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Lời nói ñầu 
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01/8/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiêu 
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T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                                          TCVN 8748:2011                       

 
 
            
  

 

Thịt và s ản ph ẩm th ịt – Phương pháp xác ñịnh    

dư lượng tetracyclin b ằng sắc ký l ỏng hi ệu năng cao  

Meat and meat products – Method for determination of tetracyclines residues                                   

by high performance liquid chromatography  

1   Phạm vi áp d ụng 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh phương pháp xác ñịnh dư lượng tetracyclin (oxytetracyclin, tetracyclin, 

clotetracyclin, doxycylin) trong thịt và sản phẩm thịt. 

Giới hạn ñịnh lượng của phương pháp là 50 µg/kg. 

2   Nguyên t ắc 

Mẫu ñược ñồng hóa và tetracyclin (oxytetracyclin, tetracyclin, clotetracyclin, doxycylin) ñược chiết từ 

mẫu bằng dung dịch ñệm Mc Ilvaine/EDTA. Loại bỏ protein trong mẫu bằng dung dịch axit 

trichloroaxetic và lọc qua giấy lọc. Làm sạch mẫu bằng cột chiết pha rắn C18. Sử dụng kỹ thuật sắc ký 

lỏng hiệu năng cao (HPLC), cột sắc ký C18, detector quang phổ khả kiến (UV-Vis) ñể xác ñịnh dư 

lượng  tetracyclin có trong mẫu. 

3   Thuốc thử 

Chỉ sử dụng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích dùng cho sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và 

nước cất hoặc nước có chất lượng tương ñương, trừ khi có qui ñịnh khác. 

3.1   Axetonitril . 

3.2   Metanol . 

3.3   Dung d ịch axit tricloaxetic , 1 g/ml 

Hoà tan 50 g axit tricloaxetic trong 50 ml nước. 
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3.4   Dung d ịch axit oxalic trong n ước, 0,01 M  

Hoà tan 1,26 g axit oxalic ngậm hai phân tử nước trong 1 lít nước, lọc qua bộ lọc dung môi với giấy lọc 

cỡ lỗ 0,45 µm bằng bơm chân không (4.9). 

3.5   Dung d ịch axit oxalic trong metanol , 0,01 M  

Hoà tan 1,26 g axit oxalic ngậm hai phân tử nước trong 1 lít metanol. 

3.6   Dung d ịch axit xitric , 0,1 M  

Hoà tan 21 g axit xitric ngậm một phân tử nước trong 1 lít nước.  

3.7   Dung d ịch dinatri phosphat , 0,2 M  

Hoà tan 28,4 g dinatri phosphat trong 1 lít nước. 

3.8   Dung d ịch ñệm Mc Ilvaine 

Trộn ñều 1 lít dung dịch axit xitric (3.6) với 625 ml dung dịch dinatri phosphat (3.7), chỉnh pH = 4,0 ± 0,05. 

3.9   Dung d ịch ñệm Mc Ilvaine/EDTA 

Hoà tan 60,5 g dinatri etylen diamin tetraaxetat (EDTA) ngậm hai phân tử nước (3.8) trong 1,625 lít 

dung dịch ñệm Mc Ilvaine (3.8).  

3.10   Chuẩn oxytetracyclin, tetracyclin, clotetracyclin, doxy cylin 

3.10.1   Dung d ịch chu ẩn gốc, 1 000 µg/ml 

Cân 50 mg mỗi chất chuẩn vào 4 bình ñịnh mức dung tích 50 ml riêng biệt (lượng cân ñược ñiều chỉnh 

theo ñộ tinh khiết của chất chuẩn). Hoà tan và thêm metanol ñến vạch ñể thu ñược dung dịch chuẩn 

gốc có nồng ñộ 1 000 µg/ml. Dung dịch chuẩn gốc ñược bảo quản ở -20 oC trong 1 tháng. 

3.10.2   Hỗn hợp dung d ịch chu ẩn trung gian , 50 µg/ml 

Lấy 2,5 ml mỗi loại dung dịch chuẩn gốc 1 000 µg/ml (3.10.1) vào bình ñịnh mức 50 ml, hoà tan và 

thêm metanol ñến vạch ñể ñược dung dịch chuẩn trung gian có nồng ñộ 50 µg/ml. Bảo quản và sử 

dụng ở 4 oC trong 2 tuần. 

3.10.3   Dung d ịch chu ẩn làm vi ệc, 0,125; 0,25; 0,75 và 1,0 µg/ml 

Chuẩn bị dung dịch chuẩn làm việc bằng cách pha loãng dung dịch chuẩn trung gian 50 µg/ml (3.10.2) 

với dung dịch axit oxalic 0,01 M trong metanol (3.5) và nước (tỷ lệ 30:70) ñể thu ñược các dung dịch 

chuẩn làm việc có nồng ñộ tương ứng 0,125; 0,25; 0,75 và 1,0 µg/ml. 

Các dung dịch chuẩn làm việc ñược chuẩn bị hàng ngày. 
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4   Thiết b ị, dụng cụ 

Sử dụng thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau: 

4.1   Hệ thống máy s ắc kí lỏng hi ệu năng cao (HPLC), ñược trang bị: 

−   Bơm 2 kênh dung môi gradient; 

−   Detector quang phổ khả kiến  (UV-Vis); 

−   Máy tính và phần mềm phân tích; 

−   Cột phân tích RP C18, kích thước 25 cm x 4,6 mm, 5 µm. 

4.2   Cân phân tích, có thể cân chính xác ñến 0,1 mg. 

4.3   Máy xay th ịt. 

4.4   Máy ly tâm t ốc ñộ cao,  tối ña 20 000 r/min. 

4.5   Máy ly tâm l ạnh , tối ña 6 000 r/min, ở 4 oC. 

4.6   Máy lắc vortex , tối ña 700 r/min. 

4.7   Máy lắc quay tròn . 

4.8   Máy khu ấy từ. 

4.9   Bơm chân không , 0,4 bar, 12 W. 

4.10   Pipet tự ñộng , dung tích từ 100 µl ñến 1 000 µl. 

4.11   Pipet thu ỷ tinh, dung tích 25 ml. 

4.12   Ống ly tâm polypropylen , dung tích 50 ml, có nắp. 

4.13   Ống thu ỷ tinh , dung tích 30 ml có nắp và 10 ml. 

4.14   Cốc thu ỷ tinh , dung tích 50 ml. 

4.15   Cột chi ết pha r ắn, ví dụ Bond-Elut C18, 3 cc, 500 mg hoặc tương ñương.  

4.16   Bộ chi ết pha r ắn, ví dụ Manifold (supelco), adaptor, kim hoặc tương ñương. 

4.17   Lọ ñựng m ẫu, dung tích 2 ml, ñã ñược xylan hoá. 

4.18   Đầu lọc, cỡ lỗ 0,45 µm x 22 mm. 
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5   Lấy mẫu 

Việc lấy mẫu không qui ñịnh trong tiêu chuẩn này. Điều quan trọng là mẫu gửi ñến phòng thử nghiệm 

phải ñúng là mẫu ñại diện và không bị hư hỏng hoặc không bị biến ñổi chất lượng trong quá trình vận 

chuyển hoặc bảo quản. 

6   Cách ti ến hành 

6.1   Chuẩn b ị mẫu thử 

Xay nhỏ và ñồng hóa mẫu thịt bằng máy xay thịt (4.3) ñể ñồng nhất mẫu.  

Cân 5 g mẫu thịt cho vào ống ly tâm (4.12). 

Cho vào ñó 25 ml dung dịch ñệm Mc Ilvaine/EDTA (3.9). Lắc 30 s bằng máy lắc vortex (4.6) sau ñó lắc 

khoảng 15 min bằng máy lắc quay tròn (4.7) với tốc ñộ 100 r/min. Ly tâm với tốc ñộ 4 000 r/min trong 

10 min ở nhiệt ñộ 4 oC bằng máy ly tâm lạnh (4.5).  

Chuyển toàn bộ dung dịch vào ống thuỷ tinh 30 ml (4.13). Đặt ống vào cốc thuỷ tinh (4.14) và ñưa lên 

máy khuấy từ (4.8). Cho từ từ 2,5 ml dung dịch axit tricloaxetic 1 g/ml (3.3) vào và khuấy ñều. Sau ñó 

khuấy nhanh hơn trong 1 min.  Nhấc ống ra khỏi máy quấy từ và bỏ thanh khuấy từ ra khỏi ống. Ly tâm 

trong 5 min với tốc ñộ 3 000 r/min, dùng máy ly tâm.  

Nối cột chiết pha rắn (4.15) với bộ chiết pha rắn (4.16) và bơm chân không (4.9). Hoạt hoá cột chiết 

pha rắn (4.15) bằng 1 ml metanol (3.2), 1 ml nước và 1 ml dung dịch ñệm Mc Ilvaine (3.8). 

Chuyển hết dung dịch chiết thu ñược sau khi ly tâm lên cột chiết pha rắn (4.15), dùng bơm hút chân 

không (4.9) và ñiều chỉnh tốc ñộ chảy không quá 2 giọt/s. Tráng cốc bằng 2 ml dung dịch ñệm              

Mc Ilvaine/EDTA (3.9), không ñể cột bị khô trong bước này. 

Rửa cột bằng 1 ml nước. 

Làm khô cột trong 5 min bằng bơm chân không. 

Rửa giải cột bằng 1 ml dung dịch axit oxalic 0,01 M trong metanol (3.5), tiếp theo là 1 ml nước. Hứng 

phần dịch rửa giải vào ống polypropylen (4.12). Ly tâm trong 3 min với tốc ñộ 20 000 r/min ở nhiệt ñộ 

4 oC bằng máy ly tâm tốc ñộ cao (4.4). Lọc mẫu qua ñầu lọc (4.18) vào lọ ñựng mẫu 2 ml (4.17) 

trước khi bơm mẫu lên hệ thống máy HPLC (4.1). 

6.2   Chuẩn b ị mẫu tr ắng và m ẫu tr ắng thêm ch ất chu ẩn 

Chuẩn bị mẫu trắng ñồng thời và giống như các bước chuẩn bị mẫu thử (6.1).  
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Mẫu trắng là mẫu không nhiễm tetracyclin. Mẫu này dùng ñể kiểm soát sự ô nhiễm chéo trong quá 

trình chuẩn bị mẫu và phân tích sắc ký. 

Mẫu trắng thêm chất chuẩn là mẫu trắng thêm chất chuẩn tetracyclin (oxytetracyclin, tetracyclin, 

clotetracyclin, doxycylin). Mẫu này dùng ñể xác ñịnh ñộ thu hồi. 

Sau khi xay nhỏ và ñồng hóa mẫu, thêm chất chuẩn tetracyclin vào mẫu. Lượng kháng sinh cho vào 

mẫu phải nằm trong khoảng tuyến tính.  

VÍ DỤ: Chuẩn bị mẫu trắng thêm chất chuẩn có nồng ñộ oxytetracyclin 100 µg/kg như sau: dùng pipet hút 10 µl dung dịch 

chuẩn hỗn hợp nồng ñộ 50 µg/ml (3.10.2) cho vào 5 g mẫu trắng. Sau ñó chuẩn bị mẫu trắng thêm chuẩn ñồng thời và các 

bước tiếp theo giống như khi chuẩn bị mẫu thử.  

CHÚ THÍCH: Nếu có nội chuẩn thì cho chất nội chuẩn vào tất cả các mẫu, không cần phải chuẩn bị mẫu trắng thêm chuẩn.  

6.3   Phân tích s ắc ký  

Điều kiện chạy máy: 

−   Bước sóng:   360 nm; 

−   Tốc ñộ dòng:  0,6 ml/min; 

−   Pha ñộng như sau: 

Pha ñộng  

Thời gian , min Axetonitril (3.1) , % Dung d ịch axit oxalic 0,01 M (3.4), % 

             0                     13 87 

           20  36 64 

CHÚ THÍCH:    Thời gian ổn ñịnh là 5 min. Có thể ñặt ở bước sóng 355 nm.  

Thời gian lưu của oxytetracyclin là 10,8 min; tetracyclin là 11,6 min; clotetracyclin là 13,8 min; doxycylin 

là 14,4 min.  

6.4   Dựng ñường chu ẩn 

Trước khi bơm dung dịch chuẩn cần ổn ñịnh cột sắc ký trong 30 min bằng pha ñộng, sau ñó bơm chính 

xác 100 µl các dung dịch chuẩn làm việc (3.10.3) theo thứ tự nồng ñộ từ thấp ñến cao vào máy sắc ký 

HPLC (4.1) ở ñiều kiện phân tích ñể xây dựng ñường chuẩn và xác ñịnh giới hạn phát hiện của máy. 

Đường chuẩn biểu thị mối quan hệ giữa các chiều cao pic thu ñược và nồng ñộ (µg/ml) từng loại kháng 

sinh theo quan hệ tuyến tính: 
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  y = ax + b 

Trong ñó: 

            y   là diện tích pic (chiều cao pic của chất chuẩn); 

 x   là nồng ñộ tương ứng chất chuẩn, tính bằng microgam trên mililit (µg/ml); 

 a và b  là hệ số trong phương trình tuyến tính. 

7    Tính và bi ểu th ị kết quả 

7.1   Tính ñộ thu h ồi  

Nồng ñộ cuối cùng của từng kháng sinh nhóm tetracyclin trong mẫu trắng thêm chuẩn, Cf, tính từ 

phương trình ñường chuẩn (6.4) theo công thức:  

  
a

bY
C t

f
−=                                

Trong ñó:   

Yt   là diện tích pic của mẫu trắng thêm chuẩn; 

a   là hệ số góc của ñường chuẩn; 

b   là hằng số của ñường chuẩn.                

Độ thu hồi, R, ñược xác ñịnh theo công thức:   

tCf
C

R f

×
=                                                                         

Trong ñó:  

Cf  là nồng ñộ cuối cùng của từng kháng sinh nhóm tetracyclin trong mẫu trắng thêm chuẩn, 

ñược xác ñịnh như trên; 

Ct   là nồng ñộ thực (nồng ñộ chuẩn cho vào mẫu trắng); 

f    là hệ số pha loãng của mẫu trắng thêm chuẩn. 

Kết quả xác ñịnh ñộ thu hồi ñược chấp nhận nếu ñộ thu hồi ñạt ñược giới hạn sau:  

  Rm – 3.SD ≤ R ≤ Rm + 3.SD  
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Trong ñó:  

Rm   là ñộ thu hồi trung bình; 

SD   là ñộ lệch chuẩn của ñộ thu hồi trung bình. 

7.2   Tính kết quả  

Dư lượng của từng kháng sinh nhóm tetracyclin (oxytetracyclin, tetracyclin, clotetracyclin, doxycylin) 

trong mẫu thử, X, tính bằng microgam trên kilogam (µg/kg), ñược tính theo công thức: 

  
RF

C
X f 1×=  

   Trong ñó:  

 Cf    là nồng ñộ cuối cùng của từng kháng sinh nhóm tetracyclin trong mẫu trắng thêm chuẩn; 

 R    là ñộ thu hồi, ñược xác ñịnh từ mẫu trắng thêm chuẩn theo 7.1; 

 F     là hệ số pha loãng mẫu. 

7.3   Biểu th ị kết quả  

Kết quả ñược biểu thị ñến một số thập phân. 

8   Báo cáo th ử nghi ệm 

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ: 

−   mọi thông tin cần thiết về việc nhận biết ñầy ñủ mẫu thử; 

−   phương pháp lấy mẫu ñã sử dụng, nếu biết; 

−    phương pháp thử ñã sử dụng, viện dẫn tiêu chuẩn này; 

−   mọi chi tiết thao tác không quy ñịnh trong tiêu chuẩn này, cùng với các chi tiết bất thường nào 

khác có thể ảnh hưởng tới kết quả thử nghiệm; 

−   kết quả thử nghiệm thu ñược. 
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