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Tóm tắt

Các aflatoxin là những mycotoxin gây ung thư ảnh hưởng lên sức khỏe con người cũng như động vật tiêu thụ 

thức ăn chứa các chất này. Aflatoxin M1 (AFM1) là chất chuyển hóa của aflatoxin B1 (AFB1), có trong sữa khi 

động vật tiêu thụ thức ăn chứa AFB1. Phương pháp đã được phát triển với độ nhạy và độ chọn lọc cao cho việc 

xác định AFM1 trong sữa. Mẫu được chuẩn bị bằng cách li tâm và tách loại lớp chất béo. Lớp váng sữa sẽ được 

đưa vào cột sắc ký ái lực miễn dịch Afla M1 của Vicam, có chứa kháng thể đặc biệt, gắn chọn lọc với AFM1. Sau 

khi AFM1 được gắn hoàn toàn với kháng thể trong cột, cột được làm sạch để loại bỏ nền và AFM1 được rửa giải 

khỏi cột. Nồng độ AFM1 được xác định trên hệ thống ACQUITY UPLC, đầu dò huỳnh quang. Hiệu quả của 

phương pháp được đánh giá bằng phân tích lặp lại các mẫu thêm chuẩn. Giới hạn phát hiện của quy trình là 

0.005 ppb. Độ thu hồi của phương pháp trên 80%, RSD < 10%. Phương pháp tỏ ra đặc hiệu, không phát hiện 

được peak gây ảnh hưởng trong mẫu trắng. Phương pháp mang tới sự phù hợp khi kiểm soát AFM1 trên toàn 

cầu.
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Lợi ích

■ Phương pháp có hiệu quả cao, đáp ứng quy định của AOAC và Ủy ban Châu Âu.
■ Phương pháp mạnh mẽ, là phương pháp đã qua chỉnh sửa phương pháp của AOAC.
■ Phương pháp nhanh chóng, chỉ cần 2 mL mẫu sữa, làm sạch bằng IAC nhanh và phân tích bằng UPLC với

thời gian nhanh chóng.

Giới thiệu

Các mycotoxin là chất độc chuyển hóa có nguồn gốc từ nấm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người 

và gây thiệt hại kinh tế do gây ra bệnh trên gia súc và làm giảm năng suất của vật nuôi. Nhóm mycotoxin độc và 

có khả năng gây ung thư nhiều nhất là aflatoxin, thường được tìm thấy trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. 

Sữa và các sản phẩm từ sữa thường chứa aflatoxin M1 (AFM1), chất chuyển hóa của aflatoxin B1 (AFB1), chất có 

tiềm năng gây ung thư. AFM1 có trong sữa do động vật tiêu thụ thức ăn có chứa AFB1, một phần bị chuyển hóa 

thành dẫn xuất hydroxylat hóa và bài tiết trong sữa. 1 Sự hiện diện của AFM1 trong sữa và các sản phẩm từ sữa 

được báo cáo là vấn đề đáng quan tâm trên toàn cầu.2 AFM1 được xếp vào nhóm chất gây ung thư cho người 

nhóm 2B bởi Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) và độc tính của AFM1 và AFB1 là tương đương nhau. 

AFM1 là chất bền với nhiệt, các quy trình xử lý và bảo quản thông thường không làm giảm được hàm lượng 

trong sữa và các sản phẩm từ sữa. Một lượng nhỏ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng khi tiêu 

thụ lượng lớn các sản phẩm từ sữa, ví dụ như ở trẻ em, một nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong cộng đồng. Mặt 

khác, ảnh hưởng kinh tế của AFM1 lên công nghiệp sữa và các sản phẩm từ sữa rất nghiêm trọng. Ảnh hưởng 

trực tiếp lên kinh tế là các sản phẩm bị từ chối do không đạt tiêu chuẩn về aflatoxin. Trong một số trường hợp, 

hàm lượng AFB1 trong thức ăn chăn nuôi và AFM1 trong sữa tương đối cao và có thể ảnh hưởng tới sức khỏe 

người tiêu dùng nội địa. Trong hai khảo sát gần đây ở Bangladesh và Pakistan, 71% và 48% số mẫu được phát 

hiện là có nhiễm AFM1.2,3

Nhiều quốc gia đã ra những quy định về aflatoxin trong thực phẩm, trong đó có sữa, mặc dù có sự sai khác giữa 

các quốc gia với nhau. Ví dụ, ở những quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Mỹ, hàm lượng tối đa của AFM1 

trong các sản phẩm lỏng từ sữa là 0.5 μg/L (ppb), trong khi đó ở Châu ÂU là 0.05 μg/kg (ppb).4 Sữa không chỉ 

được tiêu thụ dưới dạng lỏng, mà còn là thành phần cho các sản phẩm khác như là thức ăn công thức cho trẻ sơ 

sinh, sữa chua, phô mai, sôcôla,...

Việc kiểm soát AFM1 trong sữa và các chế phẩm từ sữa là vô cùng quan trọng, kể cả với các quốc gia chưa có 

quy định về chất nhiễm bẩn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Băng thử dựa trên sự chọn lọc kháng thể vô tính 
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đơn (VD: Afla M1-V của VICAM) được dùng để kiểm tra tại hiện trường, nhưng kỹ thuật sắc ký được ưa dùng 

hơn trong phòng thí nghiệm và được sử dụng như phương pháp đối chiếu chính thức, thường sau khi làm sạch 

bằng cột sắc ký ái lực miễn dịch (IAC). Hệ thống HPLC được kết nối với đầu dò huỳnh quang (HPLC-FLD) 

được sử dụng rộng rãi để xác định các aflatoxin trong thực phẩm, chủ yếu do độ nhạy cao của phương pháp. 

Dựa trên sự phát huỳnh quang tự nhiên của AFM1, FLD tỏ ra nhạy hơn so với các đầu dò quang học khác và 

không yêu cầu phải dẫn xuất sau cột như với nhiều loại aflatoxin khác.

Mục tiêu của nghiên cứu này là thể hiện sự hiệu quả của phương pháp sử dụng cột VICAM Afla-M1 LC IAC, 

kết hợp với hệ ACQUITY UPLC, cho việc xác định AFM1 có trong sữa sử dụng phương pháp AOAC 2000.08 đã 

qua chỉnh sửa.5,6 Phương pháp đã và đang được áp dụng như là phương pháp chính thức tại nhiều quốc gia 

(e.g. India Method No. FSSAI 07.014:2020).7 

Thí nghiệm

Quy trình chiết và làm sạch mẫu cho aflatoxin được thể hiện ở hình 1. Mẫu sữa được làm ấm trong bể nước và 

khuấy nhẹ bằng khuấy từ để tách lớp chất béo trước khi li tâm. Lớp chất béo ở trên được tách bỏ, và lớp sữa 

tách béo được đem đi phân tích. Phương pháp gốc của AOAC yêu cầu 50 mL mẫu sữa đã tách béo nhưng với 

phương pháp mới, sử dụng đầu dò nhạy hơn và hệ UPLC, lượng mẫu cần thiết sẽ ít hơn, tiết kiệm thời gian 

dành cho việc làm sạch. Phần sữa đã tách béo sẽ được đưa lên cột Afla-M1 LC IAC. AFM1 sẽ liên kết với các 

kháng thể có trên cột. Cột sau đó sẽ được rửa với hỗn hợp nước và methanol để loại bỏ các chất đồng chiết 

khỏi cột, trước khi rửa giải AFM1 bằng methanol. Sau đó, AFM1 được xác định từ dịch chiết bằng hệ UPLC-FLD 

(More details on the use of the Afla-M1 LC IAC Column can be found here <https://www.vicam.com/

products/afla-m1-lc> .)
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Hình 1: Quy trình xử lý và làm sạch mẫu để thu AFM1 có trong sữa

Dung dịch chuẩn AFM1 được pha ở nồng độ 10 µg/mL, dung môi acetonitrile được mua của Supelco (p/n 

CRM46319) được dùng để chuẩn bị các dung dịch chuẩn làm việc và mẫu thêm chuẩn. Các dung dịch chuẩn 

được chuẩn ở các mức nồng độ từ 0.005 đến 2.0 ng/mL bằng việc pha loãng trong dung môi là pha động.

Điều kiện LC

Hệ thống LC:

Đầu dò:

Vials:

Cột:

Nhiệt độ cột:

ACQUITY UPLC H-Class PLUS with FTN Sample 

Manager

Đầu dò huỳnh quang ACQUITY với flowcell thể 

tích lớn (p/n: 205000609); Bước sóng kích thích 

360 nm: Bước sóng phát xạ 440 nm

LCGC Certified Clear Glass Screw Neck Vial, 12 x 

32 mm, 2 mL (p/n: 186000307C)

ACQUITY UPLC HSS T3 1.8 μm, 2.1 x 100 mm (p/n: 

186009468)

25 °C
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Nhiệt độ mẫu: 25 °C

Thể tích tiêm: 10 µL

Tốc độ dòng: 0.4 mL/phút

Pha động A: Nước (68%, v/v)

Pha động B: Acetonitrile (24%, v/v)

Pha động C: Methanol (8%, v/v)

Thời gian chạy mẫu: 3.5 min

Quản lý dữ liệu

Phần mềm: Empower 3

Thẩm định phương pháp

Quá trình thẩm định được thực hiện bằng cách phân tích lặp lại các mẫu thực, được xác nhận là mẫu trắng. 

Các thông số được đánh giá là: độ nhạy, độ tuyến tính, độ đúng và đô lặp lại nội bộ (RSDr). Độ đúng và độ lặp 

lại được đánh giá bằng cách phân tích lặp lại 10 lần ở 3 mức nồng độ: LOQ kỳ vọng (0.005 µg/kg), giới hạn của 

châu Âu (0.05 µg/kg) và quy định của Codex, được sử dụng bởi nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ (0.5 µg/kg). 

Kết quả và thảo luận

HPLC-FLD với chế độ đẳng dòng đã được sử dụng để phát hiện AFM1 trong nhiều năm nay. Sự kết hợp của 

hiệu quả sắc ký đã được cải tiến từ hạt nhồi nhỏ hơn 2 µm particles và hệ thống UPLC với flowcell thể tích lớn 

của đầu dò huỳnh quang ACQUITY của Waters đã cung cấp LOQ rất thấp. Sắc ký đồ đặc trưng, sử dụng điều 

kiện đẳng dòng cho ở hình 2. Phương pháp sắc ký cho thời gian lưu phù hợp và hình dạng peak đẹp của AFM1 

ở 3.5 phút.
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Hình 2. Sắc ký đồ dung dịch chuẩn AFM1 0.025 ng/mL

Độ nhạy, được thể hiện qua tỷ lệ S/N được thể hiện ở hình 3, chứng tỏ phương pháp phù hợp với các quy 

định trên toàn cầu. LOD của quy trình không quá 0.005 µg/kg. Không có tín hiệu nào được phát hiện ở dịch 

chiết mẫu trắng có thể gây ra sai lệch kết quả.
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Hình 3: Sắc ký đồ của mẫu sữa trước và sau khi thêm chuẩn AFM1 0.005 µg/kg 

Đường chuẩn được xây dựng 4 điểm, khoảng nồng độ 0.005 đến 2.0 ng/mL, được pha trong pha động và 

dùng để xác định AFM1. Áp dụng hồi quy tuyến tính cho r2 = 0.9995, phù hợp để định lượng AFM1.

The trueness, expressed by percentage recovery, was within the range 80 to 114% and the repeatability (RSDr) 

was excellent, with values of 9.1, 9.3, and 2.4% RSD (see Table 1). These values were within the requirements 

defined by the European Commission8 and AOAC9.
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Bảng 1: Kết quả tính độ thu hồi và độ lặp lại của các mẫu thêm chuẩn. 

Kết luận

Cột Afla M1 IAC cho thấy khả năng loại bỏ những chất có thể gây ảnh hưởng trong sữa trong thời gian nhanh 

chóng, với độ thu hồi và độ chụm tốt. Hệ ACQUITY UPLC H-Class PLUS cho phép rút ngắn thời gian phân tích 

và việc sử dụng flowcell thể tích lớn trong đầu dò huỳnh quang giúp tăng độ nhạy. Phương pháp thỏa mãn yêu 

cầu về độ nhạy, độ chọn lọc và hiệu quả cao trong việc kiểm soát AFM1 trên toàn cầu.
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