứa 0,1% acid formic làm dung môi rửa giải
chất phân tích. Mẫu sau khi rửa giải được lọc qua màng lọc PTFE 0,22 µm và đem
phân tích sắc ký.
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Qui trình xử lí mẫu được trình bày theo sơ đồ sau:

2,0g mẫu + 10mL dung môi
acetonitrile

Trộn đều bằng máy vortec với tốc độ 2000
vòng/phút trong 1 phút.

Ly tâm 9000 vòng/phút trong 5 phút

5 mL dung dịch chiết mẫu

Tải mẫu

Rửa tạp

Định mức lên 100mL bằng AcOH 0,05%

Sử dụng cột chiết pha rắn C18 (150mg) và PSA
(50mg) 3mL MeOH: 3mL AcOH 0,05%, tốc độ
2mL/phút

Thêm 5mL nước khử ion và làm khô cột bằng
bơm áp suất kép
2mL MeOH chứa 0,1% FA (axit fomic)
Chạy trên
HPLC- HRMS

Rửa giải

3.3.

Áp dụng quy trình để xác định hàm lƣợng natacymin trên mẫu thực
phẩm
Chúng tôi chọn khảo sát 4 mẫu: Thạch rau câu, sữa chua, măng chua và dưa

muối. Các mẫu này đều được thu mua ở các chợ địa phương trên địa bàn Hà Nội.
Thực hiện quy trình xử lý mẫu như mục 2.3.2, với dung môi chiết là acetonitril có
chứa 0,05% axit axetic. Dưới đây là kết quả hàm lượng Natamycin trong mẫu thạch
rau câu :
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Hình 3.3. Hàm lƣợng Natamycin trong mẫu thạch rau câu
Dựa vào hình 3.3 có thể thấy Natamycin được sử dụng hầu hết trong các mẫu
thạch rau câu. Thạch rau câu chủ yếu được chế biến bằng phương pháp thủ công của
các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, từ đó không quản lý được chất lượng của mặt hàng. Với
mong muốn có thể kéo dài thời gian hạn chế phát triển của nấm mốc trên rau câu,
Natamycin được lựa chọn cho loại sản phẩm này. Hàm lượng Natamycin trong loại
thực phẩm này dao động từ 0,1 đến 1,2 mg/kg. Việc phát hiện Natamycin trong thạch
rau câu đã đặt ra câu hỏi cấp bách đến sức khỏe của con người, đặc biệt lả trẻ em vì
đây là thực phẩm được trẻ em tiêu thụ nhiều nhất. Song song đó, thành phần thạch
rau câu chủ yếu là đường, nước va gelatin là những thành phần thích hợp cho nấm
mốc phát triển, dùng Natamycin có thể ức chế được sự phát triển của nấm mốc dẫn
đến tình trạng bảo quản sản phẩm được lâu hơn nhưng lại gây biến chất của sản
phẩm trong thời gian dài, quá hạn sử dụng.
Đối với sữa chua, không phát hiện được tín hiệu của Natamycin trong mẫu phân
tích. Điều này có thể lí giải do các mẫu sữa chua đều được sản xuất theo qui trình
khép kín, và không sử dụng Natamycin trong bảo quản thực phẩm, cũng như chất
lượgn sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

46

Đối với măng chua, hàm lượng của Natamycin được thể hiện trong hình dưới
đây

Hình 3.4. Hàm lƣợng Natamycin trong mẫu măng chua
Dựa vào hình 3.4. có thể thấy hàm lượng Natamycin dao động từ 0,9 đến 4,2
mg/kg. Đây là loại thực phẩm thường được sử dụng rộng rãi trong các bữa ăn hàng
ngày. Có thể thấy, việc tạo được vị chua cho măng chủ yếu được tiến hành thông qua
quá trình lên men. Tuy nhiên, nếu để lâu thì sẽ dễ thủy phân thành rượu và làm cho
sản phẩm không còn khả năng sử dụng. Do đó, việc sử dụng Natamycin trong loại
thực phẩm này là cứu cánh ức chế sự phát triển của nấm men, làm kéo dài tuổi thọ
của măng chua.
Hàm lượng Natamycin cao nhất được ghi nhận đối với sản phẩm dưa muối.
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Hình 3.5. Hàm lƣợng Natamycin trong mẫu dƣa muối
Tương tự như măng chua, dưa muối được tiến hành lên men để tạo độ chua cho
sản phẩm và Natamycin được sử dụng để kéo dài thời gian sử dụng của dưa muối.
Tuy nhiên, có thể thấy được, việc sử dụng Natamycin ở mặt hàng này tương đối cao,
hàm lượng dao động từ 1,2 đến 4,6 mg/kg, giá trị trung bình đạt được là 2,9 mg/kg.
Từ đó đặt ra cần thiết của việc sơ chế dưa muối (rửa với nước, …) để hạn chế lượng
Natamycin hấp thu trực tiếp vào cơ thể so với cách tiêu thụ trực tiếp dưa muối.
Sau đây là bảng kết quả tổng hợp hàm lượng Natamycin trong các mẫu
Bảng 3.6. Hàm lượng Natamycin trong mẫu phân tích

Mẫu phân tích

Natamycin (mg/Kg)

Số lƣợng
mẫu

Khoảng hàm

Trung

lƣợng

bình
0,7

Thạch rau câu

15

0,1 - 1,2

Sữa chua

9

Không phát hiện
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Trung vị
0,9

Mẫu phân tích

Natamycin (mg/Kg)

Số lƣợng
mẫu

Khoảng hàm

Trung

lƣợng

bình

Trung vị

Măng chua

31

0,9 - 4,2

2,64

3,2

Dƣa muối

23

1,2 - 4,6

2,9

3,1

Dựa vào bảng 3.6, có thể thấy được Natamycin gần như được sử dụng rộng rãi
trong các mẫu thực phẩm được phân tích. Thạch rau câu (0,1 – 1,2 mg/kg), măng
chua (0,9 – 4,2 mg/kg) và dưa muối (1,2 – 4,6 mg/kg) và hàm lượng Natamycin cao
nhất được ghi nhận ở mẫu dưa muối (4,6 mg/kg). Các mẫu này đều được thu mua ở
các chợ địa phương trên địa bàn Hà Nội, hoàn toàn được chế biến thủ công, không có
công thức cụ thể, cũng như liều lượng sử dụng Natamycin trong thực phẩm.
Có thể thấy được, việc sử dụng phụ gia thực phẩm ngày càng phổ biến để có thể
tăng chất lượng của thực phẩm. Tuy nhiên, việc không có kiến thức chuyên ngành
của người dân cũng như việc quản lí lỏng lẻo về ATTP rất dễ gây hại đến sức khỏe
của người tiêu dùng. Như nghiên cứu Natamycin trong thực phẩm. có thể thấy được
hầu hết các mẫu khảo sát đều chứa Natamycin như hiện nay, chưa có ngưỡng giới
hạn an toàn của Natamycin trong thực phẩm, do đó nghiên cứu này chưa đánh giá
được mức độ phơi nhiễm của hợp chất Natamycin lên cơ thể người.
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KẾT LUẬN
Trong khuôn khổ nghiên cứu luận văn đã đạt được những kết quả như sau:
1. Đã đề xuất xây dựng và tối ưu hóa được quy trình phân tích Natamycin trong
thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-HRMS) với
giới hạn phát hiện là 0,05µg/L và giới hạn định lượng của phương pháp là
0,15 µg/L. Xây dựng được quy trình phân tích với hai công đoạn chính là: Xử
lý tách Natamycin trong các mẫu thực phẩm và phân tích trên hệ thống thiết bị
sắc ký lỏng hiệu năng cao.
2. Áp dụng quy trình phân tích xác định được hàm lượng Natamycin trong một
số mẫu thực phẩm thu mua trên địa bàn Hà Nội: Thạch rau câu từ 0,1 – 1,2
mg/Kg, măng chua từ 0,9 – 4,2 mg/Kg và dưa muối từ 1,2 – 4,6 mg/Kg.
Kiến nghị
- Trong khuôn khổ của Luận văn, những kết quả đạt được ở trên đã góp phần
nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích lượng chất phụ gia bảo quản
Natamycin một chất phụ gia đang được xã hội quan tâm hiện nay. Nghiên cứu
đã mở ra một hướng phân tích mới nhanh, chính xác, có thể phân tích lượng
chất phụ gia bảo quản trong thực phẩm tồn dư ra môi trường do sử dụng tràn
lan trong quá trình sản xuất.
- Các cơ quan quản lý nhà nước cần có chính sách bảo vệ người tiêu dùng và
chế tài xử phạt đối với các hộ kinh doanh và tiểu thương sử dụng quá tiêu
chuẩn cho phép chất Natamycin trong thực phẩm.
- Cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về Natamycin trong thực phẩm để có thể đưa
ra những tác động lên con người, động vật.
Do hạn chế về mặt thời gian, nên còn một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên
cứu sâu hơn để có thể áp dụng vào thực tiễn xử lý. Tác giả hy vọng có cơ hội để tiếp
tục theo đuổi hướng nghiên cứu này trong tương lai.
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PHỤ LỤC
Nồng độ Natamycin trong các mẫu phân tích
Mẫu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Thạch rau câu
0,1
0,1
0,3
0,8
1
1,1
1,2
0,9
0,8
0,6
0,7
0,5
0,9
0,9
0,7

Sữa chua
KHP
KHP
KHP
KHP
KHP
KHP
KHP
KHP
KHP
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Măng chua
0,9
1,4
1,9
3,2
2,5
2,5
2,8
4
4,2
3,9
2,9
4,1
1,5
1,7
2,8
3,9
3
3,1
3,2
1,2
1,4
1,9
0,9
4,2
3,8
2,8
1,1
1,9
2,9
4,1
2,2

Dƣa muối
1,2
4,2
1,8
2,9
2,6
1,6
1,9
2,2
3,2
3,8
1,3
1,5
1,8
1,1
4,6
3,8
2,9
4,5
4
3,8
3,9
4
4,2

Ảnh hệ thống thiết bị Q Exactive Focus Hybrid Quadrupole-Orbitrap
Mass Spectrometer (Thermo, USA).
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Hình ảnh các sắc ký đồ
RT: 0.00 - 5.00 SM: 15G
2.13 2.14 2.14

100

NL:
1.48E9
TIC MS
TV_63

95
90
85
80
75
2.26

70
65

Relative Abundance

60
55
50
45
40
35
1.88 1.90
1.79

30
25
0.10

0.44 0.46

0.76

0.83 0.91

1.12 1.38

1.51

2.54 2.66

1.59

2.70

3.07 3.18 3.17

3.54 3.62 3.75
3.88

4.56 4.61
4.16 4.42 4.48
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20
15
10
5
0
0.0
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0.4
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5.0

RT: 0.00 - 5.00 SM: 15G
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100

NL:
1.88E9
TIC MS
TV_39
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95
90
85
80
75

2.27

70
2.31

65

Relative Abundance

60
55
50
45
40
35
30
25
20

1.73 1.91 1.93

0.55 0.57 0.57
0.11

0.14

0.78 0.92 0.97

0.49

1.27

1.51 1.61

3.92 3.94

2.61 2.63
2.74 2.91

1.70

3.26 3.31
3.07

3.32
3.41 3.62 3.83

4.06 4.42

4.57

4.70 4.71

4.74

15
10
5
0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
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1.6
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Time (min)
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Mẫu măng chua
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Relative Abundance
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LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Họ và tên: Đinh Ngọc Hiếu
Ngày tháng năm sinh: 07/11/1992

Nơi sinh: Sơn Tây, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số 146 đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Quá trình đào tạo:
1. Đại học
- Hệ đào tạo: Đại học liên thông chính quy
- Thời gian đào tạo: 2014 - 2016
- Trường đào tạo: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
- Ngành học: Quản lý tài nguyên và môi trường
- Bằng tốt nghiệp đạt loại: Khá
2. Thạc sĩ
- Hệ đào tạo: Chính quy
- Thời gian đào tạo: 2017 - 2019
- Chuyên ngành học: Khoa học môi trường
- Tên luận văn: Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích xác định
Natamycin trong một số đối tượng thực phẩm.
- Người hướng dẫn Khoa học: 1. TS. Mai Văn Tiến 2. TS. Đoàn Duy Tiên
Quá trình công tác:
Thời gian

Nơi công tác

Công ty TNHH Cơ khí chính xác và Dịch vụ
thương mại Việt Nam
Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh
2015 - 2018
Châu
2018
đến Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà
nay
Nội
2013 - 2015
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Công việc đảm
nhận
Nhân viên ISO
Nhân
viên
truyền thông
Chuyên viên

XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP LƢU CHIỂU
CHỦ NHIỆM KHOA
QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN

Hƣớng dẫn 1
TS. Mai Văn Tiến

PGS.TS. Lê Thị Trinh

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN

Hƣớng dẫn 2
TS. Đoàn Duy Tiên
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