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ÖNSÖZ 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından desteklenen V-E.05.TAEK.3 
kapsamında yürütülen "Hıyarlarda çoklu pestisit kalıntısı (chlorpyrifos, 
malathion ve dichlorvos) analiz metodunun valide edilmesi" başlıklı proje, 
2003- 2006 yılları arasında, hıyarlarda olası pestisit kalıntılarının analiz 
edilmesinde yaygın olarak kullanılan etil asetat ekstraksiyon metodu, 
radyoizotop izleme tekniği ve kromatografik tekniklerin kombinasyonuyla, 
laboratuvarımız için valide edilmiştir. Ülkemizde açıkta ve örtiialtı 
sebzeciliğinde oldukça yoğun pestisit kullanılmaktadır. Bu sebzelerden en 
önemlilerinden olan hıyarlarda en çok kullanılan pestisitler chlorpyrifos, 
malathion ve dichlorvos'tur. 

Tarımsal ürünlerde pestisit uygulanmasından sonra, ürün üzerindeki ve 
çevredeki kalıntı seviyesinin insan sağlığını ve çevreyi tehdit edici düzeyde 
olmaması gereklidir. Bu konu hem iç tüketim hem de Avrupa Birliği'ne 
girme sürecinde olduğumuz şu günlerde dış satımda özel bir öneme sahiptir. 
Bu anlamda pestisit kalıntı analiz laboratuvarlarında elde edilen verilerin 
güvenirliliğinin, doğruluğunun ve analiz metodunun geçerliliğinin, devamlı 
çalıştığının dökiimente edilen delillerle ispatlanması gerekir. 

Bu çalışmanın materyalini örnek matrisi olarak hıyar, pestisit olarak 
da chlorpyrifos, dichlorvos ve malathion oluştursa da; gaz kromatografi 
sisteminin uygunluğu, ekstraksiyon verimi, clean-up verimi ve kalibrasyonu, 
örnek işlemenin homojenliği ve örnek işleme sürecinde pestisitin stabilitesi, 
örnek matrisi etkisi konularındaki tanımlamalar, hesaplamalar ve çoğu 
yorumlar genellikle tüm pestisitler için aynıdır. 

Bu proje ile radyoizotopların pestisit araştırmalarında kullanılmasının 
yaratacağı avantajlar ortaya konulmak istenmiştir. Bu amaçla, radyoizotop 
etiketli bileşiklerin bir laboratuvarın performansını ve kapasitesini nasıl 
artırabileceği ve metot validasyonu çalışmalarındaki önemi gösterilmeye 
çalışılmıştır. 

Bu teknik rapor ise, konuyla ilgili çalışmalar yürüten/yürütmek isteyen 
araştırıcılara, gerek kullanılan yöntemlerin gerekse elde edilen bulguların 
açıklanması ve nükleer tekniklerin barışçı! amaçlarla tarımsal araştırmalarda 
kullanım olanaklarının zenginliğini ortaya koyması için yazılmıştır. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu çalışmada, hıyarlarda çoklu pestisit kalıntısı (chlorpyrifos, malathion 
ve dichlorvos) analiz metodunun valide edilmesi amaçlanmıştır. 

Gaz kromatografisinde (GC) gerçek örneklerin enjeksiyonundan önce 
kromatografik sistem uygunluğu testi (SST) yapılmıştır. Bu amaçla, GC-
NPD için hassas olan 9 ayrı pestisitten oluşan bir karışım kullanılmış 
ve etkili teorik plaka sayısı, ayrıştırma faktörü, asimetri, kuyruklanma ve 
selektivite gibi performans parametreleri değerlendirmeleri yapılmıştır. 
Elde edilen sonuçların verilen limitler içerisinde olduğu belirlendikten 
sonra, sistemin uygun olduğu belirlenmiştir. 

Örnekler dichlorvos, malathion ve chlorpyrifos pestisitlerini içeren 
karışımla 0.02, 0.2, 0.8 ve 1 mg/kg seviyelerinde zenginleştirilmişlerdir. 
Ekstraksiyon veriminin belirlenmesinde 14C-etiketli pestisit kullanımının 
avantajlı olması nedeniyle, fortifikasyon basamağında 14C-carbaryl, 
homojenize edilmiş analitik porsiyon üzerine ilave edilmiş ve sonra etil 
asetat ekstraksiyonu, filtrasyon, evaporasyon ve clean-up gibi temel 
analitik işlemler yürütülmüştür. 14C-carbaryl ve fortifikasyon karışımı 
(dichlorvos, malathion ve chlorpyrifos) ile yapılan GPC kalibrasyonu, 
pestisit fraksiyonlarının kolondan 8-23 ml arasında geldiğini göstermiştir. 
Ekstraksiyon ve clean-up basamaklarından sonra geri alınan 14C-carbaryl 
sırasıyla % 92.63-111.73 ve % 74.83-102.22 arasında olmuştur. 

Kalıntı analizlerinde pestisitin analiz sürecinde stabil kalıp kalmadığı da 
sonuçları etkileyen önemli birfaktördür. Bu çalışmada, kalibrasyon üzerine 
örnek matrisinin etkisi de gözönüne alınarak stabilite testi yapılmıştır. 
Hesaplamalar ve t testi değerlendirmeleri sonucunda, laboratuvarımız 
koşullarında ele alınan pestisitlerin örnek işleme sürecinde stabil 
kalmadığı belirlenmiş ve örnek işlemenin kuru buz ile yapılması gerektiği 
ortaya çıkmıştır. 

Çalışmanın diğer kısmında, 14C-chlorpyrifos, laboratuvar örneğinden 
alınan analitik porsiyonun homejenliğini belirlemek için kullanılmıştır. 
14C-etiketli pestisit, analitik işlemlerde kısa sürede sonuç vermesi ve 
clean-up işlemine gerek olmaması nedeniyle kullanılmıştır. Analizler ve 
hesaplamalar sonucunda waring blender ile yapılan örnek işlemede, ele 
alınan analitik porsiyonların homojen olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Analitik porsiyon miktarına bağlı olarak örnek işlemenin belirsizliği, 
örnekleme sabitesi formülünden (Ks= W x CVsp

2) bulunmuştur. Örnek 
işleme belirsizliği (CVsp), 50 g'lık analitik porsiyon için, % 4.539,5 g için 
ise, % 8.033 olarak hesaplanmıştır. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

In this study we aimed to validate the method of multi pesticide residue 
analysis on cucumber. Before real sample injection, system suitability 
test was performed in gas chromatography (GC). For this purpose, a 
sensitive pesticide mixture was used for GC-NPD and estimated the 
performans parameters such as number of effective theoretical plates, 
resolution factor, asymmetry, tailing and selectivity. It was detected that 
the system was suitable for calibration and sample injection. 

Samples were fortified at the level of 0.02,0.2,0.8 and 1 mg/kg with mixture 
of dichlorvos, malathion and chlorpyrifos pesticides. In the fortification 
step 14C-carbaryl was also added on homogenized analytical portions 
to make use of 14C labelled pesticides for the determining extraction 
efficiency. Then the basic analytical process, such as ethyl acetate 
extraction, filtration, evaporation and cleanup, were performed. The 
GPC calibration using 14C- carbaryl and fortification mixture (dichlorvos, 
malathion and chlorpyrifos) showed that pesticide fraction come through 
the column between the 8-23 ml fractions. The recovery of 14C-carbaryl 
after the extraction and cleanup step were 92.63-111.73 % and 74.83-
102.22 %, respectively. 

The stability of pesticides during analysis is an important factor. In this 
study, stability test was performed including matrix effect. Our calculation 
and t test results showed that above mentioned pesticides were not stabil 
during sample prosessing in our laboratory conditions and it was found 
that sample comminution with dry ice may improve stability. 

In the other part of the study, 14C-chlorpyrifos was used to determine 
homogenity of analytical portions taken from laboratory samples. Use of 
14C labelled pesticides allows us for quick quantification analyte, even with 
out clean-up. The analytical results show that after sample processing 
with waring blender, analytical portions were homogenous. 

Sample processing uncertainty depending on quantitiy of analytical 
portions was calculated from sampling constant equation (Ks=WxCVsp

2). 
CVs for 50 g was 4.539% and 8.033% for 5 g analytical portions. 
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1. GİRİŞ 

Tarımsal ürünleri zararlı, hastalık ve yabacı 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 
kalıntılarını 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 
kanıtlanıncaya kadar, düzenli aralıklarla tekrar validasyona tabi 
tutulmalıdır. Tekrar geçerlilik, özellikle yöntemi değiştirdiğimiz zaman 
ve yeni göstergeler değerlerin dışında olduğu zaman önemlidir. 
Aynı zamanda; basit matris değişikliklerinde, cihaz model ve marka 
değişikliklerinde tekrar geçerlilik yapılmalıdır [2]. 

Şu da bilinmesi gereken bir zorunluluktur ki, pestisit kalıntı analizlerinde 
kullanılan kromatografik sistemin performansının, bir seri bileşiklerin 
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analizleri ve sonuçlarının istatistiksel yorumlanmasıyla belirlenmesi 
gerekir. Bu amaçla gaz kromatografisi (GC) ve yüksek basınçlı 
sıvı kromatografisi (HPLC) için, sistem uygunluğu testleri (SST) 
geliştirilmiştir. 

SST, tüm kromatografik sistemin kullanım öncesi uygunluğunu ve 
etkinliğini belirlemede kullanılan bir testtir. Herhangi bir kromatografik 
sistemin devamlı kullanımında, pestisit kalıntı laboratuvarlarında üretilen 
analitik sonuçların güvenilirliğini etkileyen değişimler meydana gelebilir. 
Tüm kromatografik sistemin performans kriterleri, dikkatle seçilmiş 
SST karışımlarıyla kontrol edilebilir. İç kalite kontrol uygulamalarının bir 
parçası olarak, kromatografik sistemin amaca uygun olduğunun ya da bir 
önceki kullanımı sırasında herhangi bir bozulma olmadığının ispatlanması 
gerekir. Sistemin çalışma koşulları, doğru seçilmiş bir SST karışımıyla 
izlenebilir [3]. 

Pestisit kalıntı analizlerinde ekstraksiyon verimi ve etkinliği, analiz 
prosedürlerinin en önemli parçasıdır ve eğer ekstraksiyon verimi düşük 
ise, bu sistematik hatanın ana kaynağıdır. Bu verimin doğru ve kesin bir 
şekilde belirlenebildiği tek yöntem 14C-pestisit kulanımıdır. Analizlerde 
kromatografiye gitmeden örnek matrisinden gelen kirliliklerin, clean-up 
(temizleme-arındırma) işlemi ile ekstraksiyon çözeltisinden arındırılması 
gerekir. Bu gereksinim, kullanılan kromatografi sisteminin (GC ya da 
HPLC) zarar görmemesi ve istenmeyen kirliliklerin analitik sonuçlara 
etkisi açısından önemlidir. Bu sebeplerden dolayı kullanılan clean-up 
sisteminin kalibrasyonu ve başarısı, kalite güvencesi/kalite kontrol (QA/ 
QC) sistemlerinde özel bir öneme haizdir [4], 

Pestisit kalıntı analizlerinde, analistlerin çok az dikkatini çekmesine 
rağmen, örnek işleme, analitik sonuçların gerçeğe yakınlığı ve kesinliği 
üzerine diğer analitik adımlardan daha etkilidir [5]. Laboratuvar örneğinden 
alınan analitik porsiyonun örneğin bütününü temsil etmesi yani her 
bir analitik porsiyonun eşit miktarda kalıntı içermesi, örneğin homojen 
olması gerekir. Bu amaçla örnekleme sabitesi formülü (Ks) geliştirilmiştir. 
İstenen bir belirsizlikte analizlerin yürütülmesi için, alınması gereken 
analitik porsiyon miktarları bulunabilmektedir [6]. 

Örnek işleme belirsizliğinin ana sebebi, örneğin parçalanması ve 
karışımı esnasında meydana gelebilen, bileşiklerin olası kayıplarıdır. 
Eğer pestisitler, örnek işleme sırasında stabil değilse, bu durum bileşiğin 
kaybolmasına, dolayısıyla kalıntının tespitinde büyük belirsizliklere neden 
olur. Bu nedenle, örnek işleme sırasında pestisitin stabilitesi, analitik 
işlemin validasyonu sürecinde çalışılması gereken önemli bir kriterdir. 
Stabilite analizleri sonucunda yapılan istatiksel hesaplamalarda örnek 
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içerisindeki pestisitin stabil kalmadığı belirlenirse, analizler kuru buzda 
yapılmalıdır [7, 8]. 

Radyoizotop izleme tekniği, pestisit araştırmalarında ve pestisit kalıntı 
analizlerinde kullanılmaktadır. Pestisit araştırmalarında 14C etiketli 
maddeler kullanılarak, pestisitlerin bitkide, toprakta, hayvanlarda, suda 
ve hedef olmayan organizmalardaki davranışlarına veya metabolizma 
bilgilerine ulaşılabilir [9]. Pestisit kalıntı analizlerinde ise, toprak ve bitki 
örneklerinde toplam, bağlı, ekstrakte edilebilir ve konjuge (ekstrakte 
edilebilen fakat bitkinin doğal dokularına birleşip bağlı olan kromatografide 
ayrışmayan) kalıntılar ayrı ayrı belirlenebilir [10]. Kalite kontrol ve 
kalite güvence sisteminde kontrol edilmesi gereken en önemli analitik 
basamaklardan olan, pestisit etkili madde (e.m.) saflığı, örnek işlemenin 
homojenliği, ekstraksiyon verimi (bağlı kalıntılar), clean-up, geri alım gibi 
analitik işlemlerde, 14C etiketli pestisit kullanılmasıyla kısa zamanda daha 
kesin sonuçlara ulaşılabilmektedir [11], 

Radyoaktif pestisit kullanımı, kalıntı analizlerinde kullanılan yöntemlerin 
geliştirilmesi ve/veya doğrulanmasında büyük avantajlar sağlar. Yöntemin 
her adımında, kayıp ve geri alım kantitatif olarak belirlenir. Elde edilen 
bulgular doğrultusunda adımlardaki hataların giderilmesine yönelik gerekli 
değişikliklerin yapılmasına olanak tanır. Radyoizotopların kullanılmadığı 
durumlarda, kayıplar analizin en son basamağı olan kromatografi ile 
saptanabilir, ancak kaybın nerede olduğu tam olarak bilinemez [9]. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından desteklenen ve 2003-2006 
yılları arasında yürütülen "Hıyarlarda çoklu pestisit kalıntısı (chlorpyrifos, 
malathion ve dichlorvos) analiz metodunun valide edilmesi (V-E.05. 
TAEK.3)" başlıklı projede, pestisit kalıntı analizlerinde yaygın olarak 
kullanılan etil asetat ekstraksiyon metodu, radyoizotop izleme tekniği ve 
kromatografik tekniklerin kombinasyonuyla, laboratuvarımız için valide 
edilmiştir. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

SST, analitik ölçümlerde kullanılan ekipmanın doğru çalıştığını ispatlar. 
Bu testin genel olarak amacı; tek bir analitik sistemi oluşturan, ekipmanın 
(elektronik durumu da dahil), örnek içeriğinin ve analitik çalışma 
koşullarının amaca uygun olduğunun test edilmesidir. Test, analizin 
başlangıcında ve bazen de bir seri rutin analiz esnasında gerçekleştirirlir. 
Bu özelliği ile de SST metod validasyonunun bir parçasıdır [12, 13, 14, 
15]. 

Geliştirilen herhangi bir analiz yöntemi, geliştirilip valide edilse bile, 
aynı kromatografik sistemin uzun süre çalışacağının garantisi olamaz 
[14]. Herhangi bir kromatografik sistemin performansı zamanla 
değişir. Örneğin, kirli enjeksiyon sistemi ve kolon nedeniyle piklerin 
kuyruklanması, kötü pik ayrışmasına ve yanlış integrasyona neden 
olur. Benzer şekilde, dedektör responsu değişebilir. Bu değişimler, 
kromatografik ölçümlerin belirsizliğini artırır. Bu nedenle cihaz ile analize 
başlamadan önce, GC performans parametrelerinin, analizin amacına 
uyup uymadığı kontrol edilmelidir. Bu amaçla geliştirilen SST karışımları, 
enjektör portundan özel dedektörlere kadar tüm kromatografik sistemin 
performansını test etmeye uygun olmalıdır. SST, etkili teorik plaka sayısı, 
ayrışma, asimetri, dedeksiyon limiti ve selektivite gibi önceden limitleri 
belirlenmiş performans parametrelerinden oluşur. SST karışımları, tipik 
GC parametrelerini oluşturmada kullanılır. GC-NPD'nin performansını 
kontrol etmede, 9 bileşik uygun bulunmuştur [3]. 

NPD'nin hassasiyeti bead sıcaklığına, selektivitesi de hidrojen akışına 
bağlıdır. Ayrıca bead'den bead'e ve bead yaşına bağlı değişiklikler de 
söz konusudur. Nominal hidrojen akışı herhangi bir alet için önerilmesine 
rağmen, Azot/Karbon (N/C) selektivitesinin hidrojen akışına karşı her 
bead'de optimize edilmesi gerekir. GC-NPD'de sistem performansı 
ölçümünde fosfor ve azot içeren bileşikler kullanılır. Bu test karışımı ile 
kolon özelliklerinin yanı sıra dedektör performansı ile ilgili ekstra bilgiler 
edinilebilir [16]. 

Yaş sebze ve meyvelerde kalıntı analizleri, genellikle, örnek matrisinden 
kalıntının ekstraksiyonu, ekstrakt ile birlikte gelen suyun alınması, 
kirliliklerin arındırılması ve kromatografik metotları içerir. Bazı nedenlerle 
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kromatografi öncesi ekstraktların cleanup işlemi gerekir: Örnek 
matrisinden gelen kirlilikler, co-extractive'ler; 1) GC kılcal kolonuna 
zarar verebilir, 2) pestisitlerin çok düşük seviyedeki dedeksiyonunda 
"interference" oluşturabilir, 3) özellikle kalibarasyonda "örnek matrisi 
etkisi" oluşturabilir [4], 

GPC, çok kullanım alanı olan bir clean-up sistemidir. Bu sistem farklı 
kimyasal yapıdaki bir grup pestisitin izole edilmesinde, "interference" 
oluşturan çok sayıda yüksek molekül ağırlğındaki matris bileşiklerinin 
ekstrakttan arındırılması için kullanılan çok yararlı bir clean-up sistemidir. 
Co-ekstraktive'lerin analiti örtmesi durumlarında, temiz bir eluat ve 
yüksek geri alım elde etmek için, GPC kolonunun doğru ve hassas bir 
şekilde kalibre edilmesi gerekir. Eğer kolon altından toplamaya erken 
başlanırsa co-extractive'ler pestisit fraksiyonunda kalır ve kromatografide 
inereferens oluşturarak dedeksiyon limiti (LOD) ve hesaplama limiti 
(LOQ) değerlerinin yükselmesine neden olur. Öte yandan geç başlanırsa 
kolondan erken yıkanan pestistler değerlendirilemeyeceğinden yine aynı 
sonucu doğurur [17]. 

Bazı araştırıcılar, ekstraksiyon etkinliğinin önemine değinmişler ve 
bunun belirlenmesinin en doğru yolunun 14C-etiketli pestisit olduğunu 
belirtmişlerdir [10, 18, 19, 20]. Pestisitin yapısı ve durumuna göre, 14C-
etiketli pestisit ürüne ya da toprağa uygulanır ve örnekleme dönemlerinde 
veya hasatta alınan örneklerde, toplam kalıntının belirlenmesi için 
yakma işlemi yapılır. Örneğin ekstraksiyonu işleminden sonra, ekstrakte 
edilebilir kalıntılar ve ekstraksiyon kekinde kalan bağlı kalıntılar toplam 
14C radyoaktivitenin %'si olarak hesaplanır. 

BuanlamdaTiryaki et al. yaptıkları birçalışmada, 14C-trifluralin'in topraktaki 
kalıntısı ve havuç bitkisi tarafından alımını araştırmışlar, yaprak, havuç 
dış kabuğu ve iç kısmında sırasıyla, 0.283 ppm, 0.689 ppm ve 0.035 ppm 
14C-kalıntıları bulmuşlardır [21]. Toprakta ekstrakte edilebilir kalıntıların 
zamanla azaldığı, bağlı kalıntıların ise zamanla arttığı belirlenmiştir. 
Gözek ve ark., gıda maddelerinde pestisit kalıntılarının araştırılması 
konulu UAEA (Uluslararası Atom Enerjsi Ajansı)'nın desteklediği Teknik 
Yardım Projesi kapsamında, patates, domates ve mısırda chlorpyrifos; 
kavun ve havuçta trifluralin; domates ve zeytinde dimethoate; pamukta 
aldicarb kalıntılarını, 14C- etiketli pestisit kullanarak; toplam, ekstrakte 
edilebilir ve bağlı kalıntılar olarak ayrı ayrı belirlemişlerdir [22]. 

Metot validasyonu parametrelerinden birisi de analizlerin/ekstraksiyonun 
tekrar edilebilirliğidir (repeatability). Herhangi bir analitik prosedürün tekrar 
edilebilirliği, tekrarlı analizlerin geri alımlarının varyasyon katsayısılarının 
(CV) hesaplanmasıyla değerlendirilir. Pestisit kalıntıları analizlerinde 
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tekrar edilebilirlik ve geri alım limitleri EU Guide'larında verilmiştir 
[23]. Ambrus, gıdalarda pestisit kalıntı analizlerinin güvenirliliği ile ilgili 
çalışmasında, 0.01-10 mg/kg konsantrasyon sınırlarında analizlerin 
ortalama belirsizliğinin (CV), % 17-25 arasında değiştiğini belirtmiştir [7]. 
Jiang ve ark., kişniş bitkisinin taze ve kuru yaprakları ile tohumlarından 
oluşan üç matrisde, bifenthrin kalıntısı analizi için metot geliştirmişler ve 
valide etmişlerdir [24], Analizler sonucunda tekrar edilebilirliliği (RSDr, %) 
taze yapraklarda % 3.5±1.9, kuru yapraklarda % 11±6 ve tohumlarda % 
11±5; geri alımları da sırasıyla % 92, % 82 ve % 99 olarak bulmuşlardır. 

Bempelou ve Liapis, elmalarda 16 pestisitin kalıntısını belirledikleri 
metodu valide etmişlerdir. En düşük LOQ, 0.01 mg/kg ile cyhalothrin'de, 
en yüksek LOQ ise 0.15 mg/kg ile triadimefon ve triadimenol pestisitlerinde 
belirlenmiştir [25]. 

Gerçeğe yakın ve kesin sonuçlar elde etmek için; laboratuvar örneğinden 
iyi karışmış materyal hazırlamak oldukça önemlidir. Analiz edilecek örnek 
miktarı ise analizin amacına bağlı olarak ayarlanır. Kalıntı analizlerinde 
belirsizlik (uncertainty), örnek hazırlama, örnek işleme ve analiz 
basamaklarından etkilenir [26]. 

Analitik porsiyon almak için, örnek hazırlama (analiz edilmeyecek taş, 
toprak vb örnekten uzaklaştırma), örnek işleme (doğrama, öğütme) 
ve alt-örnekleme işlemleri, örnekte herhangi bir bozulma olmaksızın 
yapılmalıdır. Örnek hazırlama işlemi, tanımlanan örneğe ve analiz 
edilecek kısmına göre yapılmalıdır. Örnek işleme belirsizliği, örneğin 
homojen olmamasından, örnek işleme sürecinde ve depolama süresince 
pestisitin kaybından ileri gelir. Örnek işleme, analiz sonuçlarını etkileyen 
büyük bir faktördür. Analiz metodundaki örnek işlemenin sonuca etkisi, 
bir validasyon ile belirlenmelidir [7, 26, 27], 

Laboratuvar örneğinin tümünün (1,5-3 kg) analiz edilmesi mümkün 
değildir. Örneğin, belirli bir porsiyonunun analiz edilmesi gerekir. Analiz 
edilen porsiyonun örneğin bütününü temsil etmesi yani her bir analitik 
porsiyonun eşit miktarda kalıntı içermesi ve örnekteki gerçek analit 
miktarını göstermesi gerekir. Pestisit kalıntıları, meyve ya da sebzelerin 
bir ünitesinde veya üniteler arasında üniform dağılmaz. Bunun için analitik 
porsiyon, çok iyi homojenize edilmiş laboratuvar örneğinden alınmalıdır 
[28], 

Örnek işlemenin amacı, kabul edilebilir seviyede homojenlik sağlamak ve 
güvenilir sonuç elde etmek için, laboratuvar örneğinden çok iyi karıştırılmış 
homojen bir materyal elde etmektir. Örnek işleme, tahmin edilemeyen 
sistematik bir hatanın kaynağı olabilir. Pestisit kalıntı analizlerinde, 
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örnek işleme belirsizliği ve örnekleme sabitesi (Ks) kavramı üzerine 
ilk defa Ambrus et al. çalışmışlardır. Kalıntı analizlerinde örnek işleme 
belirsizliğinin % 2-3'ü aşmaması gerektiğini bulmuşlardır [26]. 

Örnek işleme belirsizliğinin ve etkinliliğinin belirlenmesi, metot 
validasyonunda ve laboratuvarın internal kalite kontrolünde genel bir 
zorunluluktur ve bu işlem parçalama veya öğütme esnasında örneğe 
kuru buz uygulaması ile geliştirilebilir. Örnek işleme esnasında pestisitin 
stabilitesi; pestisitin fiziksel ve kimyasal özelliklerine (uçuculuk, UV ışıkta, 
alkali veya asidik solüsyonlarda stabilitesi), örneğin matrisine ve örnek 
işleme koşullarına (oda sıcaklığı, derin dondurucu koşulları ve kuru 
buz varlığı) bağlıdır. Stabilite kayıplarını azaltmak için, taze örneklerin 
kuru buzla soğutularak işlenmesi, homojenizasyon ve sonraki işlemlere 
devam edilmesi önerilebilir [6, 7, 8]. 

Meyve ve sebzelerde pestisit kalıntısında örnek işlemenin etkisinin 
araştırıldığı bir çalışmada [29], sabit sıcaklık koşullarında örnek işleme 
esnasında pestisit konsantrasyonunun % 40-70 oranında önemli 
derecede azaldığı tespit edilmiştir. Marulda captan'ın kayıp oranı %96'ya, 
soğanda chlorothalonil'in kayıp oranı %100'e ulaşmıştır. Örnek kuru buz 
varlığında işlendiğinde ise, pestisit kaybı çok daha düşük olmuştur. Örnek 
işleme esnasında meydana gelen çeşitli kimyasal reaksiyonlar (hidroliz, 
enzim reaksiyonu ve oksidasyon) ve analitin buharlaşması, bu kayıpların 
nedenleri olabilir. 

Aysal et al. meyve ve sebzelerde çoklu pestisit kalıntısı analizlerinde, etil 
asetat (EtAc) ekstraksiyonu kullanarak etkili bir metodu valide etmişlerdir 
[30]. Kullanılan QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, 
Safe) metodunun ekstraksiyon adımında, asetonitril (MeCN) yerine 
EtAc modifikasyonunu çalışmışlardır. EtAc'nin gaz kromatografisinde 
hem ECD hem de NPD dedektörlerinde MeCN'den daha iyi sonuçlar 
verdiğini bildirmişlerdir. 14C-chlorpyrifos'u metodun optimizasyonu ve 
karakterizasyonuna yardımcı olması için kullanmışlardır. Metod domates, 
elma ve dondurulmuş yeşil fasulye matrisleri için valide edilmiştir. 
22 analit için, tüm matrislerde ortalama geri alım %93, relatif standart 
sapma %10 (n=1182) bulunmuştur. Çalışılan 24 pestisitten dichlorvos, 
yeşil faulye matrisinde, bu metotda düşük geri alım göstermiştir. Benzer 
şekilde iprodione'da piklerin iç içe geçmesi sorunu gözlenmiştir. Yöntemin 
dedeksiyon limiti 0.005-0.01 mg/kg'dır. 

Fussell et al. tarafından elma örneklerinin karyogenik (dondurulan 
örneğin kuru buzda işlenmesi) koşullarda işleme ile çok sayıda 
pestisit stabilitesinin değerlendirildiği bir çalışma yürütülmüştür [31]. 
Çalışmanın sonuçları, karyogenik işlemenin, kalıntı stabilitesini önemli 
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ölçüde koruduğunu ve 106 pestisitten, 94'ünün stabil kaldığını açıkça 
göstermiştir. Elmanın işlenmesi esnasında laboratuvar sıcaklığında, 
pestisit kaybının [bitertanol (%95), heptenophos (%50), tolyfluanid 
(%48) and isophenophos (%40)] oluştuğu, karyogenik işlemede ise 
kaybın oluşmadığı rapor edilmiştir. Daha önce elmanın laboratuvar 
sıcaklığında işlenmesi sırasında, diclofluanid'de %54, etridiazole'de 
%40 ve chlozolinate'de %22 oranında görülen kayıplar, karyogenik 
işleme yönteminde ise bu kayıplar sırasıyla; %10, 14 ve 17 oranlarında 
azalmıştır. 

Metot validasyonu sırasında ekstrakttaki analitin stabilitesinin 
araştırılması gerektiğini bildiren Avrupa Birliği Standartlarımda da 
stabilitenin önemini vurgulanmıştır [23, 32], Uygulanan analitik metot, 
ekstraksiyon, clean-up veya ayırma sırasında analitin parçalanmasına 
neden oluyorsa, kalıntıda yaygın olarak bulunan ancak kalıntının 
belirlenmesine dahil edilmeyen yeni ürünleri oluşturabilir. 

Diğer taraftan, pestisitin kantitatif olarak belirlenmesinde, örnekten 
gelen kirliliklerin kalibrasyona etkisinin (sample matrix effect) de çok 
önemli olduğu birçok araştırıcı tarafından rapor edilmiştir [33, 34, 35]. 
Matris etkisini elimine etmenin iki yolu vardır: 1) Enjekte edilen örnek 
eşdeğer miktarına karşılık gelen matriksle birleştirilmiş kalibrasyonun 
kullanımı, 2) matris etkisinin kalibrasyona önemini istatistiki olarak 
değerlendirdikten sonra düzeltme faktörünün hesaplanması ve bu 
faktörün solvent kalibrasyonu ile kullanımı. 

Başka bir çalışmada, hesaplanan düzeltme faktörünün, 4 aylık 
bir süreçte stabilite değerlendirilmesinde sağlıklı bir şekilde 
kullanılabileceği görülmüştür [34]. Yapılan t testinde örnek matrisli 
kalibrasyonla elde edilen sonuçlarla, düzeltme faktörü kullanarak 
elde edilen sonuçlar arasında farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu 
faktörün kullanımı maliyet ve zaman yönünden tasarruf sağlar, ancak 
sıkça valide edilmesi gerekir. 

Georgakopoulos et al. organik fosforlu insektisitlerin gaz 
kromatografisinde belirlenmesi üzerine matrisin etkilerini 
araştırmışlardır [36]. 18 matriste 4 pestisitin 3 zenginleştirme ve 
maksimum kalıntı seviyelerinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Kullanılan 
pestisitlerin herhangi bir clean-up adımı uygulanmadan basit çoklu 
kalıntı analizi ile geri alımları belirlenmiştir. Ayva matrisi hariç, daha 
polar pestisitlerin polar olmayanlara kıyasla geri alım yüzdeleri daha 
yüksek çıkmıştır. Bitkilerin botanik karakterleri ile pestisit geri alımları 
arasında bir korelasyon bulamadıkları gibi, aynı gruptakiler (özellikle 
taş çekirdekliler ve turunçgil kategorilerinde) arasında dikkate değer 
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farklılıklar belirlemişlerdir. Sonuç olarak botanik kategorilerine göre 
tek bir temsili matristen türetilen geri alım verilerinin, bir yöntemin 
validasyonunda olası hatalara sebep olacağını belirtmişlerdir. 

Pestisit kalıntısının stabilitesi, El-Bidaoui tarafından, tarlada, örnek 
işleme sırasında ve depolama esnasında olmak üzere 3 farklı yönde 
değerlendirilmiştir [37]. Bu çalışmanın asıl amacı, matris etkisini içeren 
pestisit kalıntı analizlerinde, örnek işleme esnasında pestisit etkili 
maddesinin stabilite testinde uygulanan hesaplamaları sunmaktır. 

Pestisit kalıntı analizlerinde kullanılan yöntemlerden birisi de radyoizotop 
izleme tekniğidir. Radyoaktif pestisit kullanımı, kalıntı analizlerinde 
kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi ve/veya doğrulanmasında büyük 
avantajlar sağlar. Yöntemin her adımında, kayıp ve geri alım kantitatif 
olarak belirlenir. Elde edilen bulgular doğrultusunda adımlardaki hataların 
giderilmesine yönelik gerekli değişikliklerin yapılmasına olanak tanır. 
Radyoizotopların kullanılmadığı durumlarda, kayıplar analizin en son 
basamağı olan kromatografi ile saptanabilir, ancak kaybın nerede olduğu 
tam olarak bilinemez [9]. 

Radyoizotop izleme tekniği, pestisit araştırmalarında ve pestisit kalıntı 
analizlerinde kullanılmaktadır. Pestisit araştırmalarında 14C etiketli 
maddeler kullanılarak, pestisitlerin bitkide, toprakta hayvanlarda, suda 
ve hedef olmayan organizmalardaki davranışlarına veya metabolizma 
bilgilerine ulaşılabilir [9]. Pestisit kalıntı analizlerinde ise, toprak ve bitki 
örneklerinde toplam, bağlı, ekstrakte edilebilir ve konjuge (ekstrakte 
edilebilen fakat bitkinin doğal dokularına birleşip bağlı olan kromatografide 
ayrışmayan) kalıntılar ayrı ayrı belirlenebilir [10]. 

14C etiketli madde kullanımı, etkili maddenin saflığı ya da saflaştırılması, 
örnek işleme homojenliği, ekstraksiyon ve clean-up verimi, geri alım 
gibi QA/QC parametrelerle çalışırken kısa zamanda ve kesin sonuçlar 
vermesi açısında çok büyük yararlar sağlamaktadır. Ekstraktaki kalıntı, 
analit clean-up işlemine tabi tutulmaksızın belirlenebildiği için, analizlerde 
büyük avantajlar sağlar [38]. 
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3. MATERYAL ve METOT 

3.1 Materyal 

3.1.1 Pestisit Etkili Maddeler i (e.m.) 

Dichlorvos, malathion ve chlorpyrifos-ethyl standartları sırasıyla 
% 97.00, 99.50 ve 99.50 saflıkta, Almanya (Dr. Ehrenstorfer 
Laboratories GmbH)'dan temin edilmiştir. Sistem uygunluğu test 
(SST-NPD) karışımları için gerekli olan etkili maddeler; [S-ethyl 
dipropylthiocarbamate (EPTC), tributylphosphate (TBP), dimethoate, 
primicarb, chlorpyrifos, quinalphos, methidathion, phosalone] de Dr. 
Ehrenstorfer Laboratories'den temin edilmiş olup, Tablo 1'de saflıkları 
ile birlikte verilmiştir. 

ı o 



Tablo 1. GC-NPD için SST Karışım Bileşikleri ve Bileşiklerin Fonksiyonları 

Bileşikler Saflık 
(%) 

Molekül 
formülü 

Konsantrasyon 
ng/pl 

Alı konma 
zamanı (tR), dak. Kullanım amacı 

EPTC 96.5 C9H19NOS 2.01 6.97 Noff, hassasiyet 

TBP 99.7 C12H27O4P 0.10 10.53 Hassasiyet, P'un 
C'a seçiciliği 

Dimethoate 98.5 C5H12NO3PS2 0.20 12.03 Asimetri 

Pirimicarb 99.1 C 1 1 H 1 B N 4 ° 2 2.01 14.03 Hassasiyet, N'un 
C'a seçiçiliği 

Chlorpyriphos-
ethyi* 

98.5 C9H11CI3NO3PS 0.10 17.09 Referans bileşiğin 
RRT'si 

Quinalphos 99.5 C12H15N2O3PS 0.10 18.98 Methidathion'un 
ayrıştırma faktörü 

Methidation 99.0 C6H„N2O4PS3 0.10 19.55 Quinalphos'un 
ayrıştırma faktörü 

Docosane 98.0 C 2 2 H 4 6 40.1 22.48 Seçiçilik 

Phosalone 98.5 C12H15CINO4PS2 0.20 28.64 N0, RRT 

•Referans bileşik 

3.1.2 Radyoizotop Etiketli Pestisitler 
14C-carbaryl ve 14C-chlorpyrifos UAEA tarafından temin edilmiştir. 14C-
carbaryl solüsyonu ethyl acetate (EtAc) içinde, özgül aktivitesi 2.4x105 

dpm/ml, 14C-chlorpyrifos ise EtAc içinde, özgül aktivitesi 2.5771 x 106 

dpm/ml olacak şekilde hazırlanmıştır. 

3.1.3 Solventler ve Reagentlar 

EtAc (% 99.5), cyclohexane (% 99.9), docosane (hydrocarbon, C22H46, 
% 98.0) ve isooctane (% 99.5) analitik grade olarak, Merck Company'den 
temin edilmiştir. Sıvı Sintilasyonu Sayacı (LSC) kokteyli olarak dioxane 
bazlı sintilator {(1 litre dioxane içinde 0.05 g POPOP+7 g PPO+100 g 
naftalin), [39]}, GPC dolgu materyali olarak Bio Beads S-X3 200-400 
mesh (Bio-Rad Lab. Cat. 152-2750), ekstraksiyonda sodyum bikarbonat 
(NaHCOg) ve susuz sodyum sülfat (Na2S04) kullanılmıştır. 
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3.1.4 Cihaz ve Ekipman 

Bu çalışmada kullanılan alet ve ekipmanlar şunlardır: 1-litre hacimli 
Waring blender (WB), (Waring Commercial Blender-USA), Ultra Turrax 
(T25 basic Ika-Werke), santrifüj (Beckman Model TJ-6 Centrifuge), rotary 
evaporator (Heidolph OB 2200), 0.0001 g digitli hassas terazi, Vortex 
(Fisher Vortex Cat. No: 12-812 Genie 2™), yarı otomatik KL-SX-3 GPC 
sistemi (200 mm x 10 mm id cam kolon), sıvı sintilasyon sayacı (Packard 
1550 Tri-Carb Liquid Scintillation Analyzer, LSC), gas kromatografi cihazı 
(Hewlett Packard HP 6890 Agilent GC -NPD). 

Temel cam malzeme ve ekipman olarak da; santrifüj tüpleri (50 ml), 
ölçü silindiri, değişik hacimli pipetler, değişik hacimli mikro şırıngalar 
(Hamilton), spatül, test tüpleri (10-15 ml), değişik hacimli erlenler, teflon 
valfler, silicon septa, Pasteur pipetleri, termometre (20-40 °C), polietilen 
LSC viyali, GC viyali, parafilm, aluminyum folyo kullanılmıştır. 

Ayrıca, pestisit kalıntı çalışmaları için uygun kolonlar ile ilaçlanmamış 
hıyar örnekleri çalışmanın materyalini oluşturmuştur. 

3.2 Metot 

3.2.1 SST Testi 

Isooctane solventi içinde hazırlanan GC-NPD SST karışımlarının 
özellikleri ve bu bileşiklerin fonksiyonları Tablo 1'de özetlenmiştir [3, 16, 
40]. Analizler, yukarıda özellikleri açıklanan GC-NPD'de 5 tekerrürlü 
olarak yapılmıştır. 

NPD dedektörlü Hewlett Packard (HP 6890 Agilent) GC (Şekil 1), 
aşağıdaki koşullarda kullanılmıştır: Kapiler kolon (30.0 m uzunluk x 320 
pm iç çap x 0.25 pm film kalınlık, HP 19091S-433, HP-5MS 5% Phenyl 
Methyl Siloxane); taşıyıcı gaz: azot 2.0 ml/dakika, hidrojen 3.0 ml/dakika; 
hava 60.0 ml/dakika. Çalışma Koşulları: kolon sıcaklığı: 70°C-270 °C; 
Başlangıç zamanı 1 dakika 70 °C de; rampa (I): 20 °C/dakika, 160°C'ye 
yükselir, 0 dakika tutulur, rampa (II): 4 °C/dakika 270°C'ye yükselir, 10 
dakika tutulur, toplam koşum zamanı: 43 dakika; dedektör sıcaklığı: 300 
°C, enjeksiyon sıcaklığı 200 °C (splitless), enjeksiyon hacmi: 1 pL. 
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Şekil 1. Çalışmalarda Kullanılan NPD Dedektörlü Hewlett Packard 
(HP 6890 Agilent) GC 

Performans parametrelerinin hesaplanması Microsoft Office Excel 
programında yapılsa da teorilerini anlamak önemlidir ve bunlarla ilgili 
formüller çeşitli kaynaklarda verilmiştir [3, 13, 16, 17, 41]. 

Respons faktör (RF) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır: 

R F = A ! a 1 ( 1 ) 

c , 

C A = Enjekte edilen spesifik atom miktarı 

c n\C_ (2) 

* Mr 

n= Moleküldeki carbon sayısı, 

Aw = Karbon, P, N, S'ün atom ağırlığı, 

C = Enjekte edilen molekülün miktarı (pg), 

Mr = Molekül ağırlığı. 

Dedeksiyon limiti (LD, pg/s) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır: 

LD = ^ - (3) 
RF 

N = gürültü seviyesi( mm) 

f = çoğaltma faktörü 
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Denklem 4 selektivite (SI) hesaplamasında kullanılır ve selektivite, P ve 
N'un RF'lerinin karbona oranıdır: 

Sl = — (4) 
RFC 

RFC = Karbonun respons faktörü, 

SI = P ve N'in karbona oranı 20000'den büyük olmalıdır [40]. 

Relatif alıkonma zamanı (RRT) herhangi bir bileşiğin alıkonma zamanının 
(tR(i)) referans bileşiğin alıkonma zamanına (tR(ref)) oranıdır ve Denklem 
5'e göre hesaplanır. 

R R T = İ m . (5) 
^R(ref) 

İki komşu pikin ayrıştırma faktörü (resolution) Denklem 6'ya göre 
hesaplanır: 

tR2 ve tR1 iki komşu pikin alıkonma zamanlarıdır, Wb1 ve Wb2 bu piklerin 
taban çizgisi üzerindeki genişlikleridir. Japonya ve Avrupa'da, pik yarı 
yüksekliklerinin genişliği temel alınır, bu çalışmada ise United States 
Pharmacopoeia (USP)'daki gibi taban çizgisi üzerindeki genişlikleri 
kullanılmıştır [13, 40]. 

Kolon verimi kolonun teorik plaka sayısı (Neff) ile ilişkilidir ve Denklem 
7'ye göre hesaplanır. 

Neff= 16 (7) 

t ' R = bileşiğin düzeltilmiş alıkonma zamanı (t'R = tR - t0 ; tR(i) bileşiğin 
alıkonma zamanı, t0 ise hidrokarbonun enjeksiyonuyla ölçülen ölü 
zaman). EPTC ve phosalone'nun Neff'i sırasıyla 4000 ve 20000/m 
olmalıdır [40]. 

Kolon performansını belirleyen diğer 2 faktör de asimetri (As) ve 
kuyruklanmadır (T). Denklem 8 ve 9'da hesaplamaları verilmiştir. 
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(8) 

T = a + b (9) 
2 a 

Taban çizgisinin belirli pik yüksekliğinde oluşturulan paralelin ön kısmı 
a, arka kısmı ise b'dir. Pik yüksekliği asimetri için %10, kuyruklanma için 
%5 olarak alınır. Kabul edilebilir limitler ise değişik kaynaklarda [40, 41, 
42] sırasıyla; 0.7-1.8, <1.5 ve 0.8-1.5 olarak açıklanmıştır. Kuyruklanma 
için limit ise T<2.5 olarak verilmiştir [40]. 

3.2.2 Ekstraksiyonun Tekrar Edilebilirliği ve Clean-Up 
Etkinliğinin 14C-Carbaryl ile Belirlenmesi 

3.2.2.1 Homojenizasyon ve Fortifikasyon 

Beş adet hıyar örneği alınır ve tartılır [43]. Örnekler homojenize edilip 30 
g'lık analitik örnekler beherlere alınır ve üzerine 5 g NaHC03 ilave edilerek 
karıştırılır (Şekil 2). Fortifikasyon (zenginleştirme) standart solüsyonu, 
fortifikasyon seviyelerine göre ilave edilir (Tablo 2). Fortifikasyon, 
örnekteki beklenen kalıntı miktarını kapsayacak ve maksimum kalıntı 
limitlerini (MRL) içerecek şekilde, 4 farklı konsantrasyon seviyesinde 
yapılır. 

Tablo 2. Örneklerin Fortifikasyonu 

Fortifikasyon seviyesi Tekerrür sayısı Kod lama Fortifikasyon hacmi (pl) 

1 (0.02 mg/kg) 7 F /1-7 60 

2 (0.2 mg/kg) 4 F2/1-4 60 

3 (0.8 mg/kg) 4 F3/1-4 240 

4 (1 mg/kg) 4 F /1-4 300 

Kontrol Örnek 4 F0/1-4 -

Blank BL -
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Şekil 2. Örneklerin Blenderda Homojenizasyonu 

3.2.2.2 Ekstraksiyon ve Diğer Analitik Prosedürler 

Örnek matrisine 40 ml etil asetat (EtAc) ilave edilir ve karıştırılır, üzerine 
0.5 ml (1,2x105 dpm) 14C-carbaryl ilave edilir ve kalan 20 ml EtAc ile 
spatül yıkanır. Susuz Na2S04 1/1 (w/w) örneğe ilave edilir ve hemen 
Ultra-Turrax'da ekstrakte edilir (Şekil 3). Şahit de dahil olmak üzere 
tüm seviyelerdeki örnekler aynı şekilde ekstrakte edilir. Ekstrakte edilen 
örnekler 10 dakika 2500 rpm'de santrifüj edilir. Geri alımlar ağırlığa göre 
belirleneceği için örnekler, örnek matrisi, ekstraksiyon ve santrifüj gibi 
her bir analitik adım öncesi ve sonrası tartılır. 

Şekil 3. Örneklerin Ultra-Turrax'da Ekstraksiyonu 
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Ekstraksiyonun Tekrar Edilebilirliğinde Radyoaktivite Ölçümü 

Ekstraksiyonun etkinliği ve tekrar edilebilirliğini belirlerken, santrifüj 
sonrası ekstraktlardan 0.5 ml LSC viyaline alınır, tartılır, üzerine 
sintilasyon kokteyli eklenir ve 14C-carbaryl aktivite sayımı yapılır (Şekil 
4). 

Şekil 4. Radyoaktivite Ölçümlerinin Yapıldığı Packard 1550 Tri-Carb LSC 

Filtrasyon ve Evaporasyon 

Her bir ekstrakt için, toplam ekstrakt hacminin 1 /3'ü (10 g örnek eşdeğer 
miktar), 60 g susuz Na2S04 'den filtre edilir, filtrasyon keki 3 kere 20 
ml EtAc ile yıkanır. Filtrat evaporatörde 1-2 ml'ye kadar uçurulur, test 
tüpüne aktarılır ve tekrar N2 altında 1 ml'ye kadar uçurulur. Solvent 
değişimi için, 1 ml EtAc/cyclohexane (1/1) karışımı ilave edilir ve 0.8 
ml'ye kadar evapore edilir, hacim 1 ml'ye tamamlanır. Böylece örnek, 
GPC'de clean-up işemine hazır hale getirilmiştir. 

GPC Kolonunun Kalibrasyonu 

GPC kolonu, 8 g Bio-Bead SX-3 jeliyle tanımlandığı gibi doldurulur 
[44], GPC, 0.5 bar sabit N2 basıncı altında, yaklaşık 0.8 ml/dak. akış 
hızında EtAc: cyclohexane solvent karışımında çalıştırılmıştır. Elüsyon 
profilini çıkarmak için, GPC kalibrasyonu hem fortifikasyon karışımı 
ile (dichlorvos, malathion ve chlorpyrifos) hem de 14C-carbaryl ile 
yapılmıştır. 14C-Carbaryl ile yapılan kalibrasyonda, toplam 28324 dpm 
14C-carbaryl, 250 jul EtAc/cyclohexane (1/1) karışımında, 3 tekerrürlü 
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olacak şekilde kolona verilmiştir. Elüat'lar 1 'er ml olarak 30 ml'ye kadar 
toplanmıştır. Fraksiyonlar LSC'de analiz edilmiştir. 

Kalibrasyon, fortifikasyon karışımı ile de 3 tekerrürlü olacak şekilde 
yapılmıştır. 500 ng fortifikasyon karışımı içeren 500 |al EtAc/ 
cyclohexane (1/1) karışımı enjekte edilmiş ve fraksiyonlar 1 ml olarak 
30 ml e kadar toplanmıştır. GC analizi için 2 kere N2 'de evaporasyon 
yapılarak solvent, isooctana değiştirilmiştir. 

Fraksiyonların GC Analizi 

GPC sonrası fraksiyonlar GC-NPD'de 3.2.1'de belirtilen çalışma 
koşullarında analiz edilmiştir. Ancak kalibrasyon örnekleri ve 
fraksiyonlar için enjeksiyon hacmi 2 |al'dir. 

GPC clean-up 

GPC sistemi, 500 |ul hıyar örnek ekstraktı (5 g örnek eşdeğer miktarda) 
enjeksiyonuyla başlatılmıştır ve pestisit fraksiyonları daha önceden 
belirlenen elüsyon profili doğrultusunda toplanmıştır (Şekil 5). Her örnek 
sonrası sistem 30 ml solvent karışımıyla yıkanmıştır. Birleştirilerek 
toplanan fraksiyonlar, 1 ml'nin az altına kadar evapore edilmiş ve EtAc 
/cyclohexanae (1/1) karışımı ile 1 ml'ye tamamlanmıştır. Ekstraktın 
evaporasyonu yukarıda anlatıldığı gibi N2 altında 1 ml'ye indirilmiş, 
üzerine 1 ml isooctane ilave edilip yeniden uçurulmuştur. Solvent 
değiştirme süreci iki kere tekrarlanmıştır ve son hacim isooctane ile 4 
ml'ye tamamlanmıştır (1.25 g örnek eşdeğer miktar/ml olacak şekilde). 
Anlatılan işlemler tüm örnek ve kontroller için uygulanmıştır [44], 

Clean-up Etkinliğini Belirlemek için Radyoaktivite Ölçümü 

GPC'den geçirilmiş 0.5 ml ekstrakt alınıp LSC viyaline aktarılmıştır. 
Viyaller tartılmış, üzerine sintilasyon kokteyli eklenmiş ve 14C-carbaryl 
aktivite sayımı yapılmıştır, işlem 2 tekrarlı yürütülmüştür. 

Ekstraksiyonun tekrar edilebilirliği ve clean-up etkinliğinin 14C-carbaryl 
ile belirlenmesi çalışmasında yürütülen analitik işlemlerin akış şeması 
Şekil 6'da verilmiştir. 
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Şekil 5. Clean-up işleminin Yapıldığı Yarı Otomatik KL-SX-3 GPC Sistemi 

Şekil 6. Ekstraksiyonun Tekrarlanabilirliği ve Clean-up Etkinliği 
Belirlemesinde Analiz İşlem Akış Şeması 
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3.2.3 Örnek İşleme Sürecinde Pestisit Kalıntılarının Stabilitesi 

Homojenizasyon, ekstraksiyon, filtrasyon, GPC kalibrasyonu ve clean-
up işlemleri 3.2.2.'de anlatılan yönteme göre yürütülmüştür. Ancak, test 
edilecek analit karışımı ve stabilitesi bilinen referans bileşik (chlorpyrifos), 
örnek işleme süreci öncesi örnek yüzeyine uygulanmıştır (Şekil 7). 
Analizlerle ilgili basamaklar, Şekil 8'de özetlenmiştir. Bu bölümde de 
GC'ye enjeksiyon hacmi 2 Şii'dir. 

Şekil 7. Hıyarların Üst Yüzeyine Pestisit Karışımının Uygulanması 

3.2.3.1 Kalibrasyon Denklemi ve Analitik Fonksiyon 

GPC'den geçirilmiş STB-F (0.2 mg/kg stabilite fortifikasyon seviyesi ) 
ve F1 (0.02 mg/kg seviyesinde en düşük metot validasyon fortifikasyonu) 
örnek ekstrakları, otomatik enjektörlü GC-NPD'de (5 noktalı kalibrasyon) 
analiz edilmiştir. 20-60 pg/|jl aralıklarında tek bir kalibrasyon eğrisinde 
analiz yapabilmek için, örnek ekstraktları, kalibrasyona uyması amacıyla, 
seyreltilmiştir. STB-F ve F1 örneklerinin matris içeriği, gerekli seyrelmeden 
sonra sırasıyla 0.25 ve 2.5 g olmuştur. Böylece STB-F ve F1 örneklerinin 
miktar hesaplanması için örnek matrisi içeren solüsyondan elde edilen 
kalibrasyon (MC) denklemi yani analitik fonksiyon kullanılmıştır. Bu 
amaçla fortifiye edilmemiş kontrol örneklerinden (blank örnek), STB-F 
ve F1 örnekleri için, sırasıyla 0.25 ve 2.5 g örnek eşdeğer/ml oranlarında 
örnek içeren kalibrasyon solusyonu hazırlanmıştır (matrisin neden olduğu 
etkiyi saptamak amacıyla). Bu solüsyonlar MC/0.25 seq ve MC/2.5 seq 
olarak kodlandırılmıştır. 

SC ve her iki seviyedeki MC'yi içeren bütün GC enjeksiyonları, iki 
tekerrürlü, STB-F örnekleri ise üç tekerrürlü yapılmıştır. 
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Bu üç kalibrasyon eğrisinin doğrusallığı, korelasyon katsayısı (r) ve 
relatif rezidüal standart sapma (S , ) değerlerinin hesaplanması ile 
belirlenmiştir. Ancak kalibrasyonun doğruluğunu belirlemek için SAy/y 

[fark (gözlenen-regresyondan hesaplanan)/hesaplanan Ay=y->- ; Y=Ay 
/ y ] kriteri daha önemlidir ve n-2 serbestlik dereceli olarak Denklem 10'a 
göre hesaplanır [45, 46]. 

Şekil 8. Stabilite Testi için Chlorpyrifos ve Malathionun Kalıntı Analiz Şeması 
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E(v-y)2 
(10) n-2 

>• enjekte edilen analitik standarttan alınan response (alan), 

y. regresyon denkleminden elde edilen respons değeri, 

n toplam standart enjeksiyon sayısı, örneğin, iki tekerrürlü enjeksiyonlu 3 
seviyede kalibrasyon yapıldığında n 6'ya eşittir. 

S^ değeri, 0.1 den az ise kalibrasyon kabul edilir [47]. 

3.2.3.2 Stabilite Testleri ile İlgili Hesaplamalar 

Terimlerin tanımı ve stabilite çalışmalarının hesaplamaları, çeşitli 
kaynaklara dayanılarak yapılmıştır [17, 48, 49], Uzunlamasına yarıdan 
kesilmiş hıyar örneklerinin yüzeysel pestisit uygulaması için malathion 
ve referans bileşik (chlorpyrifos, R) içeren fortifikasyon solüsyonları 
hazırlanmıştır. Analitin beklenen kalıntısı, aşağıdaki denklemden 
hesaplanmıştır. 

Rref referans bileşiğin beklenen kalıntısıdır. a değeri uygulama 
solüsyonunda analitin referans bileşiğe oranıdır. Çalışmamızda hem 
chlorpyrifos hem de malathion konsantrasyonu 0.1 jig/|jl olduğundan, bu 
değer 1' e eşittir. Qa ve QR sırasıyla analitin ve referans bileşiğin ortalama 
analitik geri alımlarıdır. Bunlar denemeden önce metot validasyonu 
sırasında 7 tekerrürlü olarak fortifiye edilmiş analitik porsiyondan ( F r 

yani 0.02 mg/kg seviyesinde) belirlenmiştir. 

Rref .ortalama geri alımından hesaplanmıştır: 

Rref' referans bileşiğin ölçülen kalıntısıdır. 

Her bir analitik porsiyonun, 3 GC koşumundan elde edilen standart 
sapma (Sd) ve relatif standart sapması (RSD %) hesaplanmıştır. Benzer 
bir şekilde, ölçülen ve beklenen kalıntılar ile malathion ölçümündeki 
farklılığın Sd Excel programı kullanılarak hesaplanmıştır. 

A = (RvfaQJ/Qı R (11) 

(12) 
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Bu farklılığın önemi t testi (tcalc), ile araştırılmış ve denklem 4 
kullanılarak, % 95 güven aralığında, tek yönlü t testi ile uygulanmıştır 
[47], 

^cal s j y f n 
(13) 

n toplam test sayısı. 

Farklılığı kontrol etmek için 20 serbestlik dereceli (21-1= 20) tablodaki 
t değeri (tcrit), 1.725'dir. Deklem 13 ile hesaplanan diğer, kritik değere 
(thesap<tkritik) eşit ya da bundan düşük ise, farklılık önemli değildir ve sıfır 
hipotezi kabul edilir. Bu hipotez, örnek işleme sırasında kalıntının önemli 
olarak parçalanmadığını açıklar. Eğer thesap>tkritik ise, bu analitin örnek 
işleme süresince parçalandığı ve örneğin kuru buz ilave edilerek işlenmesi 
gerektiği anlamına gelmektedir. Bu durumda kalıntının stabilitesi tekrar 
kontrol edilmelidir. 

3.2.4 Örnek İşleme Homojenliğinin ve Belirsizliğinin 
Saptanması 

3.2.4.1 Örnek İşleme 

Toplam 425 g olan hıyar örnekleri boydan ikiye bölünerek, üst 
yüzeylerine 1 ml 14C-chlorpyrifos (2.5771x106 dpm/ml, EtAc içinde) 
yüzeyden akmasına olanak tanımayacak şekilde uygulanmıştır (Şekil 7). 
Örnek materyali, 15 dakika çeker ocak altında pestisitin örnek matrisine 
nüfuz etmesine ve solventin uçmasına izin verecek şekilde tutulmuştur. 
Bu sürenin sonunda, örnekler uygulama yapılmış yüzeyleriyle temas 
etmeden blendere alınmış ve laboratuvar sıcaklık koşullarında homojen 
bir materyal elde edene kadar parçalanmıştır (Şekil 9). Örneğin 
yerleştirildiği aluminyum folyo üzerindeki ve şırıngadaki radyoaktivite 
toplam aktiviteden çıkarılmış ve örnek matrisinin gramı başına düşen 
aktivite 23968 dpm olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 9. Örnek İşleme Sürecinde Örneğin Homojen Hale Getirilmesi 

3.2.4.2 Ekstraksiyon 

Homojen hale getirilmiş örnekten 5 ve 50 g'lık, 7 tekrarlı analitik 
porsiyonlar alınmıştır. 8.33 g ve 0.83 g NaHC03 , sırasıyla; 50 ve 5 g 
analitik porsiyonlara eklenip karıştırılmıştır. Susuz Na2S04 1/1 (w/w) 
ve EtAc 2/1 (v/w) oranlarında örneklere ilave edilerek karıştırılmıştır. 
Ekstrakte edilen materyaller 10 dak. 2500 rpm'de santrifüj edilip 
sıvı kısımları tüplere toplanmıştır (Şekil 10). İşlem akışı Şekil 11 'de 
gösterildiği gibidir. 

Şekil 10. Örneklerin Santrifüj Edilmesi 
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3.2.4.3 Radyoaktivite Ölçümü 

Her bir ekstraktan 5 kere 1 ml'lik örnekler LSC viyallerine alınarak 
tartılmış, üzerlerine kokteyl ilave edilerek radyoaktivite sayımları 
yapılmıştır. Geri alımlar uygulanan ve ölçülen aktivite sayımlarına 
göre hesaplanmıştır. 

3.2.4.4 Hesaplamalar 

Youden 1967 yılında, analizlerin tüm tesadüfi hatalarını tanımlamıştır 
[50]: 

s R = V ( s s ) + ( s S P ) + ( s . ) (14) 

Laboratuvar örneği 

Örnek 
hazırlama 

Uzunlamasına salatalığın 
ikiye bölünmesi 

C-chlorpyrifos'un dış 
yüzeyine uygulanması 
(4.2x10'' dpm/ml EtAc) 

Örnek işleme 
(Waring Blender ile homojenizasyon) 

Şekil 11. Örnek İşleme Süreci ve Analitik Porsiyonların Alınması 

»SP 

= Tüm random hatalar, 
= Örneklemenin hatası (Sampling), 
= Örnek İşlemenin hatası(Sample processing), 
= Örnek Analizin hatası (Sample analysis). 
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Örnekleme sabitesi (Ks), iyi karıştırılmış bir materyalden relatif örnekleme 
belirsizliğini % 68 güven aralığında % 1'lerde tutmak için gerekli olan 
ağırlıktır. 

CV 2 = Örnek işleme belirsizliği, 
W = Analitik porsiyon ağırlığı (kg), 
Ks = Örnekleme sabitesi (kg). 

Birbirinden oldukça farklı iki ağırlıkta (WLg/WSm = 10; WLg büyük 
analitik porsiyon, WSm küçük analitik porsiyon) analitik porsiyonun 
analiz edilmesiyle, çok güvenli olarak bir materyalin iyi karıştırılıp 
karıştırılmadığı belirlenebilir. Eğer bir örnek matrisi çok iyi karıştırılmış 
ise; 

İşlenen örneğin homojenitesini kontrol etmek amacıyla, büyük test 
porsiyonuna karşı küçük test porsiyonunun örnek işleme varyansını 
karşılaştırmak için, iki kuyruklu F-testi uygulanır. F= 10*Vsp / VSP < 
F tab (0.1 ;6,6) [ V SP = Büyük analitik porsiyonun örnek işlemfe varyansı, 
V s p = Küçük anl l i t ik porsiyonun örnek işleme varyansı] olması 
gerelTr. 

Bu durumda işlenen örnek istatiksel olarak iyi karıştırılmıştır. Kg i WLg 

ve CVspLg 'den hesaplanabilir (büyük analitik porsiyon küçük analitik 
porsiyona göre daha az hata verir). 

K s = W x C V s p
2 

Bu formülden; Ks değeri ile, farklı analitik porsiyonlar alınması durumunda 
örnek işleme belirsizliği hesaplanabilir. 

K s = W x C V s p
2 (15) 

Sm (16) 

(17) 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 

4.1 Sistem Uygunluğu Testi 

Sistem uygunluğu parametreleri ile ilgili başlangıç enjeksiyonu ve 63 
enjeksiyon sonra (dichlorvos, chlorpyrifos ve malathion içeren solvent 
ve örnek matrisi içinde kalibrasyon örnekleri ve zenginleştirilmiş örnek 
ekstrakt enjeksiyonları), alıkonma zamanı değişikliği, pik kuyruklanması 
Şekil 12'de görülmektedir. Bunlar, sisteminin kontamine olduğunu 
gösteren ilk belirtilerdir [3]. 
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Şekil 12. NPD-SST Bileşiklerinin Kromatogramları (A) Başlangıç 
Enjeksiyonu, (B) 63 Adet Örnek ve/veya Standart 
Enjeksiyonu Sonrası 
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EPTC, TBP, chlorpyrifos (stabil bileşik) ve dimethoate'nın pik 
şekillerindeki farklılık SST Şekil 13'de görüldüğü gibidir. Her 4 bileşik 
için başlangıç enjeksiyonu ve 63 enjeksiyon sonrası piklerin RT, 
RRT ve pik şekilleri arasında önemli bir farklılık olmadığı şekilden de 
anlaşılmaktadır. 63 enjeksiyon sonra asimetri ve kuyruklanma değerleri 
değişse bile bunlar limitler içerisinde kalmıştır [40, 41, 42], EPTC'de pik 
alanları arsında farklılık görülmüşse de, dedektör hassasiyeti zamanla 
değişebileciğinden pik alanlarının karşılaştırılması çok uygun değildir 
[3], 

EPTC 

DIMETHOATE 

R, RR, Asimetri Kuyruklanma 

1 6.975 0.408 1.185 1.133 
2 6.972 0.408 0.83 0.95 

R, RR, Asimetri Kuyruklanma 

1 12.030 0.704 1.391 1.211 
2 12.025 0.703 1.21 1.14 

R, RR, Asimetri Kuyruklanma 

1 10.532 0.616 1.428 1.406 
2 10.525 0.616 1.25 1.08 

R, RR, Asimetri Kuyruklanma 

1 17.100 1 1.142 1.080 
2 17.094 1 1.33 1.21 

CHLORPYRIFOS 

Şekil 13. SST Bileşiklerinin GC-NPD'den Elde Edilen Pik Şekilleri: 
(1) Başlangıç Enjeksiyon, (2) 63 Adet Örnek ve/veya 
Standart Enjeksiyon Sonrası 
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Tablo 3'te başlangıç ve 63 enjeksiyon sonrası elde edilen RRT'lerin 
SD, RSD'leri özetlenmiştir. Tabloda GC sistem performansındaki 
değişikliğin en iyi göstergesi olan dimethoate ve primicarb'ın 
RRT'lerindeki değişim de görülmektedir. 

0.25 pm film kalınlığındaki kolonun ayrıştırma faktörünün 
hesaplanmasında quinalphos/methidathion kullanılmıştır (Tablo 
4). Tabloda aynı zamanda SST-NPD performans parametrelerinin 
hesaplanması ve sonuçlar ayrıntılı bir şekilde özetlenmiştir. 
Primicarb'da N'nin ve TBP'de P'nin karbona oranları (SI) ve Denklem 
7'ye göre hesaplanan Neff değerleri gerekli olan limitle uyumludur [40]. 
Şekil 13 ve Tablo 4'deki sonuçlar asimetri ve kuyruklanma değerlerinin 
de limitler içerisinde olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3. GC-NPD Sisteminde SST Bileşiklerinin RRT'leri [Ortalama, Standart 
Sapma (SD) ve Relatif Standart Sapma (%RSD), n=5] 

Bileşikler 
Başlangıç 63 adet injeksiyon sonrası 

RRT 
farklılıkları 

Bileşikler Ortalama 
RRT 

SD RSD 
(%) 

Ortalama 
RRT 

SD RSD 
(%) 

RRT 
farklılıkları 

E PTC 0.4078 0.00002 0.006 0.4078 0.00003 0.008 0.00004 

Tributylphosphate 0.6158 0.00006 0.011 0.6158 0.00005 0.009 0.00004 

Dimethoate 0.7034 0.00007 0.009 0.7035 0.00007 0.010 -0.00005 

Pirimicarb 0.8206 0.00002 0.003 0.8362 0.00004 0.005 -0.0157 

Chlorpı/riphos 1.0000 0.00000 0.000 1.0000 0.00000 0.000 0.00000 

Quinalphos 1.1099 0.00006 0.006 1.1099 0.00010 0.009 -0.00005 

Methidation 1.1434 0.00012 0.011 1.1436 0.00007 0.006 -0.0002 

Phosalone 1.6747 0.00008 0.005 1.6748 0.00011 0.006 -0.00004 

Tablo 4. GC-NPD Sistemde Hesaplanan ve/veya Gözlenen SST'lerin Performans 
Parametreleri 

C o m p o u n d 
C , 
ng/ 
Mİ 

M t 
Specific 

atom 
C „ 

ng/pl 
«R. 
s 

Area RF 
LD, 

pg/s S l t o C 
W 

b' 
S 

N. „ As T R s 

EPTC 2.01 189 418 320.2 0.492 0.048 11037 

TBP 0.10 266 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 

Chlorpyr iphos 0.10 351 1026 145.9 

Quinalphos 0.10 298 1138 365.2 4.3 

Methidat ion 0.10 302 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; M molekül ağırlık; Ca spesifik atom konsantrasyonu; tR saniyede alıkonma zamanı; RF 
respons faktör; LD deteksiyon limiti; SI seçiçilik; Wb taban çizgisindeki pik genişliği sn olarak; NeII teorik plaka sayısı; A asimetri 
faktörü; T kuyruklanma, ve Rs ayrıştırma. 
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4.2 Ekstraksiyonun Tekrar Edilebilirliği ve Clean-Up Etkinliği 
Bulguları 

4.2.1 GPC Kalibrasyon 

Literatürde'de fraksiyonların kolondan 10 ml'den sonra gelmeye başladığı 
[44] belirtilmesine rağmen, her laboratuvarın kendi elüsyon profilini 
çıkarması oldukça önemlidir. Şekil 14 14C-Carbaryl'in elüsyon profilini 
göstermektedir. Tüm radyoaktivite 8 ile 23 ml arasındaki fraksiyonlardan 
elde edilmiştir, ancak 14C-carbaryl'in % 80.02'si kolondan 11-14 ml'ler 
arasında gelmiştir. 

Fortifikasyon karışımından elde edilen kalibrasyon sonuçları, (dichlorvos, 
malathion ve chlorpyrifos için) Şekil 15'de gösterilmiştir. Malathion, 
chlorpyrifos ve dichlorvos, 11 ile 15 ml arasındaki fraksiyonlardan 
sırasıyla, %62.6, %79.53 ve %100 oranlarında geri alınmıştır. Bir başka 
deyişle, malathion, chlorpyrifos ve dichlorvos sırasıyla 8-23 ml, 9-19 ml 
ve 11-15 ml'lik fraksiyonlarda toplanmıştır. 

n 

- T _ n 1 - T n 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 14.14C-Carbaryl'in GPC'de Elüsyonu 

n 

s? 

s . ^ 

E 

nr 
0-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 

Fraksiyon, mL 

• Dichlorvos • Malathion 0 Chlorpyrifos 

Şekil 15. Dichlorvos, Malathion ve Chlorpyrifos'un GPC'de Elüsyonu 
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Her iki GPC kalibrasyonuna göre, 8-23 ml fraksiyonları pestisit 
fraksiyonları olarak toplanmıştır. Bitki ekstraklarının clean-up ile ilgili 
yürütülen bu çalışmada, GPC'nin oldukça kullanışlı bir araç olduğu 
elüsyon profillerinden de anlaşılmıştır. GPC kolonunun gerçeğe en 
yakın şekilde kalibre edilebilmesi için temiz bir elüsyon ve yüksek geri 
alım oranları olmalıdır. Bu nedenle her bir laboratuvar kendi elüsyon 
profillerini oluşturmalı ve bunları kullanmalıdır. Herhangi bir cleanup 
sisteminin kalibrasyonu ise aslında genel bir internal kalite kontrol 
kriteri olarak ele alınmalıdır [6]. 

4.2.2 Ekstraksiyonun Tekrar Edilebilirliği 

Fortifiye edilmiş analitik porsiyonlardan elde edilen 14C-carbaryl geri 
alım verileri 3 tekerrürlü olarak Tablo 5'te gösterilmiştir. Geri alımlar, 
başlangıçta uygulanan 14C-carbaryl miktarına göre hesaplanmış ve 
% 92.63 ile % 111.73 arasında değişmiştir. Varyasyon katsayısı 
(%CV) olarak tanımlanan geri alım tekrarlanabilirliği, % 3.22 ile 6.46 
arasında, ortalama % 4.84 olarak hesaplanmıştır. Buradan ekstraksiyon 
geri alımının, başka herhangi bir clean-up ve kromatografik teknik 
kullanmaksızın radyoizotop izleme tekniği kullanarak istenen limitler 
arasında olduğu belirlenmiştir. 

4.2.3 Clean-up Etkinliği 

GPC clean-up etkinliğini belirlemek için ve LSC'de sayımları yapılan 
ekstrakların geri alım çalışmalarından elde edilen sonuçları Tablo 6'da 
verilmiştir. GPC'ye enjekte edilen 14C-carbaryl'in geri alım ortalamaları 
%74.83-102.22 arasında değişirken; geri alımların tekrar edilebilirliği 
yani CV'leri %3.60-9.82 arasında ortalama %7.19 olarak bulunmuştur. 
Geri alım sonuçlarının bu kadar yüksek, CV'lerinin ise 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 fortifiye edilen örneklerde 
geri alım ortalamaları %85 ile %118 arasında bulunmuştur [51]. 
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Tablo 5. Ekstraksiyon Geri Alımları ve CV'leri 

Kod R1 R2 R3 R 
(ortalama) 

SR (SD) SR2 
(Varyans) 

CVR, % 

F1-1 100.58 99.47 100.69 100.25 0.675 0.455 0.67 

F1-2 99.60 98.21 98.46 98.76 0.741 0.549 0.75 
F1-3 96.21 95.08 94.97 95.42 0.686 0.471 0.72 
F1-4 103.63 103.12 103.30 103.35 0.259 0.067 0.25 

F1-5 99.93 101.69 101.23 100.95 0.914 0.833 0.90 

F1-6 102.92 105.06 102.81 103.60 1.268 1.609 1.22 
F1-4 106.17 104.02 104.29 104.83 1.171 1.372 1.12 
Ortalama 101.02 

SR 3.257 
CV, % 3.24 
F2-1 96.52 98.32 97.30 97.38 0.903 0.815 0.93 
F2-2 99.65 98.88 99.36 99.30 0.389 0.151 0.39 
F2-3 110.89 111.64 112.67 111.73 0.894 0.798 0.80 
F2-4 106.07 107.48 107.67 107.07 0.874 0.764 0.81 
Ortalama 103.87 

SR 6.711 
CV, % 6.46 

F3-1 92.01 92.50 93.36 92.62 0.683 0.467 0.74 
F3-2 99.67 100.23 101.60 100.50 0.993 0.986 0.99 

F3-3 100.28 100.62 101.81 100.90 0.803 0.645 0.79 
F3-4 103.15 103.08 103.84 103.37 0.420 0.176 0.41 

Ortalama 99.35 
SR 4.651 
CV, % 4.68 

F4-1 92.25 93.61 93.71 93.19 0.815 0.665 0.87 
F4-2 101.65 101.57 100.9 101.37 0.412 0.169 0.41 
F4-3 103.43 103.98 101.75 103.05 1.162 1.349 1.13 
F4-4 103.53 105.20 104.47 104.40 0.837 0.701 0.80 
Ortalama 100.50 
SR 5.030 
CV,% 5.00 
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Tablo 6.14C-carbaryl'in GPC Clean-up Geri Alımları ve CV'leri 

Kod R1 R2 R 
(Ortalama) SR 

(SD) 
SR2 

(Varyans) 
C V R > 

F1-1 83.87 80.93 82.40 2.079 4.322 2.52 

F1-2 80.02 80.11 80.06 0.064 0.004 0.08 

F1-3 83.12 82.71 82.91 0.290 0.084 0.35 

F1-4 79.47 79.19 79.33 0.198 0.039 0.25 

F1-5 87.87 87.33 87.60 0.382 0.146 0.43 

F1-6 79.21 82.00 80.60 1.973 3.892 2.45 

F1-7 85.22 85.21 85.21 0.007 5E-05 0.008 

Ortalama 82.59 

SR 2.974 

CV, % 3.60 

F2-1 103.06 101.39 102.22 1.1819 1.394 1.15 

F2-2 88.25 87.19 87.72 0.750 0.562 0.85 

F2-3 96.26 100.44 98.35 2.956 8.736 3.00 

F2-4 92.95 92.79 92.87 0.113 0.013 0.12 

Ortalama 95.29 

SR 6.341 

CV, % 6.65 

F3-1 89.93 90.01 89.97 0.056 0.003 0.06 

F3-2 76.12 75.80 75.96 0.226 0.051 0.29 

F3-3 74.35 75.31 74.83 0.679 0.461 0.91 

F3-4 79.12 78.43 78.775 0.488 0.238 0.62 

Ortalama 79.88 

SR 6.923 

CV, % 8.67 

F4-1 100.82 101.63 101.225 0.573 0.328 0.56 

F4-2 93.11 93.65 93.38 0.382 0.146 0.41 

F4-3 81.30 80.57 80.935 0.516 0.266 0.64 

F4-4 85.56 86.19 85.875 0.445 0.198 0.52 

Ortalama 90.35 
SR 8.872 

CV, % 9.82 
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4.3 Örnek İşleme Sürecinde Pestisit Kalıntılarının Stabilitesi 

4.3.1 Kalibrasyon ve Geri Alma 

3 farklı kalibrasyonda (SC, MC/0.25 seq ve MC/2.5 seq), chlorpyrifos 
ve malathion' un 20-60 pg/pl konsantrasyonlarında, r, SAy/yve regresyon 
denklemi Tablo 7'de verilmiştir. Tablo 7'den anlaşılacağı gibi hesaplanan 
SAy/y değeri, 0.1 limitinden az olduğu için kalibrasyon doğrusaldır [47]. 
Bu kalibrasyonlar, chlorpyrifos ve malathion için sırasıyla Şekil 16 ve 
17'de de ayrıca gösterilmiştir. Ekstrakttaki analitin konsantrasyonunun 
hesaplaması, ağırlıklı kalibrasyon denklemi (WLR) ile yapılmıştır. 

Matris etkisi, ekstrakttaki matris konsantrasyonuna ve tipine bağlı olduğu 
için, kromatografik kolon koşulları ve ekstraktaki analit konsantrasyonu 
günden güne değişebilir [52], Pestisitlerin kantitatif analizi, matris 
eşdeğerine karşılık gelen MC kullanılarak yapılmıştır. MC/2.5 seq ve 
MC/0.25 seq kalibrasyonları, sırasıyla F1 ve STB-F örnek ekstraktlarındaki 
chlorpyrifos ve malathion kalıntılarının kantitatif analizinde kullanılmıştır. 

Fortifiye edilen F1 örneklerinden elde edilen chlorpyrifos ve malathion'un 
geri alımı, ortalama geri alım ve bunların Sd ve % RSD değerleri Tablo 
8'de verilmiştir. Tabloda aynı zamanda, yüzey uygulaması yapılmış 
hıyarlardan elde edilen analitik porsiyonlardaki (STB-F) bileşiklerin 
ortalama geri alımları ve bunların Sd ve % RSD gibi validasyon değerleri 
de görülmektedir. SC ve her iki MC kalibrasyonuna dayalı hesaplanan 
malathion ve chlorpyrifos'un ortalama geri alım karşılaştırmaları da 
Tablo 8'de özetlenmiştir. Geri alımlar dikkate alındığında, SC kalibrasyon 
değeri her iki MC kalibrasyon değerlerinden daha düşük bulunmuştur, 
üstelik F1 örneklerinde hem SC hem de buna karşılık gelen MC/2.5 
seq kalibrasyonlarında, chlorpyrifos'un ortalama geri alımı sırasıyla 
% 56.22 ve 65.08 olarak tespit edilmiştir (Tablo 8). Benzer şekilde, 
STB-F örneklerinde ise hem SC hem de buna karşılık gelen MC/0.25 
seq kalibrasyonlarında, chlorpyrifos'un ortalama geri alımı sırasıyla % 
52.80 ve 80.91 olarak tespit edilmiştir (Tablo 8). Aynı durum malathion 
için de geçerlidir. Bu durum örneklerin hesaplanmasında, enjekte edilen 
ekstraktın örnek içeriğine dayanan matris içeren kalibrasyonunun neden 
yapıldığını açıklamaktadır. 
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Tablo 7. Solvent ve Matris Örneğinde Bileşiklerin Kalibrasyon Parametreleri (GC-
NPD'de 5 Seviyeli Kalibrasyon) 

Analit Lineer 
sınır 

(pg/ML) 

Regresyon denklemi/analitik 
fonksiyon * 

y=a+bx 

Korelasyon 
katsayısı 

(r) 

Relatif residual 
standart sapma 

(Sjv;v) 
Solvent içinde kalibrasyon 

Chlorpyrifos 20-60 y = - 3.6237 + 2.4597X 0.970 0.0595 
Malathion 20-60 y = - 4.8533 + 1,8229x 0.962 0.0793 

Örnek matrisinde kalibrasyon (0.25 g seq/mL) 

Chlorpyrifos 20-60 y = 1.3927 + 1,6978x 0.971 0.0708 

Malathion 20-60 y = 4.7994+1.2821X 0.958 0.0868 

Örnek matrisinde kalibrasyon (2.5 g seq/mL) 

Chlorpyrifos 20-60 y = - 6.9683 + 2.2278x 0.977 0.0517 

Malathion 20-60 y =-3.3396 + 1.7321x 0.976 0.0488 

*Ağırlıklı lineer regresyona göre (WLR) 

Tablo 8. Solvent (SC) ve Her İki Matris (MC) Kalibrasyonuna Dayanan, 0.02 (F1 ve 
0.2 mg/kg (STB-F) Seviyelerinde Fortifiye Edilmiş Hıyar Örneklerinde 
Chlorpyrifos (CHLP.) ve Malathion (MLTH.)'un Geri Alımları 

APa Solvent (isooctane) kalibrasyonu F. örnekleri ile 
M K/2.5 seq 

kalibrasyonu13 

STB-F örnekleri 
ile M K/0.25 seq 
kalibrasyonu' F1 örnekleri STB-F örnekleri 

F. örnekleri ile 
M K/2.5 seq 

kalibrasyonu13 

STB-F örnekleri 
ile M K/0.25 seq 
kalibrasyonu' 

CHLP. MLTH. CHLP. MLTH. CHLP. MLTH. CHLP. MLTH 

1 52.11 63.10 49.64 48.68 60.54 64.66 66.01 54.16 
2 50.07 62.67 62.03 68.76 58.29 64.21 83.95 82.71 
3 53.37 67.39 70.33 61.49 61.93 69.17 95.98 72.36 
4 70.20 75.02 77.70 49.31 80.51 77.20 106.66 55.05 
5 44.84 58.28 49.23 43.96 52.51 59.58 65.41 47.44 
6 61.52 65.99 60.56 52.88 70.92 67.71 81.82 60.13 
7 61.44 62.43 50.01 44.56 70.84 63.96 66.54 48.29 

Av 56.22 64.98 59.93 52.80 65.08 66.64 80.91 60.02 

sd 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 Analitik porsiyon 
b 2.5 g/ml içeren örnek ağırlığı kalibrasyon solüsyonu, 
c 3 GC enjeksiyonu ortalaması 
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Şekil 16. Isooctane ve 0.25 ve 2.5 g Örnek Eşdeğer/ml içeren Matris 
Solüsyonunda Chlorpyrifos'un Kalibrasyon Eğrisi (5 Seviyeli 
Kalibrasyon) 

Şekil 17. Isooctane ve 0.25 g and 2.5 g Örnek Eşdeğer/ml Matris 
Solüsyonunda Malathion'un Kalibrasyon Eğrisi (5 Seviyeli 
Kalibrasyon) 
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4.3.2 Stabilite Bulguları 

STB-F örnek analizlerinden elde edilen, ölçülen ve beklenen kalıntılar 
ve bunların güvenirliğini belirlemede kullanılan Sd ve RSD değerleri 
Tablo 9'da gösterilmiştir. Enjeksiyonlar arasındaki Sd ve RSD değerleri, 
standartlarda verilen limitlerle uyumlu bulunmuştur [23, 32], 

Ortalamalar arasındaki farklılığı belirlemek için t testi uygulanmış ve 
Tablo 9'un alt kısmında özetlenmiştir. Hesaplanan t değerinin tablo t 
değerinden büyük olması (thesap>tkrit), analitin, örnek işleme sırasında 
bozulduğunu göstermiştir (Tablo 9). Bu durum, örnek işlemenin kuru buz 
ile yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Tablo 9. Örnek İşleme Süresince Pestisitlerin Stabilitesini Hesaplama 
Parametreleri 

Ölçülen kalıntı Beklenen kalıntı Testin güvenirliği 

(mg/kg) (mg/kg) 

Analitik 
porsiyon 

Referans 
bileşik, 

chlorpyrifos 

Test 
bileşiği, 

mlth. 
Chlorpyrifos Malathion Fark 

s„ 

chip. 

S„ 

malathion 

RSD 
<%) 

chlorpyrifos 

RSD 
<%) 

malathion 

STB-F1/1 

1 

0.126 

0.139 

0.098 

0.119 

0.193 

0.214 

0.198 

0.219 

-0.100 

-0.101 

1 0.131 0.108 0.201 0.206 -0.098 0.0068 0.0103 5.15 9.48 

STB-F2/2 0.159 0.152 0.244 0.250 -0.097 

2 0.172 0.178 0.265 0.271 -0.093 

2 0.173 0.166 0.266 0.272 -0.106 0.0080 0.0130 4.77 7.88 

STB-F3/3 0.172 0.128 0.265 0.271 -0.144 

3 0.201 0.154 0.309 0.316 -0.162 

3 0.203 0.152 0.311 0.319 -0.167 0.0170 0.0148 8.84 10.20 

STB-F4/4 0.202 0.099 0.310 0.318 -0.218 

4 0.224 0.118 0.345 0.353 -0.234 

4 0.214 0.112 0.329 0.337 -0.224 0.0112 0.0098 5.27 8.88 

STB-F5/5 0.123 0.087 0.189 0.194 -0.106 

5 0.135 0.097 0.208 0.213 -0.117 

5 0.134 0.101 0.206 0.211 -0.110 0.0067 0.0069 5.17 7.24 

STB-F6/6 0.152 0.107 0.234 0.240 -0.133 

6 0.171 0.127 0.263 0.269 -0.142 

6 0.167 0.127 0.257 0.263 -0.137 0.0097 0.0111 5.95 9.25 

STB-F7/7 0.132 0.090 0.203 0.208 -0.118 

7 0.137 0.100 0.211 0.216 -0.115 

7 0.130 0.099 0.200 0.205 -0.105 0.0036 0.0057 2.70 5.89 

Test 21 
sayısı 

Ortalama 0.162 0.120 0.249 0.255 

Ortalamalar arası f a r k : -0.135 

Malathion ölçmelerinde SD farklılıkları: 0.042 

Farklılığın sınanması için t testi: t , : 14.541 

tcr i t0.05 - 20 1.725 

Test bileşiği RSD(%)'si 8.86 
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4.4. Örnek İşleme Hpmojenliğinin ve Belirsizliğinin 
Saptanması ile İlgili Bulgular 

Yüzey uygulaması yapılan hıyar örneklerinden alınan analitik 
porsiyonların 14C-chlorpyrifos geri alımları Tablo 10'da gösterilmiştir. 
5 ve 50 g'lık analitik porsiyonların, 5 tekrarlı LSC ölçümlerinden elde 
edilen geri alım, ortalama geri alım, standart sapma (SR), varyans 
(SR2) ve varyasyon katsayısı (CV) sonuçları da Tablo 10'da gösterildiği 
gibidir. 

Tablo 10. Hıyar Örneklerinden Alınan Analitik Porsiyonların Geri Alım Hesaplamaları 

Örnek R1 R2 R3 R4 R5 R 
(ortalama) 

SR 
(SD) 

SR2 

(Varyans) 
cvR 
(%) 

5 g analitik porsiyon 
1 0.87 0.86 0.85 0.86 0.86 0.859 7.298E-03 5.326E-05 0.850 
2 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.998 3.151 E-03 9.929E-05 0.316 
3 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 2.495E-03 6.227E-06 0.265 
4 1.03 1.03 1.02 1.03 1.03 1.031 1.444E-03 2.086E-06 0.140 
5 1.08 1.09 1.09 1.08 1.08 1.084 3.993E-03 1.594E-05 0.368 
6 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.921 1.991 E-03 3.966E-06 0.216 
7 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.880 2.532E-03 6.412E-06 0.287 

50 g analitik porsiyon 
1 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97 0.972 3.612E-03 1.3E-05 0.371 
2 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.861 1.382E-03 1.92E-06 0.161 
3 0.87 0.88 0.88 0.87 0.87 0.874 3.760E-03 0.000014 0.429 
4 0.83 0.84 0.83 0.83 0.84 0.834 3.724E-03 1.39E-05 0.446 
5 0.89 0.89 0.89 0.88 0.89 0.890 4.159E-03 1.73E-05 0.467 
6 0.87 0.88 0.88 0.87 0.89 0.883 9.841 E-03 9.68E-05 1.114 
7 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.895 5.409E-03 2.93E-05 0.604 

Analizin CVA değeri her iki analitik porsiyon için de % 2'den daha düşük 
bulunmuştur (Tablo 11). Bu durum ekstraksiyon ve LSC sayımları da 
dahil olmak üzere, analitik porsiyonların işleme sürecinin düzgün bir 
şekilde yürütüldüğünün göstergesidir. Tablo 11 ayrıca hesaplamaların 
bir özetini de içermektedir. Tüm verilerin tek bir örnekten alınmış 
gibi ortalama geri alımlarının hesaplanmasından elde edilen tüm 
geri alım (VT) hesaplanmıştır. Her bir analitik porsiyonun varyans 
ortalamalarından hesaplanan analizin varyansı (VA) da Tablo 11'de 
görülebilir. Tüm geri alımların varyansı ile analizin varyansı arasında 
fark olup olmadığı F testi ile sınanmıştır. Aynı şekilde küçük ve büyük 
analitik porsiyonlar arasında fark olup olmadığı da yine F testi ile 
sınanmıştır [53]. 
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Tek yönlü F testi % 95 güvenlik aralığında uygulanmıştır. Tablo 11'den 
de anlaşılacağı gibi, hesaplanan F değeri VT/VA oranı için küçük ve 
büyük analitik porsiyonlar için sırasıyla 425.77 ve 61.92 olarak 
bulunmuştur. Her iki porsiyon için de Ftesaplanan > Ftab|o olduğu için, VT > V 
diyebiliriz. Buradan da VSP=V -VA eşitliğini uygulayarak, küçük ve büyük 
analitik porsiyonların örnek işleme varyansları hesaplanmıştır. Küçük 
ve büyük analitik porsiyonların örnek işleme varyansları arasında fark 
olup olmadığı çift yönlü F testi ile, %90 güvenlik aralığında sınanmıştır 
ve farklılık istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Bu analitik örneğin 
iyi homojenize olduğu anlamına gelmektedir. CV ve büyük analitik 
porsiyonun ağırlığı kullanılarak hesaplanan örnekleme sabitesi 
K , 1.03 kg olarak hesaplanmıştır (Tablo 11). Belirlenen Ks değeri, 
ivfeastroni tarafından bildirilen Ks değerleri (0.1-1.3 kg) ile de uyumluluk 
göstermektedir [28]. 

Tablo 11. İşlenmiş Hıyar Örneklerinin Homojenize Olma Durumunun Test Edilmesi ve 
Hesaplamalar 

İstatistiksel parametre Analitik porsiyon (g) 

Sembol Formül / Açıklama 50 5 

R % Ort. geri alım 0.887 0.959 

vT sL
2 1.649E-03 5.950E-03 

vA sA
2 2.662E-05 1.397E-05 

c v A % 100[(VA)05]/R 0.581 0.389 

^ hesaplalana V /V v T ' v A 61.92 425.77 

^ S P V -V T A 1.622E-03 5.936E-03 

c v s p % 100[(Vsp)° 5]/R 4.539 8.033 

^ hesaplalana (VSP5 0 /VS P 5 )10 2.73 

K S , 50 W ( C V s / 1.03*" 

^lab(0.05; 34/28) ^ ^ 

" F - 4 ' 
tab(0.1; 6/ 6) 

" k g 

Ks değeri, CV 'nin bilinmesi durumunda, kullanılacak test porsiyonunun 
miktarının belirlenmesinde kullanılabilir, benzer şekilde herhangi bir 
analitik porsiyon miktarından da örnek işleme belirsizliği hesaplanabilir. 

Örnek işleme etkinliği kullanılan ekipmana ve işlenen matrise bağlıdır. 
Aynı zamanda örneğin çeşidine ve olgunluğuna da bağlıdır. Herhangi 
bir literatürden ya da diğer laboratuvarlardan adapte edilemeyeceği için, 
her laboratuvar kendi örnek işleme homojenitesini ve etkinliğini kontrol 
etmek zorundadır. 
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5. SONUÇ 
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. 
Bu çalışmadan elde edilen bulgulardan da anlaşılacağı üzere; analiz 
sürecinde sistematik hatalardan kaçınmak ve sonuçların güvenilirliğini 
artırmak için uygulanması gereken prosedür şöyle sıralanabilir: 

1. Kromatografiksistemin (kolon ve dedektör) uygunluğu, kullanımdan 
önce ve kullanım süresince, performans parametreleri ile SST 
karışımları kullanılarak test edilmelidir. 

2. MRL'nin ast ve üst katlarında 4 ayrı fortifikasyon yaparak metot 
validasyonu yapılmalıdır. 

3. Kalibrasyon 5 ayrı seviyede (2 tekrarlı) yapılmalı, kalibrasyonun 
doğrusallığı için r ve özellikle SAy/y değeri kontrol edilmelidir. 

4. Kalibrasyonun solüsyon ve örnek matrisi içindeki farklılığına 
bakılmalı ve örnek matrisindeki kalibrasyon dikkate alınmalıdır. 

5. Analize alınan örneğin homojenitesi, diğer bir deyimle laboratuvar 
örneğini temsil etmesi, test edilmeli ve örnek işleme belirsizliği 
saptanmalıdır. 

6. Örnek işleme sürecinde pestisitin stabilitesi test edilmeli, gerekli 
ise kuru buz uygulanmalıdır. 

7. Ekstraksiyon ve clean-up başta olmak üzere, her bir analitik 
basamağın kontrolü, olanaklar var ise 14C-pestisit kullanılarak 
yapılmalıdır. 
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