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ABSTRACT
Survey for the usefulne ss of tl-lO enzyme immunoassay spottests as a
pre liminairy screeningmethad for the determina tion of aflatoxin Bl, in
compound animal feedingstuffs.
Report 89. 24

June 1989

J .M. P. van Trijp
State lnstitute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT)
PO Box 230, 6700 AE Wageningen, the Netherland s

3 tables , 2 annexes, 9 references
Two spottests wer e investigated for the screening of feedingstuffs for
aflatoxin Bl. Results wer e compared with an HPLC method. Spottests
used were a cardtest (Tran sia Lyon France , La Carte test) and a
cuptest (International Diagnostic Systems Corp USA, Afla-10-Cup Test).
Two differe nt batches of the cuptest were te sted , both didn't perfarm
properly . A methanol/wat er extraction, as used by the cardtest, yielded only 30- 50% of aflatoxin Bl from naturally contaminated samples .
Chloroformextractions proved to work well when an extra cleanup with
Florisil was used . The extra cleanup , howe ver , consumed that much time
that the cardtest became less useful for screeningpurposes.
Forthermore it was noticed that samples with an aflatoxin Bl content
near the tests cut-off point, present problems to the interpretation
and reliability of the Card . Hence is was concluded that the
investigated te s t s are not yet suitabl e for the sc re ening of
feedingstuffs for aflatoxin

Bl.

Keywords: enzyme immunoassay spottests, aflatoxin Bl, animal f eedingstuffs
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SAHENVATTING
Twee enzym immunoass a y spottest zijn vergeleken met een HPLC methode
voor he t

-~~pa l en

van aflatoxine Bl . De opzet was na te gaan in ho ever-

r e de s pottests gebruikt kunne n worden als screeningsmethode van samenges telde mengvoeders bij ee n tolerant i eniveau van lOu g/kg .
De t es ten zijn daarbij bekeken op s nelheid , betrouwbaarheid rond het
afsnijpunt en de efficiency van de extractie voor aflatoxine Bl.
De te sten zijn beide eenvoudig van opzet . De ene test bestaa t uit een
kaartje waar het verdunde mon sterex tract opgebracht wordt om bij een
be paald gehalte aan aflatoxine al of niet een kleur te ontwikkelen op
het opbrengpunt (La Carte Test , Transia) . De andere test is een kunststof cupje (Afla- 10-Cup Test, Int ernational Diagnostic Systems Corp)
met ee n a ls kussentje uit gevoerd opbrengpunt . Oo k hier onstaat al of
ni et een kleur. De cupjestest blee k bij twee verschillende bat ches
niet te functioneren, hetgeen , na controle vo l gens voorsch ri ft van de
fabrikant , ter ug te voeren bleek op het niet werkzaam zijn van
reagentia. De La Carte Test blijkt goed te functioneren met chloroform
extract e n welke een Florisilcleanup ondergaan hadd en . De extra Florisilcleanup heeft ec ht er een nadelige invloed op de sne lheid waarmee de
test uitgevoer d kan \-lorden .

T\o~ ee

monsters ,.,elke getest \olerden met de

La carte test zonder enig e voorafgaande cleanup, bl eken ook onder het
afsnijpunt nog een positieve reaktie te geven . Het extrac ti erendement
van aflatoxine Bl met

meth ano l/\o~ater

bleek bij natuu r lijk besmette

monsters slechts 30 tot 50% te bedragen . Een monster met toevoeging
had echter een normaal extractterendement : 78%. De door de immun etest en gehanteerde extractie met methanol/water is voor onze doeleinden
(het bepalen van aflatoxine Bl in veevoeders) ni et voldoe nd e . Een
chloroformextractie gevolgd door een Floris i lcleanup l everde wel bevredigend e resultaten op. Door de lange analysetijd di e deze cleanup
met z ich meebrengt, geeft deze aanpak nauwe lijks tijdwinst.
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1 INLEIDING
Tot op hed en wordt e r gewerkt met twee bepaling smet hed en voor
aflatoxine B1 in samengestelde dier voeders . Eén met hod e is de
officiële EEG -

method e \-lelke gebruik maakt van een s ilicagel cleanup

en TLC scheiding (EEG 1976).
De andere is een HPLC methode gebaseerd op een door Paulsch etal
(1988) ont\-likkelde ana lys e en een door Kok et al (1986) ont\-likkelde
KOBRA der ivatisering . Extractie van de monst e rs vindt plaats volgens
ISO norm 6651 (1987) . Be ide method en zi jn bewerke lijk en daarom niet
geschi kt voor een s nel l e eerste beoo rd el ing van het af latoxine Bl
gehalte . Sinds enige tijd zijn er ee n aantal snell e immunetesten op de
markt voor de bepaling van aflatoxine Bl. Eén zogenaamde kaarttest
(5, bijlage A) en ee n zogenaamde c upj es-tes t (bijlage B). Zij zijn
door ons beproefd op hun toepasbaarh e id als screeningsmethode . De
t es t en z ijn beke ke n op de volgende cri teria:
- ext ract ierendement van AFBl
betrouwbaarhe id in relatie tot de reguliere met hod en (HPLC en EEG)
- snel heid
De kaarttest \-lo rdt zo\oJel door een Ame rikaanse als een Franse fabrikant
gefabriceerd, waar bij slec ht s ver schil bestaat in het gebruikte anti lichaam. Op de Europese markt opereert momenteel ui t sl uitend de Fran se
fabrikant Transia. De gehanteerde produktnaam is "La Carte Test" en
het Ameri kaanse produkt hee t " EZ screen, aflatoxin Quick Card ".
De cupjestest is vrij recentelijk gelanceer d door de Ame rikaanse fabrikant (Internati o na l Diagnostic Syst ems Corps ) en wordt ond er de
naam "Afla- 10-Cup Test"op de markt gebra cht.
De toege pas t e antilichamen vertonen naas t gevoeligheid voor aflatoxine
B1, ook een zekere gevoe lig heid voor af latoxine B2, G1 en G2.
De testen zi jn ec ht er uit s luit end beoordeeld t en aanzien v an de
analyse van aflatoxine B1.
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2 HATERIAAL EN HETHODEN
2 . 1 Principe van de enzyme immunoa ssay test en het afs nijpunt
2.1.1 De e n zyme immunoassay tes t
Door Reek (1986) wordt besc hreven welk principe er t en grondslag ligt
aan de La Carte Tes t e n de Afla-10-Cup Test . Op het s ponsj e
(Afla -10 - Cup Test ) en de filterports (La Cart e Test) zi jn de antilichamen AFB 1 gefixeerd. Op het filter po r t/ sponsje \vord t een be ke nd e
hoe veelheid monst e r extract gepipetteerd. Het aanwezige aflatoxine ( e r
i s ook een affiniteit voor AFB2, AFG1 en AFG2) zal zic h binden met de
antilichamen. Vervolgen s voegt men een e nzymgelabe ld AFBl toe (Horse
Radis h Peroxidase, HRP). Dit hee ft ook affiniteit voor de gebonden antilic hame n e n zal zic h daa rom aan de eventueel nog l ege antilichaampl aatsen binden . Al s laatste wordt substraat toeg evoegd. Dit heeft een
tweetal functies: Het bevat een peroxide en een chromogeen .
Het peroxide wordt doo r HRP omgezet i n water. De e l ectrenen die nod ig
zijn voor de r eactie komen van het c hromogeen. Het chromogeen wordt
hi er doo r (oxidatie ) paars/grijsblau\v gekleurd. He t subst r aat heeft oo k
een spoelfuncti e ; met aan antilichaam gebond en enzymgelabeld
aflatoxine wordt door de filterport/sponsje gespoe ld. In het geva l van
de La Carte test wordt de spoelvloeistof in het filterpapier van het
kaa rt je opgeslagen waar het niet zic htbaar is . Bij de cupjes wordt de
overto llige vloeistof o pges lagen in het reservoirtj e ond er het
sponsje . Oo k hier (in het niet zichtbare dee l) vindt kl e uring plaats .
Deze kleuring beïnvloedt he t filt erpor t/spon s j e niet . In het geval dat
er geen af l atox ine i n het monster aanwezig is, ka n en zym gelabeld AFB 1
al de ant ilichaampl aatsen bezetten. Er zal daarom een paarsblamve
kle ur ontstaan na toevoegen van het s ub straat. De kl e uring is minder
na armate e r mee r aflatox ine in het mon ster zit .
2. 1 . 2 Het afs nijpunt
Het omslag punt waarbij al of niet een kl e ur gevormd wordt, wordt het
afsnijpunt Benoemd .
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Dit punt is binnen zekere grenzen zelf te bepalen, afhankelijk van de
door de fabrikant opgegeven absolute gevoeligheid van de test . Bij het
testen van de immunokits zijn afsnijpunten van 10 respectiev e lijk 20
ug/kg gehanteerd. De interpretatie van de testen (al of niet boven of
onder het omslagpunt) is niet eenvoudig . De Amerikaanse interpretatie
van de Quick Card (1987) luidt als volgt:
"zelfs een kleine stip of schaduw in het midden van de punt \djst er
op dat het r es ultaat beneden het afsnijpunt ligt"

(1987). De

Franse interpretatie voor de La Carte Test is aanzienlijk vager :
"if the test r esu lt is negative, the sample contains aflatoxin at a
concentration of less than 20 part s per billion. Samples containing
aflatoxin at a concentration of 20 parts per billion or greater will
be positive. Samples containing aflatoxin at levels less than 20 ppb
but greater than 5 ppb may yield a positive r esult . The frequency of
positive findings in this range will decrease as the level falls
from 20 ppb to 5 ppb. " (bijlage A) .
De Franse interpretatie hanteert een glijdende schaal van 20-5 ug/kg
waarbinnen een monster nog steeds als positief aangemerkt kan worden
bij analyse, met een gehanteerd afsnijpunt van 20ug/kg. Omwille van de
duidelijkheid van de interpretatie is dan ook voor de Amerikaanse methode gekozen bij het beoordelen van de kaarttest . Een kanttekening
dient echter toch gemaakt te worden . Uit een persoonlijke mededeling
van Harris (1988) blijkt dat de Franse firma Trans ia de kaartjes in
licentie maakt, maar dat ze daarbij eigengemaakte antilichamen moet
toepas sen. Dit zou kunnen verklaren \olaaraan de Amerikaanse Quik Card
afsnijpunten van 5 en 10 ug/kg ke nt, en de Franse La Cart e Test
slechts een afsnijpunt van 20 ug/kg heeft . In analogie met de Quik
Card is bij de La Carte Test een halvering van het afsnijpunt bereikt
(10 in plaats van 20 ug/kg) door het opbrengen van een dubbel e hoeveelheid monsteroplo ss ing. Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat deze halvering van het afsnijpunt niet door Transia in het La
Carte-protocol vermeld wordt.
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2.2 Beschrijving analyseprocedures
2.2.1 HPLC
De analyse procedure is gelijk aan welke door Paulsch etal (1988)
is ontwikkeld. Schematisch ziet deze er als volgt uit:
25

+
(a)

g monst e r

12,5 g Celite

+ 125

ml chloroform

+

ml \-lat er

25

schud 30'
filtreer 50 ml over
( b)

een vomo1filter

Florisil Seppak-kolomme tje
spoelen met chloroform en
bevestigen onder aan
reservoir
breng filtraat op
( c)

geconditioneerd
Florisil Seppak - kolommetje
s poel na met

(d)

5 ml chloroform

chloroform
(e)

spoel met
20 ml me thanol

met hanol
(f)

AFBl met
40 ml ace ton/wa t er (98/2)
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damp in aan 20 rotavap

( g)

tot ca. 0,5 ml (40°)

I

voeg achtereenvolgens
1 ml methanol en

(h)

4 ml water toe
C 18 Sep-pak kolommetje
spoelen met methanol,
gevolgd

door water.

bevestig onder aan reservoir
breng extract op
geconditioneerd

(i)

C 18 Sep-pak kolommetje
Has de kolf met
2 x 5 ml water/methanol (80/20)
~vat

er /methanol

( j)

I

spoel met
25 ml water/methanol (80/20)

water/methanol

-------f
elueer het AFB1 met

(k)

50 rul water/aceton (85/15)

(1)

injecteer 250

I

~1

op HPLC

opstelling, detectie door middel
van fluorescentie .
Een volledige beschrijving van de HPLC - opstelling wordt gegeven in
RIKILT-voorschrift A452 (1986)
2 . 2.2 La Carte Test
Een uitgebreide beschrijving van de volledige procedure is vermeld in
bijlage A
Het analytische deel van de procedure wordt hierna schematisch weergegeven.
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50 g monst er
(a) + 100 ml methanol/water (80/20)

1 ' Waring Blender (mixer met mengbeker)
(b)

centrifugeer of filtre er
het extract

(c)

neem 100 ul filtraat of s upernatant
en voeg 200ul PBS-tween buffer toe

I

(d)

meng

breng SOul op La Carte (af s nijpunt 20ug
AFB1/kg) of bre ng 100ul op La Carte
(afsnijpunt 10ug

AFB1/kg)

I

vervolg met de La Cart e
procedure zoals vermeld

(e )

in bijlage A
2.2 . 3 Afla - 10 -Cup Test
De volled i ge proce dur e voor de Afla- 10- Cup Tes t i s beschreven in bijlage B.
Voor de volledighe id en t er vergelijking volgt hi erond er het schema
van de ex trac ti e en voor bewer king . Zoals l ater zal blijken is bi j de
te s t e chter alleen ge bruik gemaakt van r eed s aanwez i ge extracten we lke
direkt met Diluton Buff e r verdund kond en worden, dat wil zeggen v anaf
punt ( c )
50 g monster
(a)

+ 100 ml meth anol/wat er (80/20)
1 'Waring Bl end er (mixer met mengbe ke r)

( b)

centrifugee r of f iltreer
het extract
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( c)

neem 100

~1

en voeg 200

filtraat of supernatant
~1

Dilution Buffe r toe

meng
(d)

breng 100

~1

in de Cup (afsnijpunt

10~g

AFB1/kg)
of breng 200

~1

i n de Cup (afsnijpunt 5

~g

AFB1/kg)

I

vervolg met de Afla-10-Cup
(e)

procedure zoals vermeld
in bijlage B

2.3 Gecombinee rde analyseproced ures
2.3.1 Vergelijking HPLC methode en La Carte Test me t chloroformextracti e .
Sche matische weergave van de procedure
Volg de HPLC pro cedure (2.2.1)
tot en met punt ( g )

I

voeg 20 ml me thanolh.,ater ( 5/9 5) toe

r

-

nee m 18 ml extract

neem 2 ml extract

en vervolg met punt (i)

voor de La Carte Test

van de HPLC-procedure ( 2 . 2 .1)
ve rvolg met punt (c)
La Carte procedure
(2.2.2.)
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2.3.2 HPLC-methode, extractie met methanol/water en C18 cleanup
Schematisch is de

Herk1o~ijze

als volgt:

50 g monster

+ 100 ml methanol/Hater (80/20)
l' Waring Blender
centrifugeer of filtreer
het extract
neem 20 ml filtraat of
supernatant

I

voeg 60 ml Hater toe , zodat
water/methanol

=

80/20
geconditioneerd C18 Sep-pak

breng extract op

kolommetje (2.2.1-(h))

geconditioneerd
C18 Sep-pak kolommetje
1o1as kolf met
2 x 5 ml Hater/methanol (80/20)
water/methanol
vervolg met punt (j)
van het HPLC-schema 2. 2. 1
2.3.3 Vergelijking La carte test en HPLC methode met methanol/\-later
extractie
Schematisch is de 1o1erk\olijze als volgt:
50 g monster

+ 100 ml methanol/water (80/20)
1' Waring Blender

centrifugeer of filtreer
I
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100

~1

filtraat of

het extract

supernatant
vervolg met punt (C)
2.2.2 (La Carte procedure)
neem 20 ml filtraat
of supernatant

I

voeg 60 ml water toe,
zodat water/methanol

80/20

voeg een schepje keukenzout toe
extracteer 3 x met
20 ml chloroform

methanolfase

--------1
vervolg me t punt (C)
uit de HPLC procedur e (2 .2. 1)

2.3. 4 Vergelijking HPLC methode en Afla- 10-Cup Test met chloroformextractie
Schematische weerg ave van de proced ure
volg de HPLC proced ure (2.2.1)
tot en met punt (g)

I

voeg 20 ml
met hano l/water (5/95) to e

nee m 18 ml extract

neem 2 ml extr act

en vervolg met punt (i)

voor de Afl a-10- Cup

van de HPLC procedure (2.2.1)

Test
vervolg me t punt (c)
(2.2.3)
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2.4 Apparatuur en monstermateriaal
De toegepaste apparatuur is conform intern analysevoorschrift A 452
(FlOS). Summiere beschrijving van de HPLC opstelling:
Automatische manst en-lisselaar, HISP 710B (Haters), injectievolume:
250 )Jl
HPLC-pomp, 590 (Haters)
flow: 0,5 ml.min-l
Cl8 kolom

2 x 10 cm x 0,3 cm Lichrosorb RP 18 (Chrompack)

Det ector

LS-4 fluorescentiedetector (Perkin-Elmer)

369 nm , À
: 422 nm
ex
em
Postcolumn derivatisering: Kok's Broomapparaat (KOBRA) met powers upply
À

(10V DC)
Eluenssamenstelling:

+ 1 mmol HN0

3

water/methanol acetonitril (130/70/40, V/V/V)

I 1 + 1 nunol KBr/1

Het gebruikte monstermateriaal bestaat uit reguliere monsters , ingezonden ter controle op het aflatoxine 81 gehalte. Alle onderzochte
mon sters zij n dan ook eerst routinematig binnen de afdeling geanalys ee rd . De hierbij verkregen resultaten zijn t er vergelijking
opgenomen in tabel 1 .
3 RESULTATEN
3.1 La Cart e Test met chloroformext r actie
Derti e n monsters zijn opgewerkt volgens schema 2. 3.1 : Vergelijking
HPLC methode en La Carte Test met chloroformextractie .
In tabel 1 zijn de resultaten van de HPLC-analyse gegeven .
Zoals

d~delijk

is vertonen deze analyses een goede overeenkomst met

de eerder ve rkreg en analyseresultat en . De recovery gegevens voor routinematig bepaalde mon sters door midd el van HPLC bedraag t gemiddeld
87% voor een niveau van 40 JJg/kg . De variatiecoëfficiënt voor de herhaalbaarheid bedraagt 12 %, (n=23) (Roos). De extracten welke voor de
La Carte Test zijn gebruikt hebben een gedeeltelijke cleanup ondergaan
met Floris il. De extracten blijken met de kaartj es goed te reageren.
Hanst er 17640 geeft een positieve uitslag bij een afsnijpunt van 10
ug/kg .
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Gezien het gemeten aflatoxinegehalte met HPLC, te weten 9,3 ug/kg is
dit een indicatie dat aflatoxinegehaltes op of rond het afsnijpunt
problemen voor de kaartjes kunnen opleveren (zie ook 2.1.2

"He t

afsnijpunt"). Het blijkt dat de La Carte Test goed werkt indien er
gebruik gemaakt wordt van ch loroformextractie en een Florisil cleanup .
De voorbewerking van het monster is echte r te tijdrovend om als snelle
screeningsmet hod e te fungeren. Daarom is ook de methanol/water extractie getest welke door de fabrikant aanbevolen wordt in het meegeleverde protocol (bijlage A).
Tabel 1. Vergelijking HPLC en La Carte Test met chloroformextractie

RI KILT
nr.

Type
monster

routine
1

HPLC

La Carte

HPLC
ug/kg

88/10252

R

11186

R

54

11187

R

11194

R

99
45

11290

R

11446

R

27

11447

V

11649

R

11844

R

16207

V

16209

R

Resultaat 4

Herhaling

afsnijpunt
2

ug/kg

3

ug/kg

10

neg.

41

20

pos.

95

20

pos.

42

20

pos.

10

neg.

26

20

pos.

22

23

20

pos.

24

15

10

po s .

13

10

pos.

11

23

20

pos.

11

19

10

pos.

6,3

7,2

9, 7

4,7

6, 5

afsnijpunt,

20, pos.
17640

R

9,4

9,3

10

pos.

afsnijpunt,

10, pos .
17922

R

12

12

10

pos .

R

(1, 0

(1,0

10

neg.

(1,0

(l

,0

10

neg .

blanco
monster
blanco
chemicaliën
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1

Ris rundveevoeder,

V is varkensvoeder

2

resultaat routinematige aflatoxine Bl bepaling , Van Trijp en
Traag (1986) (ongecorrigeerd voor de recovery)

3

resultaat verkregen met chloroformextractie (ongecorrigeerd voor
de recovery, deze bedraagt 87%)
neg .: het aflatoxinegehalte is onder het afsnijpunt

4

pos . : het aflatoxinegehalte is op of boven het afsnij punt
3.2

La Carte Test met met methanol/water extractie

3 . 2. 1

Cl8 cleanup

Om na te gaan hoe goed de methanol/water extractie is, was het noodzakelijk een gedeelte van het extract geschikt te maken voor de HPLC.
Dit is geprobeerd via protocol 2.3.2, " HPLC methode, extractie met
methanolh'later en Cl8 cleanup". Het methanol/water extract voor de La
Carte Test heeft geen enke le cleanup ondergaan en is geanalyseerd volgens protocol 2.2 . 2, "La Carte test".
Zeven monsters van een voldoende hoge besmettingsgraad met aflatoxine
Bl ()=19 ug/kg) zijn voor het bepalen van het extractierendement van
methanol/water geselecteerd . Tijdens de analyse bleek de opzet ongelukkig gekozen; de doorloopsnelheid van het extract door het Cl8 kolommetje bleek zeer laag . Alleen de cleanup nam daardoor al twee tot
dri e uur in beslag . De gemeten recovery bleek ook zeer slecht (ca 15%)
zodat er geen verdere experimenten volgens deze procedure zijn uitgevoerd.
3.2.2 Florisil en Cl8 cleanup
Om het ext r act toch geschikt te maken voor HPLC -analyse was het dus
nood zakelijk een uitgebreidere cleanup toe te passen . Florisil kan
echt er niet gebruikt worden in een methanol/water medium. Daarom is
besloten het aflatoxine uit de methanol/water fase te extracteren met
chloroform. Uit experimentee l onderzoek bleek bij drievoudige extractie een rendement van 85% haalbaar .
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Vervolgens is een analyseprotocol opgesteld;"Vergelijking HPLC methode
en La Carte Test met methanol/water extractie '' , (2.2.3) . De resultaten
zijn vermeld in tabel 2. De recovery van een monster met toevoegingen
op een niveau van 20ug/kg blijkt 66% te zijn. Dit wordt veroorzaakt
door het cumulatieve effect van de in triplo uitgevoerde chloroformextractie en het · verlies dat normaliter optreedt tijdens de cleanup . Om
een vergelijking te kunnen maken met de HPLC data , verkregen via chloroformextractie van veevoeders, zijn deze cijfers gecorrigeerd voor
het rendement van de extractie met chloroform van de methanol/water
fase ("corr I "). Vergelijken we nu de data verkregen met chloroformextractie van veevoeders (kolom 3) met de data verkregen met methanol/water extractie van veevoeders (kolom 4

corr I) dan moet geconc-

ludee rd worden dat de opbrengst van de methanol/waterextractie een
faktor 2 i 3 lager ligt dan de chloroformextractie van veevoeders . Het
is opvallend dat het monster met toevoeging (recovery 78%) met de methanol/waterextractie op hetzelfde niveau ligt als de chloroformextractie (87%, zie 3.1). Als oorzaak zou kunnen gelden dat de ontsluiting van natuurlijk met aflatoxine B1 besmette monsters, met de methanol/water extractie onvoldoende is . Voor toegevoegd aflatoxine B1
geldt dat probleem ten aanzien van de ontsluiting uiteraard niet, zodat een goede recovery van een monster met toevoeging tot verkeerde
conclusies kan leiden met betrekking tot de bruikbaarheid van de methanol/waterextractie . Om de resultaten verkregen met de La Carte test
te kunnen vergelijken met de HPLC resultaten, was voor de HPLC data
nog een verdere correctie nodig. La Carte Test werkt rechtstreeks me t
het beginextract (in methanol/water), zodat correctie van de HPLC data
tot 100% nodig is zodat het gehalte in het oorspronkelijke methanol/waterextraxt (= zonder cleanup) bekend is . Zie de kolom "corr II ".
T\vee monsters, met HPLC geanalyseerd op respectievelijk 7 , 6 en
8,9 ug/kg zijn met de La Carte Test toch positief beoordeeld . Dat wil
zeggen een gehalte groter dan of gelijk aan 10 ug/kg. Eên monster met
HPLC geanalyseerd op 7,3 ug/kg werd met de La Carte Test wel negatief
bevonden ( =minder dan 10 ug/kg) . In aamerking genomen de slechte
extractie van natuurlijk besmette monsters en een niet bet romvbaar
afsnijpunt, moet geconcludeerd worden dat de La Carte Test op dit
moment geen geschikte screeningsmethode is voor de analys e /screening
van samengestelde mengvo eders .
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Tabel 2
Vergelijking HPLC en La Carte Test met methanol/water extractie
RIKILT nr.

Type mon ster 1

La Carte in
ug/kg

ug/kg
ongecor. corr.I corr.II

methanol/waterextract
afsnijpunt 10 ug/kg 4

88/11186

R

41

15

18

23

pos .

11187

R

95

26

31

39

pos .

11194

R

42

17

20

26

pos.

11446

R

26

9,2

11

14

pos.

11447

V

23

4,8

5,7

7,3

neg.

16207

V

23

5,9

7,0

8,9

pos.

16209

R

19

5,0

5,9

7,6

pos.

R

nvt

66%

78%

100%

<1 '0

<1 '0

<1,0

N+ (niveau

20 llg/kg )
blan co
chemicaliën

<1,0

1

R = rundveevoeder, V= varkensvoeder

2

resultaat verkregen met chloroformextractie van veevoeders (zie
tabe l 1), ongecorrigeerd voor recovery

3

resultaat verkregen met methanol/waterextractie
ongecor.

ongecorrigeerd voor de recovery

corr . I

gecorrigeerd voor het rendement van de
chloroformextractie van het methanol/waterextract (85%)

4

corr. I I

gecorrigeerd voor de totale recovery (66%)

neg .

het aflatoxinegehalt e is onder het afs nijpunt

pos.

het aflatoxinegehalte is op of boven het afs nijpunt

3.3 Afla- 10-Cup Test
I n de loop van het ond erzoek is door de firma International Diagoestic
Systems Corp een ni e U1o1e en zyme immune assay s pott est op de markt gebr acht (bijlage Ben punt 2.2.3). He t was mogelijk deze kit in het onderzoek mee te nemen, zij het in beperkte mat e .

neg.
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Vijf mon s ters rundveevoe der zijn ge t es t , met een gehanteerd afsnijpunt
van 10 \lg/kg .
Zie tabe l 3
Tabel 3 , monsters rundveevoeder gebruikt voor de Afl a-10- Cup Tes t

RIKILT nr

HPLC
\lg /kg

88/10252

4,7

11 290

6,5

11844
17640

17922

13

9,3
12

All e t es t e n bleke n posi t ie f t e r e ager en, dat wil zeggen aflatoxine Bl
is aanwez i g in een geh alt e ) =10 \lg//kg . Dit is nie t conform het geco ns t at ee rd e gehalt e in mons t ers via de HPL C. Vi a een doo r de fabrika nt
voorgesc hre v en t es tpr ocedure (bijlage B) bleek dat de c upje s en/of de
r e ag enti a ni e t we r kzaam waren . Op on s verzoe k hee ft de f a brikant no g
een tweed e kit toeg ezond en, we lke op de ze wij ze get es t is. Ook nu
blee k d e kit ni e t te functioner e n en het zel f de probl eem t e hebben,
namelijk onwe rkzame c upj es e n/of r eagenti a . Dit, ond anks h et f eit dat
de kit gedure nd e zes maanden gegarand eerd we rd op bruikbaa rheid en deze periode nog ni e t ve rlopen was . Naa r aanleiding van de ze r esultat en
i s bes l o t en op di t moment geen verde r e aa ndac ht t e gev en aan het t est en van de ze kit . Moc ht e n e r ec hter gemodificee rd e of andere kit s ,
volgens hetze lfd e immunoa ffinit eit s principe , op de ma rkt vers chijnen
dan z ull en de ze wee r onze aandacht he bbe n.
4 CONCLUSIES, AANBEVELINGEN
Indien volgen s he t pr o toco l wordt gewe rkt ( zonde r c l e anups , met
methanol/wat er extr ac ti e ) kunnen de volgende conc lus i es getrokken
word en:
- He t a fs ni jpunt van 20 !lg/kg bi j de La Ca rt e Tes t i s t e verlagen t ot
10 Jlg/ kg door het opbrengen van een dubbe l e mon ste rhoe vee lheid .
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- De omschrijving bij de La Carte Test ten aanzien van de interpretatie van het eindresultaat is te vaag om goed bruikbaar te zijn. De
beschrijving van de interpretatie bij de Quik Gard is duidelijk en
zou bij voorkeur gehanteerd moeten worden.
- Uit natuurlijk met aflatoxine Bl besmette monsters mengvoeder wordt
bij toepassing van methanol/water als extractiemiddel slechts 30 50% van de aanwezige aflatoxine Bl

ge~xtracteerd.

-Een monster gespiked met aflatoxine B1 geeft, onder voornoemde omstandigheid, een extractierendement van 78%. Hieruit valt af te
leiden dat men voorzichtig moet zijn met uitspraken over extractierendementen van vloeistofcombinaties indien er alleen gebruik gemaakt \.;rordt van monsters met toevoeging .
Ingeval het protocol gewijzigd wordt door enerzijds een extractie met
chloroform en anderzijds een beperkte cleanup uit te voeren, kan de
volgende conclusie getrokken worden:
- Samengestelde mengvoeders welke met chloroform worden

ge~xtracteerd

en een cleanup met Florisil ondergaan , geven goede resultaten met de
La Carte Test . Door toepassen van een cleanup neemt de op\."erking
meer tijd, zodat niet meer van een snelle screeningsmethode kan
worden gesproken.
-Monsters met een aflatoxinegehalte dat zich op of rond het afsnijpunt bevindt, geven een minder betrouwbaar testresultaat dan mon sters met een aflatoxineg ehalt e dat duidelijk hoger of lager is dan
het afsnijpunt .
-De twee aangeschafte, Afla-10- Cup- Test kits bleken niet werkzaam,
ondanks de zes maanden garantie . De bedrijfszekerheid is op dit moment nog onvoldoende gegarandeerd .
De volgende aanbevelingen kunnen geformuleerd worden;
- Aangezien de geteste tests voor aflatoxine 81 in samengestelde mengvoeders niet voldoen aan de eisen inzake het extractierendement,
betrom1baarheid en s nelheid in vergelijking met de reguliere
HPLC - methode, kunnen deze tests door ons niet toegepast worden als
screeningsmethode voor mengvoeders (tolerantie 10

~g/kg

aflatoxine

131)

- Voor grondstoffen geldt een hogere norm (200

~g/kg),

zodat de moge-

lijkheid bestaat dat de tests wel werken omdat er van een geringere
matr i xinvloed s prake i s .
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Door bijvoorbeeld het afsnijpunt van de test ruim onder tolerantieniveau te fixeren (stel 50

~g/kg)

wordt de invloed het extractieren-

dement uitgeschakeld. In de toekomst verdient het aanbeveling deze
optie op zijn bruikbaarheid te toetsen.
- Het verdient voorts aanbeveling de markt van immunoaffiniteitstesten voor aflatoxine B1 kritisch te blijven volgen.
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LACARTE TEST® FOR AFLATOXINS
I- Intended uses
The LaCarte Test® for aflatoxins is a qualitative enzyme immunoassay for detection of Aflatoxin
B 1, B2 and G 1 in com, mixed feeds, and peanuts.

ll- Test sensitivity
The LaCarte Test® for aflatoxins is manufactured to yield a positive result when the extracted and
diluted sample applied to the card comains aflatoxin at a level of 3.3 ppb (parts per billion) or
greater. Following the recommended extraction and dilution protocol in Section VI below, the
LaCarte Test® for aflatoxins will yield a positive result when the total aflatoxin B1, B2 and G1
level in the com, mixed feed or peanut sample is greater than or equal to 20 ppb.

ID- Reagents supplied
5 blisterpacks with : ..

A.
B.

LaCarte Test - 2 wells :
· Aflatoxin enzyme conjugate :

2
1

c.

Negative control reagent :
Green cap vial

1

D.

Substrate:
Blue cap vials

2

E.

Buffer:
Dropper bottie

1

F.

Sample pipettes :

2

IV- Accessory kit (optional)
The Accessory Kit for com, mixed feed and peanut sample preparation using the non-AOA C
approved extraction method contains :
Whirl-Pak Bags
80 % Methanol Extraction Solution
Unassemblc.d Vials with Filter Tips
Teaspoon/fa blespoon Measure

25

800 ml
25
1

V - Prccautions
Aflatoxins are very toxic and carcinogenic substances. Dispose of all liquids in a tub containing
household bieach (minimum strengthof 10 %). All labware should be detoxified by soaicing for at
least one hour in a 30% solution of household blcach. Reptace bieach solution daily. Avoid skin
contact with sample extract. If contact should occur, immediately flush with water.

Store kits at 2°-8°C- DO NOT FREEZE.
Do not expose the reagents to temperature above 35°C.
Do not use kit components beyond expiration date.
U se clean pipettes and glassware for each sample to avoid cross-contamination of the samples.
For greatest accuracyîn perfonning the LaCarte Test®, use an accurate pipettor for all dilution and
application steps. If such quantitative measuring devices are not available, the smal! pipettes may
be used to approximate the volumes.
The reagents contain anti-microbial agents as preservatives, which may be hazardous . Avoid
contact with the skin. If contact should occur, immediately flush with water.
Handle the cards carefully. Do not bend vials so hard as to force the pieces of crushed glass
through the walls of the via!.
Store all reagents fortheLaCarte Test® under remgeration at 2°-8°C. DO NOT FREEZE any of the
kit components. Do not expose reagents to temperature greater than 35°C. Avoid prolonged
exposure to room temperature.
VI - Sample preparation
Extraction methods for corn, mixed feed, and peanuts are summarized below. Method A is the
AOAC approved procedure for extraction of aflatoxin. Method B is a non-AOAC recognized
extraction technique (due to the size of the sample). Method B may be used to approximate the
results of the AOAC approved method.
The procedures presented in this section will achieve a detection level of 20 ppb. An alternate
detection level of 50 ppb may be approximated as described in Section VID.
The sample to be analyzed should bc collected according to accepted sampling techniques. The
sample should be ground and thoroughly mixed prior to proceeding with the test.

A - AOAC Extraction metlzodfor' corn, mixedfeeds a11d peanuts
- Holaday - Velasco Method, AOAC 26.020
1

Blend 50 grams of corn, mixedfeedor peanuts with 100 ml of a Methanol-water
solution (80 % Methanol I 20 % Distilled Water) for one minute in a high speed
blender.

2

Prior to testing on the LaCarte Test®, it is necessary to remove intertering
particulates from the extract. Clarify the extrac t by fil tration, centrifugation or by
allowing the mixture to settie until a clear layer forms.

3

Following extraction, a dilution of the extract must be performed. This dilurion
serves two purposes ; the first is to reduce the concentradon of alcohol to a level that
will not interfere with the LaCarte Test® test, and the secondis to adjust for the
manufactured sensitivity of the assay. The 1:2 dilution, making it necessary to
perform an additional1:3 dilution prior to testing. Mix 100 J.Ll (microliters) of the
clarified extract with 200 J.Ll of dilution buffer supplied with the kit. To approximate
this dilution, using the small pipettes provided with the kit, mix 2 drops of ciarifled
extract with 4 drops of dilution buffer. Prepare the dih1tion in a clean test tube or in
an unassembled filter vial provided in the accessory kit. Cap the tube or filter vial
and shake well to mix.

4

The sample is now ready to be applied totheLaCarte Test®. U se a clean pipette
when applying the diluted sample to the card. lf a filter vial from the accessory kit is
used, apply the drop through the dropper tip.

B - Rapid extraction tecltnique
- Non-AOAC approved method
1

Place 3 gramsof ground com, ground mixedfeedor ground peanuts in the WhirlPak Bag provided in the accessory kit. Add 6 ml of 80% Methanol extraction
solution, also provided in the accessory kit.
NOTE: lf a scale is not available to weigh the sample, the results can be
approximated using the measure supplied in the accessory kit. Add one full (not
rounded) tablespoon of the ground sample to the bag followed by two tablespoons
of 80% Methanol.

2

Shake vigorously for 30 seconds. Wait one minute and shake again for 30 seconds.
Wait one minute and shake again for 30 seconds.

3

Prior to testing on the LaCarte Test®, it is necessary to remove intertering
particulates from the extract Clarify the extract by filtration, centrifugation or by
allowing the mixture to settie until a clear layer forms.

4

Following extraction, a dilution of the extract must be performed. This dilution
serves two purposes ; the first is to reduce the concentration of alcohol to a level that
will not interfere with the LaCarte Test® test, and thesecondis to adjust for the
manufactured sensitivity of the assay. The extraction step described above is
considered to provide a 1:2 dilution, making it necessary to perform an additional
1:3 dilution prior to testing. Mix 100 Jll (microliters) of the ciarilled extract with
200 J..Ll of dilution buffer supplied with the kit. To approximate this dilution, using
the small pipettes provided with the kit, mix 2 drops of ciarifled extract with 4 drops
of dilution buffer. Prepare the dilution in a clean test tube or in an unassembled filter
vial provided in the accessory kit. Cap the tube or filter vial and shake well to mix.

5

The sample is now ready to be applied totheLaCarte Test®. U se a clean pipette
when applying the diluted sample to the card. lf a filter vial from the accessory kit is
used, apply the drop through the dropper tip.

VII- Test procedure for the aflatoxin quick-card test

A - Precautions
Carefully labeltheLaCarte Test® to correspond with the sample to avoid inaccurate reporting of
results. Do not place marks on the card within on inch of the test area at the top of the card.
Pcrform the test slowly and carcfully on a flat surface.
U se a clean disposable pipette or plastic filter vial for each sample to avoid cross-contamination.
When reagentsare applied totheLaCarte Test®, allow the drops tofallfreely onto the test sites.
DO NOT TOUCH the drops off the tips of the vials or pipettes. The drop si ze will be uniform by
following this procedure, and the vials of reagents will not become contaminated.

B - Petfomzing tlze LaCarte Test®
1

Prepare the samples as described inSection VI above.

2

3

Using an accurate pipettor, apply 50 J.Ll (microliters) of the prepared sample to the
site labeled Sample, allowing the drop to fall freely from the pipette tip. NOTE :
This volume (50 J.Ll) can be approximated by using one drop from the filter vial or
by using one drop from a sample pipette included in the kit. DO NOT REUSE
PIPETTBS OR FILTER VIALS FOR MORE THAN ONE STEP. For example, if a
pipette has been used to transfer extracted feed to a filtervialor other container, do
not use the same pipette to transfer the diluted sample to the LaCarte Test®. Allow
the drop to completely absorb into the card.
Prepare the Negative Control (green-capped) solution by squeezing tf}.~ vial to crush
the inner glass ampule. Place one drop on the site labeled Con trol, allowing the
drop to fall freely from the dropper tip. Allow the drop to completely absorb into the
card.

4

Prepare the Enzyme (red-capped) solution by squeezing the vial to crush the inner
glass ampule. Tilt the vial back and forth gently for 10 seconds to mix the contents.
Discard the frrst drop of Enzyme solution from the vial. Apply one drop from the
Enzyme vial to both the Control and Sample sites, allowing the drops to fall freely
from the dropper tip. Allow drops to completely absorb into the card.

5

Apply one drop of Negative Control (green capped) Solution to both the Control
and Sample sites. Allow the drops to completely absorb into the card.

6

IT IS IMPORTANT TO PERFORM THIS STEP CAREFULLY. Wipe carefully
with a cotton tipped applicator or absorbent tissue arou.nd the outside of the test
sites to remove any excess liquid which has remained after the drops from Step 5
have completely abosrbed into the card. DO NOT BLOT THE SITES DIRECTLY.

7

Prepare the Substrate (blue-capped) solution by squeezing the vial to crush the inner
glass ampule. Shake the vial vigorou.sly for 20 seconds to thoroughly mix the
contents. The solution should have a milky appearance. Discard the frrst drop of
Substrate solution from the vial. Apply one drop of Substrate solution to both test
sites, allowing drops to fall freely from the dropper tip and immediately set a timer
for five minutes. Apply a second drop of substrate toeach test site fora total of two
drops on each site.

8

Interpret the results of each test site on the card at the end of the five minutes.

C -Reading tlze test results
The illustration on the back of LaCarte Test® is designed to aid in the interpretation of results.
Actual resu lts obtained may be checked off on the boxes next to the examples given, since color
reactions may change over time.
CONTROL SITE
The Control site will always turn a purplish-blue color. If this does not occur, the card test is
invalid. reeheek the procedure or contact TRANSIA or its agent in your country.

SAMPLE SITE
NEGATIVE:

If the sample site develops co lor (becomes purple or gray-blue), the sample
is NEGATIVE for aflatoxin.

POSITIVE :

lf the sample site is colorless (remains white) the sample is POSITIVE for
aflatoxin.

D • Interpre/ation of test results
If the test result is negative, the sample contains aflatoxin at a concentration of less than 20 parts
per billion. Samples containing aflatoxin at a concentration of 20 parts per billion or greater will be
positive. Samples containing aflatoxin at levels less than 20 ppb but greater than 5 ppb may yield a
positive result. The frequency of positive findingsin this range will decrease as the contamination
level falls from 20 ppb to 5 ppb.

Vlli · Test procedure fora 50 ppb detection level
To dilute the sample extractfora 50 ppb detection level, mix 100 J.ll of the cl.a rified extract with
650 J.ll of Dilution Buffer supplied with the kit. To approximate this dilutiön, using the small
pipette provided with the kit, mix 2 drops of clarified extract with thirteen drops of the buffer.
Prepare the dilution in a clean test tube ·or in an unassembled filter vial provided in the accessory
kit. Cap the tube or vial and shake well to mix. The sample is now ready to be applied to the
LaCarte Test®.

IV - Limitations
LaCarte Test® for Aflatoxin is a screening test specific for the qualitative detection of aflatoxin. If
quantitative results are desired, samples can be assayed by the aflatoxin quantitative test proposed
by TRANSIA (ref.: KT AF441).
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INTERNATIONAL DIAGNOSTIC SYSTEMS CORPORATION
2614 Niles Avenue
St. Joseph, MI 49085 U.S.A.
616/983-3122
(FAX# 616/983-0972)
Afla-10 Cup Test (Aflatoxin 5 and 10 ppb cut-off)
AFLATOXIN SCREENING TEST - SUMMARY OF KEY STEPS
Note:

Prior to performing test, allow one hour for all reagents to
reachroom temperature (73°-84°F or 23°-29°C).

For Testing CORN, FEEDS, WHOLE COTTONSEED, RAW AND ROASTED PEANUTS
1.

Mix 50 gram sample with 100 ml of 80% Methanol.

2.

Blend for one minute.

3.

Allow mixture to settle and collect the supernatant or filter and use
the fi 1tra te .

4.

Take 100 uL sample from clear or yellow supernatant. Add 200 uL of
Dilution Buffer included in kit. This is a 1:3 dilution.

5.

For a 10 ppb cut-off
Mix well and apply 100 uL to the center of the Cup. Using a timer,
allow fora one minute reaction time prior to going onto the next step.
For a 5 ppb cut-off
Mix well and apply a total of two (2) 100. uL drops to the center of the
Cup. Using a timar, allow fora one minute reaction time between each
100 ul drop and before applying enzyme solution (Step 6. below).
NOTE:

Run one Negative Control Cup each day to ensure that all
reagents are functional. The Negative Control should be set up
with the fit•st sample by applying two (2) drops of the Negative
Control solution (green cap) to the center of another Cup.
Proceed with Steps 6 through 10 below.

6.

Apply two (2) drops of the Enzyme (red cap) to the center of the Cup.
Using a timer, allow fora one minute reaction time (after the second
drop of Enzyme) prior to going on to the next step.

7.

Wash with 30 drops of the Wash Solution (white cap). If you have more
than one Cup, wash each Cup with three (3) series of ten (10) drops per
Cup. The exact amount of wash is not critical. If you miscount, or if
the dropper bottle squirts, the test results will not be affected.

8.

Prepare fresh Substrate Solution in a small test tube by fio1"a ten
(10) drops of Substrate Salution A (yellow cap) with ten 1
raps of
Substrate Salution B (blue cap) for each Cup. (Do notcombine
Substrate Salution A with Substrate Salution B roore than ten (10)
minutesin advance of use.)

9.

Add the entire contents of Substrate Solution (20 drop mixture) from
each test tubetoeach Cup. Using a timer, allo\'1 fora one minute
reaction time.

10.

Read and interpret your results.

Interpretation of Results - 10 ppb cut-off
Blue Color = less than (<) 10 ppb Aflatoxin and/or reagents are functional
if using a negative control Cup . Note: Color will be concentrated in the
center of the Cup.
Remains White for at least 1 minute = greater than (>) 10 ppb Aflatoxin
and/or reagents are not functional if using a negative control Cup.

Interpretation of Results - 5 ppb cut-off
Blue Color = less than (<) 5 ppb Aflatoxin and/or reagents are functional
if using a negative control Cup. Note: Color will be concentrated in the
center of the Cup .
Remains White for at least 1 minute :: gt·eater than (>) 5 ppb Aflatoxin
and/or reagents are not functionäf if using a negative control Cup.

For Testing PEANUT BUTTER
1.

Mix 50 gram sample with 250 ml of 55% Methanol plus 100 mL of hexane.

2.

Blend for one minute.

3.

Filter extract and set aside filtrate. Let stand 5 minutes and reeover
Methanol-water phase (bottom layer). Or if nut filtering, let stand 10
to 15 minutes and reeover Methanol-water phase (bottom layer). As an
alternative, centrifuge and reeover the Methanol-water phase (bottom
liquid layer).

4.

Take 200 ul sample from the Methanol -water phase.
Dilution Buffer included in kit.

5.

Mix well and apply two (2) 100 uL drops to the center of the Cup.
Using a timer, allow for a one minute reaction time between each 100
ul drop and before applying Enzyme Solution (Step 6. to follow).
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Add 200 ul of

NOTE : Run one Negative Control Cup each day to ensure that all
reagents are functional. The Negative Control should be set up
with the first sample by applying two (2) drops of the Negative
Control salution (green cap) to the center of another Cup.
Proceed with Steps 6 through 10 below.
6.

App ly two ( 2) drops of the Enzyrne (red cap) to the center of the Cup.
Usin~ a timer, allow fora one minute reaction time prior to going on
to te next step.

7

Wash with 30 drops of the Wash Solution (white cap). If you have more
than one Cup, wash each Cup with three (3} series of ten (10) drops per
Cup . The exact amount of wash is not critical. If you miscount, or if
the dropper bottle squirts, the test results will not be affected.

0

8.

Prepare fresh Substrate Sol ut ion in a small test tube by mixing_ ten
(10) drops of Substrate Salution A (yellow cap) with ten (10) drops of
Substrate Salution B (blue cap) for each Cup. (Do notcombine Substrate
Sol ut i on A with Substrate Sol ut i on B more than ten ( 10) mi nutes in
advance of use. )

9.

Add the entire contents of Substrate Salution (20 drop mixture) from
each test tube to each Cup. Using a timer, allow fora one minute
reaction time.

10.

Read and interpret your results.

Interpretation of Results
Blue Color = less than (<) 5 ppb Afl atoxin and/or reagents are functional
if using a negative control Cup . Note: Color will be concentrated in the
center of the Cup.
Remains white for at least 1 minute .. greater than (>) 5 ppb Aflatoxin
and/or reagents are not funct1onal ·1 f using a negative control Cup.
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