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Rezumat 
 In acest studiu am investigat o metodă pentru determinarea simultană a compuşilor 
de aromă, majori şi minori, din diferite vinuri roşii, româneşti. Prepararea probelor s-a 
efectuat prin extracţie lichid-lichid, urmată de evaporare sub flux de azot. Fracţiile extrase 
au fost analizate prin gaz cromatografie cu detecţie cu ionizare în flacără. Compuşii au fost 
identificaţi prin compararea timpilor de retenţie cu cei ai etaloanelor pure. Cuantificarea s-a 
efectuat cu ajutorul metodei standardului intern. Deşi este o metodă consumatoare de timp, 
extracţia lichid-lichid este larg folosită pentru prepararea probelor în scopul determinării 
compuşilor volatili din probe cu matrice complexă.  
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 Cloramfenicolul este un antibiotic cu spectru larg, activ împotriva cocilor şi bacililor 
gram-pozitivi şi gram-negativi. Datorită riscului de anemie aplastică şi a proprietăţilor 
cancerigene, utilizarea lui în medicina umană şi veterinară este limitată. Începând cu 1994, 
Comunitatea Europeană a interzis administrarea lui la animalele de fermă şi nu a fost 
stabilită o limită reziduală maximă. În ciuda interdicţiei, acest antibiotic mai este utilizat 
datorită eficienţei şi a preţului scăzut1, 2.  
 Pentru determinarea cloramfenicolului la nivel de urme este necesară o metodă 
extrem de sensibilă şi precisă3. Metoda utilizată permite punerea în evidenţă a 
cloramfenicolului în următoarele matrice: muşchi de carne, ouă, lapte. Această metodă 
presupune următoarele etape principale: extracţia cu un solvent organic; purificarea 
extractului pe o coloană de gel de silice; derivatizarea extractului; analiza gaz 
cromatografică, GC-MS. Pentru controlul calităţii metodei propuse au fost determinate 
recuperările şi precizia metodei prin fortificarea unor probe blanc cu concentraţii cunoscute 
de cloramfenicol.  



 
Figura 1. Cromatograma GC-MS a unei probe (ţesut pui) fortificate cu cloramfenicol, 1 

mg/kg 
 În probele analizate, concentraţia cloramfenicolului a fost sub limita de detecţie. S-a 
luat în considerare şi faptul că acest antibiotic se descompune în timpul păstrării probelor, 
chiar la -200C, fiind şi fotosensibil.  
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