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Bu çalışmada pestisit kalıntı analizlerinde yaygın bir metot olarak kullanılan etil asetat 
ekstraksiyonu ve jel geçirgenlik kromatografisi, hıyarlarda chlorpyrifos, malathion ve 
dichlorvosun gaz kromatografisi ile analizi için valide edilmiştir. Bu amaçla homojenize 
edilen hıyar örnekleri 0.02, 0.2, 0.8 ve 1 mg/kg seviyesinde söz konusu pestisitler ile 
fortifıye edilmiştir. Yöntemin ekstraksiyon ve arındırma aşamalarının etkinliği, verimi ve 
tekrarlanabilirliği 14C-carbaryl kullanılarak radyoizotop izleme tekniği ile incelenmiştir. 
Ekstraksiyon ve clean-up (temizleme-arındırma) adımlarından sonra geri alınan 14C-
carbaryl sırasıyla, %92.63-l 1 1 .73 ve %74.83-102.22; tekrarlanabilirliği (CV) ise %4.85 
ve %7.19 arasında bulunmuştur. Analitik örneklerin homojenitesi radyoizotop izleme 
tekniği ile, pestisitlerin bu aşamadaki stabilitesi ise kromatografık yöntemle belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalıntı, Metod Validasyonu, Meyve-Sebze, Radyoizotop İzleme 
Tekniği 

VALIDATION OF A RESIDUE METHOD TO DETERMINE 
PESTICIDE RESIDUES IN CUCUMBER BY USING NUCLEAR 

TECHNIQUES 

In this study, a multi-residue method using ethyl acetate for extraction and gel permeation 
chromatography for clean-up was validated to determine chlorpyrifos, malathion and 
dichlorvos in cucumber by gas chromatography. For this purpose, homogenized cucumber 
samples were fortified with pesticides at 0.02 0.2, 0.8 and 1 mg/kg levels. The efficiency 
and repeatability of the method in extraction and cleanup steps were performed using 14C-
carbaryl by radioisotope tracer technique. 14C-carbaryl recoveries after the extraction and 
cleanup steps were between 92.63-1 1 1 .73 % with a repeatability of 4.85% (CV) and 
74.83-102.22 % with a repeatability of 7.19% (CV), respectively. The homogenity of 
analytical samples and the stability of pesticides during homogenization were determined 
using radio tracer technique and chromatographic methods, respectively. 
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1. GİRİŞ 

Tarımsal ürünleri zararlı, hastalık ve yabaeı otlardan korumak ve böylece, birim alandan 
alınan ürünün kalite ve kantitesini artırmak için pestisitlerin kullanımı kaçınılmazdır. 
Ancak, bilinçsiz pestisit kullanımının, tüketilen tarımsal ürünlerde kalıntı riski ve çevreye 
olumsuz etki yapması ihtimali her zaman mevcuttur. Tüketiciler açısından ise söz konusu 
riskin kabul edilebilir seviyede olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Günden güne 
artan bir hassasiyetle, tüketicilerin pestisit kalıntıları, iyi tarımsal uygulamalar, bu 
adımlardaki şeffaflık ve izlenebilirlik konularında talepleri de yükselmektedir. Bu amaçla 
her ülke, her ilaç için kendi maksimum kalıntı limitlerini (Maximum Residue Limits -
MRLs) belirlemektedir. Gerek tarımsal, gerekse hayvansal ürünlerde, pestisitlerin 
belirlenen limitlerin üzerinde olması, bunların çeşitli şekillerde insanlar tarafından 
alınması, kanser, mide ve sinir sistemi rahatsızlıkları, böbrek, cilt ve deri hastalıkları gibi 
pek çok hastalığa neden olmaktadır. Tarımsal ürünlerdeki pestisit kalıntılarım belirleyen 
oldukça fazla sayıda analiz yöntemi bulunmaktadır. Ancak kullanılan bu analiz 
yöntemlerinin geliştirilmesi ve daha önemlisi bu yöntemlerin ilgili analiz laboratuvarında 
devamlı uygulanabilirliğinin test edilmesi gerekmektedir. 

Analiz yöntemlerinin geçerliliği (metot validasyonu), kalite kontrol ve kalite güvencesi 
sistemlerinin bir parçası olup, herhangi bir analitik metodun hedeflenen amaca göre kabul 
edilip edilemeyeceğini açıklayan performans kriterlerinin istatistiksel değerlendirilmesidir 
[1]. Analitik işlemlerin geçerliliğinin amacı, bilimsel bütünlük ve uygunluğun sağlanması, 
gereken amaç için yeterli, güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçların alınmasıdır. Geçerlilik 
çalışmaları, belirlenmiş yöntemlere göre yürütülmelidir. Sonuçlar ve alınan kararlar 
kaydedilmelidir. İşleyiş ve yöntemlerin, hedeflenen sonuçlara ulaşmada yeterlilikleri 
kanıtlanmcaya kadar, düzenli aralıklarla tekrar validasyona tabi tutulmalıdır. Özellikle 
yöntemi değiştirdiğimiz zaman ve yeni göstergeler değerlerin dışında olduğu zaman tekrar 
validasyon önemlidir. Aynı zamanda; basit matris değişikliklerinde, cihaz model ve marka 
değişikliklerinde validasyon tekrar edilmelidir [2]. 

Radyoizotop izleme tekniği, aktif maddenin saflığı, örnek işleme homojenitesi, 
ekstraksiyon ve clean-up adımlarının etkinliği ve geri alımları gibi kalite güvencesi/kalite 
kontrol (QA/QC) parametreleri için son derece kullanışlı bir araçtır. Bu parametrelerin 
belirli limitler içinde olması gerekir. Kalıntı analizlerinde 14C-etiketli pestisit kullanılarak, 
ekstraktaki analit, doğrudan hiçbir kromatografik tekniğe ihtiyaç duyulmaksızın, hızla ve 
kesin bir şekilde belirlenebilir. Etiketsiz pestisitler kullanılarak da bu belirlemeler 
yapılabilir ancak işlemler çok daha uzun sürer ve prosesin belirsizliği daha az kesin olur 
[3,4]. 

Örnek matrisi olarak hıyar, pestisit olarak da chlorpyrifos, dichlorvos ve malathion'un 
kullanıldığı bu çalışmada; metot validasyonu kriterleri radyoizotop etiketli bileşiklerin 
yardımıyla sınanmış ve laboratuvarımız koşullarında yürütülen, etil asetat ekstraksiyon 
metodunun geçerliliği yapılmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Kimyasallar 

Denemelerde, dichlorvos, malathion ve chlorpyrifos-ethyl standartları sırasıyla % 97.00, 
99.50 ve 99.50 saflıkta kullanılmıştır. Sistem uygunluğu test (SST) karışımları için ise, S-
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ethyl dipropylthiocarbamate (EPTC), tributylphosphate (TBP), dimethoate, primicarb, 
chlorpyrifos, quinalphos, methidathion, phosalone etkili maddeleri kullanılmıştır. 

14c-carbaryi ve 14C-chlorpyrifos IAEA (Uluslararası Atom Eneıjisi Ajansı) tarafından temin 
edilmiştir. 14C-carbaryl solüsyonu etil asetat (EtAc) içinde özgül aktivitesi 2.4xl05 dpm/ml 
olacak şekilde, 14C-chlorpyrifos ise EtAc içinde 2.5771 x 106 dpm/ml olarak 
hazırlanmıştır. 

Solvent olarak, etil asetet (EtAc), cyclohexane, docosane (hydrocarbon, C22H46) ve 
isooctane, sıvı sintilasyon sayacı (LSC) için dioxane bazlı sintilator, GPC (Gel Permeation 
Chromatography) dolgu materyali olarak Bio Beads S-X3 200-400 mesh, ekstraksiyonda 
ise sodyum bikarbonat (NaHC03), sodyum sülfat (Na2SC>4) (susuz) kullanılmıştır. 

2.2. Cihaz ve ekipman 

Bu çalışmada kullanılan alet ve ekipmanlar şunlardır: 1 litre hacimli waring blender (WB), 
ultra turrax, santrifüj, rotary evaporator, 0.0001 g dijitli hassas terazi, vortex , yarı otomatik 
KL-SX-3 GPC sistemi (200 mm x 10 mm id cam kolon), sıvı sintilasyon sayacı (LSC), gaz 
kromatografı cihazı (GC). Ayrıca, cam malzemeler ve pestisit kalıntı çalışmaları için 
uygun kolonlar ile ilaçlanmamış hıyar örnekleri çalışmanın materyalini oluşturmuştur. 

2.3. Yöntem 

Sistem uygunluğu testi; [5, 6, 7]'de anlatılan yönteme göre yapılmıştır. Performans 
parametrelerinin hesaplanması Microsoft Office Excel programında yapılmış; teoriler 
ve formüller için [5, 6, 8,9, 10] kaynaklarından yararlanılmıştır. 

Ekstraksiyonun tekrar edilebilirliği ve clean-up (temizleme-antma) etkinliğinin 
belirlenmesi, örnek işleme sürecinde pestisit kalıntılarının stabilitesi ve örnek işleme 
homojenliği ile belirsizliğinin saptanması ile ilgili işlem adımları Şekil l.'de 
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Şekil 1. Hıyarlarda kalıntı analiz metodun valide edilmesinde işlem akış şeması 

3. SONUÇLAR 

3.1. Sistem Uygunluğu Testi 

Sistem uygunluğu parametreleri ile ilgili başlangıç enjeksiyonu ve 63 enjeksiyon sonra, 
alıkonma zamanı (Rt) değişikliği, pik kuyruklanması Şekil 2.'de görülmektedir. 
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Şekil 2. NPD-SST bileşiklerinin kromatogramları (A) başlangıç enjeksiyonu, (B) 63 adet 
örnek ve /veya standart enjeksiyonu sonrası 

EPTC, TBP, chlorpyrifos (stabil bileşik) ve dimethoate'nm pik şekillerindeki farklılık 
Şekil 3.'te görüldüğü gibidir. 

IA R, RR, Asimetri Kuyruklanma 

/ \ 1 6.975 0.408 1.185 1.133 
EPTC J \ 2 6.972 0.408 0.83 0.95 

R, RR, Asimetri Kuyruklanma 

DIMETHOATE ^ ^ ^ V 

1 12.030 0.704 1.391 1.211 

DIMETHOATE ^ ^ ^ V 
2 12.025 0.703 1.21 1.14 

R, RR, Asimetri Kuyruklanma 

1 10.532 0.616 1.428 1.406 

2 / v . 
2 10.525 0.616 1.25 1.08 

R, RR, Asimetri Kuyruklanma 

1 17.100 1 1.142 1.080 
CHLORPYRİFOS 2 17.094 1 1.33 1.21 

Şekil 3. SST bileşiklerinin GC-NPD'den elde edilen pik şekilleri: (1) başlangıç 
enjeksiyonu, (2) 63 adet örnek ve /veya standart enjeksiyonu sonrası 
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0.25 [im film kalınlığındaki kolonun ayrıştırma faktörünün hesaplanmasında 
quinalphos/methidathion kullanılmıştır (Tablo 1.). Tabloda aynı zamanda SST-NPD 
performans parametrelerinin hesaplanması ve sonuçlar ayrıntılı bir şekilde özetlenmiştir. 

Tablo 1. G C - N P D s i s t e m d e h e s a p l a n a n v e / v e y a g ö z l e n e n S S T ' l e r i n p e r f o r m a n s p a r a m e t r e l e r i 

Compound c , 
ng/nl Mr 

Specific 
atom 

Ca, 
ng/|il 

tR, 
s 

Area RF LD, 
pg/s SltoC w„, 

s Neff Rs 

EPTC 2.01 189 418 320.2 0.492 0.048 11037 
TBP 0 . 1 0 266 P 0.012 632 193.8 16.635 6.853 1159887 0.087 
Dimethoate 0.20 229 722 249.1 1.4 1.2 
Pirimicarb 2.01 238 N 0.472 842 639.6 1.354 69.463 94413 0.097 
Chlorpyriphos 0 . 1 0 351 1026 145.9 
Quinalphos 0 . 1 0 298 1138 365.2 4.3 
Methidation 0 . 1 0 302 N, P, S 1173 111.5 
Docosane 40.1 310 C 34.16 1349 0.49 1.43E-5 
Phosalone 0.20 368 1718 37.4 19039 
Kısaltmalar: C, bileşik konsantrasyonu;molekül ağırlık; Ca spesifik atom konsantrasyonu; !r, saniyede alıkonma zamanı; RF, respons faktör; LD, 
dedeksiyon limiti; SI. seçiçilik; taban çizgisindeki pik genişliği; N^, teorik plaka sayısı; A,, asimetri faktörü; T, kuyruklanma; ve Rs, ayrıştırma. 

3.2. Ekstraksiyonun tekrar edilebilirliği ve clean-up etkinliği bulguları 

GPC kalibrasyonu 

Bitkisel ekstraktların temizlenmesi ile ilgili yürütülen bu çalışmada, 14C-carbaryl ve 
fortifıkasyon karışımları (dichlorvos, malathion ve chlorpyrifos) kullanılarak GPC 
kalibrasyonu yapılmıştır. 14C-carbaryl'in elüsyon profili Şekil 4.'te görüldüğü gibidir. Tüm 
radyoaktivite 8 ile 23 mi arasındaki fraksiyonlardan elde edilmiştir ancak, 14C-carbaryl'in 
%80.02'si kolondan 1 1 - 14 ml'ler arasında gelmiştir. 

19 
1 
1 _ gj _ 

I I m mm m rn 

, mm , , M , m ,1 ü El m 
0-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

Fraksiyon, mL 

Şekil 4.14C-carbaryl'in GPC'de elüsyonu 

Fortifikasyon karışımından elde edilen kalibrasyon sonuçları ise, Şekil 5.'te 
gösterilmiştir. Malathion, chlorpyrifos ve dichlorvos, sırasıyla 8-23 ml, 9-19 ml ve 1 1 -
15 ml'lik fraksiyonlarda toplanmıştır. 
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Ekstraksiyonun tekrar edilebilirliği ve Clean-up etkinliği 

Fortifıye edilmiş analitik porsiyonlara ilave edilen 14C-carbaryl ile ekstraksiyonlar 
yürütülmüş ve geri alım verileri Tablo 2.'de gösterilmiştir. GPC clean-up etkinliğini 
belirlemek ve metodun tekrarlanabilirliği için, ekstraktların geri alım çalışmalarından elde 
edilen sonuçlar Tablo 3.'te verilmiştir. Her bir fortifikasyon seviyesinin geri alım 
ortalamaları ve etkinliği tablodan izlenebilmektedir. 

nq HR rw rm 
13-14 ,15-16 , 17-18 

Fraksiyon, mL 

• Dichlorvos BMalathion BChlorpyrifos 

Şekil 5. Dichlorvos, malathion ve chlorpyrifos'un GPC'de elüsyonu 

Tablo 2. Ekstraksiyon geri alımları ve tekrar edilebilirliği 

Fortifikasyon seviyesi, 
mg/kg 

Ortalama Standart sapma, 
(SD) 

Varyasyon Katsayısı, 
(CV) 

0.02 
0.2 
0.8 
1 

101.12 
103.68 

98.94 

100.65 

3.27 

6.03 

4.33 

4.93 

0.032 

0.058 

0.044 

0.049 

Ortalama 
SD 
Ekstraksiyonun tekrar 
edilebilirliği, (CV) 

101.10 
4.61 

0.046 

Tablo 3.14C-carbaryl'in GPC clean-up geri alımları ve metodun tekrar edilebilirliği 

Fortifikasyon seviyesi, 
mg/kg 

Ortalama Standart sapma, 
(SD) 

Varyasyon Katsayısı, 
(CV) 

0.02 
0.2 
0.8 
1 

83.52 

98.81 

78.83 

90.63 

4.12 

8.61 
3.61 

4.72 

0.049 

0.087 

0.046 

0.052 

Ortalama 
SD 
Metodun 
tekrarlanabilirliği (CV) 

87.25 

8.87 

0.102 
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3.3. Örnek işleme sürecinde pestisit kalıntılarının stabilitesi 

GC Kalibrasyonu ve geri alma 

Pestisitlerin analizinde kalibrasyon eğrisini oluşturmak için, örneklerin matris eşdeğerine 
karşılık gelen matris kalibrasyonu ve solvent kalibrasyonu kullanılmıştır. 0.02 (en düşük 
fortifıkasyon seviyesi) ve 0.2 (stabilite fortifıkasyon seviyesi) mg/kg seviyelerinde fortifıye 
edilmiş ekstraktlar sırasıyla, 2.5 ve 0.25 g örnek eşdeğer/ml olan matris içeriğinde kalibre 
edilmiştir. Chlropyrifos ve malathion'un regresyon denklemi, farklı kalibrasyonlarda Şekil 
6.'da görüldüğü gibidir. 

£ :İZ78*-6.968 

• Yi/in isooctane 

• Yi/0.25 

X Yi/2.5 

— Doğrusal (Yi/in isooctane) 

- - Doğrusal (Yi/0.25) 

— Doğrusal (Yı/2.5) 

Enjekte edilen miktar, pg 

• Yi/in isooctane 

• Yi/0.25 

X Yi/2.5 

— Doğrusal (Yi/in isooctane) 

— Doğrusal (Yi/0.25) 

— Doğrusal (Yi/2.5) 

.7J21X-3J396 

B Enjekte edilen miktar, pg 

Şekil 6. Isooctane ve 0.25 g and 2.5 g örnek eşdeğer/ml matris solüsyonunda Chlorpyrifos 
(A) ve malathion'un (B) kalibrasyon eğrisi (5 seviyeli kalibrasyon) 

Chlorpyrifos ve malathion'un, farklı kalibrasyonlarda ve 0.02 ile 0.2 mg/kg seviyelerinde 
fortifiye edilmiş hıyar örneklerinde ortalama geri alımları Tablo 4.'te görülmektedir. 

Tablo 4. Solvent ve her iki matris kalibrasyonuna (MK) dayanan, 0.02 ve 0.2 mg/kg 
seviyelerinde fortifiye edilmiş hıyar örneklerinde chlorpyrifos (CHLP) ve 

malathion (MLTH)'un geri alım ortalamaları 

Solvent (isooctane) kalibrasyonu 0.02 mg/kg 
seviyesinde 
MK/2.5 seq 

0.02 mg/kg 
seviyesinde 
MK/0.25 seq 0.02 mg/kg 0.2 mg/kg 

0.02 mg/kg 
seviyesinde 
MK/2.5 seq 

0.02 mg/kg 
seviyesinde 
MK/0.25 seq 

seviyesi seviyesi kalibrasyonu" kalibrasyonub 

CHLP MLTH CHLP MLTH CHLP MLTH CHLP MLTH 
Ort. 56.22 64.98 59.93 52.80 65.08 66.64 80.91 60.02 
s, 0.0859 0.0529 0.1116 0.0918 0.0949 0.0557 0.1617 0.1305 
RSD, 15.29 8.14 18.63 17.38 14.58 8.35 19.99 21.74 
a 2.5 g/ml içeren örnek ağırlığı kalibrasyon solüsyonu 
b3 GC enjeksiyonu ortalaması 

Stabilite bulguları 

Kullanılan pestisitlerin, örnek işleme sırasında stabil kalıp kalmadığı, 0.2 mg/kg 
seviyesinde zenginleştirilen örneklerin analizinde, ölçülen ve beklenen kalıntı miktarları 
arasındaki farkın tek yönlü t testi ile sınanmasıyla belirlenmiştir (Tablo 5.) [11] . 
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3.4. Örnek işleme homojenliğinin ve belirsizliğinin saptanması ile ilgili bulgular 

14C-chlorpyrifos, yüzey uygulaması şeklinde hıyar örneklerine verilmiş ve analitik 
porsiyonlarm örnek işleme sürecinin uygunluğu belirlenmiştir. Birbirinden farklı 
ağırlıktaki analitik porsiyonların (5 ve 50 g) kullanılmasıyla, materyalin iyi homojenize 
olup olmadığı belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalar Tablo 6.'da görülmektedir. 

Tablo 5. Örnek işleme süresince pestisitlerin stabilitesini hesaplama parametreleri 

Ölçülen kalıntı Beklenen kalıntı 
(mg/kg) (mg/kg) T e s t i n güvenirüği 

Ortalamaları Ortalamaları 

Analitik 
porsiyon 

(0.2 mg/kg) 

Referans 
bileşik, 

Chloıpyrifos 

Test 
bileşiği, 
malathion Chlorpyrifos Malathion Ortalama 

Fark 
sd 

chlorpyrifos 
S, 

malathion 
RSD(%) 

chlorpyrifos 
RSD (%) 
malathion 

1A.2J 0,132 0,108 0.203 0.208 -0.099 0.0068 0.0103 5.15 9.48 

2/1.2.3 0,168 0,165 0.258 0.264 -0.099 0.0080 0.0130 4.77 7.88 

3/1,2.3 0,192 0,145 0.295 0.302 -0.157 0.0170 0.0148 8.84 10.20 

4/1.2.3 0,213 0,110 0.328 0.336 -0.226 0.0112 0.0098 5.27 8.88 

5/1,2.3 0,131 0,095 0.201 0.206 -0.111 0.0067 0.0069 5.17 7.24 

6/1.2.3 0,164 0,120 0.251 0.258 -0.137 0.0097 0.0111 5.95 9.25 

7/1,2,3 0,133 0,097 0.204 0.209 -0.113 0.0036 0.0057 2.70 5.89 

Test sayısı 

Ortalama 

21 

0.162 0.120 0.249 0.255 

Ortalamalar arası fark : -0.135 

Malathion ölçmelerinde SD farklılıkları: 0.042 

Farklılığın sınanması için t testi: tç,]c: 14.541 

Tcrit.0.05 - 20 1.725 

Test bileşiği RSD (%j'si 8.86 

Tablo 6. İşlenmiş hıyar örneklerinin homojenize olma durumunun test edilmesi ve 
hesaplamalar 

İstatistiksel parametre 
Analitik porsiyon (g) 

İstatistiksel parametre 50 5 

R % (Ortalama geri alım) 0.887 0.959 

VT(SL
2) 1.649E-03 5.950E-03 

VA(Sa
2) 2.662E-05 1.397E-05 

CVA%{100[(VAf5]/R} 0.581 0.389 

Fiesaplalman (Vt/VA) 61.92 425.77 

VSP(Vt-Va) 1.622E-03 5.936E-03 

CVSP% {100[(VSP)°'5]/R} 4.539 8.033 

F heıaplalanan [(Vsp 50 / Vsp 5) 10] 2.73 

Ks.soWCVsp)2] 1.03"" 

FUK0.05; 34/28)— 1 - 8 4 6 

Fıab(0.1;S'6)=4.28 
' " k g 
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4. TARTIŞMA VE YORUM 

Tarım ürünlerinin pestisit kalıntısı içerme riski uluslararası boyutta her geçen gün önem 
kazanmaktadır. Bu anlamda da kalıntı analizlerinin uluslararası kabul görmüş kalite 
sistemleri ile uyumlu yapılması gerekir. Analiz sürecinde sistematik hatalardan kaçınmak 
ve sonuçların güvenilirliğini artırmak için uygulanması gereken bir seri prosedür 
bulunmaktadır. Bu çalışmada, etil asetat ekstraksiyonu ile hıyarlarda chlorpyrifos, 
malathion ve dichlorvosun gaz kromatografisi ile analizi için validasyon parametreleri 
irdelenmiştir. Aşağıda bu parametreler ve laboratuarımız koşullarında elde edilen sonuçlar 
ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır. 

Sistem uygunluğu için yürütülen testlerde, EPTC, TBP, chlorpyrifos (stabil bileşik) ve 
dimethoate'ın başlangıç enjeksiyonu ve 63 enjeksiyon sonrası piklerin alıkonma zamanı, 
relatif alıkonma zamanı (RRt) ve pik şekilleri arasında önemli bir farklılık olmadığı 
görülmüştür (Şekil 2.). 63 enjeksiyon sonra asimetri ve kuyruklanma değerleri değişse bile 
bunlar limitler içerisinde kalmıştır [7, 10, 12]. EPTC pik alanları arsında farklılık 
görülmüşse de, dedektör hassasiyeti zamanla değişebileceğinden pik alanlarının 
karşılaştırılması çok uygun değildir [5]. 

Kolon veriminin göstergesi olan kolonun teorik plaka sayısı (Nejf) ve selektivite 
hesaplamalarında (S/), Primicarb'daki N'un ve TBP'deki P'un karbona oranlan, gerekli 
olan limitle uyumludur (Tablo 1.) [7]. Şekil 3. ve Tablo l.'deki sonuçlar asimetri ve 
kuyruklanma değerlerinin de limitler içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu durum, 
kullanılan gaz kromatografısinin amaca uygun olduğunun ispatıdır. 

Bitki ekstraklarının clean-up ile ilgili yürütülen çalışmada, GPC'nin oldukça kullanışlı bir 
araç olduğu elüsyon profillerinden de anlaşılmıştır (Şekil 4. ve 5.). Her iki GPC 
kalibrasyonuna göre, pestisit fraksiyonlan 8-23. ml'ler arasında toplanmıştır. 

Ekstraksiyonun tekrar edilebilirliğini belirlemek için yapılan geri alım hesaplamaları, 
başlangıçta uygulanan I4C-carbaryl miktanna göre yapılmış ve %101 . 10 bulunmuştur. 
Varyasyon katsayısı (%CV) olarak tanımlanan geri alım tekrarlanabilirliği, ortalama % 4.61 
olarak hesaplanmıştır (Tablo 2.). Buradan ekstraksiyon geri alımının, başka herhangi bir 
clean-up ve kromatografık teknik kullanmaksızın radyoizotop izleme tekniği kullanarak 
istenen limitler arasında olduğu belirlenmiştir. 

GPC'ye enjekte edilen 14C-carbaryl'in geri alım ortalaması %87.25, CV ise 0.102 olarak 
bulunmuştur (Tablo 3.). Geri alımların bu kadar yüksek, CVlerin bu kadar düşük olması, 
GPC'nin güvenilir ve doğru olduğunun göstergesidir. GPC clean-up'ının etkili olduğunu 
gösteren bir çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiş, soya fasulyesinde 3 seviyede 
fortifıye edilen örneklerde geri alım ortalamalan %85 ile %1 18 arasında bulunmuştur [13]. 

Etil asetat ekstraksiyon metodunun tekrarlanabilirliği %10.2 bulunmuştur (Tablo 3.). Geri 
alım sonuçları ve CVleri, pestisit kalıntı analizlerinde metot validasyon kriterleri ile uyumlu 
bulunmuştur. 

Gaz kromatografisi kalibrasyonunda, relatif kalıntısal standart sapmalar 0.1 eşiğinden küçük 
olduğu için kalibrasyonlar doğrusaldır (Şekil 6.). Matris kalibrasyonlarıyla solvent 
kalibrasyonlarına dayanan geri alım sonuçları birbirinden oldukça farklıdır (Tablo 4.). Bu 
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durum, pestisit kalıntı analizlerinde, ekstraktın matris konsantrasyonuna eşdeğer kalibrasyon 
solüsyonlarını kullanmanın daha sağlıklı sonuçlar vereceğini göstermektedir. 

Örnek işleme sırasında pestisitlerin stabil kalması analizlerin güvenirliğinde oldukça 
önemlidir. Tablo 5.'de her bir analitik porsiyonun, 3 GC koşumundan elde edilen standart 
sapma (S<t) ve relatif standart sapması (RSD %) hesaplamaları ve bunların standartlarda 
verilen limitlere uyumlu olduğu görülmektedir [14, 15]. Tabloda ayrıca, hesaplanan t 
değerinin kritik t değerinden büyük olduğu görülmektedir. Bu durum pestisitlerin örnek 
işleme sırasında stabil kalmadığının göstergesidir. 

Örnek işleme belirsizliği (CVA) her iki analitik porsiyon için de %2'den daha düşük 
bulunmuştur (Tablo 6.). Bu durum ekstraksiyon ve LSC sayımları da dahil olmak üzere, 
analitik porsiyonların işleme sürecinin düzgün bir şekilde yürütüldüğünün göstergesidir. 
Büyük analitik porsiyonun (50 g) örnek işleme belirsizliği ve ağırlığı kullanılarak 
hesaplanan örnekleme sabitesi (Ks) bu çalışmada 1.03 kg bulunmuştur (Tablo 6.). 
Belirlenen K s değeri Meastroni tarafından bildirilen Ks değerleri (0.1-1.3 kg) ile de 
uyumluluk göstermektedir [16]. 
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