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Rezumat: Scopul acestei lucrări a fost elaborarea unei metode rapide HPLC cu detecție de fluorescență 
pentru separarea a cinci fluorochinolone din lapte: norfloxacină (NFX), ofloxacină (OFL), 
moxfloxacină (MOX), ciprofloxacină (CFX), enrofloxacină (EFX) precum și validarea unei metode 
HPLC de dozare a CFX și NFX din lapte. Separarea s-a făcut pe o coloană Luna Phenomenex C 18, 
150x4,60 mm; 3 µm având ca şi fază mobilă un amestec de A= KH2PO4 20 mmol cu hidroxid de tetra 
metil amoniu 10% adus la pH=3 cu H3PO4 85% și B= metanol în gradient liniar de concentraţie. 
Debitul fazei mobile a fost variabil 0,7- 0,8 ml/min. Pentru dozarea CFX și NFX debitul a fost fixat la 
0.8 ml/min. În determinări s-a folosit un detector de fluorescenţă (excitare la 278 nm şi emisie la 455 
nm). Analiza probelor de lapte s-a făcut după precipitarea proteinelor cu acid percloric 20%. În aceste 
condiții cromatografice, timpii de retenție au fost: MOX (tR= 4.31 min), EFX (tR= 6.14 min), OFL (tR= 
8.05 min), CFX (tR = 9.24 min,) şi NFX (tR=10,73 min). Metoda este liniară şi specifică pe domeniul de 
concentraţie 10-1000 ng/ml lapte. Metoda elaborată prezintă o bună separare a celor cinci 
fluorochinolone și permite un screening rapid al conținutului lor în lapte. A fost validată o metodă 
simplă de determinare a ciprofloxacinei şi a norfloxacinei din lapte, fiind verificate performanţele 
analitice ale metodei prin cei mai importanţi parametri de validare. 
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Abstract: The aim of this study was to develop a rapid HPLC method with fluorescence detection for the 
separation of five fluoroqinolone in milk: norfloxacin (NFX), ofloxacin (OFL), moxfloxacin (MOX), 
ciprofloxacin (CFX), enrofloxacin (EFX) and the validation of a HPLC method for the determination of  
NFX and CFX in milk. The separation was performed on a Phenomenex Luna C 18 column, 150x4, 60 
mm, 3 mm, having as mobile phase a mixture of: A = 20 mmol KH2PO4 tetra methyl ammonium 
hydroxide 10% brought to pH 3 with H3PO4 85% and B = methanol in linear gradient of concentration. 
Mobile phase flow rates were variable from 0.7 to 0.8 ml/min. For the determination of NFX and CFX 
flow rate was set at 0.8 ml/min. For determination, a fluorescence detector was used (excitation at 278 
nm and emission at 455 nm). Analysis of milk samples was done after protein precipitation with 20% 
perchloric acid. In these conditions, the chromatographic retention times of the 5 fluoroqinolone were: 
MOX (rT = 4.31 min), EFX (rT = 6.14 min), OFL (rT = 8.05 min), CFX (rT = 9.24 min) and NFX (rT = 
10.73 min). The method is linear and specific for the concentration range of 10-1000 ng/ml milk. The 
method developed shows good separation of the five fluoroquinolone and allows a rapid screening of 
their content in milk. A simple method was validated for the determination of ciprofloxacin and 
norfloxacin in milk, the analytical performance of the method was verified through the most important 
validation parameters. 
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INTRODUCERE 
Chinolonele sunt antibiotice de sinteză, care 

acţionează bactericid prin inhibarea ADN-girazei şi a 
topoizomerazelor IV, enzime esenţiale pentru transcrierea şi 
replicarea ADN-ului. Fluorochinolonele, derivaţii fluoruraţi ai 
chinolonelor, au spectrul de activitate mai extins decât acestea, 
incluzând Pseudomonas aeruginosa şi unele bacterii gram-
pozitive, precum şi bacterii gram–negative. Bacteriile rezistente 
la chinolone (de exemplu, acid nalidixic, acid oxolinic), pot fi 
sensibile la fluorochinolone, dar bacteriile rezistente la o 
fluorochinolonă, au, în general, rezistenţă încrucişată cu alte 
fluorochinolone.(1) 

Iniţial, fluorochinolonele au avut o activitate bună in 
vitro pentru speciile de Campylobacter, dar s-a raportat, încă din 
1991, rezistenţa Campylobacter jejuni şi Campylobacter coli la 

om, această rezistenţă a coincis cu introducerea 
fluorochinolonelor în medicina veterinară.(2,3,4) 

Utilizarea fluorochinolonelor în practica veterinară 
este destul de frecventă. Consumat de gravide, laptele 
contaminat cu fluorochinolone poate determina acumularea 
acestora la nivelul cartilajelor de creştere ale oaselor lungi şi 
produce artropatie ireversibilă cu afectare funcţională la făt. 
Prescrierea fluorochinolonelor la copii în perioada de creştere 
este rezervată cazurilor severe, când nu se pot folosi alternative 
terapeutice sau acestea s-au dovedit ineficiente. Ciprofloxacina 
este cea mai ieftină fluorochinolonă, fiind prescrisă frecvent în 
tratamentul animalelor. Norfloxacina are de asemenea o 
incidență crescută în antibioterapia veterinară. FDA (Food and 
Drug Administration) încadrează ciprofloxacina în categoria C 
de risc în sarcină. 
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Deși Uniunea Europeană a stabilit numărul și 
frecvența analizelor pentru reziduurile de antibiotice prin 
Directiva U.E. 96/23, metodele analitice disponibile până în 
momentul de față sunt insuficiente pentru a realiza aceste 
cerințe. La nivel mondial se impune dezvoltarea unor metode de 
determinare pentru mai multe tipuri de antibiotice în același 
timp, ceea ce ar duce la creșterea siguranței alimentelor 
consumate.(5,6) 
 

SCOP 
Scopul studiului a fost elaborarea unei metode rapide 

HPLC cu detecție de fluorescență pentru separarea a cinci 
fluorochinolone (FQ) din lapte: norfloxacina (NFX), ofloxacina 
(OFL), moxfloxacina (MOX), ciprofloxacina (CFX) și 
enrofloxacina (EFX) precum și validarea unei metode pentru 
dozarea CFX și a NFX. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
1. Reactivi și standarde 
Toți solvenții au fost ultrapuri, de calitate HPLC și au 

fost achiziționați de la Merck: acetonitril, acid fosforic, hidroxid 
de tetrametil amoniu, acid percloric. Fosfatul diacid de potasiu a 
fost achiziționat de la Merck. Apă ultrapură obţinută cu ajutorul 
unui sistem de purificare a apei Millipore. Pentru analize am 
folosit lapte din comerţ de diferite firme, cu conținut în grăsime 
de 1,5% și 0,1 %. 

Standardele de norfloxacină, ofloxacină, 
moxfloxacină, ciprofloxacină și enrofloxacină au fost 
achiziționate de la Sigma Aldrich. 

2. Aparatura și sistemul cromatografic 
 Măsurătorile: au fost efectuate pe un sistem 
cromatografic Merck Hitachi, constând din: L-7100 pompă 
binar cu degazor L-7612, L-7200 injector automat cu termostat 
L-7360, detector de fluorescență L-7480. 
 Echipamentul folosit: balanță analitică AB54S 
(Mettler-Toledo), pH-metru MP225 (Mettler-Toledo), centrifugă 
2-15 (Sigma), mixer 10 (Falc Instruments), dispozitiv de 
purificare a apei Direct Q (Millipore), baie cu ultrasunete 
Transsonic T700H (Elma ). 
 Coloana: Separarea a fost realizată pe o coloană 
cromatografică Kromasil100-RP8, 150 mm x 4,6 mm, 5 μm cu 
precoloană Kromasil RP 8, la o temperatură de 250C. 
Temperatura coloanei o fost 35°C. 

Detecţia: Excitarea la 278 nm, emisia la 455 nm, 
volumul de probă injectat 10 μl, timpul de analiză 20 minute cu 
o perioadă de 5 minute de reechilibrare a coloanei. 

3. Faza mobilă 
Faza mobilă pentru separarea celor cinci FQ 

(norfloxacină, ofloxacină, moxfloxacină, ciprofloxacină și 
enrofloxacină) a fost un amestec de fază mobilă A KH2PO4 20 
mmol cu hidroxid de tetra metil amoniu 10% adus la pH=3 cu 
H3PO4 85% și B: metanol în profil de gradient: 0-7.5 min 80%-
79%A şi între 7.5 și 25 minute 79%-75%A. Debitul fazei mobile 
a fost variabil 0,7- 0,8 ml/min. 

Faza mobilă pentru determinarea cantitativă a CFX și 
NFX: a fost faza mobilă A KH2PO4 20 mmol cu hidroxid de 
tetra metil amoniu 10% adus la pH=3 cu H3PO4 85% și B - 
metanol în gradient liniar 80%-76% A pe o durata de 20 minute. 
Debitul fazei mobile a fost de 0,8 ml/min. 

4. Metodă analitică  
Soluţiile stoc. S-au preparat soluții stoc de FQ cu 

concentraţia de 1 mg/ml în metanol acidulat cu HCl, din care s-
au preparat soluţiile de lucru cu concentraţii între 2-10 μg/ml 
CFX şi respectiv NFX. Aceste soluţii s-au folosit pentru 
marcarea probelor de lapte cu FQ.  

Standard intern. ca standard intern a fost folosită NFX 
5µg/ml pentru determinarea CFX şi CFX 5µg/ml pentru 
determinarea NFX. 

Curba de calibrare. Curbele de calibrare au fost pe 
domeniul 20-100 ng/ml în lapte şi s-au preparat prin marcarea 
probelor de lapte cu soluţiile de lucru şi respectiv cu standard 
intern. După marcarea probelor de lapte cu concentraţii 
cunoscute de CFX sau NFX şi respectiv standard intern, 
proteinele au fost precipitate cu 150 μl acid percloric 20%. După 
vortexare 30 de secunde, probele au fost centrifugate 10 minute 
la 15.000 rpm. 10 μl supernatant clar au fost injectaţi în sistemul 
cromatografic.  

Prepararea probelor de control QCA, QCB, QCC. S-au 
preparat soluţii de control cu concentraţii de 2 μg/ml, 5 μg/ml şi 
8 μg/ml CFX și respectiv NFX. 
 

REZULTATE 
1. Separarea FQ în amestec 

După prepararea şi injectarea probelor de lapte 
marcate cu concentraţii de 100 ng/ml fluorochinolone, cele cinci 
fluorochinolone s-au separat în mai puţin de 11 minute, ordinea 
de separare fiind următoarea: MOX (tR= 4.31 min), EFX (tR= 
6.14 min), OFL (tR= 8.05 min), CFX (tR = 9.24 min,) şi NFX 
(tR=10,73 min) (figura nr. 1). 
 
Figura nr. 1. Cromatograma unei probe de lapte cu conc. 
100 ng/ml MOX (tR= 4.31min), EFX (tR= 6.14 min), OFL 
(tR= 8.05 min), CFX (tR = 9.24 min) şi NFX (tR=10,73min) 

 
2. Validarea metodei de dozare a CFX şi NFX din lapte 
 Specificitatea metodei. S-a verificat pe 6 probe blanc 
de lapte extrase individual. În condiţiile experimentale 
prezentate anterior la timpul de retenţie al CFX sau al NFX nu 
există interferenţi matriciali (figura nr. 2 şi figura nr. 3). 
 
Figura nr. 2. Cromatograma unei probe blank de lapte 

 
Liniaritatea metodei. S-au injectat 5 curbe de calibrare 

cu 6 nivele de concentraţie. Linearitatea a fost apreciată pe baza 
coeficientului de regresie lineară între înălţime şi concentraţie. 
Curba de calibrare medie pentru CFX este: c=152,20 (±12,10) 
ASC + 21,62 (±5,04) (R²>0,998), iar curba de calibrare medie 
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pentru NFX este: c=103,20 (±8,23) ASC + 35,25 (±7,54) 
(R²>0,998). 
 
Figura nr. 3. Cromatograma unei probe de lapte marcat cu 
CFX 2 ng/ml (tR=12,12 min) şi NFX 5 ng/ml (tR=13,65 min) 

 
 Precizia şi acurateţea determinărilor. S-au apreciat pe 
baza coeficientului de variaţie procentual (CV%) şi respectiv 
eroarea relativă (E%) pentru determinări făcute în aceiaşi zi şi în 
zile diferite. Acestea au fost sub 20% la limita de cuantificare şi 
sub 15% la celelalte nivele de concentraţie (tabelul nr. 1 şi 
tabelul nr. 2) 
 
Tabelul nr. 1. Precizia şi acurateţea metodei la 20 ng/ml, 
40ng-ml, 80 ng/ml CFX pentru determinări făcute în aceiaşi 
zi şi zile diferite 
CFX În aceiaşi zi (n=5) În zile diferite (n=5) 
 Cnominală 

ng/ml 
Cregăsită medie 
ng/ml ± DS 

CV% E 
rel% 

Cregăsită medie
ng/ml ± DS 

CV% E 
rel% 

QCA 20 18,05±1,29 7,16 -9,71 17,25±0,74 4,28 -13,71 
QCB 40 45,48 ±2,90 6,37 13,71 43,46 ±3,78 8,71 8,66 
QCC 80 85,57 ±3,38 3,95 6,97 81,73 ±2,59 3,17 2,16 

 
Tabelul nr. 2. Precizia şi acurateţea metodei la 20 ng/ml, 
40ng-ml, 80 ng/ml NFX pentru determinări făcute în aceiaşi 
zi şi zile diferite 

NFX În aceeaşi zi (n=5) În zile diferite (n=5) 
 Cnominală 

ng/ml 
Cregăsită medie
ng/ml ± DS

CV% E 
rel%

Cregăsită medie 
ng/ml ± DS 

CV% E 

rel% 

QCA 20 19,17 ± 2,89 15,11 -4,13 21,95 ±3,47 15,84 9,75 

QCB 40 36,91±2,08 5,65 -7,71 37,33±3,50 9,38 -6,66 

QCC 80 76,81±1,91 2,49 -3,98 78,95±5,48 6,95 -1,37 

Fluorochinolonele prezintă stabilitate şi în condiţii de 
păstrare la temperatura camerei, îngheţ-dezgheţ, păstrare în 
injector şi timp îndelungat la -200C, eroarea relativă procentuală 
încadrându-se în limitele de ±15%. 

Acurateţea la diluarea probelor s-a încadrat în limitele 
de ±11% şi precizia mai mică de 4%. 
 

DISCUŢII 
În vederea optimizării metodei au fost testate diferite 

faze mobile şi în final ne-am oprit la fază mobilă cu compoziția 
amintită anterior. S-a injectat o soluţie concentrată de 100 ng/ml 
FQ, picurile diferențiindu-se net de interferențele datorate 
diferitelor componente ale laptelui extrase odată cu aceste 
substanţe din lapte. Dintre interferențe, cea mai importantă apare 
la minutul 5,15, fără a afecta specificitatea metodei (timpul de 
retenție diferit de cel al fluorochinolonelor studiate). 

În cromatograma unei probe blanc de lapte putem 
observa că la timpii de retenţie ai fluorochinolonelor: 

ofloxacinei, ciprofloxacinei şi norfloxacinei nu se observă 
interferențe datorate compușilor existenți normal în lapte. 

Picurile care apar în proba de lapte blanc sunt 
componenţi fiziologici din lapte care au apărut în toate probele 
blanc de lapte pe care le-am prelucrat. 
 Metoda dezvoltată este rapidă, sensibilă, 
reproductibilă, nu are nevoie de prelucrare laborioasă a probelor 
şi de asemenea nu este foarte costisitoare ca alte metode din 
literatura de specialitate care folosesc tehnici mai costisitoare şi 
mai laborioase ca şi electroforeza capilară sau tehnici MS.(7,8,9)  
 Notă: 

Autorii îi mulțumesc doamnei asist. dr. Aura Rusu 
pentru etaloanele de fluorochinolone furnizate. 
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